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Bradorządność i autonomja 
Zaczynał się proces centrolewu, 

który nazwałem „agitpunktem centro- 

lewu*. Gazety endeckie przedrukowy- 

wały przemówienia dr. Hermana Lie- 

„bermana, którego akt oskarżenia na- 

zywał zgodnie z jego Świadectwem 

urodzenia nie Hermanem, lecz Herszem, 

który: zamiast powiedzieć —że jest 
bezwyznaniowcem, godnie, oświadczył 

że jest wyznania mojżeszowego — 

przedrukowywały więc przemówienia 

tego Żyda niczem swego wodza. 
Opuszczały nawet wyraz socjalista, 

aby temwięcej dr. Liebermana dla 

siebie zasymilować. Dokoła sali w pa- 

łacu Pacowskim, gdzie pod przewod- 

zictwem mec. Berensona siedzieli licz- 

ni adwokaci warszawscy— tworzył się 

front obrony „praworządności* od 

endeków, a nawet endeków pod wzglę- 

dem społecznym konserwatyzujących 

jak marsz. Trąmpczyński do komuni- 

zujących socjalistów. „Praworządność* 

oto wyraz który ryczał, wył ze szpalt 

endeckich, który tupał nogami, oto 
wyraz który codzień był wtłaczany w 

ludzki mózg, serce. Praworządność, 

konstytucja, niech żyje praworząd- 

ność, niech żyje konstytucja. 

Jednocześnie endecja rozpo- 
częła awantury antysemickie. Czy 

także w imię praworządności? 

Czy rozbijanie szyb i łbów ży- 

dowskich, czy glorylikowanie studen- 

tów szamoczących się z policją, jako 

„obrońców Polski'* — jest ekstraktem 

praworządności. Czy praworządnością 

Są wałki staczane z policją na uli- 

cach i pobudzanie do nich. Czy pra- 
worządnością jest wyrzucanie żydów 

z uniwersytetu podczas gdy konsty- 

tucja 17 marca najuroczyściej zaprzy- 

sięga, że nikt nie może być inaczej 
traktowany ze względu na przynależ- 

ność do jakiejś narodowości, lub wy- 

znawanie innej religji. 

Więc zapewne endecy przyznają, 

że jest coś w tej konstytucji 17 mar- 

ca co wybacza i toleruje drobne nie- 

praworządności. 

Tak czy inaczej wyraz „praworząd- 
ność* znikł ze szpalt gazet endeckich 

z chwilą awantur uniwersyteckich. By- 
łoby zbytnią bezczelnością: teraz go 

używać. Pękł także front endecko- 
socjalistyczny. Już „Naprzód* już 

„Robotnik“ i inne pisma socjalistycz- 

ne, których personel redakcyjny sta- 

nowią w dużej części żydzi (piszemy 

to, bez żadnego zamiaru dokuczenia 

komukolwiek) zaczynają endekom wy- 

myślać. Inaczej być mie może. Socja- 

liści są obowiązani do  filosemityzmu 

mocą swoich zasad, Ale miraż jedno- 

myślnej opinji polskiej w obronie 
„praworządnošci“ pod przewodem en- 

deków, — djabli wzięli. 

* 

Oczywiście, my jako konserwa- 

tyści spoglądamy na autonomię uni- 

wersytetu z całą sympatją. Ale rozu- 

miemy, że każda instytucja jest wtedy 

dobra, gdy spełnia swoje zadania 
i nie jest używana do czego innego. 

Mamy np. takiego profesora Ko- 
marnickiego. Z jednej strony jest 
on członkiem Senatu  akademic- 
kiego ze strony drugiej agita- 

torem tego stronnictwa, które urzą- 

dza zajścia uliczne, 0 charakterze 
nawpół kryminalnym, nawpół poli- 

tycznym. — Nie chciał bym być źle 
zrozumiany. Nie chcę uszczuplać auto- 

nomji uniwersyteckiej, chciałbym ją 

zachować, oszczędzać, szanować. Lecz 

przedewszystkiem obowiązek jej sza- 
nowania i przestrzegania leży na tej 

samej korporacji. Profesorowie po- 

winni powstrzymywyć swoich go- 

rętszych kolegów gdyż angażując się. 

np. w burdy uliczne kompromitują i 

korporację do której należą i nara- 

żają na szwank samą instytucję auto- 

nomji uniwersyteckiej. 

Zakończmy ten artykuł małą dy- 
gresją. W społeczeństwach chłopskich 

jak Norwegja chętnie wysuwa się pro- 

fesorów na naczelne stanowiska w pań- 

stwie. Jest to ten naturalny u uchłopa 

bieg myśli, który „nad dalekim ci- 

chym ijordem* zna tylko pastora i 

tylko nauczyciela, jako ludzi oczyta* 

nych. Podobnie chłopi galicyjscy czę- 

sto wykazują poczciwą wiarę w pro- 

fesorów uniwersytetu działających w 

polityce. Wiara ta jest poczciwa, lecz 

naiwna. Oczywiście mogą być profe- 

sorowie wielcy politycy, choć narazie 

nasuwają się nam na myśl nazwiska 

takie jak Hertling, Lamasch, Milukow, 

Ponikowski, Nowak--czyli polityków 

raczej nieudanych —ale wogóle rzad» 

ko który zawód przygotowuje do po- 

lityki tak źle jak zawód profesorski. 

Polityka to życie, otóż ziemianin, le- 
karz, adwokat, spowiednik, sędzia, a 
nawet inżynier, kupiec, przemysło- 

wiec—daieko więcej się styka z 

tem co można nazwać życiem 

niż profesor. W polityce trzeba 

się ciągle uczyć od wszystkich, 

a profesor już z przyzwyczajenia uczy 

zawsze wszystkich naokoło, uczy ciąg- 

le tych z któremi spotyka się to jest 

swoich słuchaczy, a nie korzysta z 

tych doświadczeń, które dane są czło- 

wiekowi, którego życie nie jest ciągłym 

wykładem. Przekonanie, że wykształ- 

cenie intelektualne 'jest monopolem 

profesorów, jest zupełne błędne, choć 

łatwo przyjmuje się wśród spole- 

czeństw chłopskich. 

Zdaje mi się, że byłoby najlepiej, 

abyśmy uznali maksymę, oddaj 
szkole co jest szkolnego, a polityce 

co jest politycznego. Profesor może 

zostać politykiem, gdy chce, lecz wte- 

dy raczej należałoby mu doradzać, 

aby uniwersytet opuścił, Wtedy i auto- 

nomja uniwersytecka stanie się twier- 
dzą nie do zdobycia. Dziś czasami 

staje się twierdzą, z której robi się 

wycieczki. I taki prof. Komarnicki, czy 
inny patrjoman, niczem Kmicic z Czę- 

stochowy by wysadzić kolubrynę — 

robi z niej wycieczki na ulicę aby 

„interwenjować u policji*. Cat. 

Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁA 
BARANOWICZE — ul, 
DĄBROWICA (Polesie) 
LUKSZTY — Bufet Kolejowy 

GRODNO — Ki 

KLECK — Sklep „Jedność”. 

MOLODECZNO — Księgarnia T-wa 

niezamówionych nie zwraca. Administra. 

W —- Księgarnia T-wa „Lot“, 

Bou i Maliac a K inowskiego. 

GŁĘBOKIE — & Zamkowa — W. Włodzimierow. 
T-wa „Ruch“. 

RORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūski 
IWIENIEC -— Sklep tytoniowy — Ś. 

ŁADA — uj. Suwalska 13 — $. Mateskł. 

    

  

NIEŚWIE2 (U 
NOWOGRODEK 

Zwierzyński. 2 ST. SWIECIANY 

„Ruch“. WARSZAWA — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na strnik 4-cj | 3-6) gr 
nadesłane miimetr 50 gr Kronika rekłamowe milimet: 5 w: 

dowolnie 

Po zajściach ulicznych w Wilnie 
SYTUACJA W MIEŚCIE 

WILNO. — Przez niedzielę i poniedziałek 
nie zanotowano w mieście jakichkolwiek 
prób zakłócenia spokoju. mieście, licząc od ub. wtorku do najbliższe- 

Przez wczoraj we wszystkich prawie skle go czwartku, obliczane są na 30 tysięcy zło- 
pach, w których wystawy były porozbijane, tych. 
wstawiono nowe szyby. Patrole wprawdzie Wydatki te,nie były naturalnie przewidzia 
krążą po ulicach, lecz już w znacznie zminiej ne i komenda główna P. P, w Warszawie 
szonej liczbie. będzie je musiała pokryć kosztem innych 

Koiportowane pogłoski o znalezieniu w 0- działów. 

Wreszcie jeśli zważyć koszta lokomocji 
w postaci. samochodów policyjnych, które 
przez cały tydzień były w rozjazdach, to 0- 
gólne koszta utrzymania bezpieczeństwa w 

kolicy ul. Wielkiej, na jednej z bocznych 
uliczek zabitego studenta należy wyraźnie 
zdementować jako nieprawdziwe. 

Podobnie należy traktować wersje o nie- „ 
pokojach na prowincji, 

NA TERENIE UNIWERSYTECKIM 

Uniwersytet nadał pozostaje zamknięty i 
przy wejściach do gmachu czuwają posterun 
ki policyjne. 

]. М. Rektor przypuszcza, że jeżeli nastą- 
pi całkowite uspokojerie, to wykłady można 
byłoby wznowić w niedalekiej przyszłości. 

Wśród studentów szeroko jest omawiana 
wiadomość o powołaniu do wojska akademi- 
ków korzystających z odroczeń, 

Jak utrzymują, ma to nastąpić w tym wy 
padku, jeżeli wykłady trzeba będzie przer- - 
wać na dłuższy Okres czasu, 

DZIAŁALNOŚĆ POLICJI 

W związku z zawieszeniem w ступпо- 
ściach zast. komendanta policji na m Wilno 
nadkom, Dąbrowskiego, przybywa do Wilna 
specjałny delegat Głównej Komendy Policji. | 

Nastąpiło to naskutek prośby nadkom. 
Dąbrowskiego, by śledztwo prowadziła 0- 
soba nie związana z tut, terenem. 

KONFISKATY 

Niedzielne wydania żargonowego „To- 
gu“ i „Radjo* oraz wczorajszy „Cajt* ule- 
gły zajęciu za podawanie szczegółów z ubie- 
głych zajść ulicznych. 

Również uległa konfiskacie  jednodniów- 
ka endecka, wydana w związku z zawiesze- 
niem „Dziennika Wil.*, 

BADANIE PRZEBIEGU 
ZAJŚĆ ULICZNYCH 

Komisja powołana do badania przebiegu 
ostatnich zajść rozpoczęła swe prace. W 
pierwszym rzędzie zainteresowano się wy- 
patikami na ul, Ludwisarskiej 

Komisja pod przewodnictwem wice-woj. 
Jankowskiego była w związku studentów ży 
dów i przeprowadziła wizję lokałną. Zbada- 
no również szereg Ś w, 

KOSZTA WZMOCNIONEJ 
OCHRONY MIASTA 

Wszyscy funkcjonarjusze pilcji m. Wil- 
na pelnai“ w ub. tygodniu nadliczbowo m 
bę, za co zgodnie z przepisami należy się do 
datkowa zapłata (godzina 30 groszy), Po- 
madto przybyli z prowincji policjanci otrzy- 
mują djety dzienne. 

ODEZWA RADY MIEJSKIEJ W WILNIE 
Rada Miejska m. Wilna uchwaliła: 

smutne a karygodne wypadki po- 

czątkowo wszczęte na terenie Uni- 

wersytetu Stefana Batorego, chluby 

naszego kraju i skarbnicy ideałów 
naszych, a następnie ekscesy prze- 

niesione niestety na ulice, zasługują 

na bezwzględne potępienie, są szkod- 

liwe dla Państwa i Kraju, łamią naj- 

lepsze tradycje współżycia narodo- 

wości na terenie naszego miasta na 

poszanowaniu wzajemnych praw 0- 
parte. 

Rada Miejska zwraca się do lud- 

ności miasta, a zwłaszcza do mło- 

dzieży z apelem ażeby zachowała 

bezwzględny spokój i godność. 

Rada zwraca się do władz admi. 

nistracyjnych "z żądaniem użycia 

wszelkich środków zapobiegawczych 
dalszym ekscesom i zapewnienia po- 

szkodowanym pokrycia strat. 

  

  т Praca w Wilnie wre. 

LICZBA POSZKODOWANYCH 

Podczas ostatnich zajść ulicznych zosta- 
ło poszkodowanych na zdrowiu lub materjal- 
nie ogółem 280 osób. Są to dane na podsta- 
wie dotychczasowych zgłoszeń, 

WYSOKOŚĆ STRAT MATERJALNYCH 

Ze sier handlowych podają, że wysokość 
strat poniesionych przez kupców podczas 
wtorkowych zaburzeń przekracza już 300 
tysięcy złotych. 

Zdaje się, że poszkodowani podając stra- 
ty, cokołwiek przesadzili. 

ARESZTOWANIA 
W nocy z soboty na niedzielę rozbito szy 

bę wystawową w firmie sportowej „Start”, 
przy ulicy Mickiewicza. Sprawczynię, w oso 
bie złodziejki warszawskiej M. Walczak, za- 

Jednocześnie aresztowano Szymchę Woj- 
ciuka (Archanielska 40) za poranienie na 
ulicy Niemieckiej przechodnia Adama Klam- 
žyūskiego. 

USUNIĘCIE AGITATORÓW 

* Z GIMNAZJUM 

Wczoraj do gimnazjum Zygmunta Au- 
gusta przybyło dwóch mlodych ludzi z za- 
miarem agitowania wśród młodzieży szkol- 
nej. 

„Administracja szkołna dowiedziawszy się 
© zamiarach nieznajomych usunęła ich z te- 
renu gimnazjum. 

W ŚRODĘ MA BYĆ WIEC 

STUDENCKI 

Na jutro projektowane jest zwołanie ogól 
noakademickiego wiecu w celu omówienia 
wytworzonej sytuacji, Gdzie wiec się odbę- 
dzie ścisie miewiadonio. Studenci wypowiada 
ją się za terenem uniwersyteckim, 

  

Dtwarcie Politechniki Lwowskiej 
USPOKOJENIE 

LWÓW. (Pat). Rektor politechniki 
lwowskiej wydał dziś odezwę do mło- 
dzieży akademickiej. Rektor, przyjmu- 
je do wiadomości zapewnienia mło- 
dzieży i stowarzyszeń akademickich o 
postanowieniu zachowania i utrzyma- 
nia spokoju oraz stosowania represyj 
w stosunku do wykraczających kole- 

  

WE LWOWIE 
gów. Ufając tym zapewnieniom, rektor 
zarządza na nowo otwarcie wykładów 
i ćwiczeń, począwszy od wtorku 17 
listopada r. b. o godzinie 8-ej, z pew- 
nemi obostrzeniami, dotyczącemi przy- 
musowego legitymowania przy wejściu 
do gmachu politechniki oraz ustalenia 
wejść i wyjść do gmachu głównego i 
poszczególnych laboratorjów. 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „ 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolne 
STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

ŚŁONIM — Księgarnia D. Lubowskłego, ul. Mickiewicza 13. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa —- 

— Kiosk St. 
Jažwiūskiega, 

— M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 

WiLPFJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 
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Echa zgonu posła 
"_ Marka 

Zmarły w dniu 8 b. m. w Krakowie 
$. p. dr. Zygmunt Marek przed šmier- 
cią pojednał się z Bogiem, przyjmując 
Sekramenty św. z rąk swojego probosz 
cza prepozyta paratji św. Anny i wo- 
bec świadków wyraził żal za wszyst- 
ko, czemby Panu Bogu, religii i Kościo 
łowi katolickiemu mógł uchybić. 

Wobec nieustępliwości PPS., która 
nie chciała odstąpić od udziału w po- 
grzebie z oznakami partyjnemi (czer- 
wonemi sztandarami), pogrzeb odbył 
się 10 bm. bez udziału kapłana. 

Że zwrócenie się ku Bogu Ś. p. dr. 
Marka było szczerem, świadczy fakt, 
że przed pąru miesiącami, silnie już 
podupadły na zdrowiu dr. Marek od- 
był pielgrzymkę do Kalwarji Zebrzy- 
dowskiej. 5 

Ojciec ś. p. dr. Marka, powstaniec 
z 1863 r., zmarły przed paru laty, był 
gorliwym katolikiem. 

