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W rocznicę

WARSZAWA. (Pat).  Tradycyj-
nym zwyczajem odbyła się wczoraj
w rocznicę wybuchu powstania listo
padowego uroczystość poświęcona
pamięci bohaterskiemu czynowi pod
chorążych w dn. 29.XI 1830 r. Przed
śmachem byłej szkoży podchorążych
w Łazienkach ustawiły się delega-|
cje szkół podchorążych w całej. Pol-
ski, poczty sztandarowe organizacyj|
młodzieży akademickiej, delegacje
kół podchorążych przy zw. oficerów
rezerwy oraz liczne delegacje mło-
dzieży szkolnej. Po przemaszerowa-
niu z wartown: Belwederu: cddziału
podcho1ąžych z Ostrowi Mazowiec-
kiej i ustawieniu się przed: trontem
gmachu b. podchorążówki odebrał ra,
port komendant szkoły pik. Żongoł-|

Państw, Rada oświ
| WARSZAWA. (Pat). We czwar-
tek odbyło się posiedzenie Państwo
wiej Rady Oświecenia Publicznego,
na którem miinister WR 1 O.P. W.
Jędrzejewicz

pisma z dniem 1 Grudnia 1934 r.
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wygłosił przemówie-'

   
  

  

którzy zalegają z opłatą

WILEŃSKIEGO" będziemy
wstrzymać przesyłanie

powstania.
iowicz. Po uroczystym apelu odczy-
tano rozkaz dzienny, potem połączo
ne chóry odśpiewały pieśń „Boguro-
dzica* a wreszcie płk. Żongułłowicz
zarządził alarm wezwał do broni. W
tej chwili zapłonąi wielki sios, sym-
bolizujący pożar na Soicu, który
przed 104 laty był sygnałem rozpo-
częcia walk. Po pochwyceniu przez
podchorążych za broń chor odśpie-
wal „Warszawiankę“. Uroczystość
zakończyła się odegraniem hymnu
narodowego a rastępnie oddział pod
chorążych odmaszerował na wartow
nię, delegacje zaś młodzieży udały
się do pałacu belwederskiego, celem
złożenia hołdu marszałkowi Piłsud-
skiemu. |

ecenia pubiicznego
nie, w którem złożył sprawozdanie o
stanie oświaty i wychoowania w u-
biegłym roku i omówił zamierzenia
ministerstwa na przyszłosć.

 

Rozruchy studenckie w Pradze.
Praga, w listopadzie..

Ustawa uniwersytecka z 1920

roku wyrównała krzywdy, jakie za-

borczy rząd austrjacki w. przeszło-

ści wyrządził czeskiemu Uniwersy-

tetowi Karola w Pradze. Ustawa ta

orzeka, że Uniwersytet czeski w

Pradze jest kontynuatorem dawnej

znakomitej wszechnicy, Uniwersyte-!
tu Karola, najstarszej wszechnicy w

Europie środkowej, użnanie tej za-

sady przyniosłc w następstwie wy-|

padki, których widownią była Praga.

Ustawa uniwersytecka .1920 r.

It z. ustawa Maresza) postanowiła,

że Uniwersytetowi Karola należą
się godła, insyśnia, iktórych dotych-
czas używał niemiecki uniwersytet.
Chodzi głównie o * uniwersyteckie
berło i łańcuch, Uniwersytet Karo-
la, chcąc ułatwić sytuację, zapropo-
nował uniwersytetowi niemieckie-
mu zwrot insygniów historycznych i
zgłosił chęć de oddania wzamian
insygniów, których obecnie używa.

Pomimo, że władze uniwersytetu'
niemieckiego wiedziały doskonale,
że sprawa jest przesądzona, że usta-
wa jest ustawą i że. rozporządzenie
miuisterstwa szkolnictwa musi być
wykonane, uparły się i nie chciały
"insygniów. wydać. Deputacje, które
wystane zostały do odpowiedzial-
mych czynników dowiodły, że wła-
dze niemieckiego uniwersytetu nie
chcą pogodzić się z faktycznym sta-
mem rzeczy i że chcą. spróbować
oporu.

Profesorowie niemieckiego  uni-
wersytetu, prawdopodobnie w  po-
rozumiżniu ze studentami, nie przy-
byli na wykłady. Studenci nie przy-
szli również. Nie wzburzyłoby to
studentów czechosłowackich. Ale
Niemcy w zapale dopuścili się nie-
rozważnego czynu, który był przy-
czyną praskich zaburzeń, a miano-
wicie zajęli i zabarykadowali gmach
Karolinum. To było powodem  de-
monstracyj, podczas których nie-
mieccy studenci użyli środków
gwałtownych, wskutek których de-
monstruoje zamieniły się w bójki, z.
zastosowaniem lasek, kijów a nawet'
i wrzącej wody, którą niemieccy stu
denci lali z okien na swych czecho-
słowackich kolegów.

Studenci zgromadzili się na dzie-
dzińcu wydziału prawniczego, gdzie
przemawiał rektor Drachowski. Za-
pewniał, że bronić będzie praw uni-
wersytetu i ostrzegał przed demon-
stracjami. Przemówienie przyjęte
zostało przez studentów  przychyl-
nie. Przemawiał też i prorestor Do-
min, który w ubiegłym roku prowa-

 
| dził akcję na rzecz odnowienia Ka-
|
Į

I
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rolinum. Wyraził nawet żądanie aby
niemiecki fakultet

| podwórze. To był momeni

prowadził się z Karolinum. Studen-
<i znowu byli wzburzeni. Obok wej-
ścia do czeskiego wydziału prawni-
czego, na którego dziedzińcu od-
bywało się zgromadzenie, jest rów-|
nież wejście do prawniczego fakul-
tetu niemieckiego uniwersytetu.
Niemieccy studenci nie chcieli wpu-
ścić czeskich kolegów. Czesi wyła-
mali przeto drzwi i wtargnęli na

przeło-
mowy. Niemieccy studenci poczęli
lać na swych czeskich kolegów stru
mienie wrzącej wody. Rozpoczął się
atak. Czescy studenci wtargnęli do
niemieckiego Instytutu słowiańskie-
so, wypychając niemców, którzy
starali się bronić, budując barykady.

Demonstracje przeniosty  się па
ulicę. Wznoszono okrzyki, które nie
były w żadnym związku z kwestją
studencką, tak, że policja w niektó-
rych miejscach musiała mterwenjo-
wać, aby nie doszło do poważnych
zaburzeń, Ograniczono się tylko do
wybicia kilku szyb. Rannych było
sześć usób. :

Organ niemieckich  iiberaiow
„Prager Tageblatt' pisze, že stu-
denci niemieccy postąpili zie, pro-
iklamując strajk. Nie na miejscu to
jest, jeżeli w stolicy, mniejszość nie-
miecka występuje przeciw ustawie,
zwłaszcza, jeżeli większosć studen-
tów nie zgadza się na takie postę-
powamie. Zwłaszcza dla członków
mniejszości niemieckiej pisze
„Prager Tageblatt' nie ma innej
możliwości, jakt tylko przestrzegać
ustawy.

Faktem jest, że. niemieccy stu-
denci ściągnęli na siebie znowu nie-
chęć ze strony czechosłowackiego
społeczeństwa. Niemcy nie mogą stała wypowiedziana,

Ententa bałtycka.

zmiany terminu druku ogłoszeń i mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

 

72 TALLIN Pat. Wpiątek rano s] D O E E Ł N l E N l E M
nowoczesnego stroju Eleganckiego Pana—jest dziś jedwabna apaszkarą się w Tallinie ministrowie spraw

zagranicznych Łotwy, Litwy i Esto-
nji. Będzie to pierwsza konferencja
ententy bałtyckiej od czasu podpi-
sania paktu bałtyckiego w Genewie
w dniu 129 r. b.

Fps—m—57>>'/7/9995955795

męska desenlowa lub gładka |

2—r

z POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ
FRANCISZKA FRLICZKI

WILNO, ZAMKOWA 9.

 

Delegat ©ęgier o skardze Jugosławji
z powodu mordu marsylskiego.

GENEWA. (Pat), We wtorek
krótko przed północą delegat wę-
gierski Kckhardt przyjął przedstawi-

im diuższe oświadczenie z wiązku
z memorandum  jugosłowiańskiem.'
Eckhardt. zaznaczył, że spóźnione:
przedstawienie memoranduin nie po.
zwoliło dotąd deiegacji węgierskiej
zająć się oficjalnie oskarżeniem, za-
wartem w nocie z 22 listopada. De-
legat węgierski nie zastosuje tej
metody i postara się możliwie naj-
szybciej przedstawić swe dowody,
które obalą oskarżenia Jugosławii.
Nie pozostanie z nich nic poza świado
mem zniesławieniem narodu węgier
skiego w określonym celu politycz-
nym.

Eckhardt podkreslił, że morder-
ca z Marsylji nigdy nie przebywał
na Węgrzach i jest im zupełnie nie-
znany. Rząd bułgarski wycołał in-
iormacje, według których morderca

opuścił Bułgarję udając się do Wę-
gier. Węgrzy nie mają nic wspólne-
$0 z osobą mordercy, Faktem jest.
także, że z trzech spośród spiskow-
ców przebywało na Węgrzech przed
zamachem a sam spisek nie był u-
knuty na Węgrzech. Nie można za-
rzucać narodowi węgierskiemu  za-
niedbania w związku ze  spiskiem,
zdecydowanym zagranicą i zapowia-
anym w prasie na parę miesięcy z

$óry, i przygotowaniami, które od-
byiy się poza Więgrami.

ardt omówił następnie spra
wę obozu w Janka Puszcie oświadcza
jąc, że już na wiosnę rząd węgierski
z własnej inicjatywy powziął zarzą-

nie, aby emigranci chorwaccy
opuścili Janka Pusztę. 'Zresztą nie
był to nigdy obóz, była to tylko
skromna farma, zamieszkana przez

į

 
Sesja Rady LigiNarodów

zacznie się
GENEWA. (Pat). Parokiotnie od

raczana sesja nadzwyczajna Rady
Ligi Narodów. 'została ostatecznie
zwołana na środę 5.XIL. Przewodni- ,
czący komitetu Rady Ligi do spraw
Saary baron Aioisi zawiadomił se-|
kretarjat generalny Ligi, że raport,
będzie gotów na wtorek to jest 4.XII.
Pierwszego dnia Rada Ligi ustanowi
porządek obrad, przyczem wedle
wszelkiego prawdopodobieństwa
wpisze nań sprawę zbrodni marsyl-|

Rząd onglelski ©

 

Wyjaśnienia Sir Simona w izbie Gmin.
LONDYN. (Pat). — Sir Simon,

który zabrał onegdaj głos w Izbie|
Gmin, powiedział, iż mowa Baldwi-
ma nie była tylko deklaracją rządo-
wą (w. sprawie zbrojeń niemieckich),
iecz rząd od pewnego czasu specjal- nie zajmuje się omówieniem tych za-
gadnień. Zanim miowa Baldwina zo-

treść jej za-
nigdzie pogodzić się ze stanem rze- komunikano Niemcom, Francji Wło
czy i nie chcą zrozumieć, ze dawno| chom i
minęły czasy, Kiedy, oni rządzili.

Zniesienie systemu kartkowego
w Z. S. S. R.

MOSKWIA. (Pat). W driach 25—
28' b. m. obradowało prezydjum
centralnego komitetu pariji komuni-
stycznej, na którem posianowiono
„skasować od pierwszego stycznia
1935 roku system kartkowy na chleb
mąkę i kaszę, ustalając na te pro-
dukty ceny pośrednie między do-
tychczasową ceną handlową, a ce-
nami zaormalizowanemi.

Uchwała centralnego komitetu
zapowiada również z dniem pierw-
szym stycznia podwyższenie za-
robków robotniczych i pracowni-

Stanom Zjednoczonym z
| kompletnemi wyjaśnieniami, ponie-

adaBaroo iii iEEN abaw kA Ja ak i ki сааы

czych w skali, która ma byč opra-'
cowana przez radę komisarzy ludo-

prawniczy wy* wych.

Komitet oficjalny moiywuje po-
wyższe zarządzenia tem, że państwo
posiada obecnie dostateczną ilość
zboża, by zapewnić zaopatrzenie
ludności w chleb bez systemu kart-
kowego i komentuje dzisiejszą u-
chwałę jako najważniejszy krok na
drodze zastąpienia systemu roz-
dzięlczego szeroko rozwiniętym
handlem państwowym zgodnie z dy-
iektywami drugiego planu pięcio-
letniego.

Drugą znamienną decyzją cen-
tralnego komitetu partji jest podpo-
rządkowanie aparatów wiejskich
wydziałów politycznych rejonowym!

| komitetom partyjnym. !

"adres w odpowiedzi

30 40 emigrantów chorwackich. Li-
kwidacja jej rozpoczęła się w kwiet
niu, Część mieszkańców znalazła pra

| cieli prasy międzynarodowej i złożył cę, część przeniosła się do Nagy
Kaizsa. Połowa emigrant"w, którzy
przebywali w Janka Puszcie i którzy
znalezli pracę w innych krajach, o-
puścili Węgry w okresie pomiędzy
wiosną a wrzesniem. Z dniem 1-ym
października nowy dzierżawca prze-
jął iarmę w Janka Puszcie.

