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PRYWUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 

grzeaytką pocztową 4 zł., zagranicę 7zł. Konto czekowe P.K.O. 

Wr 20259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego u-ru 20 gr. 

  

Redakcja rękopisów 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cia nie uwzględnia zastrzeżeń co do roznueszczenie ogroszeń 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: s 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia 
BARANOWICZE — ul. ox 
DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Butet Kolejowy 
GŁ KIE — ul, Zamkowa — W. Włodzimierow. 

T-wa „Ruch“, 
— K. Smarzytski. 

ierzyński. 

GRÓDNQ — Księgarnia 
HORODZIEį — Dworzec Kołejowy 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 

LIDA — ai. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rach'”. 

nadesłane mižimetr 50 gr. 

$pis ludności © płaszczyźnie zainteresodania rolniciod 
Dobra, w.sensie dokładności, staty- 

styka, jest podstawą dobrej, obliczonej 

na dłuższy czas i przewidującej konse- 

kwencje na tę metę, polityki gospodar- 

czej rządu. jeżeli w ciągu kilkunastu 

lat od czasu odzyskania niepodległości 

wytyczne naszej państwowej polityki, 

gospodgrczej bodaj kilkadziesiąt razy 

ulegały załamaniu, jeżeli poszczególne 

rządy w krótkich odstępach czasu zmu- 

szane były do wprowadzania zasadni- 

czych zmian w tej polityce, tak swoich 

poprzedników, jak własnej, do nada- 
wania jej nowego kierunku, do wywra 

cania do góry nogami tego, co przed- 

tem uznawane było za niewzruszalne 

przesłanki, — to głównej przyczyny te- 

go rozgardjaszu, który decydował о 

chwiejności naszej polityki na poszcze- 

gólnych odcinkach gospodarczych, do- 

szukiwać się należy właśnie w braku 
wiarygodnych materjałów  statystycz- 

nych. . 

W okresie sejmowtadztwa  potrzė- 

ba dokładnej statystyki wogóle, była 

bagatelizowana. Przykład charaktery 

styczny: rejestracja upraw i zbiorów. 

Do roku 1928 przygodni koresponden- 

ci, których sieć notabene była w Pol 

sce kilkadziesiąt razy rzadsza, niż na 

terenie państw,: gdzie statystyka stoi 

na wysokości zadania, — składali mel- 

dunki do Głównego Urzędu Statystycz 

nego, na podstawie których obliczano 

obszar zasiewów i wysokości zbiorów. 

W wyniku — także kwiatki, jak 5 ty- 

sięcy hektarów pod prosem w woje- 

wództwie wileńskiem, dwu — czy trzy 

krotnie mniejsza niż w rzeczywistości 

przestrzeń pod Inem, do 100 nieraz 

proc. odchylenia od istotnego areału 

dla innych ziemiopłodów. Dopiero roz- 

porządzenie rady ministrów z dnia 2 

marca 1928 roku, dotyczące statystyki 

produkcji rolnej, sprawę tę uregulowa- 

ło w sposób mniej więcej zadawalają- 

cy, jakkolwiek i tu , nawiasem mówiąc, 

można byłoby, uzyskać wyniki lepsze 

w wafunkach przeznaczenia pewnych 

sum na, prowadzeniancdlteetaoatioe 

sum na' przeprowadzenie rejestracji. 

Brak dokładnej statystyki upraw i zbio 

rów prowadził do zakazu wywozu i 

faworyzowania importu w chwili istnie 

nia nadmiaru, do popierana wywozu — 

gdy istniał niedobór. Płaciliśmy za to 

ujemnym bilansem handlowym, lub 

chaosem aprowizacyjnym, nie mówiąc 

o innych skutkach. 

Dużo jest jeszcze zagadnień gospo- 

darczych, nie objętych statystyką urzę- 

dową. Stwierdzenie potrzeb, stanu, linji 

rozwoju, w tej lub innej dziedzinie w 

dalszym ciągu nastręcza trudności, 

uniemożliwiając postawienie objektyw- 

nej djagnozy. Zdajemy jednak sobie 

sprawę, że w dobieskompresji budże- 

towej należy żądania w tej mierze pod- 

porządkować poważniejszej konieczno- 

ści państwowej, tembardziej, że samo- 
rząd gospodarczy i terytorjalny posia- 

-da pewne możliwości zaradzenia temu 
złu na niektórych odcinkach. Jest na- 

tomiast jedna dziedzina, ujęcie której 
w cyfry stanowi wyłączny zakres kom- 

petencji i obowiązku państwa. Jest to 

spis ludności. Ma on być dokonany w 

grudniu bieżącego roku, 

Nie będziemy mówili o ogólnem 

znaczeniu spisu ludności, przedstawia- 

jącego jakby w przekroju stan pań- 

stwowy i społeczny kraju, a stanowią- 
cego podstawowy materjał dla studjów 

naukowych i wniosków praktycznych. 

Chcielibyśmy tylko zaznaczyć, że zwła- 

szcza nasz teren rolniczy winien wy- 

kazać maksimum zrozumienia tego zna- 

czenia przez dostarczenie zeznań jak- 

najbardziej ścisłych i prawdziwych. 

Spisem ludności z przed dziesięciu la- 

ty objęte były tylko tak zwane powia- 

ty korytarzowe stanowiące dziś część 

obecnego województwa wileńskiego. 

Dotąd władze administracyjne, insty- 

tucje gospodarcze, poszczególni bada- 

cze posiłkują się cyframi, których wia- 

rygodność jest więcej, niż problema- 

tyczna, a które, będąc dowolnemi przy- 
puszczeniami uzupełniane, wykazują 

niedopuszczalne wahania. Dotąd wła- 

ściwie nie wiemy, ile osób zamieszkuje 

Wileńszczyznę, ile pracuje w rolni- 

ctwie, jaki jest podział ludności według 

wieku, płci, wyznań, jaki jest podział 

warsztatów rolnych według ich wielko 

šci i t.p. Z drugiej znów strony znany 

jest niski tu poziom kultury i 

uświadomienia wśród szerokich warstw 

rołniczych ich nieufność wobec wszel- 

kich imprez statystycznych, ich panicz- 

na cbawa, že zeznania wykorzystane bę 

dą dla jakichkolwiek ukrytych celów, 

jak podatki, świadczenia i temu podob- 

ne. Ludność miejska jest pod tym 

względem bardziej uświadomiona, a 

zresztą w miastach łatwiej jest o od- 

powiednio wykwalifikowany personel 

spisowy. 

Byłoby zatem rzeczą wielce wska- 

zaną i pożądaną, by zrzeszenia rolni- 

cze i instytucje kulturalno-oświatowe, 

działające na wsi, — a w pierwszym 

rzędzie Wileńskie Towarzystwo Orga- 

nizacyj i Kółek Rolniczych, Związek 

Młodzieży Wiejskiej, Związek Młodzie 

ży, Połskiej, Związek Osadników Woj- 

skowych, Związek Ziemian, — przy- 

czyniły się do zainteresowania ogółu 
rolników spisem ludności, a przede- 

wszystkiem do.przełamania tej nieuf- 

ności i tych nieuzasadnionych obaw, 

które w ostatecznym wyniku wyrządzą 

niepowetowane szkody właśnie rol- 

nictwu, a zmontowaną takim nakładem 

imprezę o doniosłem znaczeniu pań- 

stwowo-gospodarczem i państwowo- 

społecznem pozbawią dokładnego ma- 
terjału. 

Nie trzeba bowiem zapominać, że 
spis ludności, który odbędzie się „w 
dniu 9 grudnia bieżącego roku, nie jest 
tylko spisem osób, lecz potrąca o sze- 
reg ubocznych, pierwszorzędnej wagi 

zagadnień, co w wyniku powinno dać 

bogaty materjał dla analizy struktury 

społecznej i gospodarczej kraju. Wer- 

tując arkusze spisowe, widzimy więc, 

że przedmiotem  zbieranej statystyki 
będzie: 2 

Spis mieszkań, spis "budynków, 

oraz spis gospodarstw domowych. Spis 

taki ma znaczenie nietylko dla miast, 

zwłaszcza z punktu widzenia skuteczne 

go zwalczania kryzysu mieszkaniowe- 

go, — ale również i dla wsi, da bo- 

wiem możność zorjentowania się w ja- 
kich warunkach mieszkaniowych znaj- 
duje się wieś i jakie istnieją jeszcze 
potrzeby w zakresie odbudowy kraju. 

Spis osób przeprowadzony będzie 
według płci, wieku, stanu cywilnego, 

miejsca urodzenia, języka ojczystego, 

wyznania, miejsca zamieszkania, wre- 

szcie umiejętności czytania i pisania. 
Spis z roku 1921 wykazał dla powia- 

tów, wchodzących wówczas w skład 
województwa Nowogródzkiego, a obec 
nie Wileńskiego, 107 kobiet na 100 
mężczyzn. Stosunek ten na naszym te- 
renie układał się zatem pomyślniej, niż 
przeciętnie dla całego państwa, gdzie 
_ stanowił 113 kobiet na 100 mężczyzn. 
Spis grudniowy wyjaśni, jakie nastąpi- 
ły zmiany pod tym względem, co ma 
ogromne znaczenie, ponieważ zbyt wiel 
ki nadmiar kobiet w stosunku do męż- 
czyzn powoduje poważne zmiany w 
życiu społecznem i gospodarczem, Wią 
że się z tem między innemi nadmiar, 
względnie brak sił roboczych, co znów, 
jak w rolnictwie wywiera duży wpływ 
na strukturę gospodarstw. Spis według 
wieku ustali roczniki dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, stwarzając 

miarodajne podstawy dla rozbudowy 
szkolnictwa powszechnego; pozwoli 
zorjentować się w płodności narodu, 
rzuci światło na zagadnienie  przyro- 

brak 

stu naturalnego; umożliwi poznanie za- 

gadnienia śmiertelności; ustali wiel- 

kość roczników ludności w sile wieku, 

to znaczy roczników, na pracy których 

opiera się dobrobyt i rozwój społeczny. 

Spis według miejsca urodzenia ułatwi 

poznanie rozmiarów kolonizacji ziem 

województwa. Spis według poziomu 
wykształcenia, określi ilość osób po- 

siadających wykształcenie niższe, śred 

nie, wyższe i zawodowe, a jednocześ- 

nie ustali ilość analfabetów. 

Spis zawodów ma na celu wejrze- 
nie w strukturę zawodową  społeczeń- 

stwa. Dowiemy się wreszcie, ile jest 

na naszym terenie rolników, jaki pro- 

cent stanowią oni.w odniesieniu do ogó 

łu ludności. Spis ten da możność zorjen 

towania się: w jakiej wysokości war- 

sztaty rolne dają zatrudnienie sile ro- 

boczej najemnej, jakie są uboczne za- 

jęcia rolnika. Kwestjonarjusz dotyczą- 

cy zawodów przewiduje ponadto po- 

dział ogólnej liczby rolników na pewne 

grupy stosownie do wielkości ich włas- 

ności rolnej. ; 

Spis mniejszości, wraz z materjała- 

łem, dotyczącym ludności, mieszkań i 

budynków, posłuży dla ułożenia skoro- 

widza miejscowości, który obejmie 

wszystkie bez wyjątku osiedla: ludzkie 

ze wskazaniem odległości od miejsco- 

  

wości posiadającej szkołę, urząd pocz- 

towy, telegraf, telefon, stację kolejową 

i tp. Skorowidz miejscowości niewąt- 

płiwie odda olbrzymie usługi zarówno 

administracji państwowej i samorzą- 

dowej, jak wszelkim instytucjom spo- 

łecznym, dalej przedsiębiorstwom pry- 

watnym i poszczególnym osobom. 

Pomijając te inne zagadnienia, któ- 

re spis grudniowy bądź poruszy bez- 

pośrednio, bądź umożliwi ich zbadanie 

w drodze porównania, lub analogji, 

stwierdzić musimy, że wyniki jego mo- 

gą stać się, a raczej staną się, punktem 

zwrotnym dla wielu i wielu twierdzeń i 

tez, które dotąd wszechwładnie decy- 

dując o nastawieniu gospodarczem 

względnie o kierunkach polityki gospo 

darczej, uważane były za przesłanki 

nie podlegające kwestjonowaniu. Tem- 

bardziej należy troszczyć się o to, by 

wyniki spisu były możliwie dokładniej 

sze i nie rozmijały się z prawdą. W 

dniu 9 grudnia rolnik wileński, obok 
innych warstw ludności, winien należy- 

cie spełnić swój obowiązek wobec pań 

stwa, społeczeństwa i siebie samego. 

Dopomóc w wykonaniu tego obowiąz- 

ku winny te organizacje i zrzeszenia, 

których zadaniem jest troska o poziom 

kulturalny ludności wiejskiej i obrona 

jej interesów. Z. Marski. 

  

T-wa „Lot“ 

eg ot 
Zagraniczne 50 proc. drożej. oszenia cyfrowe i tabełary: 
o ri Terminy druku mogą być prze: Administrację zmieniane dowolnie, ša 

W przededniu bitwy pod Cicikar 
  

NIEšWIE2 — @ 
, NOWOGRODEK — Kiosk St, Michalskie; 
— A. Laszuk. N. ŚWIĘCIANY — 
K Malinowskiego. 

PIRSK — 
POSTAWY — 

Zwi 

WARSZAWA — 

    

  

CENY OUŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty %aa 
i iki 60 gr. W nwmerach świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 

szne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń, ce 
destareztnie 

MOSKWA. (Pat), Według do- 

niesień prasy sowieckiej, Japoń- 
czycy skoncentrowali na odcinku 
clcikarskim jedną brygadę pie- 

choty, 2 pułki kawalerji, 30 armat 

OSZMIANA — Księgarnia: Spółiz 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 
SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja B. 
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F. juczewska. 

  

Ratuszowa —- Księgarnia jaźwińskiego. 

h*, 

Polską — St, Bednarski. 
Polskiej Macierzy Szkoine „. 

T-wa 

Pi 

Tow. Księgarni Kol. „Ruch* 

xuumeru dewodowego 20 ст 

polowych, 2 działa ciężkie i znacz- 

ny oddział awjacji. Ogółem siły 

Japońskie wynoszą na tym od- 
cinku 30 tys. ludzi. 