Obniżenie szacunków 
budowli 

Przewidywane na rok 1932 obniżenie sza 
cunków stanowi dalszy ciąg zniżek, jakie 
po wprowadzeniu w roku 1929 pełnowarto- 
ściowych szacunków stosowano już od roku 
1930. Kolejne zniżki przeprowadzone były w 
niektórych powiatach 1 stycznia 1930 roku, 
następnie w dalszych powiatach 1 lipca 1930 
roku i w styczniu 1931 roku. Wresżcie 1 
marca 1931 roku przeprowadzono powszech- 
ną zniżkę szacunków 10 proc. Od 1 lipca 
1931 roku obniżono znów szacunki w kiłku- 
dziesięciu powiatach. Łącznie z obecną zniż- 
ką, zniżki szacunków wyniosą na całym te- 
renie działalności Powszechnego Zakładu od. 
19 proc. do 59 proc., zależnie od poziomu 
cen materjałów budowlanych i robocizny w 
poszczególnych miejscowościach. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
DALSZE ZEZNANIA ŚWIADKÓW OBRONY. — 210 ZŁ. NA OBRONĘ ! 

DEMOKRACJ W POLSCE 
WARSZAWA, 16,11 (tel. własny), — Po 

niedzielnej przerwie. Dziś 19-ty dzień proce- 
su przeciwko Centrolewowi. Na ławie oskar- 
żonych nie zjawili się: Witos i Kiernik, Pierw 
szy zeznaje świadek Zygmun Horbaczewski, 
adwokat z Grodna. Stwierdza, że poseł Du- 

Adw. Rudziński: — Czy kolega sly- 
szał przemówienie Mastka na rynku, jakiej 
było ono treści? 

— Było to przemówienie informacyjne: o 
autobusach, któremi uczestnicy kongresu 
mogą rozjeżdżać. itd,, zakończone zostało na- 

Prokurator: — W każdym razie było 
to oszustwo czne. 

Adw. Honigwill: — Proszę o zapro- 
tokułowanie pytania p. Prokuratora, czy mie 
z powodu oszustwa skonfiskowano broszurę. 

Oskarżony Mastek: Czy znaleziono 

bois szerzył na kresach ideje państwowe pol stępującym zwrotem: Dowidzenia, zobaczy- broń na terenie OKR? 
skie i wydał otwartą wałkę komunistom i 
białoruskiej Hramadzie. Następnie zeznaje 
świadek adw. Rozencwejg Józef z Krakowa. 
Obrona zwalnia świadka od przysięgi. 

Przewodniczący: — Czy Pan brał 
udział w wizycie Dubois do Starosty Grodz- 
kiego? 

— Nie, Wochnout. 
Przewodniczący: — A co Pan wie 

z działałności Dubois podczas kongersu? 
— Nie widziałem go podczas kongresu, 

byłem zajęty. 
Następnie świadek daje opis organizacji 

OKR krakowskiej, 
— Z czego się składa OKR krakowski? 
— Pełny OKR składa się ze 120 osób. By 

li to mężowie zaufania partii, 
Adw. Rudziński zapytuje następnie 

0 działalność Mastka. Czy była ona politycz- 
na, czy zawodowa? 

Świadek: — W 1922 r. Mastek otrzy- 
mał mandat do Sejmu. W tym też czasie 
został obrany prezesem OKR. W latach 1929 
— 1930 działalność jego ograniczyła się tyl- 
ko do spełniania funkcyj reprezentacyjnych i 
występowania wobec władz w imieniu OKR. 
Na pytanie adw. Rudzińskiego świadek mó- 
wi następnie o przyjeździe posła Purzaka do 

owa i ji kongresu 
Adw. Rudziński: — Kto legalizował 

kongres? 
Świadek: — Podzieliliśmy się funkcja 

mi, Mastek i Wochnout mieli się postarać o 
zezwołenia na odbycie kongresu. 

Adw. Rudziński: — A kolega? 
Świadek: — Ja miałem polecone uzy- 

skanie w Magistracie zezwolenia na urządze- 
nie zebrania na Rynku Kleparskim. | 

Akiw. Rudziński: — Czy Panowie wy 
dawali jakieś druki informacyjne o kongre- 
sie, dokąd trzeba się zwrócić, dokąd udać. 

Świadek: — Uważaliśmy to za konie- 
czne, „Piast* poinformował nas, że na pro- 
wincji oddziały „Piasta” otrzymały depeszę 
z podpisem Witosa, zawiadamiające również 
0 odroczeniu kongresu. 

Adw. Rudziński: — To pewno była 
robota przeciwników politycznych, 

Świadek: — Prawdopodobnie. 
Adw. Rudziński: — Czy krakowscy 

delegaci uczestriiczyli w kongresie? 
Świadek: — Nie, 
— Czy pochód delegatów 

koju na Rynek? 
Świadek: — Cały kongres odbył się 

w zupełnym spokoju; nie było ani jednego 
ekscesu. 

— Czy Mastek przemawiał na Rynku 
Kieparskim? 

Świadek: — Nie byłem tam cały czas. 

udał się w spo 

* Przypominam sobie jednak, że gdy się chwi- 
lowo znałazłem na Rynku Kleparskim, Ma- 
stek swą zimną krwią uratował niebezpiecz- 
mą sytuację: dwuch prowokatorów wówczas cja płac od 1 lipca r.b. wyniosły włoski; istnieje obawa zatrzy- 
krzyknęło: „wojsko jdzie, policja idzie"! — 
tłum zaczął fałować, stał się niespokojny, 
wówczas Mastek krzyknął przez megafon: 
„proszę stać, to jest prowokacja”! i w ten 
sposób sytuację opanował. 

my się w Warszawie, jak będzie rząd robot- 
niczo-włościański. : 

Adw. Rudziński: — Czy Korianty 
zwracał się do OKR z propozycją dostarcze- 
nia milicjantów ? 

Świadek: — Nic podobnego. 
— A czy Korfanty był na kongresie w 

Krakowie? 
Świadek: — Napewno nie był. Znam 

świetnie Korfantego, ten człowiek nie mógł- 
by się ukryć w Krakowię. 

Dalej świadek Rozencwejg stwierdza, że 
w Krakowie zbierany był iundusz obrony 
demokracji, Zebrano na ten fundusz 210 zł. 
z groszami, 55 złotych wydano. Ten wielki 
fundusz obrony demokracji wywołuje wy- 
buch śmiechu na sali. 

Na pytania o uzbrojeniu milicjj Świadek 
odpowiada, że straż porządkowa nigdy bro- 
ni nie posiadała, że jstniał nawet zakaz przy- 
chodzenia na zebrania partyjne z bronią, Da 
lej świadek, jako radca prawny „Naprzodu*, 
opowiada o kontiskatach i poszukiwaniach 
w Krakowie. Na pytanie, czy PPS posiada 
wywiad, świadek odpowiada, że faktycznie 
tak, ale nie organizowany. Najlepszym dowo 
dem tego, że wywiad istniał, jest fakt, że Ma 
stek już © godzinie 2-ej po poł. dnia 9-go 
września wiedział, że będzie aresztowany. 
Na pytanie, co znaczy powieązenie Mastka: 
„Do widzenia w Warszawie, gdy będziemy 
tworzyli rząd  robotniczo-włościański*, 
świadek mówi: To był taki rubaszny humor 
Mastka, zadowolonego, że kongres się udał. 
Słyszałem, mówi dalej świadek, że mówio- 
no tutaj o marszu na Warszawę, my nic o 
tem nie wiemy i nie kazaliśmy robotnikom 
przygotować nawet obuwia do tak długiego 
marszu, W sprawie broszury © pustych kart 
kach prokurator zapytuje, czy nie skoniisko- 
wano jej dlatego, że to było oszustwo, po- 
nieważ sprzedawano puste kartki, zamiast 
broszurki. 

— Tego nie sprzedawano, to rozdawano 
bezpłatnie. To już stosowane było za czasów 
austryjackich, 

Warszawa w przede 
WARSZAWA, (tel. wł. 16.X1-31). 

W przedsiębiorstwach miejskich, 
regulujących zarobki robotnicze 
na podstawie wskaźników dro- 
żyźnianych trwa od 4 tygodni za- 
targ z pracownikami, którzy żą- 
dają stabilizacji płac. Dotyczy to 
trzech największych przedsię- 
biorstw: tramwajów, wodočią- 
gów i gazowni, zatrudniających 
razem około 10.000 osób. Obcię- 

do 4 i pół proc, Związki zawo- 
dowe domagają się przywróce- 
nia płac z lipca r. b. Ponieważ 
Magistrat od dwóch tygodni |ek- 

go. 

dniu nowego strajku 

Świadek: — Nie. 
Mastek, zwracając się do Sądu: Proszę © 

zaprotokułowanie tego, co starosta grodzki 
p. Małczyński zeznał pod przysięgą, że broń 
znaleziono па terenie OKR. 

Po przerwie zaznaje Świadek Wiesław 
Wochnout, dziennikarz z Krakowa, sekretarz 
OKR w Krakowie. Na wniosek prokuratora 
świadek zeznaje bez zaprzysiężenia. Na 2 
lub 3 tygodnie przed kongresem świadek w 
towarzystwie posła Dubois udał się do Sta- 
rosty Grodzkiego w Krakowie już po wnie- 
sieniu pisemmego podania, a to celem uzgod- 
nienia szczegółów technicznych. Starosta na 
pytanie, czy włądza udzieli zezwolenia, po- 
wiedział, że nie przewiduje żadnych trudno- 
ści, zażądał jedynie gwarancji, co do za- 
pewnienia spokoju i bezpieczeństwa, którą 
też otrzymał. W kilka dni później znowu 
świadek udał się, tym razem z posłem Mast- 
kiem do Starosty, by dowiedzieć się, czy po- 
danie o odbycju kongresu zostało pomyślnie 
załatwione, Starosta nie udzielił odpowiedzi, 
ale na drugi dzień przysłał pisemne zezwołe- 
nie. 

Adw. Rudziński: — Czy byty w po- 
chodzie transparenty anty-państwowe? 2 

Świadek: — Nie, Tylko, anty-rządo- 
we, a treść ich została uzgodniona na kon- ® 
ierencji ze Starostą. 

Na następne pytanie adw. Rudzinskiego 
świadek odpowiada, że po koda SARA 
się ze Starostą, jak również innemi osobami 
oficjałnemi i nie słyszał żadnych ujemnych u- 
wag o organizacji kongresu, przeciwnie, 
wszyscy wyrażali pogląd, że manitestacja od 
była się w porządku. Następnie świadek na 
pytania odpowiada o rewizji przeprowadzo- 
nej w jego mi fu, w czasie której świa 
dek oddał policji swą własną szablę ułańską, | 
szpadę urzędniczą i stary rewotwer — pamiat 
ki po zmarłym 
bez zamka. 

  

ceważy sobie to żądanie zwieka- | 
jąc z odpowiedzią, robotnicywar- | 

oraz harcerski karabin | 

  

  

| 

Rozprawę przerwano do dnia jutrzejsze- | 

  

sztatow tramwajowych wystąpili | 
w sobotę ubiegłą do Dyrekcji, z 
racji nowego obcięcia 1 i pół 
proc., z protestem. Dyrekcja pro- 
testu nie uwzględniła. 
w warsztatach na ul. Młynarskiej, 
zatrudniających około 1000 osób 
wybuchł samorzutnie, bez wiedz: 

Od rana © 

    

organizacji zawodowych, strajk | 

mania ruchu i rozszerzenia się 
strajku na wszysikie działy a 
następnie na wodociągi oraz ga- 
zownię. ^ 
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ZEBRANIE OGÓLNE INSTYTUTU NAUKOWO- 
BADAWCZEGO EUROPY WSCHODNIEJ 

Wypowiedzieliśmy nasze stanowi- 
sko przed kilkoma miesiącami o Insty- 
tucie Naukowo-Badawczym Europy 
Wschodniej i o Wyższej Szkole tego 
instytutu. Zdaniem naszem, nałeży te 
instytucje przekształcić, albo 

w Instytut Bałtycki, to jest w insty- 
tucję, pielęgnującą tradycje kulturalnej 
i historycznej łączności z krajami bał- 
tyckiemi. Wtedy środki skromne, — К- 
remi dziś rozporządza Instytut, będą 
może nawet wystarczały, — a korzyść 
z istnienia takiej instytucjj w Wilnie, 
jest niewątpliwa, 

albo w Instytut SSSR-znawstwa, 
to jest w instytucję, któraby mogła 
przynieść korzyści olbrzymie, nietylko 
Polsce, ale wszystkim. Polacy powinni 
informować cały świat © tem, co się 
dzieje w SSSR, gdyż Polacy. mają 
wszystkie dane po temu. Oczywiście, 
instytut SSSR-znawstwa wymagałby 
znacznych nakładów, lecz tu nie żalby 
było kilku, a nawet kilkunastu miljo- 
nów. 

Natomiast: 
Łączność tych dwóch zadań w 

jednym instytucie, jest Śmieszna, a 
zwłaszcza śmieszne jest przy tak ma- 
łych środkach dodawania Instytutowi 
coraz nowych zadań i łączenie z nim 
coraz nowych nadziei, które nie odpo- 
wiadają zupełnie jego nadwyraz skrom 
nym możliwościom. Bluffujmy świat, 
kiedy to nam korzyść przynosi, lecz 
nie bluffujmy samych siebie i nie prze- 
sadzajmy w reklamie, która potem je- 
dynie na kompromitacji skończyć się 
może. Nie może powstać instytut kra- 
jów bałtyckich i SSSR, jak tego chcą 
niektórzy. Kraje bałtyckie należą do 
kultury europejskiej, SSSR, to zupeł- 
nie co innego . Tymczasem wszystkie 
tytuły wykładów na „Wyższej Szkole'* 
noszą dodatek „Europy  Wschodniej'. 
Trzeba przecież zrozumieć że niema eko 
ńomji, literatury, sztuki, prawa, Euro- 
py Wschodniej. Pomiędzy literaturą 
bolszewicką, a literaturą estońską, leży 
przepaść. Literatury fińskiej, niespo- 
sób zrozumieć bez znajomości Ibsena, 
dla pozńania pisarzy proletarjackich z 
Moskwy, znajomość Ibsena jest naj- 
mniej potrzebna. 

"W niedzielę o 5 po poł. odbyło się 
ogólne zebranie Instytutu Naukowo-Ba 
dawczego Europy Wschodniej pod prze 
wodnictwem prof. Rozwadowskiego z 
Krakowa. W zebraniu wzięło udział 
kilku profesorów z Warszawy i Krako- 
wa, Oraz sen. Abramowicz, prezydent 
Folejewski, prof. Zdziechowski, redak- 
tor Okulicz, p. Marjan  Šwiechowski 
p. Ludwik Chomiński, dr. Świaniewicz, 
dr. Wysłouch, p. Mackiewicz. W 
charakterze ludzi odpowiedzialnych za 
kierownictwo Instytutu, występowali: 

prof., Ehrenkreutz i redaktor Wielhor- 
ska: " 

W dyskusji zasadniczej ujawniły się 
trzy stanowiska, pierwsze feprezento- 
wane przez prof. Ehrenkreutza i nie- 

"których profesorów przybyłych z poza 

" wania. Wreszcie trzecie 

" Wilna — utrzymywało, że żadnej zbyt 
wielkiej rozpiętości, ani przypadkowo- 
Ści ani w pracach instytutu, ani w wy- 
kładach szkoły niema, i że ten stan, ja- 
ki jest, powinien być utrzymywany. In- 
ne stanowisko, reprezentowane było 
/przez ludzi, którzy z jednej strony zga- 
dzali się, że prace Instytutu i Szkoły 
powinny być bardziej skoncentrowane, 
lecz którym sentyment przedewszyst- 
kiem nakazywał myśleć o sprawach bał 
tyckich i naszych mniejszości narodo- 

. wych. Było to typowe myślenie, naiw- 
ne, w którem przy układaniu naukowe- 
go planu prac biorą raptem górę pew- 
ne sentymenta i przekonania politycz- 
ne i psują nietylko logiczną konstruk- 
cję, lecz wogóle jasny sposób rozumo- 

stanowisko, 
reprezentowane wyłącznie przez p. Mac 
ikiewicza, dąžyto do przekształcenia In- 
stytutu w Instytut SSSR- znawstwa. 