Następnie Eckhardt protestował
energicznie przeciwko twierdzeniom
rządu jugosłowiańskiego, jakoby wła
dze węgierskie znały cele i metody
pracy emigranckich terorystów, za-
mieszkujących na Węgrzech i jakoby
rząd węgierski w swej nocie z 26
kwietnia uznał słuszność tego oskar
żenia. ›

Uchodzcy jugosłowiańscy nie о-
trzymywali na Węgrzech nic, oprócz
zwykłego azylu. Ruch rewolucyjny
chorwatów nie otrzymywał żadnych
subwencyj pieniężnych i nie mógł u-
zyskać na Węgrzech broni. Jeżeli e-
migranci rozwinęli akcję terorystycz

to nietylko byli jani, lecz
ladze występowały przeciwko nim

z największą energją. Ruch rewolu-
cyjny chorwacki nie może być łą-
czony, w znany sposób, z polityką
zagraniczną Węgier. Wiadomo jest
powszechnie, że aspiracje narodu
węgierskiego co do pokojowej rewi-
zji granic nie dotyczą Chorwacji, Ten
ruch rewolucyjny chorwacki ma swo
je jedyne źródio w niezadowoleniu,

ikającem z sytuacji wewnętrz-
nej Jugosławii. Prawie wszystkie
kraje europejskie, nawet Ameryka,
muszą znosić przykre konsekwencje,

ikające z istnienia emigracji
chorowackiej.  
4 grudnia,

skiej. Następny dzieńpoświęcony
będzie przyjęciu raportu w sprawie
zarządzeń przygotowawczych do ple,
biscytu w: zajgłębiw Saary, poczem|
1.XII Rada przystąpi do dyskusji nad
apelem jugosłowiańskim. W kołach
genewskich uważają za prawdopo-
dobne, że po przemówieniach repre-
zentantów państw zainteresowanych
Rada odroczy tę sprawę do sesji
styczniowej.

sprawie zbrojeń.
waż nie chodzi tu jedynie o spra-
wę angielsko - niemiecką, lecz o
sprawę etiropejską i światową. Pro-
cedura ta przyczyni się do rozwią-
zania wielu podejrzeń i do wyjaśnie
mia niepokojącej sytuacji. Była to
inowacja, która być może przyczyni
się do.wytworzenia nowej sytuacji.

W] odpowiedzi na pytanie, z ja-
kim wnioskiem rząd zamierza zwró-
cić cię do innych narodów w sprawie
zbrojeń, sir Jolim Simon powiedział:
gdybyśmy byli osiągnęli porozumie-

 
„nie, pragnęlibyśmy realizacji rozbro
„jenia na podstawie ukiadu opartego
| па niskim poziome. Gdyby nie uda-
ło się osiągnąć tego ideaiu, należy
dążyć do ukiadu opartego na jaknaj-
niższym poziomie, jaki można otrzy-
mać. Jesteśmy zwolennikami, zakoń
czył min. Simon, ograniczenia i re-
$lamentącji w przeciwieństwie do
współzawodnictwa i zbrojeń, nie pod
legających reglamentacji.

Uzupełnienie, zgłoszone przez
„Labour Party do wniosku Churchila,
od/zucono 286 głosami przeciwko
35. Churchil wycofał swój wniosek,
poczem bez głosowania przyjęto

na mowę trono-

НЕМ"
|
l

wą.

Zamach marsylski, oświadczył w
dalszym ciągu Eckhardt, jest natu-
ralną konkluzją spisku uknutego
wewnątrz samej Jugosławji. Naród
węgierski dużo przecierpiał od cza-

su traktatu w Trianon. Setki Wę-
grėw musiało na skutek tego trak-
tatu opuścić ziemię ojczystą, Dusze
nasze są pełne goryczy, ale nigdy nie
było spiskowców, ani morderców w
narodzie węgierskim. Dia urzeczy-
wistnienia naszych aspiracyj używa-

my środków uczciwych. Naród od-
rzuca oszczerstwa zawarte w memo
randum jugosłowiańskiem i staje z
czystem sumieniem przed światem
dla obrony honoru i kazania
prawdy. >

 

Litwinow w Moskwie. ›
MOSKWA Pat. W ciągu ostatnich

dwuch dni bawił tu koinisarz Litwi-
now, który z powrotem odjeżdża
do Genewy. Wediug wiadomości
z kół dyplomatycznych został on
wezwany do Moskwy, celem zdania
sprowy z sytuacji, a zwłaszcza z
ostatnich rozmów francusko sowiec-
jk w Geaewie. Fakt pobytu komi-
sarza Ltwinowa w Moskwie nie z0-
stał urzędowo podany do wiado=
mości publicznej.

kazanie zwolenników Woldemarasa
AKKOLEW.EC rat. Piasa itewska

donos! o skozaniu na ciężkie Kary
więzienia zwolenników Woldemara-
Sa. Dziennikarz Szylejka otrzymał
15 lat więzienia, 6 ianych oskarżo=
nych kary od 4 do 15 lat więzienia.
Oskarżonych aresztowano w czasie
gdy ułatwiali ucieczkę dwu przeby- ktorzy przed 5 laty dokonali napa-
du na obecnego ministra spraw we-

jwestutnyth,

Wspaniałe uroczystości zaślubin

LONDYN. (Pat). Wczorajsza uro-
czystości zaślubmi księcia Ńentu z
księżniczką Maryną rozpoczęta się
procesją królewską z buc«ińgham
ralace ao opactwa Westnunster, Już
okoio godz. 10 rano opactwo wypei-
nito się do ostatniego miejsca zapro-
szonymi gośćmi. Cała droga z pała-
cu do opactwa zapeiniona była pu-
bicznością. Na placu pr.ed opa-
стмет  Westniinsier ustawionych
było dookoła 10 trybun, sżuzelnie wy
pełnionych do ostatniego miejsca.
Najdroższe miejsce na trybunie ko-
sztowaio 3 funty szterlin. cd osoby, a
najtańsze 11 szylingów.

Orszak rozpoczęta złota karoca,
zaprzęžona w 4 biaie konie, w któ-
rej siedziai krė! Jerzy, krolowa Mar
ja, oraz ksiąže Waldėmar dunski, sę-
dziwy wuj króla Jerzego. Naroca ta,
eskortowana przez szwadion gwar-

dji króiewskiei, wyjechała z pałacu
Buckingham o godz, 10,36. MW. na-
'stępnej karocy jechali krol i królo-
wa norwescy, oraz król 1 królowa
duńscy. W. trzeciej karocy jechał
król giecki Jerzy, regent jugosło-
wieński książe Paweł oraz matka
księżniczki Maryny, wielka księżna

| Helena, W. czwariej karocy znajdo-
wali się dworzanie,

Inny orszak wyjechał z St. Ja-
mes, w której mieszkał książe Walji
i dotąd mieszkał książe Kentu.
podobnej karocy, jak para królew-
ska, jechali trzej synowie kiólewscy:
książe Walji, książe Yorku i pan mło
dy książe Kentu, otoczeni eskortą
szwadronu gwardji Za nimi w dru-/
giej karocy wyjechali ma:szałkowie
ich domów. Wreszcie trzeci orszak
wyjechał z Buckingham Palace o go
dzinie 10.40,

(W pięknej otwantej karocy, wspa
miale udekorowanej i eskortowanej
przez gwardję, jechaia panna młoda
księżniczka Maryna z ojcem: swym
księciem Mikołajem Greckim. W na
stępnej karocy jechał marszałek dwo
ru królewskiego greckiego. Orszak
posuwał się powoli w kierunku о-
pactwa Westminster.  Orszaki te
przybyły w kolejności, w jakiej wy-
jechały. Ostatnią przybyła do opa-
ctwa: książniczka Maryna, gdzie о-
czekiwały na nią jej druhny — księż
niczki z byłych dworów panujących
greckiego i rosyjskiego oraz Księż-
niczka następczyni tronu  Holandji
Juljanna.

W opactwie
przez cały środek nawy do ołtarza,
poprzedzony duchowieństwem i chó
rem, śpiewającym uroczyste psalmy.
Pan miody w otoczeniu braci ocze-
kiwał przybycia panny młodej, sto-
jąc przed ołtarzem. Przed ołtarzem
arcybiskup udzielił młodej parze
ślubu.

Następnie młoda para przy akom
paniamencie organów i śpiewu chó-
"alnego przeszła z ołtarza do pamiąt
kowej ikaplicy, gdzie znajdują się
sarkofagi królów angielskich, i
przed sarkofagiem Edwarda III na

orszak przeszedł |

« l|«. .. ks. Kentu z ks, Maryną.
specjalnie ustawionym tam stoliku
książe i księżna podpisaii akt ślu-
bny. W czasie podpisywamia na or-

rodowy. Po podpisaniu atu młodo-
żeńcy powrócili przed ołtaiz i stam-
tąd poprzedzeni
stwo kościoła anghikańskiego z arcy
biskupami Canterbury i Yorka, prze-
szli w otoczeniu uroczystego orsza-
ku przy dźwiękach marsza weselne-
go całą wielką nawę olbrzymiego о-
pactwa, ikierując się do wyjścia.
Przed opactwem młodą paię oczeki-
wała wspaniała karoca złocona z osz
klcnemi bokami, zaprzężcna w dwie
pary koni. Książe i księżna Kentu,
eskortowani przez oddział  $wardji
królewskiej, przejechali przez znacz
ną część śródmieścia Londynu, bę-
dąc przedmiotemi głośnej owacji nie-
zliczonych tłuriów. Następnie w pa-
iacu Buckinghamskim odbyła się ce
remonja ślubna wedle obrządku pra-
wosławnego. Ślubu udzielił młodej
parze arcybiskup Germanvs, poczem
wszyscy goście podejmowani byli
przez króla i królową śniadaniem, w
którem wzięło udział 120 osób.

LONDYN. (Pat). Książe 1 księżna
Kentu opuścili wczoraj w godzinach
popołudniowych pałac Buckingham-
ski, udając się na dworzec Paddin-
gton, skąd odjechali do Himiey Hall
w hrabstwie Worchester, gdzie spę-
dzą miodowy miesiąc. Przed odjaz-
dem para książęca ukazaia się na
jednym z balkonów pałacowych, wi-
tana długotrwatemi oklaskami i o-
krzykami zebranych tłumów.

 

 

Wiadomości,
telegraficzne

ZAGRANICZNE.

"©" W związku z uroczystościami 
| przez uniwersytet w Nancy ambasa-
| dorowi R. P. Chłapowskiemu, przy-
; byli do Nancy delegaci szeregu uni-
| wersytetów europejskich i pozaeu-
|ropejskich We czwartek podczas
|uroczystej akademji wręczońy zo-
„stanie ambasadorowi  Chłapowskie-
, mu dyplom doktora honorowego.

** Wychod:ąca Taszkiencie „Praw-
da Wostoka” donosi o dalszych wy-
rokach śmierci oraz 4 wyrokach
10-letniego więzienia. Ogółem od
6—25 listopada rozstrzelano w
Azji środkowej 29 osób. Mimo
tych represyj plan dostaw bawełny
na 2—20 listopada wykonano za-
ledwie w 70 proc.

** Lotniczka Bruce, która zamie-
rzała odbyć podróż na auto-giro z
jLondynu do
|zmuszona była do lądowania na
terenie Francji. Samolot został uszko-
dzony podczas lądowania zaś lotnicz-
ka lekko zraniona w kolano.

** Parowiec chiński „Noniwan-
si* zdążający do Kerofatu dostał się
w strefę silnej burzy i wkrótce za-
itonął. 29 osób załogi zatonęło. 

wającym w więzieniu zamachowcom,

ganach odegrano angielski nymn na- .

przez duchowień- |

nadania tytułu doktora hónorowego|

południowej Afryki  



 

a MOŻA,

Osolddczenie
Narodowego Kola Radnych m. Wil-

na, żłożone na wczorajszem posie-

dzeniu Rady Miejskiej.

Wobec ukonstyiuowania się no-

wych władz samorządowych m. Wal-

na, Narodowe Koło Radrych uważa

za stosowne złożyć następujące o-

świadczenie:

Praca Narodowego Kasa Rad-

nych m. Wilna oraz jego przedstawi-

cieli w Zarządzie Miejskim, biorą-

cych w nim udział w charakterze

ławników, będzie dalszym ciągiem

prac przedstawicieli obozu narodo-

wego w pierwszej i drugiej Radzie

Miejskiej Wilna od czasu odzyskania

niepodiegłości : kierować się będzie

temi samemi wytycznemi, któremi

są: dobro miasta, a w piewszym rzę-

dzie jego ludności polskiej i chrześ-

cijańskiej, fachowość i oszczędność

gospodarki miejskiej, ochrona pol-

skich warsztatów pracy i polskiego

stanu posiadania w mieście.

Pogiębiające się przesiienie go-

spodarcze, dające się szczególnie sil-

nie odczuwać w Wilnie wskutek

wielkiego zubożenia jego mieszkań-

ców oraz ciężkie położenie finanso-

we miasta, spowodowane ogromnem

powiększeniem zadłużenia za cza-

sów poprzedniej Rady Miejskiej, w

której Narodowe Koło było w mniej

szości, skłaniają Koło dx szczegól-

ne; baczności na oszczędność i pla-

nowość gospodarki miejskiej w no-

wej kadencji Żądamy od Zarządu

Miejskiego opracowania planu $0

spodarki oraz zbudowania budżetu

na tej podstawie, by świadczenia о-

bywateli na rzecz miastanie.obcią-

żały ich ponad miarę faktycznej moż

ności.

Nowa Rada Miejska jest powo-

łama na podstawie nowej ustawy sa-

morządowej, zwężającej znacznie za

kres jej działania, Narodowe Koło

Radnych, uważając, że is'nienie sa-

morządu ieży w interesie państwa i

obywateli, baczyć będzie, by pozo-

stawiony samorządowi zakres dzia-

łania nie był w praktyce uszczupla-

ny i by Zarząd Miejski strześł pilnie

praw samorządu. :

Obecna Rada Miejska posiada

Że się prasie konserwatywnej
zdarzy od czasu do cz:su trochę

„bryknąč“, tośmy się już przyzwy-

czaili, „Czas“, a nawet „Słowo” ro-
bią to dla „fasonu” zapewne, iak się

to dziś mówi. Ale że ta niemal urzę-

dowa prasa sanacyjna robi opozycję,

to już widać znak... złych czasów.
Wczorajszy „Kurjer Wilenski“

wi ieljetoniku opisuje „nieszczęście
w szczęściu”, jakie spotkało wszyst-

kich tych, co to się spodziewali ob-

niżenia. zredukowania, lub też zgoła
skreślenia podatków, kar za zwłoki

: t. p. Ale oto, co z tego wynikło:
Wreszcie upragniona godzina wybiła.