  
ATAKI KAWALERJI CHIŃSKIEJ 

TOKIO. PAT. — Według oficjalnych wia Ma-Czang-Szena zagraża prawemu 
domości, otrzymanych przez ministerstwo 
wojny, większość wojsk gen. Ma-Czang-Sze 
na znajduje się obecnie w odległości mniej- 
szej niż 10 mil od Tah-Sing. Kawalerja gen. 

dłu wojsk japońskich. Kawalerja chińska za- 
atakowała wczoraj Japończyków koło Sung- 
Hua-Yuan, lecz atak został odparty. Japoń- 
czycy straciłi 10 ludzi. 

MANEWRY WOJSK JAPOŃSKICH | 

MOSKWA. (Pat). Donoszą z 
Szanghaju: Z Korei przerzucono 
na teren mandżurski kilka o0d- 
działów wojska japońskiego w 
sile około 10 tys. ludzi. Cddziały 
te skierowane zostały w Stronę 
Mukdenu. Prasa sowiecka poda- 
je ze źródeł chińskich, źe Japoń- 

czycy zmobilizowali w Korel 5 
tys. osób dla robót przy budo- 
wie nowej kolei, mającej połą- 
czyć Kiriń z Hajrenem. Budowę 
tej linji przeprowadzają w for- 
sownem tempie Japońskie 0d- 
działy techniczne. 

POUFNE NARADY LIGI NARODÓW : : 
PARYŽ. PAT. — Rada Ligi Narodów 

odbędzie jutro posiedzenie pouine, Stwier- 
dzono wielkie różnice w poglądach obu stron 
wyrażających żądania maksymalne. Rada Li 

  

Krwawe rozruchy 
LONDYN. PAT. — W robotniczej dziel- 

nicy Londynu doszło dzisiaj do krwawych 

zaburzeń z tłumem bezrobotnych. Nazewnątrz 

gmachu giełdy pracy zebrało się około 500 
bezrobotnych, oczekujących na wypłatę za- 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
SZUBIENICA NA OKŁADCE — ZEZNANIA POSŁÓW ARCISZEWSKIEGO 

i NIEDZIAŁKOWSKIEGO 
WARSZAWA, 17,11 (tel. własny). — 

W momencie rozpoczęcia rozprawy 0 godzi- 
nie 10 min. 15, wyjątkowo wszyscy oskar- 
żeni są na miejscach, Poseł Pragier zasiada 
w pierwszym rzędzie przy samym brzegu Od 
strony publiczności i składa na brzeżku ba- 
lustrady swe akta. Zdarzyło się, iż jeden ze 
sprawozdawców sądowych, wychodząc do 
teleionu z pierwszą ratą wiadomości, rzucił 
okiem na owe akta i musiał przyśpieszyć 
kroku, by dławić się ze śmiechu już poza sa 
lą sądową: na okładce aktów posła Pragie- 
ra narysowana jest czarnym ołówkiem ponu 
ra szubienica, a na niej zwisa przeraźliwy 
wisielec ze zwieszoną główą i okropnym wy 
walonym językiem. Słońce zachodzi za gór- 
kę, strojne w kołczaste promienie, a piesek 
z podwiniętym ogonkiem wyje u spodu ilu- 
stracji Pod takim to hasłem ława obrończa 
słucha przewodu sądowego, " 

Przed sądem poseł Arciszewski. PO 
złożeniu przysięgi poseł Atciszewski zaczy- 
na zeznawać. 

— Czem Pan jest w partji — adwo- 
kat Frenkiel. . : Ч 

— Prezesem PKW, 
— A na terenie Warszawy? i 
— Przewodniczącym OKR. 
Na pytanie adw. Benkla poseł Arci- 

szewski mówi o historji powstania milicji i 
organizacji PPS, Mówi następnie, że w ro- 
ku 1928 postanowono po nieudanych ata- 
kach z zewnątrz rozbić partję od wewnątrz. 
Zrobiono rozłam na zamówienie, Rozpocz! 
się napady na lokale, ludzi i zebrania. Co- 
dziennie bito ludzi, strzełano do nich, demo- 
lowano lokale, była chęć rozbicia 
cji, utożsamiano nas z wywrotowcami, ko- 
munistami, wpajano bojaźń wśród robotni- 
ków, aby nie należeli do partji, wobec tego 
stworzyliśmy milicję porządkową, którą do- 
prowadzono do liczby 400, czasem 500 osób. 

To jest jedyna miłicja PPS. Poseł Arciszew- 
ski przechodzi następnie do kwestji broni, 
twierdząc, że PPS, kiedy powstało Państwo 
Polskie nie  zbroiła milicji, ludzie po- 
siadali jeszcze broń z czasów okupacji, ale to 
była broń indywidualna. W roku 1928 ludzie 
mieli broń, ale poseł Arciszewski nawoływał 
ciągle, żeby jej nie używać, żeby milicja sta 
rała się opanowywać sytuację przewagą li- 
czebną, bo odwet może wywołać walki bra- 
tobójcze, 

Po przerwie przed Sądem stanął poseł 
Niedziałkowski. 

Adw. Benkiel: — Jakie powody skło- 
niły Panów do opozycyjnego stanowiska wo 
bec rządu? 

Świadek: — O ile chodzi o stronnic- 
twa Centrolewu, to niektóre z nich, jak Cha 
decja, NPR i Piast, stały w opozycji już w 
toku przewrotu majowego, stronnictwa lewi 
cy przeszły do opozycji później z głębokich 
powodów  społeczno-gospodarczych i poli- 
tycznych. Rządy pomajowe usiłowały skiero 
wać rozwój Polski na drogę przedwojenne 
go kapitalizmu, przyszły potem zagadnienia 
zasadnicze prawa i praworządność, które są 
podstawowemi dla istnienia Państwa. Wszy- 
stkie zarządzenia pomajowe zmierzały do u- 
trącenia 'w społeczeństwie poczucia prawa i 
praworządności, w sposób, powiedziałbym, 
dowcipkowy tamowano pracę Sejmu i unie- 
możliwiano działalność władz ustawodaw- 
czych — z tych powodów ludzie, których 

ęły dzieliły bardzo poważne różnice, zasiedli do 
wspólni y 

Adwi Benkiel: — Na czem polega sy- 
stem pomajowy i jak Panowie wyobażali so 
bie likwidację tego systemu? 

O SE A tę rzecz ująć krót 
0. Sądzę, że zgodnie z prawem 

cyjnem najlepszem określeniem byłaby swoi. 
sta krypto-dyktatura. Likwidacja tego syste- 

SKAZANIE 17 POLAKOW W DYNEBURGU 
DYNEBURG. (Pat). Donoszą Z 

Dyneburga, że w rezultacie roz- 
prawy w sądzie il instancji za* 
padł wyrok w Sprawie 18 osób, 
oskarżonych o przeszkadzanie w 

odprawianiu nabożeństwa łotew" 
skiego śpiewami polskiemi. Po 

dłuższym przewodzie sądowym 
sąd skazał 14 osób na kary od 

5 tygodni do 2 miesięcy areszty. 

Trzy osoby zostały skazane wa- 
runkowo, jedna zaś uniewinniona. 
Obronę wnosiii mecenasi Szabłow 
ski i Kasperowicz. 

— — — —НН 

Pootoski o pogodzeniu Litwy z Watykanem 
KOWNO. (Pat). W kołach poli- 

tycznych mówi się o rychłem 
przybyciu do Kowna przedstawl- 
ciela Watykanu, przyczem !panu- 
je przekonanie, źe nowy nuncjusz 

potrafi zlikwidować te nieporo- 
zumienla, które od dłuższego 
czasu istnieją pomiędzy rządem 
a duchowieństwem. 

Dalsze wstrząsy podziemne w Finlandji 
HELSINGFORS. (Pat). Wczoraj wie- 

czorem zanotowano nowe trzysekunz 
dowe trzęsienie zlemi w tych samych 

miejscowościach, gdzie zanotowano po- 
przednie. Żadnych szkód nie było. 

  

mu musiałaby polegać na powołaniu przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej rządu odpowia 
dającego większości sejmowej. Rządu przej- 
ściowego, któryby zlikwidował ten ujemny 
materjał, nagromadzony przez rządy poma- 
jowe. Usiłowaliśmy wyzyskać ie mo- 
žliwošci, aby doprowadzić do likwidacji po- 
kojowej, ostatnią stawką naszą były uczci- 
OZ OPERA 

u. с 

Adw. Benkiel: — Czy Panowie zwra- 
cali się w tych sprawach do Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej? 

Świadek: — Próby takie podeįmowa- 
liśmy niejednokrotnie, Jako prezes Klubu 
PPS konierowałem z Panem Prezydentem, a 
potem uczestniczyłem na wspólnej konieren- 
cji wszystkich stronnictw, zwołanej przez Pa 

ci Prezydenta w sprawie rewizji konstytu- 
cj 

Adw. Benkiel: — jaka była geneza kon 
gresu krakowskiego? 

Świadek: — Postanowiwszy odwołać 
się do opinji kraju uznaliśmy za najbardziej 
celową formę zwołania zjazdu do Krakowa. 
Chcieliśmy się porozumieć z opinją publicz- 
ną, równocześnie chcieliśmy zaznaczyć, że 
rząd, któryby powstał w drodze zamachu 
stanu byłby nielegalny i nie mógłby zaciągać 
żadnych zobowiązań w stosunku do zagra- 
nicy. jestem jedynym autorem tej rezolucji. 
Gdy się okazało, że nie było żadnych szans 
konstytucyjnego załatwienia koniliktu, poło- 
żyliśmy główny nacisk na wybory. Jestem 
„głównym autorem uchwał krakowskich, za 
wyjątkiem ustępu o obronie granic, który, na 
wniosek posła Popiela został opracowany 
przez posłów: Liebermana, Barlickiego i Cha 
cińskiego, 

Na zapytanie adw. Benkla poseł Niedział 
kowski stwierdza, że sprawa rewizji konsty- 
tucji była traktowana obóz rządowy 
nieszczerze, przypominając ową słynną Radę 
Ministrów, na której rząd wbrew. opinii mi- 
nistra Dutkowskiego, a na wniosek Pana Pił- 
sudskiego odmówił udziału w pracach Коп- 
stytucyjnych Sejmu. 

Adw. Benkiel: — Czy Panowie ©- 
świadczałi Panu Prezydentowi gotowość przy 
jęcia odpowiedzialności za losy kraju? 

Świadek: — Tak jest, 
Ponieważ rozmowy pomiędzy posłem Nie 

działkowskim a Panem Prezydentem toczy- 
ły się w 4 oczy, świadek nie chce przytaczać 

jej ków bez Pi się z Panem Pre 
zy m Rzeczypospolitej. ! S 

Prokurator Rauze: = Kiedy Mościcki i 
Piłsudski podnieśli w międzynarodówce spra 
wę niepodległości Polski?. 

Świadek: — Nic mi o tem nie wiado 
mo. Rzeczy te zawsze robił, na gruncie mię 
dzynarodówki Daszyński i Diamant. Piłsud- 
ski i Mościcki nie odgrywali takiej roli, aże- 
by mogli z temi rzeczami występować. 

Wreszcie poseł Niedziałkowski przeprowa 
dza analogję pomiędzy działalnością Centro- 

lewu a opozycją francuskich stronnictw lewi 
cy i środka, zakończoną ustąpieniem Prezy- 

denta Republiki francuskiej Milleranda. 
Jako ostatni šwiadek w dniu dzisieįszym 

zeznawał b. prezes Klubu „Wyzwolenie“, b. 
Błażej Stolarski, który stwierdził, że 

psychologja wsi nie jest zgodną z jakiemi- 
kolwiek tendencjami zamachowemi i že po- 
mawianie chlopow i przygotowywanie rewo 
lucji jest absurdem, 

Na tem zarządzono przerwę do jutra. 

gi Narodów usiłuje ustalić punkty wspólne. 
Zebranie publiczne odbędzie się dopiero wte 
dy, gdy poglądy obu stron zainteresowanych 
w zatargu zostaną dostatecznie zbliżone. 

uliczne w Londynie 
siłków. Tłum, podburzany przez komunistów, 

zaczął demonstrować, Jednocześnie przyby- 
wały inne grupy bezrobotnych, tak iż nieba- 
wem tłum wzrósł do 3 tysięcy, ludzi. Policja 

usiłowała dwukrotnie rozpędzić manifestan- 
tów bez skutku. Wreszcie po nadejściu posił- 
ków policja zaatakowała tłum przy użyciu 

pałek gumowych, przyczem wywiązała się 

bójka, w czasie której 2 policjantów oraz 3 
bezrobatnych odniosio poważniejsze rany. O- 
statecznie porządek został przywrócony: 

  

Nowy lotwstratosterę 
Jak donosi 'wielk: dziennik angielski „, 

ly Telegraph", na podstawie spegjalnie 
przez siebie uzyskanych informacyj, ma nie. 
bawem odbyć się wielki lot w  stratosferę 
dła cełów naukowych. Balon, który ma do- 
konać tego lotu, powinien się wznieść na 
wysokość 25 do 30 km. w górę. 

Jak wiadomo, największa dotychczas о- 
siągnięta wysokość wynosi 16 km. Na tej 
to wysokości znalazł się w maju tego roku 
prof, Piccard. Ponieważ nauka dzisiejsza 
przypisuje olbrzymią wagę badaniu strato- 

sfery, iewa się od tego badania roz- 
wiązania niejednej zagadki — nic więc dziw 
nego, że wszystkie niemal państwa e€uropej - 
skie posiadają ambicję przeprowadzenia no- 
wych lotów w stratosierę. . 

Lotu tego ma dokonać balon, zbudowa- 
ny w. spółce aeronautycznej braci Short w 
Anglji. Spółka ta oddawna zajmuje się kon“ 
strukcjami balonów, statków powietrznych, 
samolotów i hydroplanów. W. batonie mają 
się wznieść bracia Shortowie: Eustachy i 
Oswald, którzy są znanymi wi świecie lotni 
kami. Eustachy Short wykonał dotychczas 
600 lotów balonowych i należy do najdo- 
świadczeńszych specjalistów w tym fachu. 

Balon, zbudowany. przez zakłady angiel- 
skie, będzie największym balonem z dotych 
czas istniejących. Wiadomo jest, że balon, 
który wznosi się w tak rozrzedzoną atmo- 
sferę, nie może być zupełnie wypełniony ga- 
zem. Dopiero powołne rozszerzenie się ga- 
zu w. rozrzedzonej atmosierze powoduje na 
pełnianie się ołbrzymiego balonu. 