Nad celami istnienia Wyższej Szko- 
_ ły Instytutu, rozwinęła się szeroka dy- 

skusja. Do czego przygotowuje szkoła, 
do jakiego zawodu, czy fachu? Odpo- 
wiedzi były różne: dr. Wysłouch twier- 
dził, że nawet nauczyciel na kresach, 

nie mówiąc już o staroście, powinien 
szkołę tę ukończyć. Dr. Świaniewicz, 
przeciwnie, wskazał. że szkoła przygo- 
towuje personel organizacyj handlo- 
wych, czy gospodarczych, które mo- 
głyby podjąć stosunki z SSSR. Z in- 
nych odpowiedzi wynikało, że słucha- 
cze Wyższej Szkoły, mogą po jej ukoń- 
czeniu zająć posady w polskiej służbie 
konsularnej w krajach” bałtyckich. Prof. 
Ehrenkreutz, którego ta sprawa żywo- 
interesowała, bo nawet rozpytywał się 
słuchaczy szkoły, poco do niej wstę- 
pują oświadczył, że Wyższa Szkoła 
iak i inne szkoły nauk politycznych, 
nie ma wyraźnego celu praktycznego. 
„Czem będą ci słuchacze* — powie- 
dział, „kto wie, może ministrami". 
Prezydent Folejewski wypowiedział się 
przeciwko nadawaniu Wyższej Szkole 
praw publiczności, dopóki nie będzie 
ona miała jasnego celu. 

Nie mielibyśmy nic przeciwko In- 
stytutowi o tak długim tytule, że go 
nie zawsze powtórzyć można, ani prze- 
ciwko Wyższej szkole tego Instytutu. 
Uważalibyśmy te instytucje za zbytecz- 
ne, niepotrzebne, lecz mało szkodliwe, 
z tem zastrzeżeniem, że sto kilkadzie- 
siąt tysięcy pieniędzy podatkowych, 
które pochłaniają, można byłoby użyć 
z daleko większym pożytkiem. W cza- 
sach kryzysu i oszczędności szkoda 
tych pieniędzy na szkołę, która nie ro- 
zumie, że ekonomji, czy kultury kra- 
jów kapitalistycznych i SSSR, nie mož- 
na mieścić w jednej rubryce. Ale ist- 
nienie tej instytucji pośrednio prze- 
szkadza założeniu w Polsce instytutu 
SSSR-znawczego, to jest instytucji, 
któraby naprawdę mogła odegrać ol- 
brzymią rolę. Stąd wyraźny minus jej, 
istnienia. 

Zakładu SSSR-znawstwa  dotych- 
czasowe kierownictwo Instytutu pro- 
wadzić nie potrafi. Prof. Rozwadow- 
ski jest językoznawcą, zresztą šwiato- 
wej sławy, lecz nic wspólnego z poli- 
tyczno-gospodarczemi zagadnieniami 
nie ma. Zresztą udział jego w Instytu- 
cie ma charakter reprezentacyjny i no- 
minalny. Prof Ehrenkreutz jest histo- 
rykiem prawa polskiego. P. Wielhor- 
ski zdolny dziennikarz, conajwyżej do 
znajomości krajów bałtyckich może 
mieć pretensję, będąc uznanym znawcą 
wewnętrznych stosunków litewskich. 
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Chiny odrzuciły ultimatum Japonii 
Walki kawaleryjskie nad rzeką Nonny 
MUKDEN, (Pat). Biuro Reutera 

donosi: Piechota, kawailerja i si- 
ty lotnicze japońskie wzięły u- 
dział we wczorajszej rannej bit- 
wile nad rzeką Nonny. Bitwę tę 
spowodowali! Japończycy, chcąc 
uniknąć ataków kawalerji chiń- 

Możliwy konflikt Jap 
PARYŻ. (Pat). Dzisiaj upływa ter- 

min, wyznaczony Japonji przez Radę 
Łigi w czasie jej ostatniej sesji, na o- 
próżnienia części Mandżurji, zajętej 
przez wojska Japońskie. ;W šrodowi- 
skach mlarodajnych zaznaczają, że sy- 

skiej. Kawalerja chińska odparta 
została w kierunku północno- 
wschodnim, przyczem . zajęto 
miejscowość Czlen-Kuang-Ti na 
północo-wschód od mostu kole- 
jowego na rzece Nonny. 

onji z Ligą Narodów 
tuacja jest bardzo poważna i światowa 

opinja publiczna przejęta jest nietylko 

konfliktem Japońsko-chińskim, lecz i za 

targiem, który może wybuchnąć w ty- 

godniu bieżącym mlędzy Japonją a Ligą 
Narodów. 

Samoobrona klasztorów w Hiszpanii. 
MADRYT. (Pat). W kościele Nie- 

pokalanego Poczęcia przeprowadzono 
rewizję. Znaleziono magazyn broni 
oraz listę, zawierającą nazwiska około 
600 osób, które prawdopodobnie u- 
trzymywały związek ze spiskowcami 

antyrządowymi. Proboszcz kościoła w 
śledztwie oświadczył, iż mając w pa- 
mięci incydenty z roku ubiegłego, 
gdy podpalano klasztory i kościoły, 
wiele kościołów  przedsiębrało po- 
dobne środki ostrożności. 

Znów kwestia Kalifatu 
KONGRES WSZECHMUZUŁMAŃSKI W JEROZOLIMIE 

JEROZOLIMA (Pat). W związku z 
mającym się odbyć w Jerozołimie kon- 
gresem wszechmuzulmańskim I po- 
wstałemi na tem tie pogłoskami o kan- 

dydaturze ekszsułtana Abdel-Medżłdara 

na godność kalifa znaczna część prasy 
muzułmańskiej, w szczególności tu- 
reckiej 1 egipskiej wypowiedziała się 
przeciw tej kandydaturze, jak | prze- 
ciw poruszeniu kwestji kalifatu na 

kongresie. Niektóre dzienniki ostro wy- 
stępują przeciwko zamierzonemu kon- 

gresowi, uważając, że zamiast dążyć 
do stworzenia jednolitego frontu mu- 

zułmańskiego w kwestjach, obchodzą- 
cych wszystkich wyznawców Islamu, 
kongres ten przyczyni się raczej do po- 
głębienia istniejących różnic w łonie 
wyznawców tej religji. 

Trzęsienie ziemi w Finlandji 
HELSINGFORS. (Pat). W dniu 16 b.m. 

rano zanotowano w wielu miejscow 35- 
ciach Srodkowej Finiandji stosunsowo 
silne trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi 

nie spowodowało Żadnych straŁ W 
Helsingforsie notowania sejsmogra- 
ficzne były bardzo słabe. 

Redukcja 30 tys. urzędników w Austrji 
WIEDEŃ, (Pat). „Sonn u. Montagsztag“ 

donosi: W najbliższą środę zbierze się rada 
ministrów w celn powzięcia decyzji w spra- 

wie redukcji 30 tys. urzędników. Organizacje 
urzędnicze protestują przeciwko tym planom, 
zapowiadając ostrą wałkę. 

CHARBIN. (Pdt). Gónerał Ma- 
Chang Szang postanowił odrzu- 
cić ultimatum japońskie, doma- 
gające się wycofania wojsk 
chińskich na północ od linji ko- 
lejowej wschodnio chińskiej. Ma- 
Czang. Szang donosi, iż wojska 
Japońske przeprowadziły dwa a 
taki w dniach 13 I 14 b. m. a 
wojska chińskie z powodu swej 
mniejszej liczebności wycofały 
się z Tang-Tse w kierunku pół: 
nocnym. 

JAK ŻYJE TROCKI 
Korespondent pism amerykańskich 

Danzis odwiedził Trockiego na Modzie 
w pobliżu Konstantynopola i w swych 
pismach opisuje jego życie na nowem 
miejscu jego pobytu. Zdaniem dzienni- 
karza Trocki bardzo dobrze wygłąda i 
ze zdrowia jest zadowolony. Jego po- 
łożenie materjalne jest doskonałe, bo- 
wiem otrzymuje wielkie honorarja za 
swe książki i artykuły. Bezpłatnie Tro- 
cki nie udziela żadnego wywiadu. Za 
wywiad redakcja musi mu zapłacić 
tak, jak za artykuł. Właśnie w ostat- 
nim czasie otrzymał Trocki za wywiad 
udzielony „Manchester Guardjan'' 500 
dołarów. 

Jak widać, nieźle powodzi się twór- 
cy rewolucji bolszewickiej, skazanemu 
przez obecnych władców Rosji na wy 
gnanie. Od czasu swego pobytu na wy 
gnaniu zdołał sobie „uciułać'* znaczny 
majątek „prywatny“, sprzedając na 
początku samym głośne artykuły, za 
które od szwedzkiego towarzystwa 
dziennikarskiego otrzymał olbrzymie 
wprost sumy. 

ODRZUCENIE PROTESTÓW 

WYBORCZYCH 

WARSZAWA, (tel. wł. 16.X1—31). W 
dniu 16 b. m. izba ill Sądu Najwyższe- 
go rozpatrywała protest przeciwko wy- 
borom do Sejmu w okręgu 21 (Będzin) 
oraz 7 protestów w okręgu 45(Tarnów) 
przeciwko wyborom do Sejmu. Sąd 
Najwyższy postanowił protest dotyczą- 
cy wyborów w okręgu będzińskim, za- 
równo, jak i 7 protestów dot. wyborów 
w okręgu tarnowskim pozostawić bez 
uwzględnienia. 

  

  

WILEŃSKA RADA MIEJSKA 
LIKWIDACJA POŻYCZKI 

ANGIELSKIEJ 
Wyznaczone na 12 bm. posiedzenie 

Rady Miejskiej z powodu braku quorum 
do skutku nie doszło, wobec tego p. 
prezydent miasta zwołał Radę na dzień 
wczorajszy z jednym punktem porząd- 
ku dziennego, mianowicie wnioskiem 
w sprawie zatwierdzenia „generalnej 
obligacji* konwersyjnej pożyczki m. 
Wilna z r. 1931, w związku z likwida 
dacją 2-ej pożyczki obligacyjnej z ro 
ku 1912 (angielskiej). į 

Sprawa ta budziła od dłuższego cza 
su niesłabhące zainteresowanie w związ 
ku z toczącemi się o nią rokowaniami 
z wierzycielami w Anglji. | 

Zwłoka w likwidacji pożyczki wy- 
nikła z rozbieżności zdań istniejącej 
między tezami miasta Wilna a tezami 
przedstawicieli wierzycieli angielskich 
co do sposobu jej załatwienia. Osta- 
tecznie ingerencja Min. Skarbu wpłynę 
ła na miasto w kierunku ustępstw wo- 
bec żądań wierzycieli i to sprawiło, że 
wyłoniono w lipcu 1928 specjalna ko- 
misja Radziecka dla likwidacji pożycz 
ki t. zw. angielskiej z r. 1912 mogła 
przyjś'ć na wczorajsze posiedzenie Ra- 
dy z gotowymi wnioskami. 

Wnioski te dyskutował w ciągu 3 
bezmała godzin Konwent Senjorów i to 
umożliwiło Radzie załatwić je w ciągu 
kilku minut mimo niezwykłej doniosło- 
ści sprawy. 

Późna pora, jak również brak miej 
sca nie pozwała nam na obszerniejsze 
omówienie sprawy likwidacji pożycz- 

ki angielskiej, to też powrócimy do 
niej w dniach najbliższych. Narazie za- 
notujmy, że Rada dokonała wyboru. 
dwóch przedstawicieli upoważnionych 
do podpisania w jej imieniu generalnej 
obligacji, w osobach pp. prof. Witolda 
Staniewicza i prez. Stan, Wańkowicza, 
akt pozatem podpisany zostanie przez 
3-ch przedstawicieli Magistratu, któ- 
rych wybrano ze swego grona. 

WNIOSKI NAGŁE W SPRAWIE 
ZAJŚĆ W UB. TYGODNIU 

Z kolei przystąpiono do wniosków 
w sprawie wydarzeń zaszłych w ubie- 
głym tygodniu. Nagłość wniosków Ra- 
da uchwaliła przed przystąpieniem da 
porządku dziennego. 

Wniosków nagłych było 3. Zgłosi- 
li je: pepesowcy, Koło Żydowskie i 
Bund. 
Pierwszy zawierał stek frazesów za 

prawnych socjalistycznym sosikiem, 
drugi ujmował sprawę naogół jedno- 
stronnie, trzeci — Bundu — zmierzał 
zupełnie wyrażnie do zaognienia na- 
strojów, był nietaktowny. 

Przed odczytaniem wniosków prze- 
wodniczący p. prezydent Folejewski 
zoproponował, wskazując na koniecz- 
ność zachowania przez Radę w jej e- 
nuncjach jaknajwiększego spokoju i 
powagi, wyłonienia komisji, złożonej z 
przedstawicieli klubów po jednym z 
każdego dla zredagowanią tekstu u- 
chwały, którąby Rada mogła įedno- 
myślnie powziąć. 

Propozycja ta została przyjęta mi- 
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Kryzys rządu na Łotwie trwa 
RYGA, (Pat). Odbyło się posiedze- 

nie centralnego komitetu partji socjal- 
demokratycznej, poświęcone kwestji 
kryzysu rządowego. Po ostatnich wy- 
borach Ścierały się dwa prądy: kieru- 
nek opozycyjny reprezentował p. 
Menders, natomiast drugi leader p. 
Celens był zdania, że frakcja sejmo- 
wa partjj powinna wziąć udział w 
rządach. Po dłuższych wywodach stron 

obu zwyciężył pogląd Mendersa. Po- 
wyższa uchwała centralnego komitetu 
wyklucza możliwość stworzenia wiel- 
kiej koalicji, a także stawia pod zna- 
kiem zapytania możliwość utworzenia 
rządu centrowego. Wobec radykalnej 
zmiany sytuacji nie należy rychło 
Spodziewać się zażegnania kryzysu 
rządowego i powołania do życia no- 
wego rządu. : 

mo zastrzeżeń przedstawiciela klubu 
endeckiego radnego Kubiusa, który zre 
sztą niedość jasno klarował, o co mu 
chodzi. 

Do komisji wybrano radnych: Czer 
nichowa, Dobrzańskiego, Kubilusa, Ra 
fesa, Staniewicza, Wańkowicza i Za- 
sztowta, poczem  zarządzona została 
przerwa. ) 

Gdy komisja w ciągu 20 minut po- 

wróciła na salę obrad z uzgodnionym 
tekstem, krzesła radnych  endeckich 
świeciły pustkami. Bardzo to wymow- 
ne, 

Ostatecznie uchwała, której treść 
zamieszczamy w innem miejscu  dzi- 
siejszego numeru, została uchwalona. 

Dr. Raies prosił nas o zaznacze- 
mie, że Bund wstrzymał się od głoso- 
wania. Niech i tak będzie. kim. 

Zachwianle sie frontu 
harzburskiego 

Przed kilku tygodniami wygłoszono 
w Harzburgu płomienne przemówienia 
i partje prawicy niemieckiej przysięga- 
ły sobie wzajemną wierność, wstępu- 
jjąc równocześnie do jednolitęgo frontu, 
skierowanego przeciwko rządowi. 
Wkrótce jednakowoż okazało się, że 
stosunki wzajemne pomiędzy  stronni- 
ctwami prawicy nie są najlepsze. W 
przeddzień konferencji w  Harzburgu 
Hitler przyjęty został przez prezydenta 
republiki, a później konferował z róż- 
nemi czynnikami rządowemi, Poważnie 
mówiono o jego wstąpieniu de rządu. 
Na  ostatniem posiedzeniu zarządu 
głównego centrum, wprawdzie znów 
oświadczono, że stronnictwo to nara- 
zie nie myśli o koalicji z hackenkrenz- 
lerami, ale z drugiej strony można uwa- 
żać za pewne, że kanclerz Rzeszy Brii- 
ning, © ile tego zachodzić będzie po- 
trzeba, zdecyduje się prędzej na współ 
pracę z Hitlerem, aniżeli z Hugenber- 
giem, a to dlatego, że chciałby zmusić 
do umiarkowania najradykalniejszą i 
pod względem agitacyjnym najniebez- 
pieczniejszą partję niemiecką. Z chwi- 
lą, gdy hitlerowcy byliby okolicznościa 
mi zmuszeni współpracować ze stron- 
nictwami obywatelskiemi, z chwiłą, 
gdy podpisaliby weksel francusko-nie- 
miecki przewzieliby  odpowiedziainošč 
za linję niemieckiej polityk zagranicz- 
nej a tem samem partja ta przestałaby 
być groźną. Hitler, który wytrwale mó- 
wi i zapewnia o legalności swego ru- 
chu, postępem czasu zbliża się do ta- 
kiego wyrównania, chociaż uświadamia 
sobie, że to może doprowadzić do roz- 
bicia jego partji na dwa wrogie obozy. 