№ gazeiach i obwieszczeniach czarno na

białem siało, co zostało darowane, a co

nie, co trzeba zrobić, żeby skorzystać z

tego dobrodziejstwa, a co nie, kto może, a

kto nie 1 t. d. Słowem, drzwiami i oknami

wyglądane szczęście przybrało postać cał-

kiem namacalną.

A w środku
nieszczęście.

Ochłonąwszy z nadmiaru

tego szczęścia siedziało  wrażeń, lu-

Z Warszawy donoszą, że pogło-
ski o mającym nastąpić wyjeździe

płk. Becka do Genewy stały się na-

razie nieaktualne nietylkc w związ-

ku z notą francuską, ale także z

powodu odroczenia o tydzień obrad

genewskich.  Tembardziej jednak

jest prawdopodobne, że na dzień

3.XII, kiedy zostaną wznowione о-,

brady Ligi Narodów minister Beck,

pojedzie do Genewy. Przedtem od-|

będzie oczywińcie naradę z  mini-;

strem Piłsudskim. : |

Co do pogłosek o wizycie min.

Becka w Budapeszcie to-doniesie-;

mia prasy węgierskiej były nieścisłe.|

W kołach zbliżonych do rządu twier,

dzą, że obowiązek rewizyty przypa-

da w tym wypadku premierowi Ko-|

złowskiemu. Minister Beck nie bę-

dzie w niej uczestniczył. Nie jest na-

Wczoraj odbyło się posiedzenie

Rady Miejskiej, poświęcone głównie

sprawom "podatkowym.

Po przyjęciu protokułu poprzed-

niego posiedzenia. PrezydentMiasta

dr. Maleszewski podał do wiadomo-

ści Rady komunikat o uchwałach 
jednolitą większość, naležącą do

Bezpartyjnego Bloku Gospodarcze-'

go. Wprawdzie większość ta wyszła|

z wyborów, które przeprowadzone

były w sposób, dający Blokowi Go-

spodarczemiu: przywiieje, « grupom

opozycyjnym bardzo znaczre utrud-

nienia, mimo to jednak większość

Rady ponosić będzie za gospodarkę;

miejską pełną odpowiedzialność, Od

powiedzialność ta jest tem większa,| s,

że Bezpartyjny Blok nie <iopuścił do!

udziału w prezydium Zarządu Miej-

skiego przedstawicieli Narodowego|

Koła Radnych, co ze wzg!ędu na li-,

czebność Koła słusznie mu się nale |

żało. . 4

To stanowisko man kė

Bloku wskazuje, że postanowił on v

tej Radzie kierować się względami:

nie rzeczowemi, lecz politycznemi.

Ograniczeni przez to w możności

wpływania na kierunek gospodarki

miejskiej wykonamy obowiązki, któ-

re na nas włożyło zaufanie szerokich

warstw ludności polskiej Wilna, w

ścisłej współpracy z ogółem ludności|

polskiej i chrześcijańskiej naszego

miasta.———————
Dokoła rozmów francuskich z Hitlerem,

PARYŻ. (Pat). „Aglion Frangai-

se' zwraca uwagę, że radny Mon-

nier, który wraz z deputowanym!

Goy'em miał rozmowę z tlitlerem,,

opowiadał, iż nagle zmuszony był do

wyjazdu do Berlina.
Dziennik zadaje pytanie, w jaki

spesób doszło do tego, że idea zoba-

czenia się z kanclerzem Hitlerem

tak nagle wykiełkowała w głowach
Goya i radnego Monnier i przypo-

mina, że w tym momencie prasa

syśnalizowała 0 podróży Ribben-
tr 1 min. Hessa. Czy należy po-

łączyć z sobą tedwa fakty, zapytuje

dziennik. Albo wyrażając się jaśniej,

czy deputowany Goy i radny Mon-

nier wyjechali na zaproszenie von
Ribbentropa. Dziennik zadaje na-
stępnie pytanie, czy przedstawiciele

byłyeh kombatantów wyjechali wte-

'powiedzi na zgłoszoną na poprzed-

jzamierza nic miastu płacić, lecz

'prez. Maleszewski nie dopuścił sta-|
| gólnych instytucyj gospodarczych.

magistratu i wykonaniu uchwał Ra-

dy Miejskiej. Komunikat przyjęto

bez dyskusji.
Następnie Rada wysłuchała od-

niem posiedzeniu interpelację w

sprawie komunikacji autobusowej.

Odpowiedź zawierała głównie rze-

czy znane. Nowa była tylko infor-

macja, že "Tommak" nie tylko nie

jeszcze prosi magistrat o subsydjum

dla utrzymania komunikacji w miler

Do dyskusji n:d odpowiedzą

wiając z punktu wniosek o nieo-

twieranie dyskusji, który oczywiście

posłuszna sanacja uchwaliła. P. Ma

leszewski nie dopuścił nawet do gło

su nikogo w sprawie owego wniosku

formalnego, wbrew. brzmieniu 5 44

p. 4 regulaminu obrad Rady. Trudno/

naprawdę zrozumieć, d aczezo oko

munikacji autobusowej nie wolno

na Radzie Mieiskiej mówić?

Następnie _.zostały uchwalone

miejskie podatki samoistne oraz do-

datki samorządowe do podatków

państwowych.

Większość podatków została u-

chwalona bez dyskusji w wysokości|

dotychczasowej.

Dłuższą i bardzo ożywioną dys-

kusję * ywołała kwestja dodatku dc»

 

lem ministerstwa spraw zaśranicz-

nych i przytacza: pogłoskę, 1ż spra-

wozdanie, które się ukazaio w „Le|

Matin”, było niezupełne, gdyż nie|

zawierało _ pewnych oświadczeń|

Hitlera co do jego pokojowych za-

miarów. \ myśl tych pogiosek Goy

i Monnier po powrocie do Paryża

poinformowali o swej rozmowiemin.

Lavala, który rzekomo iniał doko-

nać wyboru między deklaracjami

Hitlera, zatrzymując tylko te, które

były przychylne, a usuwając inne.

Mówiono nawet, iż deklaracje te

były przedstawione prezydentowi

Lebrunowi, który miał je zaaprobo-

wać, Ale ta ostatnia wereja, podkre-

sla „Action Francaise,wygląda па

nieprawdopodobną ze względu na

konstytucyjną rozwagę, jaką powi-

nien zachować prezydent Republiki, dy do Berlina bez poinformowania o

Minister Hess i von Ribbentropp
wyjeżdżają wkrótce do Paryża.

BERLIN. (Pat). Pogłoski o bli-j wyłącznie prywatny. Minister Hess

skim wyjeździe ministra Hessa i peł-
nomocnika rządu niemieckiego Rib-
bentroppa do Paryża zostały po-
twierdzone przez oficjalny organ na-
godowo - socjalistyczny „National
Zeitung”, który podaje, że wizyta ta
nastąpi na zaproszenie francuskich

organizacyj byłych komłatantów i

że wizyta ta będzie miała charakter:

będzie miał jednak okazję do wyson
dowania możliwości porozumienia
francusko - niemieckiego.

Pewne zdumienie wywołał ko-
munikat niemieckiego biura infor-

| macyjnego, oświadczający, że kom-
petentne czynniki niemieckie nic o
takim wyjeździe nie wiedzą.

 

dzie pilnie zaczęli wczytywać sę w urzę-

dowe rebusy i szarady, a potem, zamiast

splunąć z przyzwyczajenia, poszli do urzę-

dów, po znajomych i przyjaciołach albo co

uczeńszych ludziach dowiadywać się, co w

tych rebusach i szaradach pisre. Ale ucze-

ni i biegli w zwyczajnem słowie polskiem

nie zawsze mogli poradzić idziś rzesze

pośledniejszych podatników wiedzą:

czy mają się cieszyć z dobrodziejstwa da-

towizn podatkowych — czy smucić, że nie

trafili do kategorji wybranych: czy przepi-

sywač na gwalt swoje ruchomości na imię

rzeczywistych i urojonych krewnych, czy z

czystem sumieniem i podniesioną przyłbicą

swoje — nazywać swojem.

Izbo Skarbowa! Dopomóż prostym lu-

dziom i wytłumacz

językiem to, co oznajmiłaś stylem urzędo-

wym!

Ba, żeby to tylko winien był styl!

Nawet styl prosty nic nie poradzi

Takie lo już „szczęście tych bied-

nych podatników: im więcej uigi

darowizn, tem więcej kłopotów...

nie

Wodróże dyplomatyczne.
minister oświaty Wacław Jędrzeje-

wicz, s; dee
Mówią także, że wyjazd premje-

ra Kozłowskiego i Jędrzejewicza do
Budapesztu byłby połączony z od-
wiedzinami i Jugosławji, z którą

również zawarła Polska niedawno
umowę w sprawie wymiany kultural

nej. Polska winna jest Jugosławii

rewizytę za odwiedziny p. Marin-

kowicza w Warszawie przed dwo-
ma laty. Ponieważ pan Marinkowicz
był wówczas nietylko ministrem
spraw zagranicznych, ale równocze-
śnie premjerem, przeto rewizytowa-
nie Jugosławii przez premjera  pol-

DZIENNIK MILEŃSKI

« ргазву-
Nieszczęście w „szczęściu

jeszcze raz „prostym”;

 skiego uczyniłoby zadość wymaga-
niom protokuiu dyplomatycznego.
Natomiast nie jest

Kozłowskiemu towarzyszyć

tomiast wykluczone, że premjerowi jakkolwiek wiadomości tego rodzaju na angażowanie

Posiedzenie
państwowego podatku od nierucho
mości. ` 7

Radny Kownacki (Koło Narodo-
we) wystąpił z poważnie uzasadnio-
nym wnioskiem 0 obniżenie tego
dodatku, powołując się па ciężką
sytuację materjalną właścicieli nie-
ruchomości.

Wniosek przewidywał podział
płatników na 4 kategorje, zamiast
dotychczasowych trzech oraz obni-
żenie stawek w każdej z tych ka-
tegoryj.

Na żądanie radnych Koła Naro-
dowego zarządzono głosowanie taj
ne. Wniosek «ostał odrzucony.

Również odrzucono wnioski rad-
nych Koła Narodowego Rekścia w

sprawie obniżenia podatku hotelo-
wego i Gołębiowskiego w sprawia
podatku od szyldów. ;

Następnie dokonano wyboru de-

legatów Rady Miejskiej do poszcze-

Do Komitetu Rozbudowy miasta

Wilna: wybrano radnych Januszewi-
cza, Skarżyńskiego, Rubbla, lżyckie-
go i Kawenokiego, do Parstwowej

Rady Rozbudowy miast — wicepre-
zydenta Grodzickiego; do państwo-

prawdopodobny |
wyjazd do Belgradu ministra Becka!

będzie! go takiego, coby mogło wskazywać sam generał Lafayette: „Cała Fran-

Powstanie listopadowe, , które,

jako słuszna i sprawiedliwa bohater-

ska walka o wolność, słabszych z

silniejszymi, jako sprawa, tak aktu-
alna wówczas, obrony narodowości,
swobód politycznych i społecznych,
cieszyło się popularnością w całej
niemal Europie, we Francji budziło

najžywsze sympaije. Powody tych
sympatyj były liczne. Łączyło Fran-
cję z Polską braterstwo broni sce-
mentowane krwią razem wylaną
pod sztandarami Napoleona i śwież-
sze braterstwo idei zadzierżgnięte

pod trójbarwnymi sztandarami Re-
wolucji Lipcowej. Francuzów i Po-
iaków ożywiało to same pragnienie
zniesienia stanu rzeczy stworzonego
przez Traktat Wiedeński. Jednych i
drugich popychał podobny tempera-
ment polityczny, kierowały nimi
wspólne cele. Rycerskie tradycje
waleczności i honoru Polaków, oto-
czonych nadto aureola cierpienia i
Lohaterstwa, czyniły ich sprawę, już
popularną, jeszcze większą niż
przedtem w oczach wszystkich zdol-.
nych to odczuć francuzów. Ale
przedewszystkiem Polacy, powstając
przeciw carow: w chwili, kiedy, po
Rewolucji Lipcowej, miał on rzucić

L Frani do Polski — dla Dalai Lietopadodeji.
(Dokonczenie)

dla woiności Europejskiej, lecz w
obronie zagrożonej bezpośrednio
Francji. To też wiadomość о wy-
buchu powstania przybyła do Pary-
ża 11 grudnia 30 roku, wywołała po-
wszechny entuzjazmi.

Symipatje Francuzów dla Polski
zrywającej pęta niewoli, uiawniły się
odrazu, w wielu formach i dziedzi-
nach. W Parlamencie i w izbie Pa-
nów ma Polska swycli gorących
rzeczników kilkakrotnie mterpelu-
jących rząd na jej rzecz. W prasie,
zwolennicy jej nie przestają sławić
„wielkiego zdarzenia, które zaszło
ma Północy. W kołach politycz-
nych i literackich, w. związkach i
klubach, na zebraniach towarzy-
skich, w salonach mówi się wciąż o
Polsce. Ulica żywiołowo wypowia-
da się za Polską reprezentującą wol-
ność przeciw reakcji i obskurantyz-
mowi. Wielkie teatry paryskie gra-
ją na korzyść powstańców z nad
brzegów Wisły. Lekarze i oficero-
wie francuscy Spieszą na pomoc Po-
lalkom. Broń, szarpie, pieniądze i
wszelkie inne ofiary napływają do
koncentrującego akcję na korzyść
Polaków Komitetu Francusko-Pol-
skiego prezydowanego przez  gene-
'ała Lałayetta, a w którego skład wojska, także z Polaków złożone,

za Ren, na Francję i Belgię dla za-
prowadzenia tam „porządku, do
czego czuł się specjalnie „„powoła-
nym”, uchronili Francję i Belgię, u-
chronili Zachód wogóle przed na-
jazdem „karnym”' połączonych wojsk
rosyjsko-pruskich.