Dwaj lotnicy w' towarzystwie trzeciego 
jeszcze obserwatora, który będzie czuwał 
nad przyrządami naukowemi, zamknięci bę- 
dą w okrągłej, metalowej kabinie, zbudowa 
nej z asiuminjum. Kabina ta zaopatrzona bę 
dzie we wszystkie nowoczesne urządzenia. 
Znajdą się tam przyrządy do badania ciśnie 
nia, temperatury, aparaty z tlenem, urządze 
nie radjowe i tp. Doświadczenia radjowe 
będą pierwszemi tego rodzaju w świecie. | 
Po raz pierwszy w dziejach na tej olbrzy- 
miej wysokości stacja radjowa, stacja ru- 
choma będzie komunikować się z odlegiemi | 
stacjami ziemskiemi. Я 

Konstruktorzy spodziewają się, że pod 
tym względem wzlot w stratosferę da niesty 
chanie ciekawe wiyniki. Po raz pierwszy w. 
dziejach usłyszymy z wysokości 30 kilomet- 
rów głos ludzki przez telefon bez drutu. 
Już dzisiaj stacje radjowe angielskie zabie- 
gają o to, by móc nadawać fragmenty roz 
mowy pomiędzy Śmiałymi badaczami a sta 
cjami angielskiemi, 

Badacze spodziewają się również, že Wy | 
prawa angielska przyniesie bardzo ciekawe 
dane meteorologiczne, oraz że rzuci świat- 
ło na powstawanie gwałtownych wichrów 
na olbrzymich wysokościach. 

Wzlot angielski dokonany zostanie z te-- 
renu znanej stacji lotniczej Cardington w- 
hrabstwie Bedford, skąd wylatywały 0% - 
brzymy powietrzne, jak „R. 100“ i „R. 101“. 
Start balonu odbyć się może. tylko w nie- 
zwykle pomyślnych warunkach przy zupeł- 
nym spokoju powietrza. 

Konstruktorzy spodziewają się, że wyso- 
kość 30 kilometrów osiągną w godzinę i 20 
minut i na tej wysokości pozostaną przez 
jakieś pół godziny dla poczynienia odpowied 
nich obserwacj. Cała ekspedycja nie może 
potrwać dłużej, jak trzy do czterech godzin. 

Oczywiście Śmiali badacze zdają sobie 
sprawę, że mogą być uniesieni zupełnie nie 
spodzianie jakiemiś gwałtownemi wichrami *
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Powstanie słuckie, którego 11-tą 
rocznicę onegdaj obchodzono, było 
pierwszem i jedynem wystąpieniem 
zbrojnem Białorusinów, jeśli pominąć 
mglisty okres kooperacji politycznej li- 
tewsko-ruskiej za czasów W, Ks. Lit. 
Historja tego ruchu mało jest znana nie 
tylko naszemu społeczeństwu, lecz i 
Białorusinom i dlatego Właśnie, warta 
teraz z okazji ll-rocznicy, dłużej nad 
nią się zastanowić. 

W krótkim zarysie naszym o po- 
wstaniu oprzemy się głównie na refe- 
racie uczestnika powstania inż. Busła, 
 odczytanym podczas obchodu niedziel- 
nego, oraz na innej jeszcze relacji u- 

| mieszczonej w Nr. 5 organu p. Okiń- 
czyca pt. „Hołas Praudy“. 

A teraz sięgnijmy pamięcią do wy- 
padków z r. 1918, gdyż wówczas wła- 

| śnie powstał w Słucku Komitet Białor., 
którego działalność związana jest z 
powstaniem. 

'_. jeszcze się Niemcy ostatkiem | sit 
trzymają na Zachodzie. Większość 
ziem litewsko - ruskich objęta jest je- 
szcze niemiecką okupacją wojskową. 
Niemcy są i w Słucku. 

Po rozejrzeniu się w stosunkach 
| zezwalają omi w początkach jesieni 
1918 r. na utworzenie w* Słucku Białor. 

| Komitetu Narodowego. 
Na czele tego Komitetu, złożonego 

z 7 osób, staje Paweł Żawryd, wówczas 
połonofil, dziś bolszewik, a nawet, po- 

‚ dobno, czekista! 
_ 1 W końcu 1918 r. Niemców zastępu 
ja bolszewicy i biorą Żawryda jako 
| zakładnika. 
| Pod koniec łata roku 1919 zdoby- 
wają Słuck Polacy. Komitet wznawia 

| działalność. Wraca od bołszewików 
| Żawryd. : 

W r. 1920 przewała się przez Słuck 
tam i z powrotem nawała bolszewicka 

"i znów wracają Polacy, lecz w ludność 
Słuczyzny uderza jak grom wieść, że 
zgodnie z brzmieniem  preliminarjów 
pokojowych kraj ich odejdzie z powro- 
„tem do bolszewików! 

" _ Komitet białoruski, który wznowił 

| działalność z powrotem Polaków, li- 

| czy obecnie już tylko 5 osób. Na czele 
| jego po dawnemu stoi Żawryd, zastęp- 

roku poczynają obsadzać ewakuowaną 
przez Polaków Słuczyznę, spotykani w 
każdej wsi strząłami partyzantów bia- 
łoruskich. Rozwścieczeni oporem bol- 
szewicy rozstrzeliwują bez namysłu 
każdego młodego wieśniaka, upatrując 
w nim partyzanta białoruskiego. 

Rada Słuczyzny, której Zjazd poru- 
czył obionę Słuczyzny zarówno w dro- 
dze dyplomatycznej, jak i orężnej, pra- 
gnąc uczynić z tego skrawka rodzaj 
Piemontu . białoruskiego, postanawia 
rozpocząć wa!kę zbrojną z posuwają- 
cymi się naprzód bołszewikami i wy- 
znacza główne dowództwo, polecając 
mu formowanie oddziałów zbrojnych. 
Jądrem organizacyjnem tej armji po- 
wstańczej staje się białoruska milicja 
obywatelska. 

Wobec tego, że w Słucku nie zdąży 
ły się jeszcze utworzyć większe oddzia 
ły, a bolszewicy byli już całkiem bliz- 
ko, dowództwo armji powstańczej na- 
kazuje opuszczenie Słucka i wyznacza 
jako miejsce zbiórki miasteczko Sie- 
mierzów. Tu też zostaje siormowany 
pierwszy słucki pułk powstańczy pod 
komendą pułk. Hawryłowicza, który nie 
zwłocznie występuje do walki. W tym- 
że czasie formuje się w 'Siemierzowie 
także i Grozowski pułk, złożony z 
młodzieży miasteczka (Grozowa, Ko- 

mendantem tego pułku zostaje kap. 

Siemieniuk. 
Słucki i Grozowski pułki tworzyły 

tzw. brygadę słucką, naczelnikiem 
której był narazie kpt. Ancypowicz, na 
stępnie zaś kpt. Sokoł-Kutyłowski. 

27 listopada 1920 r. rozpoczęły się 

pierwsze utarczki białoruskich pułków 
powstańczych z bolszewikami i mimo, 
że powstańcy byli bardzo źle uzbroje- 
ni, mając w początku tylko 500 karabi 
nów, pozostałych po milicji, zdobywa- 
jąoni niebawem miasteczka Kopyl, 
Cimkowicze i Wyznę, jednak nie na dłu: 
go, bo wkrótce wypierają ich stamtąd 
przeważające siły bolszewickie. 

Po paru miesiacach walk (listopad, 
grudzień) powstańcy zmuszeni są zre- 
zygnować, przechodzą granicę polską, 
zostają rozbrojeni i internowani przez 
władze polskie, po pewnym jednak cza 
sie uzyskują wolność. 

PERO WZC 

Powstanie słuckie, jego podłoże i przebieg Znowu strajk tramwajów i autobusów 
(z okazji 11-ej rocznicy). w Warszawie 

WARSZAWA, (Pat). Związki żenia, co ma nastąpić w ciągu 
pracowników tramwajowych w trzech tygodni, ustalić płacę w 
Warszawie wystąpiły w dniu normach przyjętych za wrzesień. 
wczorajszym z żądaniem zmiany r. b., a więc nie potrącać zniżki 
zasadniczego wynagrodzenia. wskaźników statystycznych z 

Wbrew obowiązującej umowie, miesiąca października I listopada. 
zawartej między Magistratem I Przedstawicieie związków odrzu- 
związkami w roku 1926 związki cill w dniu wczorajszem tę pro- 
pracowników tramwajowych za- pozycję, popierając swe żądania 
żądały, jake minimum płacy wy- pierwofne | prokiamując strajk 
nagrodzenia z miesiąca lipca. Ma- tramwajowy I autobusowy w Sto- 
gistrat ze swej strony w czasie licy na dzień dzisiejszy. W dniu 
wczorajszych periraktacyj zapro- dzisiejszym tramwaje i auto- 
ponował, aby do czasu ustalenia busy nie wyszły na miasto z 
nowej umowy w sprawie uposa- remiz. 

Normalny ruch zostanie podjęty 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 17 bm., jęta i że pertraktacje będą się odbywały w 

w związku z zatargiem w tramwajach miej- spokoju. W odpowiedzi na wezwanie Mini- 

skich, na skutek zarządzenia p. ministra pra- sterstwa przedstawiciele związków zawodo- 
cy i opieki społecznej dr, Hubickiego, odby- wych, uznając, że normalny ruch tramwajów 
ły się w Ministerstwie Pracy i Opieki Społe- miejskich jest codzienną potrzebą szerokich 

  

cznej całodzienne konierencje z przedstawi- i przeważnie niezamożnych warstw ludności 

cielami związków zawodowych, stolicy, zgodzili się na propozycję i postano- 
W wyniku konierencyj przedstawiciełe wili przystąpić niezwłocznie do zlikwidowa- 

Ministerstwa oświadczyli, że Ministerstwo po mia strajku, przekazując sprawę zatargu Mi- 
dejmie się pośredniczenia w zatargu pod wa nisterstwu. 
runkiem, że praca niezwłocznie zostanie pod 

DOCHODZENIE W SPRAWIE nia, tj. w przestępstwach, LNY w, 
ROZRUCHÓW art, 122 i 123 KK.; 

Śledztwo w b) osoby, które dopuściły się przywła- 
daino kai WE wt R Lana szczenia cudzego mienia i stawiły opór wła- 
torskie, dzom; 

Dochodzenie obejmuje: c) studentów obu narodowości w celu 
a) osoby, które wzięły udział w zbiego- ustalenia, czy kto z pośród nich brał udział 

wisku, gwałcie i uszkodzeniu cudzego mie- 'w zaburzeniach; 2 

Ekscesy antyżydowskie w Lidzie 
LIDA, — Ekscesy antysemickie, jakie mia 

ły miejsce w miastach uniwersyteckich, prze 
mostly się z kolei do miast prowincjonalnych. 
Dowodem tego jest dzień wczorajszy w Li- 
dzie, gdzie dokonano wybicia dwu szyb wy 
stawowych w skłepach żydowskich: Składzie 
materjałów piśmiennych przy ulicy 3-go ma- 
ja u Dworeckiego oraz największym i naj- 
efektowniej urządzonym sklepie spożywczym 
Winogradowa, przy ulicy Suwalskiej, 

Działo to się o godzinie 18 min. 45, na 
kilkanaście minut przed zamknięciem  skle- 

  

zostało zamkniętych, gdyż wieść o eksce- 
sach rozeszła się po mieście błyskawicznie, 
Przez całą noc krążyły zdwojone patrołe po 
licyjne, które do dalszych ekscesów nie do- 
puściły. 

Natychmiast po wypadku jako silnie po- 
dejrzany został przytrzymany 18-letni uczeń 
gimnazjum miejskiego z 5 klasy, niejaki Ma- 
lewski Wsiewołod. W dniu dzisiejszym Ma- 
lewski został z gimnazjum wydalony. To- 
warzyszem Malewskiego jest mniej podejrza 

  

    

  

Mimo że główne siły powstańcze zaś jego jest znany eser białoruski 
Si ew 1 przestały w ten sposób istnieć, niewiel- — Prokulewicz, dziš bolszewicki dy- 

pów, kiedy na ulicach panował największy 
ruch. Jak w pierwszym tak i w drugim wy- 
padku wymienione- szyby wybito kamieniem, 

my 15-letni Jerzy Romer, który według jego 
zeznań udziału w biciu szyb nie brał, 

Dzień dzisiejszy upłynął spokojnie, Po mie 
| gnitarz w Mińsku! 

Polskie dowództwo wojskowe ze- 

' zwala na tworzenie białoruskiej milicji 

obywatelskiej, przeznaczając do jej u- 

| żytku 506 karabinów i pewną ilość na- 

| boi. Do formowania jej zabiera się go- 

rączkowo t. zw. trójka organizacyjna 
| w osobach d-ra Pawlukiewicza, por. 

 Maceli i niejakiego Baczki (jak się 

| później okazało zakonspirowanego ko- 

munisty!), mając na myśli walkę zbroj 
ną z bolszewikami. 

    
    

        

   

kie oddziałki partyzantów białoruskich, rzuconym z pewnej odległości. W mieście ście krążą patrole policyjne oraz straż oby- 

Zjazd delegowanych 
Katolickiego Związku 

Polek 
Katolicki Związek Polek archidiecezji wi 

leńskiej informuje niniejszem, że I Zjazd De 
legowanych Stowarzyszeń, położonych na 
terenie archidiecezji wileńskiej odbędzie się 
dnia 29 listopada i zakończy się kursem or 
ganizacyjnym dnia 30 XI b. r. Na Zjazd 
De'egowanych obowiązane są przybyć dele- 
gatki wsśzystkich Stowarzyszeń w liczbie 
jednej na każde rozpoczęte 50 członków 
czynnych. Prócz tego, dla zapoznania więk 
szej ilości osób z ideologją : pracami Zwią 
zku i Stowarzyszeń, Katolicki Związek Po- 
lek prosi wszystkie panie z terenu całej ar- 
chidiecezji, interesujące się katolickiemi or- 
ganizacjami kobiecemi, o wzięcie udziału w 
obradach Zjazdu w charakterze gości, Tą 
drogą też zwracamy się do p. wielebnych 
ks, proboszczów z uprzejmą prośbą o 

1 ie na pracujące już Stowarzyszenia 
y dołożyły wszelkich starań i wysłały na 

Zjazd swe delegatki,atakże, by p. wielebni 
ks, ks, proboszczowie zechcieli wysłać na 
ten Zjazd do Wilna osoby, nienależące je- 
szcze Stowarzyszenia, a które mogłyby 
lub ch wi przyszłości takowe na terenie 
parafji zorganizować i pracować w niem. 
Zgłoszenia na Zjazd nadsyłać nałeży do Ka 
tolickiego Związku Polek, Wilno, ul. Metro 
politalna 1 do dnia 20 listopada br. Wszel- 
kich informacyj co do Zjazdu i kursu udzie 
la Związek.. 