Zmiany w niemieckiem życiu poli- 
tycznem najlepiej poznać według na- 
strojów wśród nacjonalistów niemiec- 
kich, których przywódca  Hugenberg, 
był jednym z tych, którzy dążyli do 
współpracy z Hitlerem, przypuszczając, 
że w jego rękach znajdzie się przewod 
nictwo w obozie narodowej prawicy 
niemieckiej; i że przewodnictwo to wy- 
mknie się z rąk Hitlera. Jego uprzedze- 
nia znalazły swój wyraz w wyborczych 
oświadczeniach  agitacyjnych, jakie 
„wielki Algred* w tych dniach złożył 
w Hessji. Według prasy jego koncer- 
nu dziennikarskiego, ostatnie jego prze 
mówienia uważać należy jako odrzuce- 
nie propozycyj centrum. Wiadomo jed- 
nakowoż, że centrum wogóle nie stara 
ło się pozyskać nacjonalistów niemiec- 
kich, lecz przeciwnie, Hugenberg miał 
nadzieję, że uda mu się połączyć z cen- 
trum przeciwko socjalnym demokratom. 
Obecnie natomiast przywódca nacjona- 
listów niemieckich wała pod adresem 
obozu Briininga: „Nie chcemy was 
znać. Nie wierzymy wam. Nie wierzy- 
my centrum, nie wierzymy kanclerzo- 
wi Rzeszy”. я 

Swemi przemówieniami Hugenberg 
właściwie potwierdził, że front harzbur 
ski został załamany, zachwiany. Trze- 
ba zadać sobie pytanie, co oznacza 
Harzburg, jak postępuje opozycja na- 
rodowa i czy jest jednolita. Czy opo- 
zycja ta nie rozejdzie się tak, jak ro- 
zeszła się po plebiscycie w sprawie 
planu Younga? Hugenberg jeszcze gło- 
si, że tylko we wzajemnej łączności 
można dojść do zwycięstwa. Dlatego 
front harzburski musi być utrzymany. 
Nie można oczywiście zaprzeczać, że 
pomiędzy nacjonalistami i hitlerowcami 
powstały poważne różnice. Niemieccy 
nacjonaliści nie mają zamiaru być przy- 

czepkiem do hackenkreuzlerów i nie 
chcą być uważani za jakąś mieszaninę. 

Zarówno prasa niemiecko-nacjona- 
listyczna, jak i hitlerowska zaznacza, 
że zjawisk tych nie można uważać za 
rozejście się stronnictw narodowych, 
ale nie ulega wątpliwości, że rzeczy- 
wiście w tym wypadku chodzi о ро- 
ważne zarysowanie się frontu nacjona- 
listycznego a temsamem aktualną staje 
się kwestja, kto.w ewentualnej przy- 
szłej koalicji, do której należeliby nie- 
mieccy nacjonaliści, hitlerawcy, a cen- 
trum zostałby przywódcą AA 

  

Teatr w Lutni 
KAIZERA „DZIEN PAZDZIER- 

NIKOWY“. | 

Sztuka z dziedziny specjalnej na 

świecie, w każdym razie świata duszy. 

Oto Margareta, jak w Fauście Getego, 
"ale bardziej uduchowiona, może tylko 
skomplikowana , współcześnie. Żyje 

‚° śniąc, znajdując na swej drodze wypi- 
sane znaki Przeznaczenia. W każdym 
fakcie upatruje takie znaki, owego zaś 
dnia października zdwojone, potrojone 
znaki, już jak gotyk, wspinające się w 
najwyższe. Oto była w kościele i obok 
klęczał mężczyzna nieznajomy. Dusza 
czuje, to on. Stanęła potem przed witry 
ną jubilera, stał i nieznajomy. Oczy 
oglądały ten sam pierścionek, znać są 
poślubieni. Potem była w teatrze wie- 
czorem i znowu nieznajomy gdzieś bli- 
sko. Przechodząc na swoje miejsce, był 
ja ten nieznajomy dotknął znienacka. 
Fala krwi i wypieku przeszła jak ele- 
ktryczność przez ciało Margarety. Ten 
ktoś wyjechał potem, o niczem nie wie- 
„dząc. Ale Margareta śniła swój sen da- 
lej, rozpoczęty w kościele, przed wi- 

transie somnambulicznym, czekając na 
męża, czekając na ukochanego, dosta- 
ła się w tę parę rąk nie dla niej prze- 
znaczonych. Ten ktoś, który zakradał 
się do służącej zóstał ojcem jej dziec- 
ka (rzeźnik Leguerche — Jaśkiewicz). 

Cóż za komplikacje na tym świe- 
cie, skoro matka w kościele była i w 
czapce klęczącego wyczytała nazwi- 
sko porucznika: Jean Marc Marien i te- 
raz rodząc dziecko, nazwisko to, jaka 
nazwisko ojca wyszeptała? Cóż za pe- 
rypetje na świecie, skoro ojciec Mar- 
garety De Conte będzie szukał teraz 
tego domniemanego ojca i sprowadzi 
go nawet do domu, aby córkę poślubił? 

Nie widziałem nigdy tej sztuki w 
żadnym teatrze. Sądzę jednak, że to, 
co dała pani Wysocka, jako reżyser, 
jestarcytrafione. Postać Margarety (Ma 
recka) podniesiona została w wizyjny 
obraz. Potem zaś w miarę sztuki po- 
stać także Marriena dostała się w naj- 
wyższe. Zaczęło się to spozalicio mi- 
styczne, óbu jakby somnambulików, bo 
Margareta zaczęła wciągać i poruczni- 
ka (Loedl) w świat swojego czucia i 
działania. Pani Wysocka jest reżyse- 
rem, o którym można tom napisać. 

w tej swojej reżyserii o rzecz istotną, 
najważniejszą na scenie, o wyrazistość 
treści, po przez wyrazistość fonmy, po- 
krywającej się z tą treścią. Nic taniego. 
nie ma w jej reżyserji, nic przypadko- 
wego. Najuczciwiej, jak to tylko kobie- 
ta ma w swojej naturze, wydobywa 
ona obrzędowo treść duszy, ekonomicz 
nie ważąc, aby nie było nadmiaru, albo 
niedomiaru znaków. Z pełnem widze- 
niem, 'z pełnem poczuciem rzeczy, 
zadziwiająco zgodnem z tem, co jest 
objektywnie u autora złożone, obraca 
ona sztuką, jak potrzeba, niedając sie- 
bie, kryjąc nawet siebie, aby tylko au- 
tor wyszedł i na scenie mógł to swoje 
ważkie odsłonić, wyjaśnić, wypowie- 
dzieć, pokazać. U największych reży- 
serów nawet brakują pozycje, które ma 
pani Wysocka. Czystość,  schludność, 
wyrazistość, rzetelność, nadmierna ucz- 
ciwość, aby być zgodną z autorem, w 

myśl intencji autora, równocześnie 
maestra, wydobycia z tekstu maksimum 
scenicznego działania, zgodnie z frazo- 
waniem przeżyć autora, czyni ze sztuk, 
reżyserowanych przez Wysocką praw- 
dziwe klejnoty teatralne. Spoglądając 
na te sztuki wie się już, niemal w ja- 

tryną i w operze. Tej nocy zakradał się Wielka aktorka, niezrównana osoba kimś jasnowidzeniu, że niedociągnięcia 
do pokojówki kochanek. Margareta w najwyższych kreacyj tragicznych. dba i mglistości, są tylka winą autora, nie 

" 

teatru. Jeśli jest coś niezrozumialego, Wreszcie jeśli chodzi o inne osoby w Berlinie. Zrozumiałem, że stać nas 
to winę pełną ponosi ten, kto napisał, w sztuce Kaisera, te nie mogę pominąć w Polsce na ton niezrównanego czaru, 
a nie ten, kto wystawił. р 

Cechuje twórczość 
pani Rychłowskiej (dama do towarzy- który jest w wizyjności, w duchowym 

reżyserską u stwa), która zawsze daje doskonałe kolorze, niemal mistycznym Speralicio, 
Wysockiej niezrównane podniesienie artystyczne kreacje i Czaplińskiego które niewiadomo dlaczego zabite jest 
realności wszelkiej w wizyjność i aurę 
wyższą, wysokiej, najwyższej syntezy 
scenicznej. 

Spoglądając na Margarete w Lut- 
ni, wierzymy i nie przestajemy na chwi 
lę wierzyć, że Margareta ta jest w pew 
nego rodzaju transie. Jest to życie nad 
życiem, delikatne sublimowane, po- 
zwalające z każdego zdarzenia czynić 
mowę wyższą Losu i Przeznaczenia. 
Pani Wysocka ułatwiła utalentowanej 
Mareckiej poruszać się konsekwentnie 
i nie wypadać z roli. Talent aktorski 
zawsze jako doskonały instrument pod- 
daje się kapelmistrzowi, skoro ma uro- 
dzić się symfonja z całości. Wszyscy 
aktorowie poddali się wysokiemu tono- 
wi, sprawny tworząc koncert. Nietylko 
Margareta i porucznik, ale i ojciec Mar- 
garety (Gliński) nie zatracał na chwilę 
żądzy rozświetlenia prawdy. Może tyl- 
ko tu i ówdzie niepotrzebnie trochę 
sonorycznie głos podnosił, co za- 
wsze nieco osłabia autorytatywność 
wyższego rzędu, która leży nie w krzy- 
czeniu, a w sztychu. 

(służący), bez którego by całość nie 
byłaby należycie spiętą, skoro jest dom 
„szanujący się i zakrojony wysoko. 
Wszyscy pozwolili Margarecie osiąg- 
nąć. wizyjne -napięcie, któreśmy brali 
w siebie, Klucz do. samej sztuki. 

Aktorki polskie ostatnio niejedno- 
krotnie dawały doskonałe imprówiza- 
cje, jeśli chodzi o trans (choćby Eichle 
równa w Wilnie). Przybywa teraz- Ma- 
recka, wyrazisty ton Senty z Latające- 
go Holendra. 

Ma pani Wysocka walory reżyser- 
skie, *które pozwalają wierzyć, że 
na scenie polskiej mają prawo być naj- 
czarowniejsze kreacje Szekspira, tego 
boga w teatrze, niewiadomo dlaczego, 
dziś niemał wyklętego ze sceny. Czy 
nie dobrze zakończyć tę zabawkę a 

kysz, a kysz. Spoglądając na Marecką, 
zobaczyłem nagle niezrównaną galerję 
postaci takich, jak Hermiona z bajki 
Zimowej, Miranda z Burzy, Urszula i 
Margareta z owej komedji, gdzie jest 
Beatrycze, i gdzie niekoniecznie trzeba 
wszystko montować jak u Rejnhardta 

w Szekspirze nietylko w Berlinie, ale i 
w Londynie. : 

Sztuka Kaizera w Lutni przebiega 
wyraźnie, bez żadnych zamazań. De- 
koracje golcowe Makojnika są dobre- 
Cóż więcej trzeba Szekspirowi także do 
życia, jeśli nie takie okno, dwa krze- 
sła, stół i dwoje drzwi, wszystko na tle 
ciemnej zasłony. Ważniejszą rzeczą niż 
kostjumy, jest batuta takiego reżysera, 
jak Wysocka, która zna: tajemną stra- 
tegję lewej i prawej strony. Bo musimy 
powiedzieć głośno, że na scenie zawsze 
są jeszcze potęgi niewidzialne, które 
można zakląć do działania. Te potęgi 
są ważniejsze, niż przypuszczamy, a w 
rzeczach duszy aljanci, bez którego nie 
ma zwycięstwa, ważniejsi niż światła, 
dekoracja i kostjum. Tu jednak przycho 
dzi z mojej strony uwaga, tym razem 
krytyczna. Sztuka Kaisera kończy się 
brutalnie. Kaiser, który był na chwilę 
w somnambulizmie, wyłatuje przy koń 
cu, jak z procy, przypominając sobie, - 
że jest Berlin i że oficer na to ma pa- 
łasz, aby zadżgać kogoś na drodze.
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Dik 17 W. s. g. 6 m. 46 

Grzeg. c. ; : 

Jutro Z. s. g. 8 m. 2 

Odona op.    
»POSTRZEŻENIA ZAKŁADU Mt EG 
ROLOGICZNEGO U.Ś.B. W WILNIE 

Z dnia 16 listopada 1931 r. 

Ciśnienie średnie 762. 

Temperatura średnia +2. 

Temperatura najwyższa 4-4. 

Temperatura najniższa --2. 

Opad w mm.: ślad. 

Wiatr: północny, 

Tendencja: wzrost. 

WOJSKÓWA 
— Odznaczenia w wojsku. Ostatni 

dziennik personalny M. S. Wojsk. przy 
nosi zarządzenie o nadaniu odznaczeń 

Krzyż Komandorski orderu Odro- 
dzenia Polski otrzymał generał bryg. 
Tadeusz Kasprzycki. 

Okrzy Oficerski — pułk. Piotr Sku- 
ratowicz. 

Krzyże Niepodległości otrzymali: 
generałowie Pasławski, Popowicz i 
Skotnicki; pułkownicy — Stefan Bie- 
stek, Benedykt Chłusewicz, Wład. Fi- 
lipkowski, Stan. Kruk-Schuster; podpuł 
kownicy — Ignacy Bobrowski, Stan. 
Klementowski, Stan. Klepacz, Maksy- 

' miljan Landau; majorowie — Kaz. Bą- 
biński, józef Drotlęw, Jan  Pindela- 

* Emisarski, Czesław Szymkiewicz; rot- 
mistrzowie — St. Fedorowski, Marceli 
Ignaczak, Zdzisław Ruciński, Karol Za 
wodziński; kapitanowie — Stan. Fiel- 
dorf, Eustachy Idzikowski, Górecki 
Tadeusz, Lepecki. 

Medal Niepodległości przyznano: 
rotmistrzowi Janowi Monwid - Olech 
nowiczowi; porucznikowi Tadeuszowi 
Szymankiewiczowi | i wachmistrzowi 
Wiad. Bizoltowi. 

Złoty Krzyż Zasługi przyznano gen. 
Romanowi Góreckiemu. 

-—— Walne zebranie Oddzału Związku Leg. 
Poł, odbędzie się w lokalu przy ul, Tatarskiej 
Nr. 20, m. 16, w niedzielę, dnia 29 listopada 
1931 r., o godzinie 11; w razie braku kom- 
pietu następne walne* zebranie odbędzie się 
tego samego dnia i w tem samem miejscu 

w pół godziny później z ważnością uchwał 
bez względu na ilość obecnych z następują- 
cym porządkiem obrad: 

1. Odczytanie protokółu z poprzedniego 
„walnego zebrania. 

2. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewi- 
zyjnej, 
I Wybory Komisji Rewizyjnej i Sądu Ko 

leżenskiego. 
4, Wołne wioski. 

-- Zarząd Związku Legjonistów Polskich 
U Wileński zawiadamia, że w dniu 22 
listopada 1931 roku odbędzie się zwyczajny 
doroczny zjazd delegatów o godzinie 13, we 
własnym loka!h przy ulicy Zaułek Bernardyń 
Ski 10, mieszkanie I, Porządek dzienny został 
już rozesłany poszczególnym Oddziałom Zwią 
zku Legjonistów Polskich. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 

Najbliższą „Środę literacką" 
bm. wypełni wysoce interesujący referat 
prezesa Związku Literatów prof. Marjana 
Zdziechowskiego pt. „Z kraju baśni: dokoła 
ces. Napoleona III i cesarzowej Eugenji“. Po 
czątek o godzinie 8,30. Wstęp dla wprowa- 
dzonych gości — 1 zł. 

— Wileūskie Towarzystwo «Lekarskie. 
XXVII Posiedzenie Naukowe odbędzie się 
we środę dnia 18 'istopada 1931 r. o godz. 
20 w sali własnej przy ulicy Zamkowej 24. 

Porządek dzienny: 1) odczytanie proto- 
kułu ostatniego posiedzenia, 2) prof. dr. B. 
Wróblewski: Nastawienie umysłowe prawni- 

"ka. Goście mile widziani, ` 
— Zebranie rodziców uczniów Państw. 