Ten najgłębszy sen. witalny
miało dla każdego rozumiejącego to
Francuza powstanie polskie, podjęte
nietylko w interesie Ojczyzny, lecz
| Leży sdROTEGZONWAPEARAORYROC NTTDAS

podały niektóre dzienniki angielskie.
Intencją polityki polskiej jest nie
czynić w obecnem stadjum sporu ju-
gosłowiańsko - węgierskiego nicze-

się dyplomatyczne

 

ady Miejskiej.

| wchodzą jeszcze z generałów książę
„de Valmy, C. dė la Roche, z pisarzy
| Julien de Paris, Al. Dumas, C. Dela-
„vigne, Bėranger, Victor Hugo, i wie-
"lu innych. Całe społeczeństwo fran-
'cuskie, przejęte biegiem spraw pol-
skich, śledzi z najwyższem zaintere-
sowaniem komunikaty gazet dono-
szące codzień o wypadkach na
froncie polsko - rosyjskim. Opinja
publiczna, zarówno jak sprzyjający
| politycy opozycyjni, dzienni-
| karze, pisarze, poeci doinagają się
jednogłośnie interwencji zbro/nej na

| oczyść Polski Ten stan rzeczyi
|umysłów żywo scharakteryzował

| cja jest Polską od weterana Wiel-
kiej Armji, który mówi o swych bra-
ciach polskich, do dzieci szkolnych,
posyłających nam codzień owoc
swych skromnych oszczędności, by
wspomóc sprawę Polską. lek Cała
"rancia jest Polską! Rzad francu-

zydenta Nagurskiego na zastępcę,| ski, pragnę w to wierzyć, jest pol-
do Rady Opieki Społeczne; — prez.|skim również; lecz na miicsć Boską
Maleszewskiego, i do Rady Woje-
wódzkiej — prez. Maleszewskiego.
Dalej dokonano wyborów uzupełnia-
jących do komisyj, na miejsce rad-
nych Koła Narodiwego, którzy zgło-
sili swe rezygnacje. Do Komusji Kul-
turalno - Oświatowej na miejsce pp.

i niechže to okaže się w sposób ener-
, giczny. „Niestety Francja oficjalna,
Rząd fiancuski przetrwał w swem
biernem stanowisku do końca z bur-
żuazyjną ostrożnością, w obawie
komplikacyj różnorodnych i wojny

, europejskiej. Że swej strony społe-

„cza chwilach decydować o

Kicrsnowskiego i Ottona Jasieńskie-, czeństwo: francuskie w dalszym. cią-
go wybrane zostały panie Aleksan- gu, przez cały czas dzicsięciomie-
dra Kasperowiczowa i Marja God- sięcznej krwawej epopei polskiej,
jewska, do komisji Technicznej na dzieli aolę i niedolę, powodzenia i
miejsce p. Jankowskiego wybrano p. porażki oręża poiskiego. Wobec о-
Bolesława Doniańskiego, do komisji statecznej klęski Hoiski, młodzież
Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej trancuska _ przywdziew: żałobę.
na miejsce pp. Rekścia i Kaczanow- | Dzienniki wychodzą w czarnych ob-
skiego — panie Edwardę Domańską|wódkach. leatry zostają zamknię-
i Jadwigę Wierzbicką do komisji Re te. Gietda notuje spadek papierów.
wizyjnej na miejsce p. Januszewicza, Lud wylega na ulicę. Koziegają się
wybrano p. Rekścia. okrzyki „zemsta moskalom, cześć

Po. -wyczerpantu porządku dzien-
nego prof. Kamarnicki odczytał de-
klarację Koła Narodowego,
podajemy na innem miejscu.

Również dr Rafas (Bund) i p.
Burntejn (Poale Sjon) rozpoczęli czy
tanie deklaracyj, jednaxowoż ze

względu na treść agitacymą prez. | wej Rady Kolejowej wiceprezydenta

Piłsudskiego na członka i wicepre-

BERLIN Pat. O nastrojach, które

cjalistów wohec monarchistów nie-
mieckich świadczy wystąpienie nad-
radcy rządowego Papenbrocka w
Wejmarze, który na meetingu zaata-

kował niezwykle ostro sympatyków
monarchji, oświadczając, że mylą się
ci, którzy sądzą, że Hitler pozwoli

PARYZ. Pat.—Minister spraw we-
wnętrzuych Regnier przyjąi dele-
gację komisji haadlowej izby Depu-
towanych. Delegacja zwróciła się do

ministra z prośbą o wydalenie z

Francji wszystkich kupców cudzo-
ziemskich których metody handlowe
mogą szkodzić kredytowi i dobrej

renomie handlu francuskiego. Mini-

PARYZ. Pat. — Wiadomości, do-
chodzące w ciągu ostatniej doby £
Boliwji brzmią niewyrażnie. Prawdo-
podobnie na froncie w Chaco oraz
w wewnętrznych stosunkach boliwij-

skich powstały dotychczas bliżej
niewyjaśnione komplikacje.

Agencja Havasa prostuje swą

pierwszą wiadomość о tem jakoby
prezydent Salamanca został wzięty
do nmiewoli przez wojska paragwaj-

skie. Został on uwięziony przez swą

jednego z przedmieść w Chicago do-
szło do krwawej strzelaniny między
uciekającymi bandytami i ścigający-
mi ich policjantami. Bandyci ucie-
kali automobilem. wśród nich znaj-
dował się jeden. z członków bandy „| Dillingera, znany pod nazwą „Dzie-

panują w kołach narodowych - so-|

Maleszewski odebrał tym mówcom
głoso. ;

Nar.-socjališci przeciw' monarchji.
im traktować się jako narzędzie.
Narodowi socjaliści nie po to wal
czyli przez 14 lat, zby Niemcy były
ekspozyturą przeżytków monarchii.
Cesarstwo nie jest sprawą niemiec-
ką, lecz rzymską. Maród niemiecki
wybrał sobie jednego „kerzoga*,
a nim jest Adolf Hitler.

0 wydaienie kupców cudzoziemców z Francji
ster oświadczył w odpowiedzi, że
odnosi się przychylnie do projestu
przeprowadzenia spisu kupców cu-
|dzoziemskich i przyrzekł, że ustali
w porovumieniu z ministrem spra-
wiedliwości środki, mające na celu
wydalenie z Francji nieuczciwych
kupców. 

Zamach stanu w Boliwii.

 

 

własną armję, przez wojska boliwij-
skie. Świadczyloby to o zamachu
stanu, który nestąpił podczas po
dróży prezydenta Salamanca na front
do Chaco. Szczegółów wyjaśniają-
cych tę sprawę brak..

Agencja Reutera natomiast do«
nosi, że prezydent Salamanca podał
się do dymisji, a miejsce jego zajął
wiceprezydent Tejada, który tworzy
z. przedstawicieli wszystkieh stron-
nictw.

Krwawy pościg za bandytami w Chicago.
NOWY JORK. (Pat). Na ulicy cięca twarz”, Dwóch agentów policji

zostało ciężko poranionych strzała-
mi bandytów. W] czasie karkołomnej
ucieczki samochód auto wpadło na
iadący wprost autobus. W wyniku
tego zderzenia 3 osoby zostały ran-
ne. Samochód bandytów nieuszko-
dzońy pomknął dalej,

którą

polalkom', „śmierć munistrom', któ-
'rzy, jedni, Polski nie popari. Uka-
rują się odezwy, wzywające Francu-

| zów do chwycenia Za Droń „wo-

"bec opuszczenia Polski bohater-
skiej”. Szyby w _ Ministerstwie
Spraw Zagranicznych i w Ambasa-
dzie Rosyjskiej wybite. Magazyny
rusznikarskie zagrożone, Zarysowu-
ją się barykady. Wjybuchają  rozru-
chy. Zanosi się na rewolucję. Do-
piero użycie sity kładzie temu kres.
Fodniecenie umysiów uspakaja się
powoli i tylko zewnętrznie. Najlep-
si z pośród Francuzów ouczuwają
głęboko nieszczęście Polski i wie-
rzą  niezłomnie w Je; przyszłe
zmartwychwstanie.

{

Wypełniająca listy przedstawi-
cieli, pokonane; czasowo, lecz ma-
jącej się odrodzić Polski, do Jaeques-
son'a sprawa broni i amunicji była
dla Powstania Listopadowego nie-
zmiernej wagi. Nie brakło wówczas
jak wiadomo ani ludzi, ani kadrów
dla nich, Poważną natomiast trud-
mość przedstawiało uzbrojenie  żoł-
mierzy nowych pułków piechoty
przedewszystkiem — artyierja na-
ogół była iepiej zaopatrzona w po-
trzebny materjał. Nim władze zde-
cydowały się na założenie własnych
warsztatów — odlewni i ludwisarni,
powstała myśl sprowadzenia broni,
głównie karabinów, z poza kraju,
naco, założony w 1828 roku, Bank
Poiski otworzył duży kredyt. Z roz-
maityca krajów, pod różnemi posta-
ciami, symulując np. przesyłki płyt
drzewa mahoniowego, zwojów  ba-
wełny, rur gazowych itp. szły lub
miały iść transporty karabinów, pi-
stoletów, bagnetów, szabe:, zamków,
prochu, saletry. Firmy bankowe w
Wiedniu, Hamburgu, Londynie, Pa-
ryżu, na zlecenie Banku  rolskiego,
wypłacały potrzebne na to pienią-
dze, gdy te nie były wydawane bez-
pośrednio.  Emisarjusze  dyploma-
tyczni Rządu Narodowego zagrani-
cą mieli dozorować sprawność doko-
nywanych zakupów i przesyłek
oraz, wyjednać większą pożyczkę
na broń. We Francji, obok ofiar w
gotowiźnie lub naturze indywidual-
nie i bezpośrednio składanych, Ko-
mitet Francusko-Polski, drogą drob-
nych, częstokroć, wzruszających 

tranków na uzbrojenie żołnierza
polskiego. W braku oficjalnego po-
parcia ze strony rządu, inicjatywie
prywatnej przypadło podjęcie zamó-
wień i trudnego, ryzykownego prze-
wozu uzbrojeń do Polski z Francji,
skąd spodziewano się 1ch i skąd
szło ich stosunkowo najwięcej. Za-
silenie armji powstańczej w broń i
amunicję mogło w pewnych zwłasz-

losach
oręża! polskiego. W lipcu 31 roku, i
później, silny brak broni i większy
jeszcze amunicji w niektórych od-
działach bywały powodem niezde-
cydowania naszego dowództwa, u-
padku ducha w naszych szeregach
— a w końcu dostarczyły też argu-
mentów kapitulacyjnych zamysłom i
zaważyły na losach ostatecznych
powstania. (W rezultacie bowiem
znikoma tylko część sprowadzonej
broni doszia rąk powstańcow—kilka
tysięcy na kilkadziesiąt, co może
dać pojęcie o rozmiarach i przebie-
$u całego przedsięwzięcia.

Skaia misji Jacquesson owi po-
wierzonej nietylko nie została w tej
korespondencji wyolbrzymioną, lecz
według źródeł i prac na: nich opar-
tych, kredyt Jacquesson'owi na za-
kup broni otwarty, dochodził 1.200
tys. zł. p., a w czasie dokonywanej
po powstaniu likwidacji tej sprawy,
w _ rozmaitych miastach  Europy
Środkowej odnaleziono aż „16.725
skrzyń z winem szampańskim, kry-
jącem lufy karabinowe i bagnety,
które do Polski nie doszły. Ale już
figurujące w tej . korespondencji
„25.000 luf karabinowych i tyleż
zamków' zakupionych oraz „5.000
luf karabinowych”, które Jacques-
son sam: bierze na swój koszt, to
bardzo wiele w stosunku do potrzeb
armji nie liczącej ponad 100.000
żołnierza i w stosunku do zamówień
danych w tym samym czasie innym

sadniona, prześladowań ze strony
rządu rosyjskiego u Jacquesson'a, in-
ne jeszcze względy ze strony pol-
skiej tłumaczą zupełny brak  roz-
głosu około tej sprawy.

Broń pod szampanem nie jest
fantazją, postac i rola Adolfa Jac-
quesson'a nie jest mitem. W, aktach
Misji Dyplomatycznej polskiej, „w
Paryżu z, 31 roku, w spisie-skorowi-
dzu nazwisko Jacquesson'a spotyka
się wieiokrotnie. Figurują tam mię-
dzy innemi interesujące nas przede-
wszystkiem listy przez Jacquesson'a
do Legacji Polskiej pisane pod data-
mi, odpowiadającemi datom listów
przez niego obieranych Lecz —
przynajmniej w udostępnionych nam
woluminach (bibljoteki Rapperswil-
skiej w Warszawie i Bibljoteki ksią-
żąt Czartoryskich w Krakowiej, —
tych wrasnie iwstów, jakichkolwiek
wogóle listów do Jacquesson'a lub
od Jacquesson'a i o nim brak. Tem
cenniejsze są zatem ie, kiore posia-
damy, jeśli są jedynemi, jakie się
zachowały.

W, tym samym czasie, kiedy szła
do bolski broń ukryta pod szampa-
nem, muzyka Chopina, «tóry, jak
głosi je$o dziennik „jęczy, cierpi, roz
pacza, że nie może przyłączyć się
do walczących rodaków” przenosiła
do Polski, ponad dzielące kraje i

tami". Żołnierz polski szedł do ata-
ku na arenie bojowej, której dale-
kim widzem była cała Europa, u-
zbrojony w jakże piękniejsze
»zymskiego
te saluiant!'—słowa pieśni francu-
skiej Delavigne'a na ustach:

„Kto zwycięży — wolnymi będzie,
Kto umiera — wolnym już”...
Jak dzieła genjuszu, które  ре!-

niąc wysokie posłannictwo  patrjo-
tyczne, pomagały umierać w  pięk-

nie, co trudniej — przeżyć klęskę
i co ważniejsze jeszcze — przetrwać
aż do wyzwolenia, przyczyniając się
do zwycięstwa sprawy narodowej są
podwójnie nieśmiertelne, tak też
ze swe; strony akty ofiarności, dla
sprawy wielkicj wyświadczone, nie
mogą pójść w zapomnienie, są na
ewój sposób nieśmiertelne

Oficer Gwardji Narodowej Fran-
cuskiej, który łak szczodrze i gorli-

też w on czas zarazem, w pełnej
mierze, sprawą francuską 1 europej-
ską, godzien jest wdzięczności swe-
go kraju i naszej.