    

  

    

h wWilnie 
@) ustalenia winnych zabójstwa Ś. p. Wa- 

cławskiego. 
Wczoraj do władz prokuratorskich wpły- 

nęły materjały dotyczące zajść, zebrane przez 
gminę żydowską. й 

ŻYDZI ŻĄDAJĄ ULG 
PŁATNICZYCH 

„_ Przedstawiciele kupców żydowskich zwró 
cii się do banków z prośbą o tygodniowe 
moratorjunm weksłowe dla tych kupców, 
którzy ucierpieli podczas ostatnich zajść. 

Ponadto ci sami kupcy interwenjowali u 
prezesa Izby Skarbowej w sprawie ulg po- 
datkowych dla poszkodowanych, Prezes Ra 

= ma poruszyć te sprawy w Warsza- 
wi 

ODWOŁANIE OGRANICZEŃ 
DŁA UCZNIÓW 

Kurator Okręgu Szkolnego ze względu 
na wyraźne uspokojenie w mieście, odwo- 
łał wydane przed kilku dniami zarządzenie, 
zabraniające uczniom przebywanie na uli- 
cach po godzinie 5 po południa. 

ULOTKI NAWOŁUJĄCE 
DO BOJKOTU 

po 15—20 osób, zaszywszy się po la- zapanowało z tego powodu widoczne przy- 

sach i działając na własną rękę, Zdo- gnębienie. 
łały trapić bolszewików swemi nieo- Wiele sklepów natychmiast po wypadku 

czekiwanemi napadami w przeciągu 

Narada rektorów 
WARSZAWA, (tel. wł. 17.X1-31). 

Dowiadujemy się, źe w środę 
dnia 18 b. m. odbędzie się po- 
nowna narada rektorów wyż- 
szych uczelni poświęcona omó- 
wieniu możliwości wznowienia 

całych jeszcze dwu lat i dopiero dra- 
końskie zarządzenia władz bolszewic- 
kich zmusiły wreszcie i ich do przekro 
czenia granicy polskiej. Był to zarazem 
ostatni akt nieudanego powstania słu- 
ckiego. K. Smreczyński. 

  

  

Wczoraj ukazały się w mieście ulotki, na 
wołujące do bojkotu gospodarczego żydów. 

Przedstawiciele żydów zwracali na to u- 
wagę wladz wojewódzkich. 

ZAPRZECZENIE 
W związku z zaburzeniami studenckiemi 

w Wilnie pojawiły się w prasie miejscowej 
i krajowej wzmianki, jakoby w czasie zajść 
tych ucierpiał jeden z profesorów Uniwer- 
sytetu, mianowicie prof. Dziewulski, Władze 
uniwersyteckie nadsyłają nam kategoryczne 
zaprzeczenie tej wersji. Profesor fizyki p. 
Wacław Dziewulski, który interwenjowal w 
czasie bójki w dniu 10) bm. w zakładzie fi- 

watejska, składająca się z członków Związ- 
ku Strzeleckiego, Nastrój wśród społeczeń- 
stwa bardzo poważny. 

wyższych uczelni 
zyj, w naradzie tej nie brał 
zresztą udziału rektor uniwersy- 
tetu Warszawskiego prof. dr. Łu- 
kasiewicz, który jest chory I nie 
opuszcza łóżka. Wątplilwem [est, 
czy prof. dr. Łukasiewicz będzie 

Uważając, że Biał. Komitet Narodo 
wy w Słucku jest zdekompletowany i 

| pozatem nie ujawnia należytej antyw- 
mości — „trojka“ zwołuje w początku 

listopada zebranie białoruskie, które 

obiera do Komitetu 9-ciu nowych człon 
| ków z Pawlukiewiczem na czele. 
| Wobec nieprzyjęcia przez Komitet 
- wydelegawanych doń nowych  człon- 
| ków, zakładają ci ostatni osobny Ko- 
| mitet, który też zwołuje na dnie 14 i 
_15 listopada 1920 r. zjazd białoruski 

| w Słucku. Zjazd ten, na który przybyło 
| 107 osób, wyłania ze siebie t. zw. Ra- 
| dę Słuczyzny, w skład której wchodzi 
| większość członków starego i nowego 

ieva białoruskich. Na czele Rady 
staje Prokulewicz, zaś Pawlukiewicz czech — z 27,9 na 61,6, w Szwecji — 

‚ wchodzi w skład jej prezydjum. z 13, na 34,7, w Szwajcarji — z 41 
_'._. Jednym z pierwszych aktów Rady na 67,5, w Stanach Zjednoczonych — 

yło wysłanie noty protestującej do aż do 163,3. O Rosji Sowieckiej nawet 
Rady Komisarzy Ludowych w związku mówić nie potrzeba, jeszcze bowiem w 
z mającem nastąpić zajęciem Słuczy- r. 1922 liczba rozwodów wynosiła tam 
ny przez bolszewików, przyczem po- 370 na 100 tys. mieszkańców. 

woływano się na uchwałę niepodległo- _ Cyfry te mówią same za siebie, 
 ściową Rady Biał. Republiki Ludowej komentarze są zbyteczne. Do tych sto 
w Mińsku z dnia 25.III 1918 r. sunków i w Polsce zmierza projekt 

 Bolszewicy pozostawiają notę bez prawa małżeńskiego Komisji Kodyfi- 
odpowiedzi, w końcu listopada 1920 kacyjnej. 

- 0 BEATYFIKACJĘ GENERAŁA GROENERA 
Połska prasa zachowawcza z wła- daje mnie się, iż artykuł był czemś w 

_ściwą sobie tendencją do zwałczania rodzaju  „dolchstossu* w dyskusji o 
| własnych ideałów — rozpoczęła przed kulturze szlacheckiej, czy proletarjac- 

| paru dniami coś, jakby proces beaty- kiej, która toczy się obecnie w „Cza- 
fikacyjny „Generała Groenera, detroni sie”, Rzecz się ma następująco: Autor 

| zatora Hohenzollernów". Pierwszy w artykułu twierdzi, iż Groener przez de- 
| szranki wystąpił „„Czas* z doskonałym tronizację Hohenzollernów uratował 
- artykułem p. t.: „Gen. Groener, detro- Niemcy od bolszewizmu. Łączy się to 

nizator Hohenzollernów", w którego z ogólną tezą, którą imputuję drowi 
_ autorze nie trudno się domyśleć jednej Grzybowskiemu, red. „Czasu“, iż na- 

z młodszych, łecz niemniej wybitnych leży zrezygnować z monarchji, misty- 
- podpór nowej redakcji starego krakow ki prawicowej etc. dla utrzymania „re- 
skiego dziennika. Za „Czasem* poszło publiki burżuazyjnej* przed zalewem 
„Slowo“, przedrukowując artykuł w bolszewizmu. Obie te strony zagadnie- 
całości tylko bez „detronizatora". Oba nia zmuszają nas do zabrania głosu. 
artykuły mają niemniej charakter pea- 1. Ludendorff, Groener i rozejm. 

“nu na cześć republikańskiego ministra Rozejm, który Erzberger i gen. von 
spraw wewnętrznych Rzeszy. W proce Winterieldt podpisali 11-XI 1918 r. w 

_ sie tym pragnę zająć stanowisko ad- Rethondes był możliwie najgorszem 
- wokata diaboli. zakończeniem walk dla Niemców. Rów 

Z punktu widzenia czysto history- nał się on rozbrojeniu całej armji nie- 
cznego gen. Groener wydaje mnie się mieckiej: armji, która w owej chwili 
jedną z najniesympatyczniejszych i biła się zawzięcie o każdą piędź ze- 
najszkodliwszych dla Niemiec postaci mi i zadawała sprzymierzonym ogrom 

" owych pasjonujących październiko - ne straty. Fatalne warunki rozejmu nie 
wych i listopadowych dni 1918 roku. były zresztą spowodowane błędami 

" Pogląd ten postaram się poniżej umo- Erzbergera. Jeżeli w kiłka lat później 
— tywowač: a) w związku z rolą Groene został on zamordowany, to nie z po- 

ra w rozejmie, b) w związku z rolą wodu swego stanowiska w czasie ro- 
"_ Groenera w abdykacji i wyjeździe Wil kować rozejmowych,. lecz z powodu 
__ helma Il-go. Ale jest i druga strona za roli, jaką odegrał w czerwcu 1919 ro- 
-" gadnienia groenerowskiego — strona ku w Weimarze, kiedy to debatowano 

- niemniej może interesująca. Oto wy- nad przyjęciem traktatu wersalskiego. 

ZASTRASZAJĄCY WZROST 
ROZWODÓW 

W tych państwach europejskich, 
gdzie istnieje świeckie ustawodawst- 
wo małżeńskie, jak również w Sta- 
nach Zjednoczonych Ameryki Północ- 
nej, daje się zauważyć w okresie po- 
wojennym niezwykły wzrost liczby roz 
wodów. Od roku 1913 np. w okresie 
do 1929 r. wzrosły te cyfry w nastę- 
pującym stosunku: w Anglji z 27,9 
rozwodów na 100 tys. mieszkańców 
na 61,6, w Austrji — z 11,4 na 89,6, 

  

   

  

    
   

  

   
   
    
   

  

   
    
   
    

   

    

   

   

    

   

      

  

    
    

   

     
   

   
    

   
   

z 28 na 66, w Finlandji — z 8,5 na 
20,4, we Francji — z 37,7 na 47,7, w 
Holandji — z 18,1 na 35,5, w Niem- 
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w Belgji — z 15,9 na 29,5, w Danįi— postawi 

wykładów i zajęć uniwersytec- 
kich. Narada rektorów odbyta 
wczoraj nie doprowadziła jeszcze 
do powzięcia konkretnych decy- 

mógł wziąć udział w radzie re- 
ktorów we środę; w tym wypad- 
ku zastąpiłby go prorektor prof. 
dr. Michałowicz. 

Wypadki w Czestochowie 
CZĘSTOCHOWA, PAT. — W dniu 17 

bm. rano, w kościele katedralnym odbyło się 
nabożeństwo za duszę tragicznie zmarłego w 
Wilnie studenta ś. p. Wacławskiego. Po na- 
bożeństwie w okolicach katedry zebrały się 
grupy młodzieży z zamiarem wszczęcia eks- 
cesów antyżydowskich, Dzięki energicznej 

1е ройсй i interwencji nauczycieli 
szkół średnich do żadnych zajść nie doszło. 
W godzinach popoładniowych, po nabożeń- 

stwie różańcowem, grupa młodzieży utwo- 
rzyła hód, który ze śpiewami przeciągnął 
uli , wznosząc okrzyki antyżydowskie. 

ta nie została dopuszczona przez po- 
licję do dzielnicy żydowskiej, dzięki czemu 
nie doszło do poważniejszych ekscesów, Ma- 
nifestanci wybili kilka szyb, wobec czego za- 
trzymano kilka osób, wśród nich kilku ucz- 
niów miejscowego gimnazjum i studentów 
wyższych zakładów naukowych. 

  

Wyrok śmierci w Szczuczynie 
MORDERCA NOWIK ZOSTAŁ POWIESZONY. 

LIDA. Dnia 16 b. m. Wydział 
Doraźny Wileńskiego Sądu Okrę- 
gowego, na sesji wyjazdowej w 
Szczuczynie — rozpatrzył sprawę 
Stanisława Nowika, lat 23, miesz- 
kańca wsi Skragil, gm. I pow. 
szczuczyńskiego, oskarżonego 0 
dokonanie morderstwa rabunko- 

wego w dn.11.X r, b. na osobie 
swego chlebodawcy Chilimończy 
ka Antoniego z foiw. Andruszow- 
ce, gm. I pow. szczuczyńskiego. 

Nowik skazany został na ka- 
śmierci przez powieszenie. 

yrok został wykonany w Szczu- 
czynie dnia 17 b.m. o g. 9 m. 10. 

r 

zyki w Wilnie przy ulicy Nowogródzkiej 22, 
bynajmniej uderzony nie został, ani też nie 
był ranny i wiadomości tego rodzaju, jakie 
pojawiły się 'w prasie, są zupełnie niezgodne 
z prawdą, Wersja ta nie mogła również od- 
nosić się do prof. astronomji Władysława 
Dziewulskiego, w którego zakładzie wcale 
zajść nie było, a który był wymieniany w 
tych wersjach jako rzekomo poszkodowany. 

ZE STOWARZYSZENIA KUPCÓW 
I PRZEMYSŁOWCÓW CHRZEŚCIJAN 

W WILNIE 
Stowarzyszenie Kupców i Przemysłow- 

ców Chrześcijan w Wilnie wzywa ponownie 
swoich członków oraz wszystkie firmy chrze 
ścijańskie, poszkodowane wskutek ostatnich 
zajść ulicznych, do zarejestrowania poniesio- 
nych strat w biurze Stowarzyszenia, Bak- 
szta 11, godz. urzęd. 12—2 i 5—8 wieczo. 
rem — tel. 10-30. 

SPRAWA WIECU AKADEMICKIEGO 
Wczoraj w południe ]. М. Rektor przyjął 

przedstawicieli akademików w sprawie zwo- 
łania wiecu ogólno - akadernickiego. Przy- 
tem omawiano cały szereg innych spraw, 
związanych z otwarciem uczelni, 

W godzinach popołudniowych odbyły. się &с| 
w Bratniej Pomocy rozmowy porozumiewaw 
cze, w których wzięli udział przedstawiciele 
wszystkich kół naukowych i korporacyj. 

Dało się zauważyć wyraźne odprężenie, 
Termin wiecu nie został jeszcze ustalo- 

ny. 

Wymiana złota 
Temat dotyczący kwestji pieniądza, 

jest dziś jednym z najbardziej niepo- 
kojących i najważniejszem bodaj za- 
gadnieniem ludzkości. Dlatego też Syn- 
dykat Prasy Zagranicznej we Francji, 
zorganizował cykl odczytów — dysku- 
syj na tematy najaktualniejsze. Jeden 
z takich odczytów odbył się onegdaj 
wygłoszony przez europejskiej sławy: 
profesora uniwersytetu paryskiego Ga- 
stona Jese p. t. „Złota jednostka i wy- 
miana złota”. 