Szkoty Technicznej. Dyrekcja Szkoły podaje 
do wiadomośc:, że zebranie rodziców ucz- 
niów Państwowej Szkoły Technicznej w 
Wilnie odbędzie się jutro, 17.11 b, ri, o go- 
dzinie 18 wi gmachu Szkoły przy ul. Hołen- 
dernį 12. Obecność wszystkich rodziców, 

względnie opiekunów jest bezwzględnie ko- 
niecz 
|= prad Związku Pań Domu, W dniu 

15 bm. odbyło się pierwsze ogólne zebranie 

w dniu 18 

Związku Pań Domu, na którem został wy- 
brany zarząd i zorganizowane następne po- 
radnie: 

1) Poradnia gospodarcza, czynna: we 
wtorki od 5—6 w Szkole pracy domowej 
przy ulicy Biskupiej 4, przewodniczy dyr. C. 
Dąbrowska, 

2) Poradnia stroju i robót ręcznych, czyn- 
na również we wtorki we wskazanych wy- 
żej godzinach i miejscu. ' 

3) Poradnia higjeniczna, czynna codzien- 
nie od 11 i pół — 12, Wielka 46, przy po- 
radn. dla Matki ciężarnej, przewodniczy dr. 

H. Morawska. 
4) Urządzeń wnętrza domu, czynna od 

5—6, przy ulicy Zamkowej, w sklepie Baza- 
ru Ludowego. j : 

5) Poradnia prawna, czynna codziennie 

od 10—1 pp., w Sądzie Grodzkim, pokój 

Nr 17, adw, Iżycka. 
Członkinie Związku Pań Domu otrzymu- 

ja porady i przepisy bezpłatnie. | 
Zamówienie na jarzyny i kwiaty z do- 

stawą do domu przyjmują się codziennie w 

Sekretarjacie Związku Pań Domu, Zamkowa 
Nr 8, w Bazarze Ludowym. 

. RÓŻNE 
— Urzędnicy Dyrekcji Lasów  Państwo- 

wych w Wilnie na zebraniu pod przewodnie 

twem dyrektora p. Edwarda Szemiotha įe- 
dnogłośnie uchwalili dobrowolne opodatko- 

wanie się na rzecz bezrobotnych w. wysoko 

ści pół procent od pobieranych poborów służ 

bowych, 3 
— Zmiana fali radjowej. Ostateczne usta 

lenie fali, na której będzie pracowała nowa 

stacja witeńska na Lipówce, nastąpi dnia 22 

bm. Do tego dnia będą pracowały obie sta- 

cje wileńskie na fal: 244 ; 581, natomiast ma- 

ła stacja jest od dnia 11 bm. na pewne go- 

dziny wyłączana w celu dania słuchaczom 
możności dostrojenia odbiorników do wiel- 

kiej fa. Przerwy w pracy małej półkilowa- 

towej stacji są następujące: od g. 17,35 do 

godziny 19,35 oraz od 23,00 do 2400 co- 

dziennie. ‹ 3 
Po dniu 22 bm. mała stacja zostanie wo- 

góle zlikwidowana. Prosimy wszystkich słu- 

chaczy, którzy dopiero teraz zaczęli odbierać 
Wilno na fali 581 o zakomunikowanie nam 

o tem w listach, adresowanych „„Polskie Ra- 

djo, Wilno“. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Mielski w Lutni, Dziš o godz. 

8 wiecz. ujrzymy „Dzień * październikowy 

Kaisera w reżyserji Stanisławy * Wysockiej, 

w wykonaniu pp. Dunin-Rychłowskiej, Ma- 

reckiej, Glińskiego, Jaśkiewicza, oraz Loedła. 

„Dzień październikowy” jest bezsprzecznie 

jedną z najciekawszych sztuk doby obecnej. 

Świat nadzmysłowy splata się tu w tajemna 

czą całość ze Światem faktów, nadając za- 

gadnieniom poruszanym w sztuce, wagę nie- 

ma! mistyczną. Niesamowity, dramatyczny 

nastrój podkreślają niezwykłe, oryginalne de- 

koracje pomysłu W. Makojnika. а 

Jutro „Dzień październikowy”. я 

— Teatr Miejski na Pohulance, Dziš o 

z. 8 wiecz. ukaże się „Roža', „nieśmiertel 

ny dramat S. Żeremskiego w inscenizacj. 

dyr. M. Szpakiewicza, w oprawie dekora- 

cyjnej W. Makojnika, z ilustracją muzyczną 

L. Gogowskiego. Przedstawienie zakupione; 

Jutro „Lałka” Audran'a. Ra: ы 

— św. Mikołaj odwiedzi dzieci  wilen- 

skie. Dnia 6 grudnia w dzień św. Mikołaja 

odbędzie się w Teatrze Lutnia o godz. 4 po 

południu przedstawienie „Kopciuszka Grim 

ma, połączone z różnemi niespodziankami. 

Nienajmniejszą zapewne będzie obecność ta 

ten widowisku Św. Mikołaja we własnej oso 

bie, który wręczy podarki grzecznym dzie- 

ciom. Nie wątpimy, że wszystkie grzeczne 

dzieci wileńskie, będą tego dnia na widowni. 

— Dobroczynny koncert p. Heleny Zubo- 

wiczowej. We wtorek, dnia 17 listopada w 

Małej Sali Miejskiej (Końąka 3) odbędzie 

się drugi koncert znanej I śpiewaczki p. 

Heleny Zubowiczowej, która przed dwoma 

łaty wyjechała do Warszawy, gdzie ukoń- 

czyła jako łaureatka kurs operowy u najzna- 

komitszej polskiej śpiewaczki Janiny Koro- 

lewicz Wojdowej. W pierwszym swym Коп ° 

cercie w dniu 7 listopada p. H. Zubowicz 

zyskała entuzjastyczne przyjęcie publiczno- 

ści wileńskiej. Część dochodu z drugiego kon 

certu przeznaczona na dożywianie dzieci wi 

leńskich szkół miejskich. 

CO GRAJA W KINACH? 
Helios: Wesoły Porucznik. 
Holiywood: Wesoły Pórucznik. 
Casino: Podniebny romans (Piekło), 
Pan: Marokko. | 
Światowid: Władczyni miłości. 
Lux: Anna Boleyn. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Robota pajęczarza. Kozłowskiemu Ot- 

tonowi (Jagiellońska 1) z  niezamkniętego 
strychu nieznani sprawcy skradli palto zimo 
we oraz kostjum damski, łącznej wartości 
BUY2E 5: ы 

— Zginął rower. Wojciechowskiemu Her 
manowi (Witoldowa 47) w nocy z dnia 13 
na 14 b. m. skradziono ze składu rower war 
tości 350 zł. 

— Okradany kiosk. Głuchowski Edward 
doniósł policji o systematycznej kradzieży 
papierosów z kiosku przy ul. Wiłeńskiej róg 
Mickiewicza. Ustalono, że kradzieży dokony 

Nie wiem, co czuła pani Wysocka mon- 
tując koniec, gdy porucznik Marrien już 
wciągnięty w świat Margarety i ocknię 

w tym świecie, z cudownie . to- 
czącej się jedynej w swoim rodzaju rze 
ki wyskazuje, aby porąbać rzeźnika. 
Brutalność końca nie leży tylko w 
Peanie nad jatkami, które ma nam ad 

_ Oculos pokazać przepaść między, ojcem 
dziecka Margarety a uduchowionem 
dej życiem. Chodzi mnie w tej chwili o 
Samo zarąbanie, akt wyskoczenia ze 
świętej wody Gangesu. 

_ Mówiąc to kładę nacisk nato, że ży- 
_ Cle duszy Margarety przebiega na wy- 
 sokości cudownie  śnionych średnio 
Wiecznych czasów, kiedy ważone były 
najmniejsze rzeczy i podniesione w 
niebo. Rąbanie szablą prowadzi sztukę 

_W chaos, przypomina mi katastrofę przy 
końcu średniowiecznych czasów, pro“ 
testantyzm. 

©. Pani Wysocka nie ośmieliła się 
_ tego zarąbania przy końcu wymieść ze 
Sztuki. Jako reżyser trzymała się tek- 
„Stu i czyniła, aby był zgrzyt, ile możli- 
Wie najmniejszy. Rozumiemy doskona- 
_£ trzymanie się tekstu. Jednak, właśnie 
Sztuka Kaisera prowadzi mnie do po- 
Stawienia pytania, czy istotnie musimy 
*anowač w autorach to, co ich własną 

twórczość ukatrupia? U Kaisera wy- 
pad z szablą przypomina wierzgnięcie 
kopytem, jest ono absolutnie w sprzecz 
ności z tem co zaraz potem następuje, 
kiedy Margareta i porucznik przystępu- 
ją do siebie, aby śnić złoty sen bez 
przeszkody. . 

Czyż nie byłoby czasem wskazane, 
gdy jest dobry teatr i doskonały reży- | 
„ser, odciąć śmiało to, co jest zgagą 
tylko. w autorach?. W epoce odbrązo- 
wiania wszystkiego, nierozumiem tabu 
względem autorów. 

Skoro tych dwoje odnalazło się bez 
względu na to jakie są prawa codzien- 
ne, to czyż nie jest bluźnierstwem wy- 
lać na nich kubeł nieczystości, jak do- 
puścił się Kaiser. Morderstwo przy koń 
cu ani nie grzeje, ani nie ziębi, nie do- 
tyka ono kochanków, którzy pogrążą 
się w świat, będący dla rozmaitych lu- 
dzi fikcją i niedorzecznością, ale dla 
tych dwojga realnością, jedynym peł- 
nym sensem i jedyną mądrością. Zakła 
damy bowiem, że Margareta w ten SWój- 
świat uwodzi porucznika, i że w tym 
świecie pytanie, czyje dziecko, brzmi 
mocno inaczej, niż w naszym, skoro 
dziecko ma rysy pórucznika, nie owego 

rzeźnika, iw Limanowski 
— 

мВОМ 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
OTWARCIE KINA „PAN* 

„MAROKKO* 
Na wstępie parę słów o odnowionym lo 

kalu. Kto pamięta dawną salę „Piccadiily* 
— a później „Pana'*, ten wie, iż była to 
jedna z gorszych sał kinowych w Wilnie. 
Prawie do środka sali sięgał róg muru i 
przeszkadzał widzom siedzącym akurat na 
lepszych miejscach. — Obecnie ani śladu tej 
wystającej ściany. Sala jest duża i równa, 
balkon również rozległy. Ozdoby są utrzyma 
ne w stylu nowoczesnym. Barwa pomarań- 
czowa nadaje ciepły ton i przyjemnie nastra 
ja publiczność. Trochę jeszcze pozostał po 
remoncie zapach farby, ale ten brak niewąt 
pliwie zginie wkrótce, szczególnie, że prze 

etrzanie sali odbywa się na każdej prze- 
ie zapomocą dwóch sitnych  _wentylato- 

rów.. W takiej odnowionej i ułepszonej 0- 
prawie zaprezentowano na otwarcie jednym 
z lepszych obrazów bieżącego sezonu — 
„Marokko““. —  Omawialiśmy już na tem 
miejscu „X—27“, film z Marleną Dietrich w 
roli glownej. „Marokko“ jest rowniež pop'- 
sem czołowej gwiazdy „Paramountu“. Pro- 
dukcja jubileuszowa tej wytwórni (20-lec 
istnienia) ogarnęła szeroki zakres, lecz by- 
najmniej nie kosztem wartości. Rywalizacja 
z konkurencyjną wytwórnią „Metro-Gold- 
wyn** zmusiła kierownictwo  „Paramountu” 
do podniesienia poziomu artystycznego swo 
ich filmów. Ujrzymy niebawem wiele obra 
zów z tej jubileuszowej serji „Paramount'* 
w wykonaniu najlepszych sił aktorskich. Na 
razie zatrzymajmy się przy „Marokku”. 

Reżyseruje ten obraz Sternberg, stały re 
żyser filmów Marieny Dietrich. (Sternberg 
„odkrył* tę nową gwiazę i obecnie ma w 
perspektywie proces, wytoczony przez byłą 
swoją żonę o odszkodowanie za porzucenie 
jej dla Marleny Dietrich!) ‚ 

Rywalka Grety Garbo jest aktorką nie- 
pospolitą. Ma wiele oryginalności, choć w 
wielu szczegółach upodabnia się do Grety 
Garbo. Styl jej to t. zw. popularnie „wamp” 
Utrzymuje się w tonie wampirowatym kon- 
sekwentnie, co zresztą jest zagwarantowane 
dyktatorską władzą reżysera. W. „Marokko* 
partnerem Marleny jest Gary Cooper, który 
swoją olbrzymią postacią stwarza znakomi- 
te tło dla niesamowitej konstrukcji psychi- 
cznej j fizycznej Marteny Dietrich. Bo coś 
jest niesamowitego w twarzy i ruchach te- 
go „wampa” z urodzenia! — Zazwyczaj do 
skonale dobierani są partnerzy Marleny i w 
tem się również kryje część jej powodzenia. 
Taki Wiktor Mc. Laglen („X—27“) lub 
Clive Brook („Chiński ekspress* u nas je- 
szcze niegrany) — są jakby umyślnie wy- 
52мКат dła Marleny. — 

„Marokko““ ma tę zasadniczą wadę, że 
jest wykonane w atelier, lecz skoro odrzuci 
my scenerję plainerów, to pozostaną efektow 
ne wnętrza. Gra Marleny Dietrich wymaga 
miejscami mocnych nerwów, bo jej nierucho 
mość, aczkołwiek ma wiele wyrazu, draż- 
ni poprostu. 

Być może, iż właśnie „dlatego zdobywa 
Mar'ena coraz to mowe zastępy wielbicieli. 

Do duetu Malrena — Gary Cooper świet- 
nie akompanjuje Adolf Manjou, który swoją 
wytrwałością zdobył sobie sławę. — Sce- 
narjusz „Marokka“ jest ciekawy (zaczerpnię- 
ty zresztą z powieści), a dzięki osobie Mar 
leny Dietrich zyskuje na pikanterji. Oczywi 
ście zakres pokazywania nóżek, jak w każ- 
dym filmie Marleny — obfity. 

W myśl zasądy — dobry obraz — do- 
bry dodatek, kręci się ciekawe przeglądy i 
świetną komedję rysunkową Fleitschera. — 

Jak na poczatek, wszystko więc poszło dr- 
brze. „Tad.C. 
RREKNI WOPTONZOWYZEEPETECOECZY ZCZKA "TERA 

wali Wołyniec Jan (3 Maja 15) i Szutow: A- 
leksy (Pióromont 5), których jednak narazie 
nie zatrzymano ji skradzionych papierosów 
nie odnaleziono. 

— Zamachy samobójcze. — Hawryłowicz 
Jadwiga, łat 21 (Krakowska 19) wypiła esen 
cji octowej. Lekarz pogotowia odwiózł despe 
ratkę do szpitala Sawicz w stanie niezagraża 
jącym życiu. Powód — zawód miłosny, 

— Dąbrowska Jadwiga (Lwowska 57) 
wypiła esencji octowej. Pogotowie- odwiozło 
ją do szpitala Sawicz w stanie b. ciężkim. 
Przyczyna — nieporozumienia rodzinne. 

— Zbrodnia awanturnika. Znany a- 
wanturnik Aleksander Szklanko (Kon- 
duktorska 7) podczas kłótni z żoną, 

  

    

   

   

zadał jej kilka ciosów żelazem w głowę ” 
co spowodowało pęknięcie czaszki u 
nieszczęśliwej. 

Stan jej jest beznadziejny. 
Sprawcę policja aresztowała. 

MOŁODECZNO 
— Zamach samobójczy. Zamieszkała w 

Krasnem 20-letnia Zofja Górska zatruła się 
esencją octową. Brak pracy był tego powo- 
dem. й 

ŚWIĘCIANY 
Za podpalenie przed Sąd 

Doraźny. W celu uzyskania premii aseku 
racyjnej podpalił własne zabudowania Sta. 
nisław Kurczynowski, mieszkaniec Komaj. 

Ponadto we wsi Budrany, gm. Rukojnie, 
aresztowano Stanisława Wałujewicza za pod 
palenie zabudowań sąsiada, у 

Przeciwko podpalaczom toczy się docho- iuo svies Anai й 

cy POSTAWY 
Zagadkowa śmierć. Przy rzece low 

nica znaleziono zwłoki Włodzimierza Borow- 
ko, mieszkańca wsi Kundy, gm. postawskiej. 