Po stu latąch ciszy wokoło osoby
i zasługi Adolfa Jacquesson'a, złóż
my cześć Jego pamięci wdzięcznem
sercem Polaków, — w czem Wilno
niech będzie pierwsze,

Czesć tę złóżmy, każdy przez
chwilę skupionego milczenia, które,
utrwalając w nas pamięć o tym, peł-
nym skromności w dokonanem, na-
szym przyjacielu Francuzie, wzmocni
w nas równocześnie przyjaźń fran-
cusko-polską, tak wielką czasu po-
wstania 30-31 r., tak nadal dla obu
narodów potrzebną, do której Jac-
quesson się tak wydatnie przyczy-
nił i którą tak żywo odzwierciedla,
a będzie to dla Niego pomnik żywy,
będzie, niezawodnie, hołd Jemu naj-
milszy.

Marja Korkozowiczówna, . Wilno, na rocznicę
składek, wyłożył przeszło miljon Powstania: Listopadowego: 74

osobom. | Skromnosė i obawa, uza-

granice, „armaty ukryte pod kwia-.

„Ave Caesar, morituri

wie służył sprawie polskiej, będącej-
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KRONIKA.
W 104-tą rocznicę powstania li-

stopadowego odbyły się w Wilnie we
wszystkich szkołach i oddziałach
wojskowych okolicznościowe  poga-
darki oraz akademie i przedstawie-
nia, zorganizowane przez stcwarzy-
szenia: młodzieży.

Tego sąmego dnia odbyio się u-
roczyste złożenie przysięgi przez

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po chmurnym, miejscami mgli

stym ranku, w ciagu dnia zachmu
rzenie zmienne z rozpogodzeniami.
W górach możliwy jeszcze przelotny
opad. Chłodniej. Nocą miejscem
przymrozki. Słabnące wiatry z pół-
noco-zachodu i zachodu

UYŻURY APTEK:
Dziń w nocy dyżurują następujące

upteki:
Augustowsk ego ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-18), Jurkowsxiej * Romec-
kiego — ui. Wileńska Nr $, Roqowicze —
Nr, 2 (telef. 16 31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 ltelei. 3-29) i Kostkowskie-
šo — ul. Kaiwaryjska Nr. 31, Wysockie-
E — ul. Wielke > (tel. 11-99, orax wszyst-
ie +» przedmieściach. prócz Snipistek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Rocznica konsekracji J. E. ks.

Arcybiskupa - Metropolity. W dniu
dzisiejszym z powodu rocznicy kon-

racji J. E. ks. Arcybiskupa - Me-
polity Romualda Jałbrzykowskie-
odbędzie się na Jego iniencję na-
żeństwo solenne w kosciele św.

Jana o godz. 9 m. 30.
Po nabożeństwie będzie odśpie-

wany dziękczynny hymn „Te Deum
laudamus“.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Z komitetu rozbudowy m.

Wi'na. W celu opracowania regu-
laminu obrad komitetu rozbudowy,
wyłonionego przez nową Radę miej-

„, magistrat powołał specjalną
komisję w składzie: radcy prawnego
mec. St. Bagińskiego, inż. Sokołow
skiego i ławnika inż. Kubilusa. Prze-
austej bono ZR
le p. prezydent dr. Maleszewski.

РСЕН Z MIASTA.
— Żebractwo wzrasta. W ostat-

nich dniach stwierdzono, że ilość
żebraków i włóczęgów ciągle wzra-
ita. Wzrost ten, zahamowany do
wnego stopnia w ciągu miesięcy
tnich, „obecnie znowu się wzmogi.

Siwierdzono też, iż w roku biezą-
tym, oprócz stałego żebractwa, do
Wszelkich instytucyj społecznych
asza się o pomoc wielu bezro-

t p» rekrutujących się nietylko
ię sfer robotniczych, lecz często
te sfer inteligencji, zdarzają się
tównież wypadki, iż o tę pomoc

Szkolna. Okazuje sę przytem, iż ten
Wzrost liczby biednych, potrzebują-
tych pomocy nietylko jest następ-
itwem zbliżającego się okresu Zi-
Mowego,; lecz tez do pewnego sto-
pnia spowodowany jest przez ...sam
Magistrat. Oto wydział opieki spo-
łecznej samorządu ograniczył ilość
tapomóg pienięznych, wydawanych
biednym. Jedaocześnie tenże wy-
dział ograniczył do minimum wyda:
wanie kart gwarancyjnych komite-
łowi społecznemu do walki z że-
bractwem i włóczęgostwem. Ogra-
liczenie zaś wydawania tych nart
powoduje zwięnszanie się iiości że-
branów, gdyz uniemożliwia umiesz-
k ich N tkaoch.zenie ics/i utko

—Powszechne wykłady uniwer-
„ Dziś odbędzie się w sali

Mi-ej Uniwersytetu (ul. $-10 Jańska)
drugi odczyt prof. T. Czężowskiego
p. t. „O metafizyce“. Początek o $o-
dzinie 19. >

    

  

— Zebranie Koła Wil. Związku
lolskiej Inteligencji Katolickiej od-

ie się w poniedziałek 3 grudnia
godz. 19-ej w lokalu Tow. „Prze-

zorność”, ul. Mickiewicza 24. Na po
rządku dziennym: Referat dyskusyj-
ny prot. A. Narwoysza p: t. „Świato-
pogląd młodzieży”.
— Z życia Sokoła. Sokoli idą na

Roraty w niedzielę 16 grudnia do

kościoła św. Ducha na godz. 6 rano.
W. dniu 2 grudnia odbędzie się w

Gnieździe obchód powstania listo-
padowego. Na program złoży się:
odczyt p. prof. Mienickiego, wystę-
py chóru „Echo“, deklamacja i po-
pisy gimnastyczne. Wstęp bezpłatny.

Goście mile widziani. Początek o

godz. 19-ej. 3

(M dniu 16 grudnia o godz. 18-ej
|odbędzie się w Gniezdzie tradycyjny

opłatek. Zapisy przyjmuje Sekre-
tarjat i do dnia LĄ śrudnia.

Poczem odbędzie się choinka.

SPRAWY AKADEMICKIE.

— Sodalicja Marjańska Akade-

miczek U. S. B. W sobotę o godz.

20-ej odbędzie się ogólna Konferen-

cia Sodalicyjna w kaplicy SS. Ur-
szulanek (Skopówka 4). Obecność

członków konieczna.
SPRAWY SZKOLNE.

— Dział pośrednictwa pracy dla absol-

wentów szkół zawodowych р:?у Poradni

Zawodowej w Wilnie ul. Mickiewicza 22-5

poszukuje: wykwalifikowanych nauczycie-

lek, wychowawczyń z ukończonem Seminar-

jum Ochroniarskiem, nauczyciell.'(la) języ-

ka francuskiego, niemieckiego, angielskie-

go : łaciny, oraz pielęgniarek.

Dział pośrednictwa pracy jest czynny

w poniedziałki, środy i piątki od g. 13 do

15-ej/ Pośrednicawo bezpłatne.

 
 

kurs wileńskich podchorążych. Po

zgłaszają się studenci i młodzież,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN. '

104 rocznica powstania Listopadowego.
nabożeństwie na placu « Jezuickim
podchorążowie wszystkich wyznań
złożyli uroczystą przysięgę, następ-
nie odbyli defiladę na ulicy Mickie-
wicza przed gen. Skwarczyńskim.
W południe odbył się w kosza-

rach I brygady wspólny obiad żoł-
nierski podchorążych z udziałem
gen. Skwarczyūskiego i wielu wyż-
szych oficerów;

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
Delegacja nie wyjechała,

Przed kilkoma dniami zamieściliśmy

wiadomość o wyjeździe delegacji iz-
by rzemieślniczej do Angiji, Holan-
dji i Beigji z próbkami wyrobów rze-
mieślniczych. Jak się okazuje, zosta
liśmy wprowadzeni w błąd. Delega-
cja taka nie wyjechała, i nie wyje-
dzie. Nie naieży nad tem ubolewać,
gdyż zapewne impreza taka, prócz
kosztów, nie dałaby żadnych innych
rezultatów.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Žatarį w garbarniach wilef-

skich. W związku z zatargiem w gar
barniach wileńskich odbyła się wczo
raj między garbarzami a pracodaw-
cami konferencja, na której nie o-

bec czego zatargiem  zająi się in-
spektor pracy, który zwoła konfe-
rencję zainteresowanych.

Garbarze domagają się od pra-
codawców podpisania zbiorowej u-
mowy. na rok przyszły.

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Premjera

„Hamlet —W. Shakespeare'a, Dziś o godz.
8-ej wiecz. premiera największego arcy-

dzieła literatury dramatyczne wszystkich

„Hamleta“ — Szekspira+ w orygi-

nalnej inscenizacji. Udział bierze cały ze-

spół z N. Andryczówną, M. S*pakiewiczo-

wą, W. Neubeltem, dyr. M. Szpakiewiczem

(Hamlet), W. Zastrzeżyńskim, W  Ściborem

i M. Bieeckim w rolach głównych. Ilustra-

cja muzyczna S$. Czosnowskiegc. Insceniza-

cja: dyr. M. Szpakiewicza i T. Lopalew-

skiego. Oprawa sceniczna—W. Makojnika.

Roboty modelatorskie St. Możejkc. Roboty

perukarskie St. Galczewski. Kosijumy dam-
skie St. Kozłowska. Kostjumy męskie K.

Butkiewicz.

— Jutro o godz. 8 wiecz. „Hamlet”.
— Niedzielna popołudniówka. W  nie-

dzielę o godz. 4 pop. komedja współczesna

B. Shawa p. t. „Nigdy nie można przewi-

dzieć”. Ceny propagandowe.

— Teatr muzyczny „Lutnie*. — Dziś
| egzotyczna operetka „Gri-Gri* z występem

utalentowanej śpiewaczki Zofji Lubiczówny.

Piękne melodje i niezwykle zabawne sceny

są szczerze oklaskiwane.

— Popołudniówka niedzielna „Madame
Pompadour”. W niedzielę o godz. 4 pp. po

cenach zniżonych operetka Falla „Madame

| Pompadour" w obsadzie premierowej z J.

Kulczycką na czele. Ceny zniżone.
— „Bal w Savoy“.

operetka Abrahama

Kulczycką w roli głównej. Ceny zniżone.

Pols«ie Radio Wilno
Piątek, dnia 30 listopada 1934 r.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
wyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pan
domu. 7.50: Pogad. Iniarska. 7.55: Giełda
roln. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
meteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Muzyka
lkka, 12.45: „Wialka z krzywicą u dzieci—
cdczył fla kobiet 13.00: Dzien. poł. 13.05:
Tańce (płyty). 15.30: Wiad. o eksporcie.
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Muzyka z płyt
6.00: Muzyka lekka. 16,45: Audycja dla
chorych. 17.15: Koncert kameralny. 17.50:
Konkurs literacki: Fragmenty z najpopular
niejszych słuchowisk nadanych przez Roz-

|głośnię Wileńską (z nagrodami). 18.15: Re-
ż tal śpiewaczy, 18.45: „Lis”. 19.00: Muzyka

| .adowa. 19.20: Pogad. aktualna. 19.30: Pio-
scenki francuskie. 19.50: Wiad. sport. 19.56:
Wil. wiad. sport. 20.05: Po$. muzyczna.

'2).15: Koncert symfoniczny. Dzien. wiecz.
"ak spędzić święto. d. c. koncertu. 22.30: Re
cytacje poezyj. 22.40: Wil. wiad. kolejo-

e. 22.45: „Moskwa 1831" — djalog liter.
| 25,00: Wiad, meteor. 23.05: Muzyka lekka i
' taneczna. z

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimaastyka. Mu-
„yła. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań do-
uu. 7.50: Konc. rekl. 7.55:
11.57: Czas. 12.00: Hejnał.

 

czasów 

 

  
  

!aneczna. 13.00: Dzien. poł. 13.05: Muzyka
cperowa (płyty). 15.30: Wiad. o eksporcie.
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Nowe nagrania
z płyt. 16.30: Słuchowisko dla dzieci. 17 00:
Nabożeństwo z Ostrej Bramy. Kazanie na
temat „Śrólowa Panieńska” wygł. ks. Al
Lubecki. 17.50: „Plotki i ploteczki”. 18.00:
Przegląd prasy roln. 18.15: Koncert na dwa

ottepiany. 18.45: „Historja fajansowej fi-
śurynki” reportaż. 19.00: Koncert ch*ru.
1320: „Śrem nad Wartą“ odczyt. 19.30:
Utwory jazzowe na fortepian. 19.50: Wiad.
sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20.00: Muzy-

La lekka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: Jak
pracujemy w Polsce. 21.00: Koncert. 21.45:
„Niedyskrecje literackie”. 22,00: Koncert
rekl. 22.15: Muzyka ianeczna. 22.30: Roz-

, wiązanie konkursu. 22.45: Muzyka taneczna.
2700: Wiad. sport. 23.05: „Loża Szyder-
ctw”. 23.35: Jazz (płyty). 24.00: Muzyka ta-
reczna.