Spadek fumta szterlinga wstrząsnął 
posadami świata całego. Co będzie z 
funtem? To nietylko pytanie, interesują 
Anglję, — jest to zagadnienie ogólno- 
ludzkie. 

Prof jese oddziela probłemat świa- 
towego kryzysu pieniężnego od zagad- 
nienia światowego kryzysu ekonomicz- 
nego. W świetnie zreferowanym odczy- 
cie, prelegent wyjaśnił co. należy rozu- 
mieć pod „wrześniowem, prawem", za- 
trzymującem czasowo wymianę złota w 
Angiji i Skandynawii. 

Wymiana banknotów na złoto zo- 
stała wstrzymana przez Bank Angiel- 
ski na 6 miesięcy. Nie znaczy, to, jak 
twierdzą niektóre pisma, że w Anglii 
zostanie zniesiona złota jednostka. Zło 
to jest i na długo jeszcze pozostanie 
bazą pieniężnych obrotów. Prelegent 
ośmiesza projekty zamiany złotej bazy 
pieniężnych obrotów na chleb, kawę, 
(do niego również w tej kwestji zwra- 
cał się rząd brazylijski z solą, drogo- 
cennemi kamieniami i t.d. 

Dlaczego nie muszlami i ościami? 
Złoto nie zostało przypadkowo opo- 

ką pieniężnych obrotów. Przez długie 
wieki utwierdzało się w ludzkości po- 
jęcie złotej jednostki. Niemożliwością 
jest wyobrazić sobie egzystencję bez 
pieniędzy, a pieniądza bez ogólnie uzna 
nej jednostki! Banknotów bez zabezpie 
czenia, nikt nie chce. Światowy zapas 
złota nagromadził się obecnie we Fran- 
cji i Stanach (Zjednoczonych. Napróż- 
na chcą to. przypisać jakimś magicznym 
i czarodziejskim przyczynom. Zmienią 
się okoliczności, zmieni się polityka i 
złoto znów popłynie tam, gdzie mu bę- 

Złe rozmieszczenie złota jest rezul- 
tatem złej polityki tych, którzy jego 
dzie najlepiej. 
nie mają. Zmieni się polityka, będą za- 
stosowane lepsze metody i złoto samo 
się rozmieści według zasług każdego 
państwa, które straciło swój zapas zło- 
ta. Grozi nam Ameryka zniszczeniem 
swojej złotej jednostki. My na to odpo- 
wiemy: 

— Chcecie zniszczyć? Proszę bar- 
dzo. Tylko ciekawe, czem wy ją zastą- 
picie?! Wszystko jedno, bez złota się 
nie obejdziemy. 

Francja ma obecnie najbardziej u- 
stabilizowaną walutę na świecie. Jak 
to się stało? Pięć lat temu złe metody 
we Francji doprowadziły do złego sta- 
nu waluty, lecz metady zmieniły się na 
lepsze i Francja osiągnęła dobrą i usta- 
bilizowaną walutę, na którą zasłużyła. 

Te dobre metody są, dostępne dła 
wszystkich. Jak tylko metody te zosta- 
ną zastosowane w krajach, przeżywa- 
jących głód złota, — kryzys światowy 
minie i razem z nim zostanie zażegnany 
kryzys ekonomiczny. Każde z państw 
ma taką walutę, na jaką zasłużyło — 
kończy swą prelekcję prof. Jese. 

Jeżeli mielibyśmy powrócić do za- 
mierzchłych czasów, to najlepiej odra- 
zu zniweczyć wiekowe obroty pienięż- 
ne i zacząć wszystko od początku! 

Nabój armatni pod 
domem 

LWÓW, (Pat). Wczoraj wieczorem 
w Torskiem pod dom Michaliny Witnik 
podłożono nabój armatni działa 15 cm. 
Nabój ten podpalono specjalnym lon- 
tem, wskutek czego nastąpiła exspiozja. 

lany domu zawaliły się Witnikowa 
wrez z dziećmi cudem unixnęła śmierci 
Jako podejrzanych aresztowano Arto. 
niego i Józefa Sędziszewskich. Grozi im 
sąd doraźny. Tłem do podpa'ania była 
nienawiść z powodu przegranego spo- 
ru sądowego. 

Wyjeźdżając bowiem 5-XI z Berlina, przedstawił przedstawicielom państw nie przysłużył się Polsce, pozwalam tego ruszenia etc. Od 16 do 26 - X. 
otrzymał Erzberger krótką, lecz wy- sprzymierzonych warunki rozejmu, po- sobie wyrazić jednak wątpliwość, czy trwa zawzięta walka między Luden- 
mowną instrukcję, którą sam charakte sypały się liczne protesty. Zwłaszcza, bardzo przysłużył się Niemcom. 

ryzuje w następujący sposób: „Za- 
wrzeć rozejm za wszelką cenę". Odpo 
wiedzialności za taką instrukcję nie po 
nosi także i kanclerz — ks. Maks 
deński, gdyż musiał on zasięgać infor- 
macyj u wojskowych. Odpowiedzial- 
ność ta musi spaść na tego, który tak 
przedstawił na radzie gabinetowej 
4-XI sytuację wojskową, iż rząd, ogar 
nięty paniką, wysłał Erzbergera z cy- 
towaną instrukcją. Tym zaś, który w 
ten sposób rządowi sytuację przedsta- 
wił, był bezsprzecznie pierwszy kwa- 
termistrz gen. Wilhelm Groener. 

Odpowiedzialność Groenera w tej 
sprawie będziemy mogli wystarczają- 
co ocenić, gdy zastanowimy się, jaka 
była wówczas sytuacja wśród sprzy- 
mierzonych. Otóż stosunki mocarstw 
ententy stawały się coraz gorsze pro- 
porcjonalnie do, odnoszonych zwy- 
cięstw. 

Wychodzi to m. in. z ogromną jas 
nością ze. świetnej książki gen. Mor- 
Чадс‘а — szefa gab. wojsk. Clemen- 
ceau'a — p. t, „Pouvait on signer I'ar- 
mistice a Berlin“. Po incydentach z ar- 
mją amerykańską i z marszem na Kon- 
stantynopol, doszło do zupełnego pra- 

żądanie wydania całego meterjału wo 
jennego przez Niemcy napotkało na 
silny opór. Lloyd George i delegat St. 
Zjednoczonych, pułk. House oświad- 
'czyli, że „warunki są zbyt twarde i oni 
nie mogą się na nie zgodzić, a zresz- 
tą Niemcy napewno się na nie nie zgo- 
dzą, a w ten sposób przedłuży się woj 
nę, co nie leży w zamiarach mocarstw 
sprzymierzonych". Poprostu Ameryka- 
nie i Anglicy, a także Orlando, Sonni 
no, Venizelos,, Wesnicz etc. uważali 
zwycięstwo za wystarczające i prze- 
rwanie działań wojennych za jaknaj- 
pilniejsze. Jedna Francja broniła о- 
wych warunków rozejmu. Dopiero po 
niesłychanie burzliwych całotygodnio- 
wych dyskusjach udało się Jerzemu 
Clemenceau uzyskać zgodę sprzymie- 
rzonych. Była to jednak zgoda wymu- 
szona i nie ulega wątpliwości, że gdy 
by Erzberger był otrzymał inne instruk 
cje i gdyby zdecydowanie odrzucił 
warunki Focha i powrócił do Berlina, 
a walki trwałyby nadał, to wówczas 
w Paryżu nastąpiłby niejako wybuch 
dyplomatyczny i Niemcy uzyskaliby 
lepsze warunki. To jednak było nie- 
możliwe, gdyż Groener przedstawił sy 

Gdyby na stanowisku, które wów- 
czas — od paru dni dopiero zajmował 
Groener — pozostałby nieco dłużej 
Ludendorif,. honor armji niemieckiej 
byłby niezawodnie uratowany. Dooko- 
ła osoby generała Eryka Ludendorffa , 
a zwłaszcza jego roli w tym okresie, 
krąży mnóstwo legend, które zaciem- 
niają prawdę historyczną. W każdym 
razie nie może ulegać wątpliwości, iż 
Ludendorff jest najpotężniejszą posta- 
cią, jaką wojna światowa wydobyła w 
Niemczech na światło dzienne. Rozwój 
jego poglądów w ostatnich dniach woj 
ny uznać musimy za absolutnie logicz 
ny. W ciągu września 1918 r., widząc 
ciągłe porażki swych: wojsk, zwrócił 
się do kanclerza, z żądaniem  jaknaj- 
szybszego rozejmu. Już po pierwszej 
nocie Wilsona z 8-X. Ludendorff о- 
stygł jednak w zapale dla zawieszenia 
broni i począł domyślać się, jakie mo- 
gą być warunki przyszłego pokoju. 
Decydujący zwrot spowodowała jed -* 
nakowoż druga nota Wilsona z 16-X. 
Wówczas to Ludendorff(, uważając, iż 
nie można się spodziewać niczego gor 
szego od warunków rozejmu, które 
Foch będzie chciał postawić — usto- 

wie rozłamu w sprawie rozejmu. Gdy tuację. wojsk w barwach zbyt czarnych sunkował się negatywnie do rokowań 
bowiem w ciągu konferencyj, które za- i Erzberger otrzymał cytowane instruk i wypracował plan odwołania się do 
częły się w Paryżu 29-X. 

dorffem a Maksem Badeńskim, który 
uważa Ludendorifa za zbyt wajowni- 
czego. Nazwałbym te dyskusje pierw- 
szą walką 0 duszę Wilhelma I-go. 
Wygrywa kanclerz. Ludendorff otrzy- 
muje dymisję 26 - X. 1918 roku, a na 
miejsce jego powołany zostaje, z Ukrai 
ny, Groener. Dzień ten możną uważać 
za najfatalniejszy tak dla Niemiec, jak 
dla cesarza. Dymisję otrzymywał naj- 
zdolniejszy z generałów cesarsko-nie- 
mieckiej armji, a miejsce jego zajmo- 
wał wojskowy nazbyt łatwo poddają- 
cy się panice. 

W parę dni później miała się od- 
być druga walka o Wilhelma I-go. 
Tym razem protagonistami jej mieli 
być Groener i gen. hr. Fryderyk von 
der Schulenburg. 

Il. Groener, Schulenburg i Wilhelm II. . 
Podobnie, jak stanowisko Luden- 

ЧотНа w sprawie rozejmu, stanowisko 
Groenera w sprawie abdykacji Wilhel- 
ma Il-go, uległo zasadniczej zmianie. 
Ale jeżeli ewolucja Ludendorffa była 
uzasadniona faktami, o tyle zmiana po 
glądów  Groenera dowodziła tylko 
chaotycznošci myšlenia. 

Cała lewica i znaczna część pra- 
wicy niemieckiej od początku wrześ- 
nia 1918 r. domagała się tajnie, a póź- 
niej i jawnie abdykacji Wilhelma. Gdy 

lemenceau cje. W ten sposób Groener niezawod- ostatecznego wysiłku narodu, pospoli- by jeszcze w ciągu października by- 

i



   

        W. 3. g. 6 m 55 Dziš 18 

Odona op. 
Jutro 

Elżbiety K. 
MOST TS 
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.Ś.B. W WILNIE 

Z dnia 17 listopada 1931 r. 
Ciśmienie średnie 769, 

Temperatura średnia -|-2. 

Temperatura najwyższa 4-3. 
Temperatura najniższa --1. 

Opad w mm. 2,3, 

Wiatr: przeważająca cisza. 

Tendencja barometryczna: wzrost. 

Uwagi: mglisto. 

Z. s. g. 3 m. 14 

    
   

   

TOWARZYSKA 
— Zašlubiny. — Wczoraj, w kościele św. 

lerzego, J. E. ks, biskup Bandurski pobłogo- 

sławił związek małżeńsk. pomiędzy panną 

Heleną Jabłonowską a panem Bohdanem 

Г Wendorffem. : ; 

= Młodej parze Szczęść Boże! 

| SZKOLNA 
— Egzaminy praktyczne. W ciągu bieżą- 

tego miesiąca odbywają się na terenie na- 
szego Kuratorjum egzaminy praktyczne dla 

ks nauczycieli szkół powszech- 
nyc 

Do egzaminów zgłosiło się przeszło 200 
osób i wszyscy prawie zdają w tych szko- 
łach, gdzie pracują. 

. Komisja składa się z trzech osób, pod 
kierownictwem dyrektorów seminarjów nau- 
 Czycielskich. Np. Wilno . cztery powiaty są 
Pod przewodnictwem dyr. seminarjum w Wił 
„e p. Godeckiego. 

' Szersze sprawozdanie w tej sprawie da- 
my w grudniu, t.j. po zakończeniu egzami- 
Row. (J. H.) 

— W sprawie egzaminów: dojrzałości. — 
Na podstawie regulaminu gimnazja!nych eg- 
łaminów dojrzałości z roku 1925 Kuratorjum 
Powołuje z końcem każdego roku szkolnego 
lo przeprowadzenia egzaminów dojrzałości 
Państwową Komisję Egzaminacyjną tylko 

dla uczniów gimnazjów państwowych i pry- 
_ Wątnych, Regulamin gimnazjalnych egzami- 
Now dojrzałości przewiduje zastosowanie 
do uczniów wymienionych szkół trzy katego- 
je egzaminów dojrzałości. 

1) zwyczajny egzamin dojrzałości, który 
ładają uczniowie gimnazjów państwowych 

prywatnych ż pełnemi prawami szkół pań- 
stwowych, 

, 2) rozszerzony egzamin dojrzałości, któ- 

į Ty składają uczniowie gimnazjów prywatnych 
z niepełnem: prawami szkół państwowych, 

3) egzamin dojrzałości w charakterze eks 
| termów, który składają uczniowie gimnazjów 
Prywatnych bez praw szkół państwowych. 

. Kandydaci, nie uczęszczający do gimna- 

jów oraz słuchacze kursów maturalnych 
składają egzamin dojrzałości jako eksterni 
Przed Państwową Komisią Egzaminacyjną, 

zorganizowaną przez Kuratorjum, przy jed- 

hem z gimnazjów piss „w Wilnie. 

gzaminy dla eksternów jdbywają się dwa 

+, fazy do roku, a mianowicie: w okresie zi- 

| mowych (styczeń—luty) i w okresie jesien- 
nym (wrzes.eń—październik), 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

, — Dzisiejsza Środa Literacka. Prezes Zw. 
"Literatów prof. Marjan Zdziechowski odczyta 

śsiaj w murach  pobazyljańskich referat 

Swój p.t, „Z kraju baśni. Dokoła Napoleona 
li i cesarzowej Eugenji". 