Zachodzi przypuszczenie, że Borowko zo 
stał zamordowany. 

; OLKIENIKI 
PYdpalenie szkoły polskiej, We wsi 

Majtury pod Olkienikami spłonął dom 
]. Majtuza, w którym mieściła się szko 
ła polska, Poszkodowany twierdzi, że 

miało tu miejsce podpalenie i że spraw 
cy po oblaniu domu naftą wrzucili je- 
szcze do wnętrza dwa granaty, które 
poczyniły znaczne szkody. \ 

Jest to sprawka przeciwników szko 
ły polskiej w Majtuzach. 

TURGIELE 
— Zamach na policjanta, Na komendan- 

ta miejscowego posterunku P. P. przod. To- 
mowicza dokonano zamachu, Oddane do nie 
go strzały w czasie, gdy szedł do miastecz- 
ka, chybiły. . 

NIEMENCZYN 
Symulant, Jan Fabisz z Niemenczyna za- 

mełdował policji, że na drodze do Bezdan 
usiłowano go zastrze!łić, Okazało się, że Fa- 
bisz napad symulował, 

WILNO-TROKI 
— Podpalacze z Litwy. — We 

wsi Morgazery pod Trokami spłonęły zabu- 
dowania Jakóba Karłana. Sprawcami byli Jan 
Wojtkiewicz i inny osobnik przybył z Litwy. 

Działali oni z zemsty za wskazanie wła- 
dzom brata Wojtkiewicza wówczas podpala- 
cza, grasującego na pograniczu w lipcu r.b. 

CZARNY BÓR 
— Wymuszenie. Do sklepu Sz, Perskiego 

w Czarnym Borze wdarło się 2 osobników, 
którzy grożąc denuncjacją, że Perski rzeko- 
mo sprzedaje wódkę, zażądali okupu. Wobec 

, awianturnicy wychodząc wybili szy 
by w sklepie. 

0 

Obchód 11-ej rocznicy 
powstania słuckiego 
W małej sali miejskiej, przy ulicy 

Końskiej, odbył się ubiegłej niedzieli 
skromny obchód celem uczczenia 11-ej 
(1920—1931 r.) rocznicy powstania 
słuckiego, jedynego w dziejach wystą- 
pienia zbrojnego Białorusinów. 

Na scenie, przy stoliku, organizato- 
rewie obchodu, w osobach studentów 
białoruskich Szkutki i Soroki. Donicz- 
ki z chryzantemami na stole. Herb Po- 
goni u góry. 

Przy mównicy inż. Busieł, uczestnik 
powstania. Wyraźnie, głosem donośnym 
odczytuje oi swój referat, riieco przy- 
długi, jak na tego rodzaju uroczystość, 
w którym odmalowuje z kolei charak- 
ter Słuczyzny i jej mieszkańców oraz 
przeszłość historyczną tego kraju; wy- 
radki z czasów rewolucji; podłoże i 
przebieg powstania słuckiego; wresz- 
vie — echa, jakie miało ono w kilka 
lat później w postaci antybolszewickie 
go spisku t. zw. Listopadowców, zor- 
ganizowanego na terytorium Białorusi 
Sowieckiej. 

Po paru minutowej przerwie, za- 
miast drugiego referatu, który miał wy 
głosić szef sztabu powstańców  słu- 

Nadużycia Bratniej Pomocy USB 
przed Sądem 

PRZYWŁASZCZONE I POŻYCZONE SUMY.—GOSPODARKA FAMILIJNA. 
OFIARY SPADŁY 

W dniu wczorajszym, o godzinie 11,50, 
Sąd Okręgowy w Wilnie pod przewodnic- 
twem wice-prezesa Sądu Okręgowego sędzie 

go Brzozowskiego rozpoznał sprawę byłego 

prezesa Bratniaka Ryszarda Puchalskiego i re 
ferenta Kolonji Wypoczynkowej w Legacisz- 
kach Michała Czerewko. 

Wobec ogólnego zainteresowania i wiel. 
kiej frekwencji publiczności wstęp, na salę 
sądową tylko za biletami, 

Akt oskarzenia imputuje Czerewce przy- 
właszczenie zanjdującej się u niego z urzędu 
kwoty 1,257 zł. 15 groszy. 

Pozatem akt oskarżenia imputuje obu 0- 
skarżonym _ przywłaszczenie sumy 2001 zł., 
podjętych z kwestury przez Czerewkę na 
mocy upoważnienia podpisanego przez Pu- 
chalskiego, jako prezesa Bratniaka. Kwota ta 
miała być wpłaconą na rachunek Wojewódz- 
kiego Komitetu Pomocy Polskiej Młodzieży 
Akademickiej, ale wypłata nie była uskutecz- 
niona, 

Dalej, w maju i czerwcu 1930 roku Cze- 
rewko z Puchalskim zwracają się do dyrek 

ckich kap. Boryk, student Soroko odczy t9'a Banku Towarzystw Spółdzielczych p. 
tuje garść materjału informacyjnego o Materskiego z prośbą o udzielenie pożyczki 
walkach powstańczych, nadesłanego W Wysokoścj 2,500 zł, Dyr, Materski pożycz- 
przez niemogącego przybyć osobiście X "dzielił, jednakże zastrzegł, że weksel mu- 
prelegenta. Czyta prędko, cicho, nie- 
wyraźnie, zacinając się od czasu do 
czasu, to też publiczność przestaje u- 
ważąć i na sali zaczynają się dyskret- 
ne szepty i rozmówki... 

Również nie doszedł do skutku dział 
koncertowy obchodu, redukując się do 
recytacji przez, stud. Maleckiego dłuż- 
szego utworu okolicznościowego mło- 
dego poety białoruskiego stud. Bartu- 
la, poświęconego pamięci powstania. 

Te niedociągnięcia obchodu tłuma- 
czą się poniekąd tem, że — wyjątko- 
wo — uroczystość tą organizowało pry 
watne grono osób, nie zaś któraś z bia 
łoruskich. koteryj politycznych, Dzięki 
temu oglądaliśmy na sali przedstawicie 
li wszystkich odłamów politycznych 
społeczeństwa białoruskiego w Wilnie 
za wyjątkiem, oczywista, komunistów. 

Smm. 
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„Stawka w Mohylewie". Odcinki p. Lie- 
tiginowej-Bielewskiej z wileńskiego „Nasze 
Wriemia* zostały zebrane i wydane Pt. „Staw 
ka w Mohylowie 1915 — 1918". Bardzo cie- 
kawa książeczka. Jakby na filmie przesuwa 
się tu myśl inteligenta rosyjskiego. Na pierw 
szych stronicach stosuriek do monarchji kry- 
tyczny, nieufny, wrogi, obcy. Powtarza się 
płotki dworskie, wszystkich się krytykuje, 
ten za surowy, ten za słaby, ta jest źle u- 

brana, tamten ma romans z córką policmaj- 
stra. Potem przychodzi rewo!ucja i stosunek 
ten pomału się zmienia, To, co było obce, 
staje się bliskie, to co było wrogie — wy- 
daje się być aniołem opiekuńczym. Zamiast 
przez szkła plotek i obmaw:ań inteligent .ro- 
syjski zaczyna rozumieć swoją monarchię 
drogą państwowych i narodowych uczuć. 
Radzilibyśmy znającym język rosyjski poznać 
tą małą, lecz ciekawą książkę. Cat. 

Scena Wileńska. Betlejka Wileńska. Hel. 
Romer. Wyd. Lux. Wikno, 1932, — Ukazała 
się grana zeszłej zimy w Teatrze na Pohulan- 
ce, odpowiednia do przedstawień ha wsi i wi 
mieście, oparta na starych motywach i miej- 
scowej tradycji, z uwzględnieniem postaci z 
Niepodległej Polski, Betlejka, poprzedzona 
wstępem autorki, omawiającem warunki pra- 
cy oświatowej przedwojenne : dłiałalność u- 
częstników Powstania 63 roku. Nie wątpimy, 
że tak swojski utwór znajdzie wśród szer 
szych ster powodzienie. Nadaje się bardzo na 
gwiazdkę. 

SPORT 
OSTATNIE NOWINY SPORTOWE 

. Ostatnia niedziela nie przyniosła wiel-' 
kich sensacyj sportowych. Chyba zwycięstwo 
Warszawianki nad poznańską Wartą, dzięki 
czemu Warszawianka utrzymała się w Lidze 
spychając na ostatnie miejsce, a więc i do 
ki. A Iwowską Lechję, która n.b, przegrała z 
Pogonią 0:3. Warszawianka 'wygrała 2:1. 

Walka Czarnych (Lwów) z Ruchem 
(Słąsk) przyniosła pierwszym zwycięstwo w 
stosunku 1:0, 7 1 

Wisła pokonała w spotkaniu towarzyskiem 
swego odwiecznego „wroga” Cracovię 4:2. 

Coś zepsuło się iw: Cracovii, Niema już tej 
klasy, co dawniej, zabrakło Kałuży i jemu 
podobnych, to też, po raz pierwszy w histo- 
rji dziejów piłkarstwa polskiego sympatycz- 
na drużyna krakowska znalazła się na koń- 
cu tabeli, aż na dziewiatem miejscu. 

Wicemistrzem Ligi zostanie zapewne Wż- 
sła, doskonała, równa, pewna drużyna. 

Z innych spotkań towarzyskich wymienić 
należy: ŁKS. — ŁTSG, 4:2, a ligowa Polonia 
— Makabi stoleczna 4:1. ` 

Jesieny 3 klm. bieg na przełaj warszaw- 
skiego Ośrodka W. F. wygrał Puchalski (Le- 
gia) w czasie 10:36 przed Zakiem (Polonia). 

Dowiadujemy się, że zapowiedziany na ju 
tro mecz bokserski Łotwa — Wilno został 
odwołany. Mecz ten przeniesiony został na 
dzień 31 bm. (t) 

  

   

  

Wobec zwinięcia oddziału w Bara- 
nowiczach wszelkie wpłaty na rzecz 
firmy Zygmunt Nagrodzki uskute- 
czniać należy bezpośrednio w Centrali 
— WILNO, ul. Zawalna 11-a, lub na 
konto czekowe P.K. O. Nr. 80.224. 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna 11-4 
Skład Maszyn i Narzędzi 

"_ Rolniczych. 

si być zażyrowany przez prezesa Bratniaka i 
kogokotwiek ze znanych mu osobistości. 

Z takąż prośbą zwrócono się do dyrek- 
tora KKO p. Illinicza. Po dostarczeniu weksli 
podpisanych przez Czerewkę, a żyrowanych 
przez Ryszarda Puchalskiego odciskiem au- 

cznej pieczęci Bratniej Pomocy, dr, Wł. 
Jabionowskiego, red. Kownackiego i innych, 
uzyskano w ten sposób 5000 zł, które po- 
dzielono między sobą, 

Sprawy te wyszły na jaw podczas rewizji 
komisji rewizyjnej Bratniej Pomocy. 

Czerewkę i Puchalskiego zawieszono wów 
czas w czynnościach, udzielając im terminu 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

  

NAGROBKI SKASOWANEGO 
CMENTARZA, 

Pisaliśmy. przed kilku dniami o skasowa- nym cmentarzu katolickim, położonym tuż oc ulic Lógionowej i Pokój oraz o е iewierce, która od la 5 
Ši Jego dasz t szeregu stała 

, Ра chcielibyśmy zastanowić się na ścią nadpisów na nielicznych piytach b wych, które się jeszcze dochowały, nie ule ga bowiem wątpiiwości, że za jakichś lat kilka, a może i prędzej, znikną i one i wte dy nikt już nie będzie się mógł dowiedzieć 0 tych, co tu spoczywają 
haj dla użytku przys h badaczy, no emy, co jeszcze pozostało i co się dź 
mozołem As PAP 

A wiec w dolnej części cmentarzą znaj- dujemy tylko mało mówiące nadpisy: 1) Ża- bociūski (reszta nieczytelna), 2) ś. p. Kazi- mierz Pietrulewicz, zm. 5 maja 1878 r., żył lat 42, Stroskana żóna prosi o pozdrowienie anielskie!, 3) Tu spoczywają zwłoki ś.p. Juljana Bylińskiego, zm. ig—y — 1872 r. 
w wieku lat 41. Wieczne Odpocznienie į t. 
4., 4) š p. Eduard Arszewski, zm. 20 —VII 1884 roku w wieku lat 14 i jego siostra A- 
niela zm. 4 — VII — 1884 r w 2 tygodnie 
od urodzenia. ` 
i Ciekawsze są nadpisy w górnej części 
cmentarza, gdzie spoczywają zwłoki znako- 
mitszych obywateli. Tu obok imion, nazwisk, 
dat zgonu oraz ilości przeżytych lat znaj- 
dujemy także tytuły, zawód zmariego oraz 

„słowa pochwały pod jego adresem. 
Oto naprzykład grób jakiegoś zasłużone 

go lekarza z czasów powstania fistopadowe 
go. Na wielkiej płycie nadpis: Szanownym Cieniom Doktora Medycyny Jerzego Rey - 
kowskiego, Męża głębokiej Nauki, obdarzo- 
nego sercem pełnem dobroci i ludzkości. 
Zm, 1831 r. . 

". Może to tylko superlat 
da rzetelna? Któż dziś Ba 00 
nie? l. 

Oto inny jeszcze grób jakiegoś „tytular- nego sowietnika" z tychże mniej więcej 
lat, co ij poprzedni. Zamiast dzisiejszego „j” mamy tu wszędzie staroświeckie „y*, Duża 
płyta, ozdobiona wypukłorzeżbą krzyża u gó ry oraz' czaszką i piszczelam: u dołu, opie wa, co następuje: Wspomnienie zgonu Ś.p. Ludwika Kosmana, Tytularnego Sowietnika !Urodz. w Król. Pol. г. 1783 — 10 — X; um, w r, 1836 — 12 — XII. Stroskana żo- 
na z dziećmi dla naylepszegoMęża i Oyca 
ten pomnik stanowi (!), 8 

Jeszcze jedna płyta , na samym szczycie 
cmentarza. Przedzielona jest na dwie poło- 
wy. Po lewej nazwisko: Antonina Szabiow 

ska; po prawej — niejaki Batur. Reszta nad 
pisów nięczytelna. | у 

Do osobliwości cmentarza należy okaza- 
ła płyta z tekstem, pisanym napoły po pol- 
sku, napoły po rosyjsku. + 

Jakieś małżeństwo mieszane. On — ofi 
rosyjski, ona — Polka,. 

Rzecz się dzieje za czasów powstania 
A sd p miatieżni- 
ow loże przyj. atolicyzm? W jaki 

sób zwłoki jego trafiły na Gie Kae 
cki? — Niewiadomo...:! 

„ Tekst rosyjski głosi: „Pomiani mia Gospo 
di jegda priidzieszi w Carstwije twojem!“, 

A dalej: „Zdzieś pokoitsia prach sztabs- 
kapitana Wasilija Wasiljewa*, (Zwraca tu 
uwagę brak „otczestwa”.) Skonczałsia 9 
marta 1863 goda na 47 godu ot rodu“, 

Tu następuje tekst polski: Stroskana żo 
pomnik ten postawiła i prosi o modlitwę 
Boga!... 
Oto i wszystko co cmentarz może je- 

szcze dziś o swych milezących 'okatorach 
powiedzieć! Wkrótce i tę drobną resztę zni 
szczy nieubłagany żąb czasu. ? 

Na zakończenie chcielibyśmy tu zwróci 
uwagę na jeszcze jedną okoliczność. Oto, za- 
uważyłiśmy, że oprócz takich rzeczy, jak 
zanieczyszczanie odchodami ludzkiemi, re- 
Sztek kapliczki cmentarnej, óraz poprzewra- 
canych lub poprzenoszonych na inae miej- 
sce nagrobków kamiennch, jacyś ludzie, jed 
ni — kopią tu. piasek, drudzy — wysypują 
cuchnące śmiecie!... 