Urzędowo komunikują:
28 listopada r. b. wieczorem niezna-

| ny sprawca rzucił kamieniem w okno
kancelarji konsulatu łotewskiego w
Wilnie. Zostały wybite dwie małe
szyby w lufciku. Na miejscu wypad-
ku ujawniono arkusz papieru z na-
pisem, którego treści wynika, że był
to akt protestu w związku z proce-
sem socjal-demokratów łotewskich
w Rydze. Posterunkowy policji, sto-
jący stale w pobliżu budynku, w któ
rym mieści się konsulat w czasie te- 

Giełda roln |
12.03: Wiad |

3 ; 5 ‚ „10: M ai. Ža = 2neteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Muzyka | +ewódzkim odbyła się jawna гогрга-

—- i —
BZIENNIK MILERSKI|

„Gdzie jest grób Witolda"?
Od Komitetu Ratowa:'a Bazyliki

Wileńskiej otrzymaliśmy. : prośbą o

umieszczenie, następujący łomunikat:

„W Nr. 7—8 „Paxu” « i'stopada
r b. zamieszczono artykri ks. Wa-,
lerjana Meysztowicza: „tuszie jest
grób Witolda?" Poniewaz artykuł|
ten wprowadzić może w biąd opinię

| publiczną, Komitet Ratowania Ba-'
zyliki Wileūskiei zmus/ery jest j

| stwierdzić, że te bałamatne przy-;
| puszczenia są zupełnie bezpodstaw-|

siągnięto żadnego porozumienia, wo-|

 
|

I 1 ЕVV. лам * netto z obydwėch powyžszych

„Bal w Savoy“ z J.į

 

 

ne, a wynikły z niedos'»tecznego
zapoznania się autora z dziejami
Bazyliki Wileńskiej i losami szcząt-
ków Wielkiego Księcia. Autor po-
plątał ołtarz i kaplicę św. Michała,
a gmach Katedry, Witoldowej z
gmachem Katedry, wzniesionym po
pożarze zr. 1530, nie zbadawszy
zaś źródłowych wiadomości o бго-
bach W. Ks. Witolda w XVI i XVII
w. wysnuł z niewłaściwego inter-
pretowania tekstu tablicy  Tyszkie-
wiczowskiej błędne wnioski.

Komitet stwierdza równocześnie,
że informacja, zaczerpnięta przez
ks. Mieysztowicza od robotników, a
potwierdzona z rzekomo kompe-
tentnego źródła, jakoby w krypcie
pod kaplicą św. Antoniego odnale-
ziono resztki trzech ciał, jest nie-  

 

przemieszane przez wody gruntowe
Komitet Ratowania Bazyliki. do- #-

zgodna z rzeczywistością. W krypcie
pod tą kaplicą, jak i w innych kryp-
tach Bazyliki, odnaleziono w chwili
ich odkrycia «ości licznych zmar-
tych, tu pochowanych, rozrzucone i

iożył wszelkich starań, by odnaleźć
szczątki W. Ks. Witolda, jakkolwiek
dane historyczne wskacywały, że
szczątków: tych, rozrzuconych przez
najeźdźców moskiewskich w r. 1655
zidentyfikować się nie uda, przy-
czem ze specjalną starannością prze-
prowadzono badania w tych podzie-
miach, które znajdują się w bliskości
ostatniego znanego nam z przeka-
zów historycznych grobowca Wiel-
kiego Księcia oraz w: pobiiżu fundo-
wanych przez niego ołtarzy. Gdyby
się udało odkryć szczątki W. Ks.
Witolda, nietylko wielkiego męża
stanu,
Katedry Wileńskiej, Komitet
troszczyłby się a godne ich pocho-
wanie. Nikt nie ma prawa twierdzić,
opierając się na  nieodpowiedzia|l-
nych pogloskach, že zaniedbano
zbadania choćby najmniejszych po-
szlak, wskazujących, gdzie szczątki
W. Ks Witolda mogłyby się znajdo-
wać ,

 

Likwidacja woj. Komitetu
pomocy młodzieży akademickiej.

W aniu 28 b,m. w sali konferen-
cyjnej wil. urzędu wojewodzkiego
odbyło się walne zebranie woje-
wódzkiego Komitetu wil. pomocy
poiskej młodzieży akademickiej, któ
re było jednocześnie zebraniem li-
kwidacyjnem Komitetu.

Zgromadzenie zagaił prezes Ko-|
mitetu p. wojewoda Wiadysław
Jaszczołt, charakieryzując w krót-'
kich słowach działalność  Nomitetu:
w okresie sprawozdawczym, poczem
na [przewodniczącego zgromadzenia
wybrano p. prezesa Jana Maleckie-

g0. 5 i
Sprawozdanie ogólne z działal-

ności Komitetu w: okresie r. 1932-34
ziożył wiceprezes Komitetu p. K.
Jocz, sprawozdanie kasowe za ten-
że okres skarbnik p. inż. J. Łastow-
ski.

Ze złożonych sprawozdań wyni-
ka, iż Komitet Wojewód”ki pomocy
polskiej młodzieży akademickiej na-
dal troskliwie opiekował się młodzie
żą akademicką, udzielając Bratniej
Pomocy U.S.B.'w Wilnie tytułem za-
pomogi 12.500 zł. ponadto w tymże
okresie Komitet przekazał na ręce
Kołą Przyjaciół! akademina w Wil-
nie na rzecz akademików  wilnian,
studjujących pooza Wilnem 300 zł. i
akademickim bursom żeńskiej i mę-
skiej 700 zł. Głównemi pozycjami
dochodowemi w okresie sprawo-,
zdawczym były wpływy: z organizo-
wanych jesienią 1932 r. i 1933 r. X i
XI „Tygodnia Akademika '. Wpty-

 
„Tygodni“ wynosiły 14,000 zł. Poza-
tem przeszło 700 zł. uzyskał Komi-
fet z ostatecznej likwidacji dawniej-
szych „Tygodni“.

Wpływy ze składek <członkow-
skich wynosiły około 4.000 zł.

Wzorem lat ubiegłych rownież i
w okresie sprawozdawczym przyszło
Komitetowi z pomocą finansową mi-
nisterstwo W.R. i O. P., udzielając
tytułem zasiłku 2.000 zł.ia kolonię
akademicką w Legaciszka:i, wybu-
dowaną i urządzoną pirzez Komitet
którą w dalszym ciągw administr. z
ramienia Komitetu  Bratvia Pomoc.

Po odczytania przez p. prezesa
J. Maleckiego sprawozdania komisji
rewizyjnej, które stwierdza wzoro-  we prowadzenie rachunkowości Ko-

mitetu, walne zgromadzenic jedno-
myślnie uchwaliio ustępującemu wy
działowi wykonawczemu Komitetu
absolutorjum.

Zasadniczym jednak byś pkt. 6 po
rządku dziennego zebrania, a mia-
nowicie sprawa likwidacji Komitetu.

MW mysl rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dn. 28 marca 1934 r. zo-
stało powołane do życia Towarzy-
stwo Hrzyjaciół młodzieży akade-

' mickiej, mające. jak widać charakter
wyłączności w dziedzinie akcji po-
mocy sj ] па rzec” niezalež-
nej młodzieży akademickiej.

Różni się ono od dotychczaso-
wych instytucyj w sposób zasadni-,
czy pod względem struktuiy organi-
zacyjnej, gdyž aczkolwiek również
mają istnieć Rada Naczelna i Komi-
tety Wojewódzkie tego  [owarzy-
stwa, skład ich jednak będzie powo-
łany nie przez walne zgromadzenie
a, o ile chodzi o Radę Naczelną —
przez ministra W.R. i O.P., o ile zaś
chodzi o Komitety Wojewodzkie —
przez Frezydjum Rady Naczelnej no
wopowstaiego Towarzystwa,

Już przed miesiącem w Wilnie
utworzono Komitet Wojewodzki no-
wopowstatego Towarzystwa.

Po krótkiej dyskusji walne zgro-
madzenie Kom-tetu uchwaliio likwi-
dację Komitetu, wyłaniając jedno-
cześnie komisję likwidacyjmą, w
skład której wybrani zostali: pp.

! prof. dr. Stanisław Hiller, jako prze-
wodniczący, oraz pp. sędzia Leon
Sumorok, dyr. M. Bierna:ki, radca
H. Karczewski i dyr. M. Szydłowski
— jako członkowie.

Majątek swój walne zebranie u-
chwalono przekazać nowopowstałe-
mu Towarzystwu.

Gorące wyrazy wdzięczności dla
Komitetu i wszystkich jego zarzą-
dów od początku istnienia Komitetu

aził w imieniu ogółu poiskiej mło
dzieży akademickiej prezes Bratniej
Pomocy Polskiej Młodzieży Akade-
mickiej U. S. B., p. Witold Swie-
rzewski.

W] ien sposób Woj. komitep Wil.
pom. polskiej młodzieży akademic-
kiej po przeszło 11 latach pracy prze
stat istnieć. Pozostała po nim jako
żywa pamiątka» akademicka kolonia
wypoczynkowa w Legaciszkach.

ale i wielkiego dobrodzieja!
za-|

RĄCZKI LILJOWEJ BIGŁOŻCIе

Ё delikatne i miękkie jak aksa-
mit, swiadczące o kulturze u-
rody,zawdzięczają Panie sub-
telnemu kremowi „Prałatów”

KREM
PRALATO!

 

  

  

 

„Dziennik Kresowy” conosi, że

skiej w Grodnie zgromac:l: się u-

rzędnicy Zarządu Miasta w celu

| przedstawienia się nower:.

įdentowi p. Misky emu
| Ustępujący p. prez. Sulstrowski
zwracając się do zgromad/cnych u-
rzędników zakomunikows!, że w

GRODNO. W dniu 29 b. m., jako
w dniu zamknięcia pierwszego eta-
pu pracy dywizyjnego kursu pod-
,chorążych rezerwy w Grodnie, od-
įbylo się zaprzysięženie podchorą-

Ku uczczeniu Michała 
| GRODNO. W osadzie Porzecze,

| pow. słonimskiego odbędzie się

w dniu 2 grudnia odsłonięcie ta-
blicy pamiątkowej na zgliszczach

|domu, w którym urodził się Michał
Wołłowicz, emisarjusz rządu Naro-

 

| @ GŁĘBOKIE. Pat. Jak się dowia-

„dujemy, akcja Towarzystwa Popie-

rania Budowy Kolei Szarkowszczy-

| zna—Dzisna, posunęła się szybko
| aaprzód. Delegacja Towarzystwa by:
ła przyjęta w Wilnie przez p. wice-

| wojewodę, prezesa Dyrekcji Kolei
'| dyrektora Funduszu Pracy, którzy

'orzyrzekli poparcie w tej sprawie.

1

dzinach przedpołudniowych władze

powiatowe zostały zaalarmowane

PoSogar Ńh w ości 7 й
с iego, we A nida, Na-

tychmiast zostały wysłane na miej-
sce pożaru straż ogniowa oaz Orga-

na policyjne. Jak się okazało, pożar

3

Zlikwidowanie strajku
w firmie „Elektrit'',

Po dłuższych naradacn : konie-

| rencjach w inspektoracie pracy i sta
{

 

w ubiegły wtorek w sali Rady Miej!

prezy- |

| rostwie grodzkiem został zażegnany
strajk w zakładach przemysłowych

„Eiektrit“.
Z dniem dzisiejszym w ”akładach

22-- та się rozpocząć normalna praca.

Zz KRAJU.
Nowy prezydent Grodna.

dniu dzisiejszym oddaje urzędowa-
nie w ręce p. prez. Misky cgo i pro-

| sił o taką samą wydajną pracę pod
zarządem p prez. Misky'eśc jak w

czasie jego urzędowania.
Poczem nasiąpila p-ezentacja

naczelników wydziałów i wszystkich
urzędników; z którymi p prezydent
Misky witał się osobiście

Dzień 29 listopada w Grodnie.
żych rezerwy na Zamku. Bzień przy-
sięgi jest nawiązaniem do tradycji -
pamiętnego dnia 29 listopada 1830
roku.

Wołłowicza,

| emisarjusza rządu Narodowego.
dowego z 1831 r. Jednocześnie po-
święcony będzie krzyż pamiątkowy,
wzniesiony staraniem miejscowego
komitetu z wójtem gminy Kostro-
wicze na czele.

Akcja Tow. popierania budowy kolei
do Dzisny. :

O stopniu zainteresowania miejsco-
wego społeczeństwa budową pro-
jektowanej linji, Świadczyć może
fakt, iż przedstawiciele sfer gospo-
darczych in. Dzisny w ciągu 3 ch
dni złożyli sumę 2000 zł. na zapo-
czątkowanie wymienionych studjów
technicznych. 

Pożar wsi Gwozdowo pod Głębokiem.
GŁĘBOKIE. (Pat). 29 b.m. w go- szybko rozszerzył się na sąsiednie za

budowania. W ośniu stanęło 29 do-
mów mieszkalnych, w tem szkoła
powszechna. Silny wiatr oraz brak
wody utrudniały akcję ratunkową,

' toteż wyniki jej okazały się minimal
| ne. Gospodarstwa spłonęły doszczęt
|nie wraz z inwentarzem żywym
martwym. Strat dotychczat ustalić

| powstałwdomu należącymdo Ada-'się niedało,Przyczynąpożaru była

Matjampol, przejeżdżający wieśniacy
spostrzegli w przydrożnym rowie

przewrócony wóz z sianem. Gdy
wóz podniesiono znaleziono pod nim
zwłoki woźnicy. Policja stwierdziła,

że są to zwłoki ,56-letniego Łukasza

Talerczyka ze wsi Nowosiołki, gm.

«Mqil Państwowa» w Pińsku.
„ABC“ donosi, že na te:enie Piń-

ska wykryto sensacyjną «ierę 0

charakierze korupcyjnym

W Pińsku istniał żydowski klub
„Myśli państwowej”, na czele któ-

rego stał niejaki Mowsza Goldberg.

Goiberg wykorzystując swoje zna-

'omości w urzędach, przeprowadzał
różne macherki dia korzysci mater-

"ialnej. Zarząd klubu „Myśli pań-
| stwowej” zawieszony został w urzę-
dowaniu, a prezesa Uoldberga

|, aresztowano.

wwGuGwBWGOGOGOG
Popierajcie Polską Macierz

Szkol

 

 

 

BOŻE NARODZENIE w ZIEMI SWIĘTEJ
18,XII — 2/1. Cena zł. 750. — WAGON$—LITS//COOK, Wilno, Mickiewicza 6.
 

Przyznanie wynagrodzenia za przejęte
na własność państwa nieruchomości ziemskie.