Początek o godz. 8 m. 30 wiecz. Wstęp 

mają członkowie rzeczywiści i członkowie 
Sympatycy. Dla wprowadzonych gości —1 zł. 

_. — Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XXVII Posiedzenie Naukowe odbędzie się 

5 

RONIKA” 
we środę dnia 18 listopada 1931 roku o go 
dzinie 20-ej w sali własnej przy ulicy Zam 
kowej nr, 24. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie pre- 
tokułu ostatniego posiedzenia; 2) Prof. dr. 
B. Wróblewski: Nastawienie umysłowe praw 
nika. Goście mile widziani. 

— 7 T-wa Eugeniczinego (walki ze zwy- 
rodnieniem rasy). 19 listopada w lokalu Po- 
radni Eugen:cznej (ul. Żeligowskiego — 4) 
prof. Z. Hryniewicz wygłosi odczyt na temat 
„Poprawa rasy ludzkiej”. 

Początek o godz. 5.30 
wolny. 

— Uwadze Sybiraków. W niedzielę, dnia 
22 b.m. o godz. 5 po południu w: 'okalu przy 
ul. Arsenalskiej Nr. 4 m. 9 ma się odbyć do 
roczne walne zgromadzenie członków okręgu 
wileńskiego Związku Sybiraków z następu- 
jącym porządkiem dziennym: 

1) Sprawozdanie zarządu, 2) sprawozda 
nie komisji rewizyjnej, 3) udzielenie absolu- 
torjum zarządowi, 4) wybory nowego zarzą 
du okręgowego, 5) wiybory nowej komisji 
rewizyjnej, 6) wolne wnioski. 

— Dyrekcja Państwowej Szkoły Rzernieśl 
niczo-Przemysłowej w Wilnie podaje do wia 

domości, że zebranie rodziców uczniów od- 
vędzie się dzisiaj, dnia 18 listopada, o go- 
dzinie 6 wieczór, w gmachu szkoły, przy uli- 
cy Kopanica 5. Obecność wszystkich rodzi- 
ców lub opiekunów jest bezwzględnie konie- 
czna. 

— Wileńskie T-wo Nowoczesnego Wy- 
chowania zawiadamia, że w piątek, dnia 20 

bm. odbędzie się zebranie T-wa w sali Ku- 
ratorjum OSW (Wołana 10), o godzinie 7 

po południu. Na porządku dziennym referat 

p. Janiny Adolphówny pt. „O szarej teorji i 
złotem drzewie życia, które jest chore* (Pro 

blemy wychowawicze na tle przeciwieństwa 
Wschodu i Zachodu). Po referacie dyskusja. 
Wstęp wolny. Goście mite widziani. 

— Zarząd Wil. Tow.  Ginekologicznego 
podaje do wiądomości, iż w dniu 19 bm., o 

godzinie 20-ej, w lokalu Kliniki Położniczo- 
ginekołogicznej USB (ul. Bogusławska З) 

odbędzie się naukowe posiedzenie Towarzy- 

stwa Ginekołogiczne z następującym porząd 

kiem dziennym: 
1. Sprawa składek. 
2, Przypadek własny — dr Giecow. 

3. Demonstracja ze Szpitala Św. Jakóba. 
4, Demonstracja z Kliniki USB, 
— Zarząd Resursy Rzemieślniczej poda- 

je do wiadomości, iż w dniu 18 bm., o go- 

dzinie 20, odbędzie się odczyt p. Ministra 

Staniewicza o obecnym stanie gospodarczym, 

na który Zarząd Res. zaprasza swych człon- 

ków, 

    

wiecz. Wstęp 

RÓŻNE 

— (J.H.) Gdzie leży Wilno? Zdarza się 

czasami, że na korespondencji z Niemiec do 

Wiłna, czytamy najwyraźniej adnotację urzę 

du pocztowego — „Russland*! Ha, trudno! 

Trudno wymagać znajomości powojennej ge 

ografji świata od urzędnika pocztowego — 

Niemca, dla którego — Deutschland  iiber 

alles" jest wszystkiem. г 

Częściej natomiast otrzymujemy listy z 

Małopolski, a zwłaszcza ze Lwowa, z rów- 

nież niewłaściwą adnotacją, a mianowicie: 

„Polska“! 
Najwięcej takich listów: (z adnotacją Pol- 

ska) wysyła Dr. $. Somerstein (Lwów, Het- 

mańska, 24). Czyżby dla obawy, że sty 

te mogą trafić do innego państwa 
A-może to wina samego Wilna, 

niewiele dba o swą reklamę? 

Może..; w każdym bądź razie świadczy 

to dobitnie, iż nawet część naszej inteligencji 

przyczynia się do stwiarzania wątpliwości o 

położeniu i przynależność. Wilna. 

— Nowi radcowie Izby P.-H. — Na о- 

statniem walnem zebraniu Stowarzysżen'a 

Kupców. i Przemysłowców Chrześcijan w 

Wilnie, odbytem pod przewodnictwem komi 

sarza wyborczego inż, Władysława Hajdu- 

kiewicza, zostali wybrani na opróżnione trzy 

miejsca radców Izby Przemysłowo - Handlo 

wej w Wilnie do tego Stowarzyszenia pp. 

inż. Józef Fiedorowicz i inż. Edward Lange 

—- do Seksji Przemysłowej, oraz dr. Kazi- 

mierz Niżyński do Sekcji Handlowej Izby. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w Lutni, Dziś o godzi- 

nie 8 wieczorem odegrana będzie najnow- 

które 

    
     

  
GŁÓWNA 
WYGRANA 

        a 
į 

3 nastąpiła abdykacja , — to prawdo- 

| nak w tym Okresie abdykacji bez- 
względnie przeciwnym. Tak w prze- 

_ jeździe przez Berlin, 30-X. uczestniczy 
| w radzie gabinetowej i opowiada się 

_ „Sorąco przeciw abdykacji. Gdy zaś w 

 łdwą dni później Maks Badeński po- 
słał do Spa, do Wilhelma, pruskiego 
Ministra Drewsa, by go namawiał do 

/ abdykacji, . Wilhelm przywołuje wów- 
Czas na pomoc Groenera, który ostro 

©ponuje przeciw abdykacji. Cesarz był 

Nawet wyjątkowo zadowolony Z Za- 
chowania się Groenera, zwłaszcza, iż 

„Nie byt on oficerem pruskim, lecz 
_ Wirtemberskim. Wreszcie sprowadzo- 
- hy do Berlina na radę ministrów 5-X1. 
| 2 jednej strony przedstawia stan ar- 

mji tak czarno, iż Erzberger zostaje 
- Natychmiast wysłany z wiadomą in- 

strukcją, a z drugiej w dalszym ciągu 
energicznie sprzeciwia się abdykacji. 
„Jeżeli — mówił Groener — trwać bę 

4 dzie kampanja przeciw cesarzowi, ar- 
, |mja zdezorganizuje się i cofając się, 

Pokaże najgorsze strony bestji ludz- 
kiej”, Jest to opinja, którą Groener i 

| Hindenburg często powtarzali w tym 
Okresie. 

Od 6-XI. dc 9-XI nie zaszła żadna 
zążna zmiana w nastrojach armji. 
hajdowała się ona w rękach dowód- 

      

  

    

    

24-ta Loterja Panstwowa 

MILJON ZŁ. 
OGÓLNA SUMA WYGRANYCH 32.000.000 

Co drugi los wygrywa 
KUP LOS W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

K. Gorżuchowskieg0 ZAMKOWA 9. 
Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą 

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

ty- czyli szefowi wojsk. gab. cesarza, ge- wością etc. 

   

nieprzyjacielskim. Natomiast na 

rozpaczliwej walki 'z flotą angielską i 
w ostatniej chwiłi rozstrzygnąć wojnę nym winowajcą tych wypadków i złe- na otoczenie Wilhelma w najwyższym 
na korzyść Niemiec. Jednocześnie na- 
stąpiły rozruchy w całym szeregu 
miast niemieckich, między innemi w Najlepsze chyba dziś oświetlenie tych zupełnie stracona, gdy nagle głosu za- 
Kolonji i Moguncji. Cesarz nie stracił 
jednak głowy i polecił sztabowi gene- 
ralnemu wypracowanie planu sprowa- 
dzenia kilku dywizyj z frontu i odzy- 
skania mostów na Renie. Był to: jedy- 
ny sposób umożliwienia dalszej kam- 
panji. Ale właśnie w nocy z 8 na 9.XI. 
nastąpił zupełny i trudny do wytłuma- 
czenia przewrót w opinjach gen. Groe 
nera. Generał ten, który dotąd był tak 
przeciwny abdykacji i tak pewny, iż 

cała armja trzyma z cesarzem, nagle i 

bez żadnego porązumienia z frontem 
zaczyna podtrzymywać zdanie  prze-. 

ciwne. Hindenburg poszedł oczywiście 
za zdaniem Groenera. Hindenburg wo- 

góle szedł zawsze za zdaniem każdo- 

razowego premjera. Wogóle wydaje 

się, iż autorytet, którym cieszy się dzi 

siejszy prezydent w polskich sierach 

intelektualnych, jest nieco przesadzo- 

my. Podążał on za ewolucjami naj- 

pierw Ludendorffa, potem  Groenera. 
Dzisiaj podąża za swoimi premjerami... 

Tak więc 8-XI. wieczorem Groener 

SŁAW. 

W sobotę 21-go listopada o godz. 
9.tej rano J.E. ks. Arcybiskup dokona 
poświęcenia po odnowieniu kaplicy Mat- 
ki Boskiej Ostrobramskiej 1 korse- 
kracji ołtarza poczem odprawi uro- 
czystą mszę Św. 

W piątek zaś 20-go b. m. o godz. 

U 

PO ODNOWIENIU. 
6.30 wieczorem w dolnym kościele 

Ostrobramskim zostaną wystawione 

ku czci publicznej Relikwje owiętych 

Pańskich, które w sobotę z rana będą 

przeniesione uroczyście do Kaplicy i 

umieszczone w konsekrowanym oł- 

tarzu. 

ATEITIS TBA TTT I TATTO 

sza sztuka Jerzego Kaisera, „Dzienh paždzier- 
nikowy”, w reżyserji Stanisławy Wysockiej, 
w wykonaniu p.p. Dunin-Rychtowskiej, Ma- 
reckiej, Glińskiego,  Jaškiewicza i Loedlą. 
Treść utworu, przepojona mistycznem, peł- 
na niesamowitego nastroju, przykuwa uwa= 
gę widza od początku do, końca przedstawie 
nia. Niesamowity nastrój potęgują niezwykle 
oryginalne dekoracje pomysłu W. Makojnika. 

Jutro ! dni następnych „Dzień październi- 
kowy“. 

— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś, o 
godzinie 8 wiecz. ukaże się „Róża”, jedno z 
najpotężniejszych dzieł 5. Żeromskiego. 
Przedstawienie to, będące jednym z najwięk- 
szych sukcesów artystycznych bieżącego se- 
zonu, zostało zakupione przez TUR. 

Jutro i dni następnych „La!ka”, mełodyji 
na operetka Audrana. 

— Św, Mikołaj dla dzieci wileńskich. Nie- 
lada niespodziankę przygotowuje Teatr Lut 
nia dła grzecznych dzieci wiłeńskich. Oto 
dmia 6 grudnia b.r. popołudniowe przedsta- 
wienie „Kopciuszka“ w Lutni zaszczyci swo 
ją obecnością sam św. Mikołaj, który będzie 
rozdawał podarunki grzecznym dzieciom. To 
też nie watpimy, że wszystkie dzieci zbiorą 
Się dnia 6 grudnia o godz. 4 po południu w 
sali Teatru Lutnia. 

— Udogodnienie dla P. T. Publiczności. 
Dyrekcja Teatrów Miejskich ZASP w Wilnie 
niniejszem komunikuje, że dla wygody pu- 
blicznośc. postanowiła zezwalać wejście na 
widownię paniom bez zdejmowania kapelu- 

szy. Udogodnienie niniejsze obejmuje rów- 

nież parter. 
—Zmiana systemu  repertuarowego w 

Teatrach Miejskich, Dyrekcja Teatrów Miej 
skich ZASP w Wilnie komunikuje, że dła wy 
gody P. T. publiczności wprowadza zmianę 
systemu repertuarowego. Odtąd każda sztu- 
ka grana będzie bez przerwy przez szereg 
dni z rzędu, w: odróżnieniu od panującego 
dotąd systemu przeplatania sztuk. 

— Radosny Poranek. Po prześlicznym 
Kopciuszku w Teatrze Miejskim w Lutni, od- 

będzie się w niedzielę dnia 6 grudnia „Rados 

ny poranek" dla naszych mi!usińskich. Szcze 

góły bliższe chowane są dotąd w ukryciu 

przez zazdrosną reżyserję. To jedno możemy 

podać do publicznej wiadomośc., iż przedsta 

wiienie będzie bardzo urozmaicone, 

i ciekawe. Na zakończenie, jako w dniu swe 

Powtórne oświadczenie 
W odpowiedzi PP. dełegatom zgromadze 

nia ogólno-akademickiego w związku z ich 

listem do Redakcji należy *zaznaczyć co na- 

stępuje: 

1) p. student Branicki Zygmunt na: au- 

djencji u Pana Rektora podał tylko, że jest 

Mu znany z okresu starań o zatwierdzenie 

przez Senat Korporacji „Piłsudja”; 

2) będąc usuniętym z tej korporacji je- 

szcze w maju br. i to bez prawa powrotu, 

odznak korporacyjnych, pomimo upomnień 

dotychczas nie oddał. 

Proiesor Dr. Szymański, 

Kurator Korporacji „Pilsudja“. 

  

z CHAMSKICH 
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WIĘCENIE KAPLICY OSTROBRAMSKIEJ 

Jadwiga Turkułłowa | 
po przewlekłej chorobie zmarła nagle dn. 17 listopada 1931 r. 

Ekspcrtacja 
czwartek da. 19 listopada r. b. o godz. 3 
Rossa. 

zwłok z domu żałoby przy vl. Magdaleny 4, nastąpi we 
ej popoł, do kaplicy na cmeutarzu 

Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbędzie się w piątek dnia 20 listo- 

pada ogodz. 10-ej rano na Rossie. 