Są to rzeczy niedopuszczalne! | 
Można tu ostatecznie po usunięciu reszty 

nagrobków, urządzić jakiś park miejski, ja- 
kieś miejsce spacerowe w rodzaju Zakretu, 
wykorzystując piękne zadrzewienie terenu 
cmentarnego (las sosnowy), wszelkie jed- 
nak kopanie j śmiecenie musi być surowo 
'wzbronione!... Przechodzień. 
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do wpłacenia podjętych pieniędzy. Część pie- 
niędzy zostało zwróconych, 

Na przewód sądowy nie stawiło się trzech 
świadków, w tej liczbie p. dyrektor Mater- 
ski, 

Wobec tego obrona wnosi © odroczenie 

sprawy; jednocześnie obrona prosi Sąd © 

sprowadzenie biegłego buchaltera, 
Po półgodzinnej naradzie Sąd postanowi 

sprawę rozpoznać i zarządził sprowadzenia 

w charakterze biegłego p. Giecewicza. 
Przewód sądowy pozwolił dokładn(: scha 

rakteryzować sposób, w jaki była prowadzo- 
na gospodarka za czasów kadencji młodzie- 
ży. wszechpolskiej, 

Brak księgowości, ogólny chaos, oto sa 
główne cechy ówczesnej gospodarki Bratniej 
Pomocy USB. : 

Św. Wł, Babicki, który będąc prze- 
wodniczącym komisji rewizyjnej miał wgląd 

do wszystkich spraw finansowych Bratniaka. 
Świadek ten między innemi stwierdził, że 
księgowość była prowadzona, Pozatem 0 

podniesieniu pewnych kwot przez Czerewkę 

świadek” dowiedział się bezpośrednio od nie- 

go. 
Viceprezes Bratniaka, WŁ Dietrich 

między innemi zeznał, że podczas kadencji 
poprzedzającej kadencję Puchalskiego zda- 
rzały się wypadki nie wyliczenia się człon- 

ków prezydjum z otrzymanych pieniędzy. 
Świadek stwierdził, że stryj Czerewki zobo- 
wiązał się spłacić sumę, z której bratanek 

jego nie zdołał się wykczyć. 
Zeznaje dalej obecny prezes Bratniej Po- 

mocy, Henryk Dembiński. 

Dembiński oświadczył, że sposób prowa 
dzenia gospodarki w Bratniej Pomocy moż- 

naby scharakteryzować jako gospodarkę fa- 
milijną. Nie 'liczono się z groszem  publicz- 
nym. W chwili, gdy urzędowanie objął obec 
ny zarząd nic poza długami nie było. Sytua- 

cja była o tyle złą, żeBratnią Pomoc ogłoszo 
no za upadłą i wyznaczono licytację mienia, 
należącego do Bratniaka Z sytuacji bez wyj 

ścia zdołano wydobyć się tylko dzięki sub- 
sydjom, przyznanym Bratniej Pomocy w wy 
sokości 23,000 złotych. Obecny stan zadłuże- 

nia wynosi 52,00 zł., dochody zaś Bratnia- 

ka nie przewyższają 45,000, # 
W takich warunkach, kończy p. Dembiń- 

Ski, nie można myśleć o udzieleniu pomocy 

kolegom. Następnie p. Dembiński mówi. o 
szkodach moralnych, wyrządzonych gospo- 

- darką młodzieży wszechpolskiej, Przed paru 
laty, opowiada p. Dembiński, ofiary ze stro- 

ny starszego społeczeństwa na rzecz Bratniej . 
Pomocy sięgały 3,000 zi. Tego roku otrzyma 
no tylko 50 zł. 3; 

Badanie świadków zaciągnęło się wczoraj 
do późna w noc. Wobec tego po zamknięciu 
przewodu sądowego została zarządzona ptzer 
wa do dziś do 9-ej rano. W dniu dzisiej 
spodziewane są przemówienia stron i 

Radjo wileńskie 
_WTOREK, DNIA 17 LISTOPADA 

11,40 Komunikaty z Warszawy, 
12,10 Komunikat meteorologiczny z War 

szawy. i 
14,05 Muzyka z płyt, 3 
15,05 Komunikaty z Warszawy. 
15,25 „Oszczędność jako sport“ — 0d- 

czyt z Warszawy wygłosi Stefanja Okołów- 
Podhorska. 

15,50 Audycja dla dzieci. z Warszawy. 
16,20 „Villon z perspektywy lat pięciu- 

set““ — odczyt z Krakowa wygłosi dr. M. 
Brahmer. х 

16,40 Codzienny dodatek  powieściowy. 
16,50 Muzyka z płyt. 
17,10 „O promieniach Rentgena" — od- 

czyt ze Lwowa wygłosi inż. Ł. Dorosz. 
17,35 Koncert symfoniczny z Warszawy. 
18,50 Radjowa gazetka rzemieślnicza, 
19,00 „Ksiądz Filip" — nowela Marji Dą 

browskiej po litewsku. (dokończenie). 
19,20 „Ze świata radjowego" — poga- 

dankę wygłosi A. Daun. 
19,45 Prasowy dziennik radjowy z War 

szawy, й 
20,00 „Stare legendy mazowieckie“ 

feljeton z Warszawy wygłosi W. Bunikie - 
WICZ. 

20,15 Koncert z Warszawy, 
21,45 Skrzynka techniczna z Warszawy. 
22,00 Koncert kamerałny z Warszawy w 

iwiykonaniu Kwartetu Rotschilda. 
22,40 Komunikaty z Warszawy. 
23,00 Koncert symfoniczny. (płyty). 

Giełda Warszawska 
z dnia 16 listopada 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,87 8.89 — 885 
N.-York kabel 8,927 — 8,947 — 8,907 

  

  

Belgia 124,35 — 124,66 — 124,04 
Holandja 358,75 — 360,65 — 357,85 
Londyn 33,60 — 33,68 — 33,52 
Paryż 35,00 — 35,09 — 34,91 
Praga 26,42 — 2648 — 26.36 
Szwajcarja 174,10 — 17453 — 173,67 
Berlin w obrotach pryw. 211.80 

PAPIERY PROCENTOWE: 
[3 proc. pożyczka budowlana 33— 32,75 
4 proc. pożyczka inwestycyjna 80,— 

Ta sama seryjna 85— - > 
5 proc. konwersyjna 41,50— 
4 p'oc. delarowa 43.50 
7 proc. T A, 59,75—62,— — 59,50 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. G. K. 64. WASZA 
Te same 7 proc. 83,25. 
7 proc. L. Z. ziemskie dolarowe 60,60 
4 i pół proc. L. Z ziemskie 44,25 
8 proc, warszawskie 65,75 — 67,50 — 66,50 
8 proc. Częstochi wy 60.— — 62,— 
8 proc. Kalisza 61 62 
8 proc, Lutlins 59,50 
8 proc. Łodzi 63,-— 

A-KSC J E 
B. Polski 110. Sole Potasowe 80, Cukier 80. 

O trowiec 34. Pocisk 1,06. 

| ĄDAJCIE 
wszystkich aptekach 1 

składach aptecznych znanego 
środa od odcisków | 

Prow, A. PAKA 
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Niedzielna uroczystość w Lipniszkach 
ODSŁONIĘCIE TABLICY KU CZCI 

W niedziełę odbyła się w Lipnisz- 
kach, powiatu lidzkiego uroczystość od 
słonięcia tablicy pamiątkowej ku czci 
Marszałka Piłsudskiego, który w roku 
1894 wydał tam pierwszych 5 numerów 
nielegalnej gazety  niepodłegłościowej 
„Rabotnik*. Tablica, ufundowana sta- 
raniem miejscowego społeczeństwa i 

  

Dom p, Zwierki, w którym Marszałek 

MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 

oddziały PW. i miejscowy oddziat Sto- 
warzyszenia Młodzieży Polskiej, które 
pełniło przy tablicy straż honorową. W 
imieniu rządu uczestniczył w uroczysto 
ści starosta p. Bogatkowski, który do- 
konał odsłonięcia tablicy, dalej obecni 
byli inspektor szkolny p. Rogowski i 
inni przedstawiciele władz. 

Piłsudski wydał pierwsze 5. numerów 
„Robotnika“. 

komitetu z wójtem gminy lipniskiej kpt. 
też. Kowalskim na czele oraz nauczy- 
cielstwa szkół powszechnych, została 
winurowana we frontową Ścianę domu, 
w którym drukowany był „,Robotnik*. 

Na estetycznie rzeżbionej tablicy z 
bronzu wyryte są następujące słowa: 
„W domu tym w roku 1894 Józef Pił- 
sudski redagował i drukował pierwsze 
numery „Robotnika. ‚ 

W uroczystości wzięła udział nad- 
zwyczaj licznie zebrana — bo w licz- 
bie akoło 2 tysięcy — ludność miejsco 
wa i okoliczna, szkoły powszechne, or- 
ganizacje społeczne, straże ogniowe, 

  

  

Już pojutrze ciągnienie 1 

VA 

Wilno, N 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40, 

Cena: 1/4 losu 1 
Zamówienia pozamiejscowe 

Jeśli nie teraz, to kiedy? 
TAN ООО CEO 

emiecka 35, tel. 13-17. PKO. 8092 

Główna wygrana zł. 1.000.000 
Połowa losów wygrywa 

, Pa przemówieniach prezesa komite- 
tu p. Kowalskiego, p. starosty Bogat- 
kowskiego i nauczyciela szkoły, powsze 
chnej p. Kawalca, okolicznościowe prze 
mówienie imieniem miejscowej ludno- 
ści wygłosili p. Franciszek Misiewicz i 
rabin Kaufman. Uroczystość została za- 
kończona nadaniem obywatelstwa ho- 
norowego miasteczka Lipniszek p. Mar 

szałkowi kiisudskiemu, wysłaniem do 

Marszałka depeszy hołdowniczej i wi- 
watami na jego cześć oraz defiladą or- 
ganizacyj społecznych, P.W. i dziatwy 

szkolnej. 

     
klasy 24 Loterji Państw. 

и       

      
; ‚› — 
i O pok 

Oddział w Lidzie, Suwalska 22. 

0 zł, 1/1 40 zł. 
załatwiamy odwrotną pocztą. 

Suk DÓW O 

Państwo, które nie ma 
własnej mapy. 

JAK SIĘ ZDOBYWA MILJONY W 
GUATEMALI? 

„Guatemala jest jednem z tych państw, 
które detychczas nie posiadają mapy włas- 
nego kraju. 

Oczywiście taki podstawowy brak kultu 
ralny kompromituje ambitne państewko. 

— jakżeż tak? 
My — Ameryka, dwa i pół miljona lud- 

ności, bogactwa naturalne, wkrótce jubi!e- 
usz stu lat niepodłegłości — a tymczasem 
mapa z białemi plamami... 

Rząd Guatemal: unió 
bicją i adzit z Europy kiłku geogra- 
fów euroq h, Jeden z tych uczonych 0- 
powiada w prasie szwedzkiej niezwykle in- 
teresujące wrażenia z tego egzotycznego kra 
ju. 

się szlachetną am 

      

  

CO 3 TYGODNIE — NOWY 
PREZYDENT 

— To przepyszne państwo! — mówi u- 
śmiechnięty geograf. — W ciągu trzech mie   

   y, które spędziłem w Guatemali, zmieni 
ło się tam pi prezydentówi republiki! In 
nemi słowami, każdy z tych panów rządził 
przeciętnie około 3 tygodni. 

Pomimo tego, dzięki świetnej orjentacji 
dwaj prezydenci republiki w ciągu :tego krót- 
kiego czasu zdołali otworzyć bardzo 
pokaźne rachunki w bankach na Starym Lą 
dzie. 

O zarobki tam nietrudno. W pewnych 
warunkach — nawet bardzo łatwo! W pier- 
wszym rzędzie Świetnie opłaca się potajem 
na rektyfikacja alkoholu, Ponieważ jest ona 
surowo wzbroniona prawem, więc każda go 
rzelnia stoi za grubym, szczerozłotym mu- 
rem, broniącym od niedyskretnych ispojrzeń 
i niepotrzebnych interwencyj władz. 

Urzędnicy otrzymują bardzo mizerne pen 
sje i z konieczności radzą sobie w różny spo 
sób. Oczywiście, kończy się to zawsze jedna 
kowło: łapówki i nadużycia są na porządku 
dziennym. 1 848 

Z RĄCZKI DO RĄCZKI 
" Nikt się nie dziwi, jeżeli urzędnik pocz- 

towy ma dwa gatunki marek: jedne urzędo- 
we po cenach nominatnych i drugie prywat 
ne, dwa rrzy tańsze, Egzekutorzy podatko- 
wi posiadają swoisty sposób buchalterji, za 
bezpieczający im jaką taką egzystencję i t. 
d. na każdym kroku i w każdym zawodzie. 

PREZYDENT REKORDZISTA 
Można sobie wyobrazić zdumienie ogółu, 

kiedy jeden z prezydentów, Czakon, zdołał 
utrzymać się u władzy przez całe 15 mie- 
sięcy! 

W pewnym momencie zdawało się, że 
już nic nie uratuje sprytnego gracza. Oso- 
bisty przyjaciel prezydenta gen. Oreljana о-- 
biecał awanś wszystkim porucznikom na put 
kowników, zdobył sobie w ten sposób sym 
patję armji i wyznaczył nawet termin prze- 
wrotu. 

Rewolucja ńapewnoby się udała , gdy- 
by nie zdrada jednego z przyszłych pułkow 
ników, który za cenę 100,000 dolarów sprze 
dał „słodką tajemnicę" Czakonowi. 

Część spiskowców  rozstrzełano, część 
wysłano zagranicę, tylko gen. Oreljana Z0- 
stał uł.askawiony. 

Alę Czakon czuł, że grunt pali mu się 
pod nogami! Atmasiera prezydenckiego pa- 
łacu nasiąkła elektrycznością... ) 

Prezydent zdecydował się zwiać! —. 
Ucieczka była przygotowana niezwykłe 

strannie i obmyślana we wszystkich szcze- 
gółach, W ciągu kilku, dni wzrosły rachunki 
bieżące Czakona w bankach nowojorskich i 

londyńskich do 18 milionów  dołarów. Dła 

dostateczniejszego zabezpieczenia starości 

Czakon sprzedał pozatem swą rezydencję, 

nie zważając, że była ona własnością pań 

stwa. s 
W przeddzień rejterady Czakon zwołał 

do siebie konsyłjum trzech profesorów uni- 

wersytętu i polecił wydać sobie świadectwo 
„niezdoliości do pracy umysłowej", nieod- 

powiedziałności za swoje czyny i konieczno 
ści dłuższego wypoczynku. 

Na następny dzień prezydent Czakon wy 

jechał samochodem zagranicę, pozostawia- 
jąc na biurku w gabinecie — usprawiedliwia 

jące świadectwo lekarzy, 
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3. Nagrodzone 

I-a NAGRODA 

stanie wypłacone po 

    / 

REDAKCJA „ŻOŁNIERZA POLSKIEGO" 
OGŁASZA 

67 KONKURS LITERACKI NA NOWELĘ 
О NAGRODĘ GŁÓWNEJ K:siĘGARNI WOJSKOWEJ NA ROK 1931 

WARUNKI KONKURSU: ' 
1. Treść noweli, nigdzie dotychczas nie drukowanej, musi być związana z życiem 

żołnierskiem w czasie pokoju, lub wojny, 
2, Rozmiary noweli nie mogą przekraczać 600 wierszy druku. 

będą dwie nowele: 

300 ZŁ. 

  

wydrukowaniu honorarjum. 

5, Prace konkursowe należy przysłać do redakcji „Żołnierza Polskiego“ w War- 

szawie, Pl. J. Piłsudskiego 3, zaopatrzone w przybrane godło. W oddzielnej, zaklejonej 

kopercie, zaopatrzonej zewnątrz w go:lio, należy podać imię, nazwisko i adres autora, 

6. Termin nadsyłania utworów upływa z dn. 31-XII 1931 r. 
/7, Wynik konkursu będzie ogłoszony do dnia 1-1I1 1932 r. 

Redakcja „Żołnierza Polskiego" prosi pisma I tygodniki o przedruk 

powyższego ogłoszenia. 

i П-а NAGRODA 200 ZŁ. 

4, Oprócz przyznanych nagród autor m nowel nagrodzonych i wyróżnionych z0- 
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„Kto był mordercą? 
Wię to „doktor! On to wykradł 

roikę, razem z kartką i potem zgubił 

ją podczas wałki z zamordowaną da- 

mą. 4 
Wpadłam na dobry ślad, Postano- 

wiłam wywołać filmy, a wtedy... 
IZadowołona z siebie, opuściłam 

wiflę. Oddałam klucz starej ogrodniko 
"wej i pobiegłam na dworzec. W pocią 
gu znów zagłębiłam się w badania ta 
jemniczego papierka. Nagle cyfry przy 
"brały w moich oczach inne znaczenie. 
"Aležt to była data! 