W. dniu 23 b. m. w. urzędzie wo-

wa administracyjna, na której zosta-|
ło ustalone wynagrodzenie za prze-|
jęte na własność państwa , z mocy.
ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r.:)
maj. Łowcewicze z  fol:v. Kotow-|
szczyzna, Mon-Piaisir i ur. Wiereb-|
jówka, pow wilejskiego, ». własność|
Janiszewskiej Elżbiety-Zotji, * Mie-|
czysława i Ignacego Bohdanowi-|
czów; urocz. Osinnik, pow. wilej-
skiego, b. własność Mieczysława
Bohdanowicza; maj. Za-ębkowo z
łolw. Kisielewc, Lesnowo, Nowo-;
dworje, Baściki i No'wosiołki, pow.
dziśnieńskiego, b. własność Ernesta-
Ferdynenda Góldnera, may. Kraśne,|

Z A 0-2 archidiecezji

zajście przed konsulatem łotewskim.
W dniu go zajścia udał się dla zlikwidowa- |! ostrych wyrazach krytykował wyż- ski towarzystwa im, Piotra Mohiły,

nia bójki ulicznej, którą — jak wy-| sze władze prawosławne, orazpo- po załatwieniu formalnosci natury
kazało dochodzemie —zaimscenizo-| sz.zególnych duchownych prawo-' organizacyjnej, zwróci się do Syno-
wano w pobliżu konsułatu, by spo*| sławnych. | du prawosławnego z żądaniem wpro

wodować oddaienie się posterun! Działalność komitetu wywołała' wadzenia w archidiecezji wileńskiej

pow. mododeckiego, b. własność
spadkobierców Andrzeja Snitko oraz
za przymusowo wykupiony, na mo-
cy pkt. 2 i 4 art. 1 dekreiu Nr. 257
Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy
Środkowej z dnia 20 maja 1931 r.,
maj. Niestaniszki z fol. Zabioć i No-
wopol, pow. święciańskiejo, b. wła-
snošė Zygmunto Chomiūskicgo,

Ogėlna suma przyznanego wyna-
grodzenia wynosi ztotych 308.213.

Btw! | WYPADKI

| — (Ciężko pobita przez męża. Między

małżonkami Rynkiewiczami (Kow/eński 7)

wynikła sprzeczka, która zamieniła się w| wł, zaś

bójkę, podczas której Jan Rynkiewicz po-

bił tak ciężko żonę Annę, iż zaszła potrze-

ba natychmiastowej operacji, A. Rynkie-
| wiczową Pogotowie Ratunkowe skierowało

do szpitała św. Jakóba,

i — Zaginieęcie  16-letniej

Dnia 25 b.m. wyszła z domu

 (Ponarska 33. Wszczęto poszukiwania.

 

iprawa białoratenizacji tkwi prawtuławne.
W r. 1930 powstał, jak wiadomo,

w Wilnie
Białoruski, którego
przeprowadzenie
kościoła prawosławnego na terenie

wileńskiej.
wydał kilka numerów miesięcznika
„Świetocz Białoruski”, w których w

W cstatnich dniach wsród Biało-*
Prawosławny Komitet| rusinów omawiano sprawę zorgani-

zadaniem jest| zowania w Wilnie filjj ukraińskiego
białorutenizacji|towarzystwa imienia Piotra Mohiły,

archidiecezji wo-
Komitet|łyńskiej dąży do ukrainizacji cerkwi

| które na terenie

| prawosiawnej.
Postanowiono,

 

dziewczyny.

* zaginęła w|

tajemniczy spoosób 16-letnia li. Lwówna

iż oddział wileń-

wego policji od budynku ionsulatu.|ogólne oburzenie duchowieństwa i nabożeństw w języku białoruskim.
Sprawców zajścia nie ujeto. Dócho-|
dzenie w toku. (Pat).

inaliabetyrm—to hańba Xl-gó wieku:
Stań do szeregów pipnierów

oświaty!:

 

wiernych, którzy zwracali się do Prawosławny Komitet Białoruski
| arcybiskupa wiieńskiego Teodozju- | nie doriagał się nabożeństwa w ję-!
sza z prośbą o rzucenie klątwy na| zyku białoruskim lecz żądai tylko wy
członków tego komitetu.

Komitet nie potrafił przeprowa-
dzić białorutenizacji i od roku już
mie przejawia żadnej działalności.

| głaszania kazań
|ruskim, oraz prowadzenia
metrycznych po białorusku.

w języku bialo-'
ksiąg;

| ma Rekucia i przy silnym wietrze wadliwa budowa komina.

Przygnieciony i uduszony wozem Zsianem.
SŁONIM. Na drodze Nowosiołki— kostrowickiej. Wyjechał on z furą

siana na sprzedaż do Słonimia. Wóz
przewrócił się na wyboistej drodze.
Talerczyk nie mógł, sam się wydo-
stać i zginął skutkiem uduszenia,
mie wypuszczając z rąk lejc. Zwłoki
leżały pod wozem kilka godzin.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież futra u aktor.. Wczoraj

w nocy do domu popularnego w Wilnie

aktora dramatycznego p. Leona Wołłejki

przy ul. Artyleryjskiej, nieznar: sprawcy

dokonali włamania Łupem zł driejów pad-

ło futro.

— Kradzież w czasie pożaru przy ul.

Obozowej. Podczas pożaru w driu 15 bm.

w mieszkaniu przy ul. Obozowy 20, przy-

godni widzowie zorganizowali samorzutną

akcję ratunkową. Podczas tej akcji jacyś

osobnicy, korzystając z ogólnego zamiesza-

nia, skradli z mieszkania i sklepu spożyw-

czego Abrama Cukiermana większą ilość

towarów, m. in. 100 kg. mydła, tyton, tutki

it. p. oraz 2 palia damskie, ogclnej war-

tości 515 zł. Policja prowadzi w tej spra-

wie dochodzenie.

— Kto odpowiada za firmę
„Erka*? W firmie „Erka” przy ul.
W. Steiańskiej 6 piekarz J. Kuro-
wicz (Wileńska 31) nabywał stale
mąkę : dzięki temu posiadai otwarte
konto. Ostatnio zadłużył się on za
mąkę w wysokości 900 zł., wobec
tego wystawił 9 zobowiązań po 100
zł. Jedno z zobowiązań uregulował
współwłaścicielowi spółki Rudnero-

resztę w sumie 800 zł. Kień-
j skiemu. Jakież było zdziwienie Ku-
rowicza, gdy wczoraj otrzymał po-

| wiadomienie od adwokala z upo-
| mnieniem, aby uiścił sumę 800 zł za
į pobrany towar, gdyż w przeciwnym
|razie będzie mu wytoczone po-
wództwo cywiłne.
W związku z tem Kurowicz wniósł

skargę do władz śledczych na wspól-
ników firmy „Erka”.

Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Dew y: Belgija

123,65 — 123,96 — 123,34. Berlin 212,90 —

213,90 — 211,90. Gdańsk 172,79 -- 173,22 —

172,36. Hołandja 358,10 — 359,06 — 357,20,

Londyn 26,42 — 26,55 — 26,29. Kabel na

Nowy York 5,30% — 5,333/s — 5,27*/.

Oslo 132,90 — 133,55 — 132,25 Paryż 34,93

— 35,02 — 34,84. Praga 22,12 — 22,17 —

22,07. Stokholm 136,40, — 137,10 — 135,70.

Szwajcarja 171,75 — 172,18 — 171,32. Wło»

| chy 45,24 — 45,36 — 45,12. Tendencja nie-

jednolita.

Akcje: Bank Polski 93,50 — 94,00. Lil-
pop 10,30 — 10,40. Starachowice 14 — 14,25

— 1310

Papiery proc.: Budowlana 45,25 — 45,35

Konwersyjna 64 — 64,50. Dolarcwa 71,75 —

72. Dolarówka (premjowa) 53. Stabilizacyj-
na 67,50 — 68,13 — 68. Tend mocniejsza.
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SPORT
Dziś piąty dzień głosowania

«Dziennika Wileńskiego».

KUPON
 

 

 

 

 

 

 

_DZIENNIK WILEŃSKI

Turniej piłki siatkowej o mistrzo- spotkania tego przywiązywane jest wielkie

stwo gniazda wileńskiego Sokoła. znaczenie sportowe. Wynik tego spotkania

Turniej piłki siatkowej zgroma- | w 80 proc. zadecyduje, czy Wilno wejdzie

dził na sali 57 zespołów, przyczem | do Ligi, czy też mie. Jeżeli wyśramy, to

przeprowadzone zostały mistrzostwa oczywiście, że można będzie wówczas

siatkówki  szóstkowej,  trójkowejj śmiało mówić o zwycięstwie 9 grudnia w

męskiej, trójkowej mieszanej, dwój-|meczu rewanżowym w Wilnie i o wejściu

kowej męskiej, single pań i panów. do Ligi.

Po zawodach zostały rozdane nagro-| dziele:
dy w postaci dyplomów, żetonów,| Jeszcze onezupełnie,

Jeżeli jednak przegramy w nie-

to szanse zmaleją, ale nie zgasną
bo wówczas może

 

 

 

 

 

 

 
W PLEBISCYTU SPORTOWEGO „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO” książek i cennych obrazów arty. |ig с ее naowmanzych wypke

” stycznych. ków.

GŁOSUJĘ Uroczystość rozdania nagród Sportowe Wilno żywi jednak nadzieję,

NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WILNA odbyła się podczas zebrania infor-|że WKS: Śmigły w niedzielę pokona śląza”
macyjnego przy udziale zaptoszo- ków, wysuwając się na czoło tabeli rozgry-

1 6— — nych gości, oraz licznie 'zebranej| wek Sądząc z opinji prasy, trzeba przy-
młodzieży szkolnej. Wyniki zawo- puszczać, że że Śląskiem wygrać będzie

KTS AZ | dów. są następujące: łatwiej niż z Naprzodem, a Naprzód został

3 8 | 1) w siatkówce szóstkowej 1-sze przecież przeż WKS,pokonany. A

| miejsce zdobył zespół w składzie:| -. Wilnianie jadą na Śląsk w składzie

4 9 | Wojciechowski, Gołębiowski, Fio-| nieco zmienionym, bo wykurował się już

| dorowicz i Hofman; : ' Chowaniec, który zastąpi Hajdula. Jedzie

10- - | 2) w siatkówce trójkowej mie-|również ppr. Drag który wyzdrowiał
*szanej — Iwanowska, Krepski i '"ż prawie zupełnie. dis

na najlepszy klub sportowy * Kossarski; : |- Dietras ješt Gobtai pah
a | 3) w siatkówce trojkowej mę-, ЗН Ё

skiej — Wojciechowicz i Fiodoro- W niedzielę zawody bokserskie,

na najlepsze koło sportowe szkół średnich wicz; | W niedzielę o godz. 18 w sali O-

 pz
dwójkowej mę- środka W. F. ul. Ludwisarska 4, od-

strzostwo Koła Wileńskiego Związku Ofice-

rów rezerwy, zorganizowane staraniem Sek-

cji P.W. i W.F. Z. O. R.

Do walki o tytuł mistrza stanęło dwu-

dziestu z górą oficerów i podchorążych re-

zerwy, w tej liczbie kilku dobrze znanych

na strzelnicach Wiłna zawodników.

Zdobywca tytułu mistrza na rok 1934-35

podchor. rez. Rostkowski Mikołaj otrzymał,

jakc nagrodę 1-szą cenny obraz ofiarowany

ma powyższe zawody przez art. malarza p.

Jana Gintowt-Dziewałtowskiegc, gorącego

propagatora rycerskiego sportu — strze-

lectwa. Wicemistrzostwo zdobył por. rez.

Orczykowski Eugenjusz, III, IV i V miejsca

zajęli kolejno: ppor. rez. Niepokojczycki

Henryk, podchor. rez. Korzeniowski Józef,

oraz por. rez. Romaszko Aleksander, otrzy-

mując piękne nagrody w postaci plakiet i

dyplomów. Organizacja zawodów dobra. O-
gólne kierownictwo zawodów spoczywało w

rękach referenta od spraw strzeleckich Z.

Pospoliie ruszenie Światowe=
członków stowarzyszeń Spa-
łecznych usunie hańbę апа!-

fabetyzmu
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Nazwisko glosującego
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557555 SSSS IA ALT,

Dopłynęliśmy do półmetka kon-

kursu sportowego „Dzieńnisa Wileū|

skiego" o miano najlepszych spor-

towców Wilna.
Zawsze tak było, że ostatnie ku-

pony cieszyły się największem ро-

"wodzeniem. R

Dziś możemy uchylić rąbka ta-

jemnicy, że w tym roku daieko wię

cej inicjatywy wykazują uczniowie

gim. A. Mickiewicza, którzy „mają

poważne szanse, by zdystansować

zeszłorocznych 'zwyciężców — ucz-

| mobilizować się, Wyczuwa się, że w,

O — i Aaa

niow P. Sz. Technicznej.
W. punktacji klubowej kilkoletni

rywal Ognisko i A.Z.S. zaczynają

tym roku więcej zwolenników mieć

będzie A.Z.S., który postawił. sobie
za punkt ambicji — zdobycie nagro-'
dy przechodnie; najlepszego klubu
sportowego Wilna: Ognisko ma zaś
za sobą ten wielki atut, że jest or-
ganizacją daleko liczniejszą, ale go-
rzej zorganizowaną. Walka jest więc
nadzwyczaj ciekawa.

„ 4) w siatkówce
skiej — Gołębiowski i Szymański; będą się zawody bokserskie W.K.S.

5) single pań —  Hermanowi- Smigły — A. Z. S. z udziałem naj-
czówna; lepszych zawodników obu klubów.

6) single panów — Gołębiowski. pozatem Wydział Sportowy przed

Zawody odbyły się dzięki inicja- meczem z Warszawą wyznaczył na-
tywie i kierownictwu zastępcy na- stępujące eliminacje, które odbędą
czelnika gniazda dh. M. Nowickiego się jednocześnie:

i instruktora W. F. dh. H. Brance-' W wadze muszej Bagiński (nie-

wicza. AP — Ark (Ž.A.K S). W wa-
„zh SZ ZA lze koguciej Zyk (A.Z.S.) — Krasno

PRZED MECZEM ZE ŚLĄSKIEM. piorow (Ognisko) w e piórko-

Jutro wieczorem piłkarze WKS. Śmigły wej Orlicz (W K.S.) — Kelier Ogni-

opuszczą Wilno, by jechać na Śląsk celem sko.

rozegrania w Świętochłowicach „spotkania

finałowego o wejście do Ligi. ZAWODY STRZELECKIE W ZWIĄZKU

Mecz niędzielny Śląsk — WKS. Śmigły| OFICERÓW REZERWY.

będzie punktem kulminacyjnym, tegorocz- W. ubiegłym tygodniu odbyły się zawo-

nych walk o Ligę. Nic też dziwnego, że do dy strzeleckie z broni małokalibrowej o mi-

lach Ubezpieczalni,
_do 18-ej.