O tych smutnych obrządkach zawiadamia pogrążona w głębokim żału 

RODZINA 

    
  

Dobrze przeprowadzony powszechny 

spis ludności — to podwaliny ustawodaw- 

stwa. Jesteś uświadomionym obywatelem i 

będziesz współdziałał z władzami spisowemi. 

  

  

Nadużycia w Bratniej 
OSK. CZEREWKO I PUCHALSKI 

Pomocy przed Sądem 
SKAZANI NA 6 M. WIĘZIENIA 

DRUGI DZIEŃ PROCESU* 

Sensacyjną rozprawę o nadużycia w Brat- 
niej Pomocy Mł Akademickiej USB w dru- 
gim dniu zainaugurowało przemówienie pro- 
kuratora Odyńca, który domagał się surowe 
go ukarania winnych. 

— Oskarżeni — mówił prokurator — by- 
li przedstawicielami tej gorąco ukochanej 
przez wszystkich obywateli, Rzeszy Akade- 

mickiej. Musieli oni dbać o swoją opinię i 
tem samem o dobrą opinję Stowarzyszenia, 
przez siebie reprezentowanego. 

Mało tego, jako prezesi, byli oni wycho- 
wawcami rzeszy akademickiej, musieli oni w 
myśl hasła wykutego na dziedzińcu Śniade- 
ckich prowadzić młodzież ku gwiazdom. 

Ku jakim to gwiazdom, prowadzili mło- 
dzież oskarżeni? — zapytuje p. prokurator— 
Pomijając szkody moralne, wyrządzone przez 
zachowanie się oskarżonych, były wyrządzo- 
ne duże szkody materjalne, zostały wykryte 
nadużycia. Za te przestępstwa oskarżeni mu- 

barwne Szą być surowo ukarani. 

Następnie zabiera głos pełnomocnik po- 

go święta, ukaże się dziatwie ukochany jej wodu cywilnego adw. H. Zasztowtt-Sukien- 

Patron, Święty Mikołaj w otoczeniu aniołów. nicka, W swojem przemówieniu powód cywil 

Będą niestety i djabełki, bo ci umieją SIĘ ny zaznacza, że niedopuszczalne są takie 

wszędy wścibić. Pójdą pewno jak niepySzmi, wybryki, na jakie sobie pozwalali oskarżeni. 

bo czyż w Wilnie może być bodaj jedno Następnie została omówiona przez p. Stt- 
dziecko — któremuby rogaty djabeł miał kjennicką, kwestja reprezentacji i przyjęć w 
prawo ofiarować „Rozgę“. Ceny miejsc jak- 
ацнг 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Helios: Wesoły Porucznik. 
Hollywood: Wesoły Porucznik. 

Casino: Podniebny romans (Piekło). 
Pan: Marokko. 
Światowid: Władczyni miłości. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Korzystają, że policja jest zajęta czem 

innem. Brajnonow. Izraelowi (Bazyljańska 

nr. 6) nieznani sprawcy skradli z mieszka- 

nia garderobę męską, damską i różną bieli- 

znę łącznej wartości 1107 zł. 
— Szymańskiej Marji (Gimnazjalna 10) 

skradziono futro damskie „źrebak'* oraz dro 

bną biżuterję łącznej wartości 1500 zł. 
— Dudek Józefie (Targowa 19) niezna- 

ni sprawcy skradli futro (koty syberyjskie) 

oraz na szkodę jej sublokatora Piłchowskie- 
go Zygmunta futro — imitacja małp — łącz 

nej wartości 775 zł. 
— Ze strychu domu przy ulicy Sadowej 

nr. 7, na szkodę Chalperynowej Frydy, nie- 

znani sprawcy skradli bieliznę damską, mę- 
ską oraz stołową łącznej wartości 500 zł. 

— Złodzieje zapomocą zrobienia otwioru 
w ścianie dostali się do kuźni przy ul. Dyne 

burskiej 9 i skradli Martynesisowi Justynowi 
(Nowogródzka 35) różnych narzędzi kowal- 
skich wartości 468 zł. 

— Lewinsonowi Jankiełowi (Wingry 13) 

nieznani sprawcy spradli z mieszkania garde- 

robę męską, bieliznę, obuwie oraz zegarek 

łącznej wartości 310 zł. 
— Podrzutek. — 4-tygodniowego pod- 

rzutka płci żeńskiej znaleziono w! klatce scho 
dowej domu Nr 35 przy ulicy Mickiewicza i 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Zatrucie się. Kraft Jadwiga (Popław- 
ska 30) w dniu 16 bm., w celu pozbawienia 
się życia wypiła esencji octowej z domieszką jeg: 
jodyny. Desperatkę odwieziono do szpitala 
w Stanie niezagrażającym życiu. 

— Zamach samobójczy. Otruła się esen- 
cją 18-letnia Luba Bernsztejn (Jatkowa 4). 
Ufokowano ją w szpitalu Żydowskim. Po- 
wodem targnięcia się na życie było wyeksmi 
towanie z mieszkania. * 

podobnie możnaby było uratować mo- łach rozpoczęło się silne wrzenie. Na- nerałowi von Plessen, iż niema mowy nieczność abdykacji cesarza, abdyka- 

Narchję w Niemczech. Groener był jed stąpił mianowicie biint iloty, którą ad- o odebraniu powstańcom mostów na cji, 

mirał von Hipper pragnął poderwać do Renie. Implikowało to właściwie i ab- nic 
dykację i wyjazd do Holandii. Głów- 

go Światła które stąd : padło na armię 
niemiecką, jest więc także  Groener. 

wypadków mieści się w absolutnie ob- 
jektywnej książce uczonego francuskie 
go M. Baumonta p. t. „L'abdication de 
Guillaume II“. 

Rozstrzygająca scena odbyła się 
następnego dnia, 9-XI. przed polu- 
dniem, w Spa, w pałacyku La Fraineu- 
se, w którym dwa lata później odby- 
wać się miała — smutnej dla nas pa- 
mięci — konferencja. Zebrała się tam 
grupa oficerów i dyplomatów, bawią- 
cych przy cesarzu, między in. Wilhelm, 
Groenrner i Hindenburg. Celem kon- 
ferencji było ustalenie dalszego postę- 
powania. Pierwszy zabrał głos Hinden 
burg i oświadczył, iż uważa plan dal- 
szej walki i odzyskania mostów na 
Renie za niemożliwy i oddaje głos 
Groenerowi, który jako  Wirtember- 
czyk, będzie mógł powiedzieć rzeczy, 
przed któremi wzdraga się on — ofi- 
cer pruski. Wówczas Groener wystąpił 
z długiem expose, w którem utrzymy- 
wał „iż armża jest straszliwie zdemora 
lizowana i zrewolucjonizowana, iż o- 

i dzielnie stawiała opór wojskom i towarzyszący mu Hindenburg oświad derwanie paru dywizyj jest niemożli- 

kolonji Legaciszki, Zdaniem mówcy, studenci 

nie mieli prawa wydawać pieniędzy publicz- 

nych na przyjęcia i reprezentacje. Serdecz- 
ny stosunek do podejmowanych osób, to są 

cechy akademików. Z kolei przechodzi po- 

wód cywilny do omówienia szkód, wyrządzo 

nych przez gospodarkę oskarżonych. Są one 

dwojakiego rodzaju. 
stoją szkody moralne — tych obliczyć nie 

podobna. Następnie zaś, są szkody materjal- 

ne, które zdołano ustalić za pośrednictwem 

biegłego Giecewicza. Suma ta została przez 

powoda cywilnego oznaczona w podaniu do 

Sądu. W konkluzji swego przemówienia 0- 

skarżyciel prywatny prosi o zasądzenie po- 

wództwa i ukaranie winnych. 

Z kolei zabiera głos obrońca oskarżone- 

go Michała Czerewko, adw. Jan Łuczywek. 

W pierwszej części swego przemówienia 

obrońca przystępuje do charakterystyki aktu 

oskarżenia. żądając zmiany kwalifikacji czy- 

nu adw. Łuczywek motywuje to tem, że 

Bratnia Pomoc nie jest instytucią dobroczyn- 

ną, przeto czyn oskarżonych nie można ująć 

w karby 578 art. KK. raczej art, 574, cz, III 

KK odpowiednio kwalifikuje czyny oskaržo= 

mych. Następnie została omówiona przez 

chrońcę druga cześć aktu oskarżenia, a mia- 

nowicie — nielegalne użycie pieczęci Bratniej 

Pomocy, jak twierdziła obrona użycie pieczę- 

ci nie może być w danym wypadku karane,. 

gdyż sam fakt przyłożenia pieczęci żadnych 

skutków za sobą nie pociąga, dopiero poło- 

żenie pod pieczęcia podpisów prezesa Za- 

rządu i jednego członka nadaje danemu do- 

kumentowi wartość. 
Przechodzac do drugiej części swego prze 

mówienia, obrońca Czerewki oświadcza, że 

Czerewko żadnych konsewency: tego cn się 

działo w łonie Bratniej Pomocy ponosić nie 

może, gdyż niedobór pieniędzy, powstały z 

jego winy, został całkowicie pokryty, co 
stwierdzaia sty przedłożone Sądewi, i to, 

że 'współoskarżony Puchalski przyjał na sie- 

bie pokrycie wszystkich zadłużeń Czerewki. 
(Puchalski otrzymał od rodziny Czerewki su posesji nr. 99, przy ulicy Połockiej, w po- nie, 

rodzina zobowiązała bliskiej Nowej Wiłejce, znaleziono trupa An- wolwerowej. mę 2,600 zł., pozatem 
się wypłacać co miesiąc Puchalskiemu 500 

zł.). Wobec powyższego adw. Łuczywek wna 

Wogóle insynuował ko- 

Na pierwszym planie 

Si o całkowite uniewinnienie swego klijenta. 
W dalszym ciągu przemawia obrońca 

Ryszarda Puchalskiego adw. Mieczysław En- 
giel. Przez krótką chwilę mec, Engiel za- 
trzymuje się nad kwaliiikacją czynów, co już 
uprzedno było omówionem przez obronę 
Czerewki, następnie charakteryzuje swe- 
go klijenta, jako młodzieńca wyjątkowo 
uczciwego, dopkrogod chwili zaprzyjažnie- 
nia się z Czerewką Zaczyna się zła passa ży- 
cia Puchalskiego. Podpada on pod całkowi- 
ty wpływ współoskarżonego. Dzięki mięk- 
kości swego serca dał się Puchalski wciąg- 
nąć do całej sprawy, Za co ponosi konsek- 
wencje zarówno materjalne jak i moralne. 

Wobec powyższego p. mecenas Engiel 
wnosi o całkowite uniewinnienie Puchalskie- 
go. : 

Jeszcze w sprawie Puchalskiego przema- 
wia apl, adw. Marjan Kowalski, który przy- 
łączając się do wywodów swego patrona, do 
daje jako okoliczność łagodzącą w tej spra- 
wie to, że w łonie Bratniej Pomocy istniały 
niezdrowe stosunki oddawna, przeto oskarżo 
ny nie może odpowiadać za czyny swoich 
poprzedników. 

Następują repliki stron, poczem Sąd udaje 
się na naradę. 

O godzinie 14 m. 30 zostaje ogłoszony 
wyrok, na mocy którego obaj oskarże- 
ni zostają skazani na zam- 
knięcie w więzieniu na prze- 
ciąg 6-ciu miesięcy. 

Oskarżonym została wymierzona stosun- 
kowo niewysoka kara ze względu na ich 
młody wiek. 

Sąd wyraził nadzieję, że obecna sprawa 
będzie ostrzeżeniem dla oskarżonych w przy 
szłości. 
  

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

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

Rolniczych. 

Wilcze zęby 
Z CHÓRU 

Próba piątkowa przeniesiona na dziś w 
mieszkaniu prywatnem przy ul. Piaskowej 
12 — 6. jednocześnie odbędzie się zebranie 
z p. kuratorem chóru celem omówienia b.e- 
żących wypadków. 

    
  

  

Pamiętaj, że obowiązkiem  uświadomio- 
nego obywatela jest współdziałanie przy 
li Powszechnym Spisie Li i 
  

  

WiLEŃSKA GRUPA 
B. B. W. R. 

© zajściach wileńskich. 

W dniu 17 listopada 1931 roku 
odbyło się posiedzenie Wileńskież 
Grupy Posłów i Senatorów B.B W.R.. 
na którem rozważano zajścia na. tle 
ostatnich rozruchów akademickich. w 
wyniku obrad powzięto następują + 
uchwałę: 

Ubolewania godne wypadki z ostat 
niego tygodnia są wynikiem planoweł 
akcji obozu nacjonalistycznego, Skie- 
rowanej ku przywróceniu swego wpły- 
wu wśród młodzieży akademickie. 
Rzucone przez przybyłych w tym ce'u 
do W lna organizatorów hasła nien. - 
wiści rasowej czy wyznaniowej stają 
w rażącej sprzeczności z tak jeszcz: 
niedawno przyjętą przez Sejm i Se- 
nat uchwałą, głoszącą, że w Rzeczy- 
pospolitej Polskiej nie maią mocy 
prawnej żadne ustawy, wydane przez 
państwa zaborcze, ograniczające w 
prawach obywateli ze względów raso- 
wych, narodowościowych, wyznanio- 
wych lub językowych. Czyny, do któ- 
rych nawoływano i których w ubieg- 
łym tygodniu się dopuszczono, win- 
ny być uznane za antypaństwowe, wy- 
rządzające szkodę i krzywdę imienio- 
wi polskiego narodu. Z uznaniem pod- 
kreślić należy, ze znaczna część pol- 
skiej młodzieży akademickiej nie pod- 
dała się nawoływaniu podżegaczy po- 
gromowych, a pozostała wierna pięk- 
nym tradycjom Rzeczypospolitej, w 
szczególności tradycjom Wilna jako 
stolicy kraju, gdzie od wieków zgod- 
nie współżyje ludność rozmaitych wy - 
znań i narodowości. Wierzymy, że ca- 
ła wileńska młodzież akademicka, 
pomna prześwietnych tradycyj Wszech- 
nicy Batorowej, wkroczy .na drogę 
spokojnej pracy naukowej, czem zło- 
ży dowody należytego zrozumienia 
obowiązku wobec państwa i społe- 
czeństwa. Mamy głębokie przeświad- 
czenie, że władze Uniwersytetu, oce- 
niając trafnie sytuacje i nastroje, wy- 
znaczą właściwy termin dla otwarcia 
podwoi zamkniętej Wszechnicy. 