17. 1:22. 
"17 stycznia 1922 roku. Ależ natu- 

, ralnie. jakaż ze mnie gapa, że odrazu 

_ nie wpadłam na ten pomysł. Ale w ta 

kim razie musiałam czem prędzej od- 

naležė „Kilmorden Castle“. Dziš ma- 
my już 14-ego, Pozostały więc tylko 
trzy dni. Zadanie wydawało mi się bez 

nadziejnem, bo nie wiedziałam nawet, 
еф Pas ASTA rie EST 

Wydawca Stanisłew Mackiewicz. 

w jakim kierunku rozpocząć poszukiwa 
nia... 

Było już późno i nie mogłam oddać 
rolki do wywołania. Opóźniłam się na 
obiad. W domu zapytałam Flemminga 
który bardzo pilnie śledził sprawę w 
„Willi Młynarskiej”, czy nie znalezio- 
no w rzeczach zabitego aparatu foto- 
graficznego? Zdziwiła mnie odpowiedź 
przecząca. To plątało nici, które już 
miałam w rękach. Jeśli nie miał apara 
tu, to skąd miał te filmy? 

Następnego dnia pobiegłam wywo 
łać filmy. Tak bałam się zepsuć rolkę, 
że pobiegłam do największego maga- 
zynu Codacka. Subjekt obejrzał rolkę, 
spojrzał na mnie ze zdziwieniem i po- 
wiedział: 

— Pani się omyliła chyba? 
— Nie, nie! я 
— Ta rolka jest jeszcze nieużywa- 

ma. Niema na niej żadnych zdjęć. Rol 
ka jest nierozpieczętowana. 

Wyszłam, usiłując zachować się z 
godnością. Pożytecznem jest przeko- 

TME NL [TTT 
  

nać się od czasu do czasu a własnej 
głupocie. Ale nie powiem, żeby to by- 
ło przyjemne. 

Przechodząc koło dużego magazy- 
nu ,zatrzymałam się nagle, jak wryta. 
Za witryną stał wspaniały model 0- 
krętu, a na nim napis: „Kilmorden Ca- 
stle*. Błyskawica rozjaśniła mój mózg. 
Podeszłam do okienka przy kasie i 
drżącym głosem rzuciłam pytanie: 

— Kilmorden Castle? 
— Odchodzi do Kapsztadtu 17-ро 

Pierwsza klasa, czy druga? 
— lle kosztuje bilet? 

— Pierwsza klasa — osiemdziesiąt 

siedem funtów! 
Zdumiewający zbieg okoliczności. 

Osiemdziesiąt siedem funtów była to 
ściśle suma mego spadku. Postanowi- 
łam postawić wszystko na jedną kar- 
tę. ? 

— Proszę o bilet pierwszej. klasy, 
— powiedziałam, nie namyślając się 
dłużej, prawie bezwiednie. : 

(D. C. N.) 

Druk: 

SKLEP FUTER 
i pracownia kuśnierska Porudomińskich 

przy ul. Niemieckiej 28, Fiat m 3.13-72 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu 

  

© M MIEJSKIE 
"ALA MIEJSKA 

+ | Koncert. orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. Ceny Miejsc bslkon 30 parter 60. Kasa czynna od g. 330 do10w 

Od poniedziałku 16 listopada r. b. godz. 4, 6, 8 i 10 w. 

© T B i X W szampańskiej paradzie wszelkich łazików 
: wojny światowej. 

Nad program „Zaręczyny Jasla' i „Niezdara', 

  

  

Dźwiękowy kino-teatr 

„KELIOS“   

Ulubieniec 
publicznošci 

Na 1-szy seans ceny zniżone 

Film za którym szaleje cały świat! 

Maurice Chevalier 
Ч według opery „Czar Walca. R-2. Lubicza. Muz, O:kara Straussa, 

Z udziałem prześlcznej CLAUDETTE COLBERT. Nad pr. gram; Dodatki dźwiękowe, 
Film demoastr. jednocześnie w dwuch największych kinach „Helios“ i „Hollywood* 

Dżwiękowy kino-teatr 

„HOLLYWOOD“ 

osły Porucznik 
Na premjerę bilety honorowe nieważne. 

Atrakcyjny przebój sezonn!   
w swem najnowszem 

arcydz. špiewn o-džwięk, 

  

Docz. o godz 4,6 811015. 

  

DŹWIĘKOWE KILO 

C6/INS 
witkkLnk 47. tel. 15-41 

PODNIEBNY ROMANS 
Romans! Rewelacja! Emocja! Nad program: Atrakc e dźwiękowe. Początek seansów o g. 4, 6, B 

Dziś! Wielki rewelacyjny przebój dźwiękowy 

(PIEKŁO). W rol. gł, ulubieniec publiczności słynny 
amant Charłes Forrei i (nowa wielka gwiazda, ko= 

bieta o zielonych oczach Elissa Landl. 

i 10.30, w dnie'šwiąt. o g. 2-ej. Na i-szy seans ceny zniżone. 
  

  

  

  

    
Džwiek Uroczyste otwarciel Dziś arcyfilm dźwięk. reż. J. W. STEJNBERGA BR X 
Seed na aparatach džwiękowych „Klangfilm“ (A. E. G.). BRA GK © 

„PAN“ W roli głównej słynna gwiazda ekranu Marlena Dietrich, Garry Cooper i Adolf Menjou. 
ul. Wielka 42. Początek o godz. 2-ej. Honorowe bilety bezwzględnie nieważne. 

Dziś prześliczny dramat arotyczny FE nag WEADCZYNI MIROŠCI 
„SWI Namiętność i żadza! Miłość silniejsza niż wola! W rol. gł. najpiękniejsza para kochanków 6 t G b 

Mickiewicza 9. i J h Gilb t oraz znakomici artyści Douglas Falrbanks j-ri Levis Stone reta ardo 
0 n er Juž wkrėtve wielkie przeboje „Messalina“, Poganin“ i „Krėl Paryža“. 
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Skiep papieru, szpagatu | 

materjałów plsarsko-krešlarskich 

M. RODZIEWICZ 
Wilno, Wielka 9 

poleca” do wszystkich sklepów i biur: 

torebki, papier, szpsgst i materjaly 

biurowe 

po cenach najniższych 

©©06©60©©©656-0 

PRIPP ARER RER RA 
„ Nekrologi, 

  
       

    
   

      

   

Żałatwia na 
ogłoszenia, | BARDZO dogod 

Mie E nych warunkach 

do "Ri ) 
SŁOWA” Biuro Retle (RE 

ad zd [Sl (0 вОч рО 
wszystkich „w Wilnie 

pism Garbarska 1, tel. 82 
    

     
   

STYLOWE 
Mebie i nowoczesne 

pierwszorzędnej jakości 
w wielkim B" Olkin. wyborze 
poleca 
Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. 

Nadeszło dużo nowościł 

Wa RO a * (ZOMESECA 

ET TAFT PRETO CJ 
OBWIESZCZENIE 

I Urząd Skarbowy m. Wilna na zasadzie 
3 33 instrukcji o ściąganiu podatków i opłat 
skarbowych z dnia 17 maja 1926 r. (Dz. 
Urz. Min, Skarbu Nr. 15) podaje do wiado- 
mości ogólnej, iż w dniu 18listopada 1931 r. 
o godz. 10 rano w lokalu sali licytacyjnej 
przy ul. Wingry Nr. 6 (dawniej Nr, 4) w 
Wiinie odbędzie się sprzedaż z licytacji jed- 
nego pianina firmy Schiffer, oszacowanego 
na 628 zł., należącego do  Szafkowskiego 
Kazimierza, zamieszkałego przy ul. Mickie- 
wicza 44 m. 6. 

K. Berezowski 
Naczelnik Urzędu Skarbowego 

ZARA A?) 
O PETN OSKAR т 

Wydawnictwa „Stowo“. 
ы ) ®   

LOS 1-ej Klasy 
Fortunę, Szczęście, Dobrobyt 

do kolektury Loterji Państwowej 

„LICHTLOS“ 
© RABKA O ZPAP CZENAINA 

WILNO, WIELKA 44 
Cena 1/4 10 złotych. 

Ciągnienie pojutrze 

2000000000062 JmazzEj Brwiucz 

PIANINA,FORTEPIANY| | 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZKE 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ / WYNAJĘCIE 

K DĄBROWSK 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

WSzySCy 
zwartą 

  

  

  

WEZWANIE 
Do Tow. Piast" £.8.1 „umioce Adrjatica śl Sienta* 

Nie Odpowiadanie WPP. na wez. w gazet. „Tog* i „Cajt* 
stwierdzają, że nie chcecie WPP. wypłacić nam odszkodowania 
w-g naszej deklaracji zgody. 

Przeto wzywamy WPP. aby dokonać wypłacenia do dn. j | 
20. XI. 31 r, by nie zmusić nas do przyjęcia innych „środków 1 

prawnych, 
Niech WPP. nie postępują jak strusie, które chowając głowy 

myślą że ich nikt nie widzi, Korengold i Warranc 

OGŁOSZENIE 

Gotówkę 
w każdej sumie lo- 
kujemy przy pełnej 
gwarancji na naj- 
wyższe oprocento- 
wanie, bez kosztów. 
Dom H.-K „Zachę- 
ta" Mi. klawicza 1, 

t 9-05 - 

  
  

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
VII rewiru, zamieszkały w Wilnie przy uki 
Połockiej 14 m. 3 zgodnie z art. 1030 U.P.C. 
obwieszcza, iż w dniu 25: listopada 1931r, 

o godzinie 10 rano w maj, Prudziszcze, gmi 

ny rudomińskiej odbędzie się sprzedaż z licy 

tacji publicznej majątku ruchomego, należą- 
cego do ks. Izydora Słyczko, składającego 

się ze żniwiarki firmy „Deryng”, oszacowa- 

nego na sumę zł, 500 na zaspokojenie pre- 

tensji Franciszka Prilla. 
_ Komornik Sądowy A. Uszyński. 

Pianina lirm „ERARD 

„T eitingi, 4. Fibiger" 
uznane za najlepsze w 
kraju. Sprzedaje na raty 

i odnajmuję. 
Kijowska 4. H. Abelow. 

    

  

Odkurzacze, © 
froterki, żelazka, pie- | 
cyki i inne elektryczne © 
aparaty dla gospodar- 
stwa domowego wyro= 

u Siemensa. Ceny ła- 
bryczne. Firma Jan Sa- 
tasiūski, Wiino, Wilef- | 

ska 25, tel. 19—01. 

    
      

   
   

  

  

      

  AAA, aż 
di Mii Odbiorn!ki radjowe, | 

о i i OSK: Ad ži 4 

e wynajęcia Ng zo" anie 
Telefunken w  lirmie żernia he i jasne mieszka- 

5 PREM me słu AR) 2 Each " ać, Wilno, | 
DOKTOR t reguluje. L nią łazienką i Wygo- eńska 25, tel, 19—01 | 

BiumowiczZ ali © e a:$ dami. Wiłkomierska 5-2 goterje anodowe 

cboreby weneryczne, Leczniczej (radjowe) zawsze świe- | 

gc" no ciowe J, Hryniewiczowej. 
ТЕ m ul. WIELKA Jė 78 m3, 

% & 921, .“4,9—2-.1{3;&3”,”._'.' W-i14-7 

lion w. Z. P. JA 8 — . 

DOKTOR MED. 

HAURYŁKIEWICZOWA J POSADY. P Ok J 
przyjmuje od 11—12 

iod 5—6. 
Choroby skórne, lecze- 
nie włosów, kosmetyka 
lekarska i operacje ko- 

smetyczne. Wilno, 

rolny. 
z ukończoną szkołą, 
odbytą prakt. i dobre- 
mi refer. przyjmie po- 

Wiłeńska 33, m. 1. 

wodu ciężkich w»run- 
ków w domu chociaż= 

ĮAkuszerkiį by za utrzymanie, 

AKUSZERKA Lask. olerty do „Sło- 

Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, u* NAUCZYCIELKA 

suwa zmarszczki, piegi, (University College 
wągry, łupież, brodaw- London). Po dłuższem 

ki, kurzajki, wypadanie pobycie w Londynie 
włosów wróciła i udziela lekcji 

2 pokoje 
izolowane z całodz. u-deliczania kosztów о- 
trzyman. lub bez, solid- pakowania i 

nym. Zarzecze 16—17.Firma Jan 

łazi. i. Praktykant 5 dod, lalek daje luchowc 
porze 

telefon, łazienka, par- 

d jątuu z po: ter 
AA GIS do wynajęcia 

  

lońska 3—-27. 
ŚMIAŁOWSKA wa“ pod:  gzetinyc: D o m e k 

przeprowadziła się ul, TDYPLOMOWAN A do wynajęcia. Antokol- 

że. Ceny fabryczne, Na 
prowiucję wysyła bez 

rzesylki, 
łasiński, 

Wilno, Wileńska 25, tel. | 
19-01 

Akumulatory 
Ber= 

płaine zabieranie i od- 
noszenie do domów. 
Firma Jan Salasiūski, 
Wilno, Wileńska 25, 

ładne umeblowanie z AMH 
Oti: 

3. _ Pianino 4 m. i, tel, 14-78 

” do sprzedania. Jagiel- 

  

  

Pokój 

  

ogródki z 4 pokoi 

Parcele 
z budynkami i bez 
ośrodki oraz 2 młyny 
wodne sprzedaje I Wi-- 
leńska Spółka Parcela 
cyjna. Ul. Mickiewicza 

4 od 9—3. 4 

ska 

  

ME 

  Pan angielskiego fe Sh RSSy : 
„f pach i oddzielnie. Sło- AE?” W za Ad 

[za Br : fso 1-10, te, 8-38 Biedna wdowa Pianino "u 
Zwr. się osobiście odz' dwoma córeczkami stanie sBOŁAdICWE zsuł 

GABIN ET 3—5 PP. woła o pomoc w WY- Michalski dom 8—65. 
r w —— płacaniu maszyny do 

Racjonalnej FRANCUSKIEGO szycia, Niecpiaconac Prawdziwy oswojony | 
k os m e t y k I konwersacje, lekcje 1tówka grozi zabraniem pf 

iecznicze zł. godzinę.  Ofiacna maszyny — jedynego ILK Я 
4m.4 sposobu zarobku. Ofia- półroczny do nabycia. 

WILNO, Rh ry składać proszę w Stara 15 m. 2. 10—12 

  

Mickiewicza 31—4 

Urodęc=cz konserwu- 
je, dosko» 

nali, odświeża usuws śyg 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz- 

     
Pokoje 

do wynejęcio: 2 lub 
ny, wyszczuplający (pa „tej daty nocuje pododnieść za y, wyszczuplający (Pa so gen z wygodźmi (bal gd Mienda OGG Oddam на BLUZA 

drińcu domu Nr. 13 
przy ul, Potockiej. Pos - 
moc natychmiastowa w 

dobieranie kosmetyków z 3 pokoi i 4 pokoi ze pieniądzach lub choć- 
wygodami by jakimkolwiek schro- dowód osobisty wyda” 

wanna nisku konieczna. Łas-ny przez 
ma miejscu do wyna-kawe ofiary dla.„podo- Rządu m. Wilna na imię 

nie). Natryski „Hormo- 
na* ypedług prot. Spuk- kon). Ofiarna 4 m. 3, 

la. Wypadanie. włosów, CZA YE 

łupież. Indywidualne @ mieszkania 

do Każdej cery. Ostat- wszelkiemi 
nie zdobycie kosmety- nowoczesnemi, 

ki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8 jęcia. Wilno, ul. Sło- ficera rezerwy" 

W. Z. P. 48. wackiego 17. 
Pr * 

  

Redakcji „Słowa* pod 
jg Uterami H. S. 

18-go listopada wyek= Zgubiono 
smitowano z mieszka- w rejonie  Cielętnika 

‹ mia rodzinę biedaków. teczkę z książkami i 
obarczoną ZONE 
drobnych dzieci. Odnedykt" Polaka Proszę 

muje Adm. „Słowa”, ważnia się. { 

i 3—5 p. p. 
—- 

  

dowodami na imię Be- 

wynagro- 

sarską 4 m. 15. 

Zgubiony | 

  

Kana 

przyj- Olgi Baranowskiej unie- 

m stos i ace M 
Redaktor w. ż. Witold Tatarzyšski, f 

i 

Я