Zapisy ambulatoryjne do lekarzy będą się odbywały od godz. 8 do 10

Zapisy do obłożnie chorych od godz, 8 do godz. 12-ej.

na Antokolu będą zgłaszali się do Przychodni —

ul. Antokolska 56, zamieszkali w dzielnicy Snipiszki, Derewnictwo i Sołtaniszki do

i od godz. 15 do 16.
Uprawnieni zamieszkali

Przychodni na Snipiszkach, ul. Kalwaryjska 29.
Uprawnieni zamieszkali na Zwierzyńcu w obrębie od ul.

19 m, 3.
. Pozostali

Ne 15 w godzinach wyżej podanych.
Przyjęcia chorych dentystycznych w Przychodniach na Snipiszkach i Anto-

kolu z dniėm 1.-XII.-b. r. zostają zlikwidowane, chorzy dentystyczni z całego mia-

sta winni się zgłaszać do Centralnego FAmbulatorjum Dentystycznego — ul. W.-

 

DACZPJECZALNNA SPOŁECZNA W I
OBWIESZCZENIE.

Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie niniejszem powiadamia, że na zasadzie

zarządzenia władz nadzorczych, od dnia 1 grudnia b. r. wprowadza system le-

czenia oparty na lekarzach domowych. Czasowo do chwili rozmieszczenia leka-

rzy w ich rejonach, lekarze domowi będą przyjmowali w dotychczasowych loka-

częściowo we własnych, w godzinach od 10 do 12 i od 16|

Tomasza Zana do

Sołtaniszek będą zgłaszali się do mieszkania p. D-ra: Dziadula — ul. Sosnowa

zaś uprawnieni do Centralnego Hmbulatorjum ul. Dominikańska

 

DZIŚ.
Najpiekniejs7a awiszda[IE HELIO
Najnowsze mody, najwspan toalety wzbu-

dziły sensację w Świecie kobiecym

O. R. ppor. rez Niepokojczyckiego Henryka.
W. skład komisji Sądowej wchodzili:

płk. Domański Bronisław, wiceprezes Koła
Z. O. R, por. rez. Hajdul Kaiirierz, kpt.
Wojdat oraz p. Ostaszkiewicz Klemens.

Zainteresowanie zawodami duże. Uro-
czystość rozdania nagród odbęizie się wdn. {

Walnego Zebrania Koła Wileńskiego Z.O.R. |

 
ŁYŻWIARZE RADZĄ.

W niedzielę o godz. 12 w lokalu przy- ,
stani WiL T. W. odbędzie się zebranie)
wioślarzy, którzy należą do sekcji łyżwiar-|

skiej. |
Sekcja iyžwiarska Wil. T. W. jest naj-

liczniejszą sekcją i wogóle organizacją

łyżwiarską w Wilnie. Kierownikiem sekcji

jest p. J. Buczyński. į
Na niedzielnem zebrani1 omówione

będą sprawy, związane z nadchodzącym

sezonem zimowym,
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WONNY PYŁ PIĘCIU
WYBRANYCH. KWIATÓW

sklada się na doskonały puder roś.

Knny 5 Fleurs, Fervil.

Miałki, dobrze przylega, nie szkodzi

serze, nadając jej świeżość i wdzięk
młodości,a przytem posiado subtelny,

natoralny i trwały zapach kwiatów.

5 FLEURS POUDRE FORVIL

  

Poplerajcie Polską Macierz
Szkolną.

15į

ER zd

SHEARER
  

ORMA fasrynujacym romansie
nowoczesnej kobizty

„TWE USTA KŁAMIĄ:
| Wkrótce N A N

z genjalną rosienką
ANNĄ STEN
 

PAN
Dziś

Petersburskie Noce

Lgubiony
index U. S. B, wyda-
ny na imię Kazimie-

rza Żylenasa un.. się,

 

REWJA| „AH AL K A"
STANISŁAWA MONIUSZKI

Nad program: Komedja wesoła „„FLIP i FLAP W WOJSKU".
z udziałem L. KIEPURY i

Dla młodzieży dozwolone.

286

Nadprogram: DODATEK SOWIECKI „NOWA I STARA MOSKWA" oraz „FOX" I „PAT.
Seanse punkt: 4, 6, BUS e: ry: honor.I bezpł.fnieważn*, ERA RAA

H niezapomniany bohater f. „Swlat należy do Cieble“ już wkrótce w kreacji |ź

Józef Schmidt potężniejszej, piękniejszej, meiodyjniejszej p. t. PIESH ZDOBYWASWIA ; i RÓŻNE.

Balkon 25 gr, DZIS. Balkon 25 gr. THATITSII

Prawnik
z kilkule: pralcty-

„ką an i ad-
ministratora, przyjmie
administrację domu
za skromne wynagro-

ZUZANNY KARIN.

 

ROXY
dziewcząt i

Następny program:

Dziś. Najnowszy przebój

Od wieczora do północy...
| W rol. gł. słynny pieśniarz, bożysze'e świata Cari,BRISSON, WICTOR MA LAGLEN, 1000

znakomita orkiestra Duke Eliingtona Wspenieła treść
Piękne melodje. — Nad program; Tygodulk „Paramountu“ i „Pat“ Bli, honvr. nieważne.

Monumentalny film „KLEOPATRA! reż. Cecil B de Millea.

Tempo

dzenie. Reierencje
poważne. Adres w
Admin. „Dzien. Wil.”

POTRZEBNA
panienka znająca się
na buchalterji i kore-
spondencji handlowej.

Czas ргасу 8 godzin,

ięknyc

akcji Cudowna rewja

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  
czym. Uralowano go.|pewnym czasie mo: wynagrodzenie 50 zł.

aa = ielini wash i šias dóbekkzow Kupno AW mu Py- jej R RU się Mieszkania i sucridW, REdAMICIEK  RAUTUZÓW ztlosjęsiiiki.| "Ołerty

ы anie, | syn, Or est szwa- ” Т

posób udzielania pomocy ro 124 y P J y y. i sprzedaž KS e daa> Cie SKA, | i pokoje A a у 32własnorę:znie z poda

у 2 3 4ASS|рспе!о do tak roz- zarazem moim wu-|4 к 1 PONCZOCH, SKARPETEK, ; niem życiorysu w

Wilno, dnia 29 listopada 1934 r : а bia "le Й ы

,
paczliwego kroku?  |jem, jako brat przy- adm, dla J Z. 387

2paie 1 Stokunki žodšia: |radhi dody możo oj] P OK OJ podnoszenie OCZEK I t. p. я

E. KĄTKOWSKI om drewn 0 A|ne. -- "odpowiada |ca. Ta ostatnia, któ- (1 lub 2) trontowy, |OBSTALUNKI naNOWE|
KOMI у mieszk. po 3 i 2 po-|niedoszły samobójca.|ra równocześnie by-f; AC OSOBA inteligentna,

SARZ. koje, plac-640 m. kw.| —= Co to znaczy? |ła moją  pasierbicą, jasny, ciepły, suchy,|| Wykonanie solidne. Ceny n skie wykształcona, lat Ge-
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Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

W. parę minut później Psmith zarządziwszy, aby przywieziono ku-

fer do zamku, wyszedł z dworca i zastał Ewę pogrążoną w zachwycie

nad pięknością miasteczka Market Blandings.

— Cóż za śliczna miejscowość — rzekła,

miałabym ocłioię tu zamieszkać. am

tąW. czasie mego krótkiego pobytu w zamku — rzekł Psmith 2

przyszła mi ta sama: myśl do głowy. Jest to miejscowość, w której z

przyjemnoscią możnaby osiąść na stałe i żyć w zaciszu zapuszczając

brodę miodowego koloru. : :

Spogiądat na nią z pełnym powagi podziwem.

— Kobiery są cudowne — rzekł.

— A dlaczegoż to kobiely są cudowne? — spytała Ewa. ZP

— W..tej chwili myślałem o wyglądzie pani, Po czterogodzinnej

gdy ruszyli. — Poprostu

 

 

 

— Wolałbym, aby pani położyła więcej nacisku na ostatniem sło- *

wie — rzekł Psmith delikatnie. — Proszę mi wybaczyć krytykę intonacji

głosu pani, lecz daleł:o lepiej bizmiałoby to: O, nie!
Ewa rozesmiała się,
— Dobrze zatem — rzekła. — O, nie!

— Zaacznie lepiej — rzekł Psmith, — Znacznie lepiej,

Zaczął zdawać sobie sprawę, że wprowadzenie do tej konwersacji

panegiryku Fredzia będzie dość trudne.

— Bardzo jestem zadowoiona, że pan jest tutaj — rzekła Ewa,

podejmując gawędę po pewnej chwili, — Bo, prawdę mówiąc, czuję się

trochę zdenerwowana, '

— Zdene:wowana? A dlaczego? ;
—Pierwszy raz przyjeżdżam do takiej rezydencji. — Auto minęło

wielką bramę kamienną i wiaśnie sunęło gładko krętą drogą w górę.

Przez aleję drzew po prawej ręce ukazał się w tej chwili masyw zamku,

odcinając się imponująco na niebie. Popołudniowe słońce odbijało się w

|

jeziorze położorem poza zamkiem. — Czy tu wszystko jest bardzo po |

magnacku ? -
— Wcale nie. My mieszkańcy Blandings Castle jesteśmy bardzo

naturalni, Chodzimy po zamku poprostu i bez afektacji, rozsiewając wo-
kół miłe słowa, Lord Emsworth nie przejął pani przesadnym szacun-

rzucił wyrozumiałym tonem — nie wątpię, że prędzej czy później odkry-
cie to olśni panią, Jak błyskawica, | ub coś w tym rodzaju.

— Fan jest strasznie zarozumiały.
— Nic a nic — rzekł Psmith. — Zarozumiały? Nie, nie. Sukcesy

mnie nie zepsuły,
— A czy miał jakie sukcesy?
— Nie miałem żadnych. — Samochód zatrzymał się. — i

my tutaj — rzekł, otwierając drzwiczki, RR. PM
— Tutaj? Dlaczego?
— Ponieważ gdybyśmy wysiedili przed domem, zostałaby pani na-

padnięta i zasadzona do roboiy przez niejakiego Baxtera — rozkoszne-
go jegomościa, lecz oddanego tylko
siadłości pod mojem przewodnictwem, a
jeziorze. Będzie pani zadowolona.

—Pan już tak zaaranżował ca:

pracy. Proponuję zwiedzenie po-
potem pójdziemy wiosłować po

ły mój tu przyszły pobyt?
— Tak — rzekł Psmith z naciskiem, rzucając przytem przez mo-

nokl spojrzenie tak pełne zachwytu
dzo powściągliwa i zimna.

i podziwu, że postanowiła być bar-

— Obawiam się, że nie będę miała czasu na! wędrówkę po po-
siadłości — rzekła chłodno. —
Baxterem,

Muszę iść zobaczyć się z panem

— Baxter — rzekł Psmith — nie należ i1 - : | y do godnych ogląd
piękności tej rezydencji. Dość będzie na to czasu, Pe olek Podaję AE

, siałą.. Znajdujemy się teraz w południowej części spacerowej wschod-
niego parku, lub coś w tym rodzaju. Niech pani zauważy, z ja! i› w tym . , z jaką wyrafi-
nowaną elegancją łanie jedzą trawę. Cała ia ziemia, sa której okej,
jest interesująca ze względów historycznych. Oliver Cromwell przecho-
dził tędy w roku 1550. Rekord ten został już od tego czasw pobity

= p. ja nie mogę... i
— Pozostawiając miejsce spacerowe po lewej iż i| ręce zbliżamy się ku

gruntom wysuniętym na północ, Ostroml 4 ie Р ecze sprowadził z Egiptu Carl

— W każdym razie — rzekła buntowniczo Ewa — nie późAi : o Ewa nie pójdę nad

 

\

podrėžy pociąžiem wygląda pani tak świeżo i Ikwitnąco jak — jeśli wol- | kiem, nieprawdaż? : |

no mi ukuć nowe porównanie — jak róża. W jaki sposób pani tego do- ; — Ach, ogromnie poczciwy. Oczywiście znam także wcale dobrze |

kazuje? Gdy przybyłem tutaj, byłem pokrytygrubą warstwą podkła- ! Fredzia. ; : : 2

dów aluwjalnych i dopiero niedzwno zdołałem je ze siebie zeskrobać. | Psmith skinął głową. Jeśii znała wcale dobrze Fredzia, nie bylo |

— Kiedy pan przyjechai? ; | potrzeby mówić o nim. Wobec czego nie mówił o nim. .

— lego samego dnia gdyśmy się poznali, wieczorem. 3 : | — Czy dawno zna pan lorda Emswortha? a spytała Ewa. !

—- To taie niezwykłe. Mówię o tem, że jest pan tutaj. Byiam cie- | — Poznałem go w tym samym dniu co i panią,

kawa, czy spotwamy się jeszcze kiedy. — Ewa zarumieniła się lekko i | — Moj Boże! R zawołała Ewa. — I odrazu panazaprosił? : |

ciągnęła dalej z pośpiechem. — Chciałam powiedzieć, jakie lo dziwne, | Bia Przyznaję, że toniezwykłe. Możnaby to przypisać nadzwyczaj-

że spotykamy się zawsze tak jak dziś naprzykład. : | nej sile przyciągającej, którą promieniuje moja osoba, Czy pani tego nie |

— Prawdopodobnie los tak 7 rzekł Psmith. — Spodziewam | żyć i :

ię, Ž nie zepsuje pobytu pani tutaj ' — Nie

"ai dieR * ' — Nie? —— zawołał Psmith ze ździweniem. — Ostatecznie — do-
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