Pozatem rozpatrzono cały szereg 
spraw gospodarczych i organizacyj- 
nych. 3 

Podziękowanie 
Tą drogą składam serdeczne pcd'ięko- 
wanie Panu Andrzejowi Tarpiński ma 
doktorowi szk ły Rolniczej w Żyrowi- 
cach pow. Słonim za zupełne wyle- 
czenie mię z gruźlicy na którą cierpia- 
łam w przeciągu trzech lat. 

Kowerkowa 
nauczycielka i   

Zagadkowa śmierć ucznia 
WILNO. — Wczoraj w nocy, w bramie kształcających kursów technicznych w Wi 

toniego Bogdanowicza, łat 19, ucznia do- 

Groener odpowiedział odwołaniem się 

z poniósł Śmierć od kuli re- 

W jakich okolicznościach wypadek na: 
stąpił, toczy się dochodzenie. 

  

Rolę Wilhelma. Il-go w czasie woj 
do wspaniałomyślności Wilhelma, któ- 
rego wzywał do niewywoływania woj- 
tania o zdanie w tej sprawie wszyst- 
kich oficerów, bawiących w Spa i 
wszystkich dowódców armii. 

Jeżeli Wilhelm, który początkowo 
całą duszą stanął po stronie Schułen- 
burga, ostatęcznie przechylił się do 

żądał szef szt. Kronprinca, gen. hr. Fry koncepcji wyjazdu do Holandji, to 
deryk von der Schulenburg, który swem wpłynęło na to parę czynników. Prze- 

wystąpieniem miał dać ostatnią szansę dewszystkiem zapytania, skierowane 

Wilhelmowi i udowodnić, iż byli. wów przez Groenera, wywołały odpowiedzi 

czas w Nemczech ludzie, przejęci daw b. pesymistyczne. Nie dowodziło to 

nemi ideałami rycersko-monarchiczne- jednak niczego, gdyż wszystkie rady 
mi. Schulenburg przybył do Spa tego wojenne dają zwykle wyniki tego ro- 

samego dnia rano, prosto z frontu, i dzaju. Przypominam sobie w. tej chwili 

w dosyć tajemniczych okolicznościach. trzy przykłady na stwierdzenie tej .0- 

Zdawałoby się, iż to stara tradycja ar- gólnej zasady. Będą to: 1) zapytania, 
mji pruskiej przywołała do głównej skierowane przez rząd Czartoryskiego 

kwatery tego, który miał być jej ostat do armji w okresie dowództwa Dem- 
nim paladynem. Wobec Groenera, re- bińskiego w 1831 roku; 2) rady, któ- 

prezentującego kulturę burżuazyjną, Te marsz. Bazaine urządzał w Metzu 

Schulenburg był typowym obrońcą przed kapitualacją i 3) ukr, rady przed 
„mistyki prawicowej”. Ich dyskusja przejściem armii galicyjskiej do Deni- 

jest dla mnie najlepszym symbolem, kina w listopadzie 1919 roku w Żme- 

ilustrujących walkę tych dwu kultur. rynce etc, Wszystkie te narady z niż- 

Praktycznie Schulenburg podejmował szymi wojskowymi dały również nega- 

się wypracować plan, umożliwiający tywny i pesymistyczny wynik, jak za- 

przedłużenie walk i domagał się, by pytania Groenerowskiego. Po drugie na 

Wilhelm, objąwszy osobiście dowództ- decyzję Wilhelma wpłynął wyjazd 
wo, przywrócił paru dywizjami porzą- Schulenburga, który 9-XI. po południu 

dek nad Renem i przedłużył walki na musiał wracać do sztabu  Kronprinca. 

froncie. Groenerowi zarzucał absolut- Lecz-najważniejszą przyczyną była nie 

ną nieznajomość nastrojów frontowych. chęć do wywoływania wojny domowej. 

która w owej chwili nie mogła już 
pomóc. 
Przemówienie  Groenera wywołało 

stopniu przygniatające wrażenie i nie- 
jako panikę. Sytuacja zdawała się już 

ny światowej uważam za niedocenioną 
przez historjograiję. Była ona właści- 
wie rzędem ciężkich ofiar, które czy- 
nit ze swej miłości własnej dla dobra. 
Niemiec. Tak, np., nie próbował na - 
wet osobiście kierować armią, gdyż 
rozumiał, iż Ludendorif zrobi to lepiej. 
Podporządkował się ogromnemu auto- 
rytetowi moralnemu, którym — słusz- 
nie czy. niesłusznie. cieszył się wów 
czas Hindenburg. Wreszcie uczynił naj 
większą ofiarę i naraził się na napaści 
olbrzymiej ilości pigmejów i paszkwi- 
lantów, by uchronić Niemcy od wojny 
domowej. jeżeli nasza interpretacja 
jest prawdziwa, to zaiste dziwnie tra- 
giczną się wydaje historja: ostatniego 
cesarza Niemiec. ! 

Pozostaje jeszcze  nierozstrzygnię- 
tem pytanie, czy rzeczywiście usunię- 
cie monarchji niemieckiej przyczyniło 
się do ocalenia tego kraju przed rewo- 
lucją proletarjacką? Kwestja ta jest 
zbyt skomplikowana, by ją. można by- 
ło rozstrzygnąć w paru zdaniach. О- 
graniczymy się więc do stwierdzenia, 
że tak Groener, gdy wykładał mini- 
strom sytuację w Berlinie 5 - XI., jak 
i Ebert,-gdy irytował się naScheide - 
manna za proklamację republiki, byli 
zdania, iż właśnie upadek monarchii 
może przyczynić się do wywołania ta- 
kiej rewolucji. Sapienti sat. ; 

Adolf M. Bocheński.



"jgację, że 

* Jiszu. 
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JUBILEUSZ TEATRU 
POLSKIEGO 

W związku z jubileuszem Teatru 
Polskiego w Wilnie, p. prezydent mia- 
sta Józef Folejewski przyjął delegację 
"w osobach: ks. Kretowicza, p. L. 
(Ostreyki i p. L. Śmiałowskiego. 
‚ Po omówieniu całokształtu sprawy, 
*zdecydowano powołać specjalny komi- 
tet jubileuszowy, który zajmie się opra 
cowaniem szczegółów ' programu, oraz 
wyznaczeniem terminu. 

,  P. prezydent miasta zapewnił dele- 
miasto z całą gotowością 

przyjmie udział w organizacji jubileu- 

W. tej sprawie odbędzie się organi- 
zacyjne zebranie Komitetu w piątek 
najbliższy o godz. 6 w. w sali posie- 
„dzeń Rady Miejskiej. (2) 

Komunikat 
KURS DLA OKRĘGOWYCH . KOMISARZY 

SPISOWYCH M. WILNA 

Kurs odbędzie się w dniach 23—28 listo- 
pąda 1931 r. Program Kursu przewiduje 6 
wykładów pe 45 minut każdy, odbytych w 
ciągu 3 dm.. Spis próbny dła komisarzy okrę 
gowych odbędzie się w dniu 27; omówienie 
wyników spisu próbnego dnia 30 listopada 
i 

Sprawy organizacyjne zostaną  załatwioć 
me w dniu 19 iistopada rb. po omówieniu wy 
V spisu próbnego, dąkonanego przez 

starszych komisarzy Spisowych. Zaintereso- 
«wani starst t okręgowi komisarze winni się 
zwracać w sprawach szkolenia według 
przynależności do kierowników poszczegól 
nych grup, 4 

_ Całość kursu zostaje rozdzielona na na- 
stępujące grupy: 

Grupa I. Kierownik grupy — prof. M. 
, Gitkowisk:, 

Wykładowcy —. starsi komisarze — stu- 
denci USB. 

"Słuchacze — komisarze okręgowi — stu- 
denci USB. 

Grupa II, — Kierownik grupy — 
tor A, Milikont-Narwoysz. 

Wykładowcy — starsi komisarze — nau- 

wizyta- 

,czycielowie seminarjum, szkół średnich, pow- 
„szechnychi i zawodowych, wyjąwszy Insty- 
tut N. Handl.-Gosp. 

Słuchacze — uczniowie iwszystkich od- 
„nośnych zakładów. 

Grupa III. — Kierownik grupy — prof. 
Studnicki, 

Wykładowcy — starsi komisarze — pro- 
Wi. 

"fesorowie instytutu Nauk Handlowo-Gosp. 
Słuchacze — komisarze okręgowi — stu- 

aenci łnst. Nauk Handl.-Gosp. 

  

Grupa IV. — Kierownik grupy — zastęp- 
ca nacz. kom, |. Święcicki. 

Wykładowcy — niektórzy ze starszych 
komisarzy — nauczyciełowie szkół średnich 
oraz starsi komisarze -— urzędnicy państwo- 
wi różnych instytucyj. 

Siuchacze — okręgowi komisarze — u- 
rzędnicy państw. różnych instyt, 

Grupa V. — Kierownik grupy — zastęp- 
ca kierownika Centralnego Biura Statystycz- 
nego m. Wilna W, Pac-Pomarnacki. 

Wykładowcy — starsi komisarze — u- 
rzędnicy Magistratu m. Wilna. 

Słuchacze — komisarze okręgowi — u- 
rzędnicy Magistratu, Izby Przemysłowo-Han 
dlowej oraz osoby nieprzydziełone do innych 
grip. 

(—) T. Nagurski 
Naczeiny komisarz spisowy m, Wilna, 

  

Na drugiem piętrze naszego 

Sprzedaż 

З ООО 

  

Ješli nie teraz, to kiedy? 
  

    

5 

“ Wilno, Nie 

Już jutro ciągnienie 1 klasy 24 'Loterji Państw. 
  

    
sę 

      

miecka 35, tel. 13-17. PKO. 80928 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40. Oddział w Lidzie, Suwalska 22. 

Cena 1/4 losu 10 złotych. 
  

Radjo wileńskie 

ŚRODA, DNIA 18 LISTOPADA 

11,40 Komunikaty z Warszawy. 
13,10 Komunikat meteorologiczny z War 

szawy. 
14,05 Muzyka z płyt. 
15,05 Komunikaty z Warszawy. 
15,20 „Mała skrzyneczka* — listy dzie- 

ci omówi Ciocia Hala. 
15,45 Koncert dla młodzieży (płyty). 
16,20 „O Karolu Miarce** — odczyt 

Katowic wygłosi Wł. Dzięgiel, 
z 

16,40 Codzienny odcinek poówieściowy. 
16,55 Lekcja angielskiego z Warszawy. 
17,10 Odczyt z Warszawy. 
17,35 Audycja premjerowa  „Lalka“ — 

Audrana w inscenizacji W. Raduiskiego. 
18,00 Koncert z Warszawy. 
18,50 Chwilka strzelecka. 
19,00 Przegląd litewski. 
19,15 „Pieniądz a sport amatorski" — 

dialog Władysława janiszewskiego. : Jaro- 
sława Niecieckiego. 

20,00 Feljeton o Rūmunji z Warszawy. 
21,00 Słuchowisko z Warszawy. 
20,15 Więczór rumuński z Warszawy. 
21,45 Koncert z Warszawy. 
22,15 Komunikaty z Warszawy. 
22,30 Recital fortepianowy Heleny Hleb- 

Koszańskiej, absolwentki Konserwatorjum 
Wileńskiego — z klasy prof. M. Kimontt 
Jacynowej, W programie utwory Chopina. 

23,00 Muzyka lekka j taneczna z War- 
szawy. 

  

  

Giełda Warszawska 
z dnia 17 listopada 1931 r, 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 8,87.5 — 8,895 — 8,85.5 
Gdańsk 174,00 — 174.48 — 173,57 
Holandja 358,90 — 359,50 — 358,0 
Londyn 33,82 — 33.85 — 33,77 
Nowy-York 8,921 — 8,941 — 8,901 
N.-York kabel 8,928 — 8,948 — 8,908 

Paryż 34,90 — 35,07 — 34,09 
Praga 26,43 — 2642 — 6.36 

Szwajcarja 174,95 — 17438 — 173,52 
Włochy 468 — 46,30 — 46,06 
Berlin w obrotach pryw. 241,70 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 33-— 
4 proc. pożyczka inwestycyjna 79,50 
5 proc. konwersyjna 41,50— — 41,75 
6 proc, dolarowa €0,50 — 63.— — 61,50 
4 proc. dolarowa 43,— 
7 proc. stabilizacyjna 61,50—59,25 — 59,50 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. 

G. K. 94. 

ЧЛЕСЯУТЕЛЕЯ 

lokalu 

Po wyjątkowo zniżonych cenach 

Towarów wystrtowanych i resztek 
Jedwabie, wełny, 

materjały na palta 

i garnitury męskie i damskie, 
materjały meblowe, firanki, 

portjery, Kołdry     

      

„Kto był mord 
Od 'tej chwili weszłam ostatecznie 

на drogę Przygód i Losu. | 

„+ ROZDZIAŁ. VIII. 

  

| "WYPISY*Z: PAMIĘTNIKA SIR EU- 

/ 

'"STPACHEGO  PEDLERA. : 

© Boże; czemu ja nie mogę uzyskać 
tego, żeby mnie zostawiono w spoko 
ju? Jestem cichym, pokojowo usposo- 
bionym 'człowiekiem, lubię klub, 'bri- 
dge'a, 'dobrą kuchnię i stare wino, Lu- 

bię Anglję latem i Riwjerę zimą. Nie 
mam najmniejszej ochoty odegrywać 
roli w sensacyjnych zajściach. Gotów 
jestem czytać sprawozdania z wypad- 

ków, siedząc. w wygodnym fotelu 
przed kominkiem, — ale' nic więcej. 
Nie wymagajcie ode mnie niczego wię 
cej w tym kierunku! Nadewszystko na 
świecie cenię spokój i wygody! 

Aby uzyskać je, poświęcam więk- 
szą część pieniędzy i myśli. Ale, nie- 
stety, trudno jest uzyskać to. Jeśli ja 

osobiście nie mam jakichś przykrości, 
to spadają «one na moje otoczenie. 
Wbrew mej woli wciągnięty jestem do 

wydawca Stanisław Mackiewicz. 

   

ercą? 

M. GORDONE: 
UL. NIEMIECKA 26 

  

zajść, z któremi nie mam w istocie nic 
wspólnego, a to psuje mi nerwy. 

Wszystko zaczęło się od tego, że 
Pedgett wszedł dziś rano do mojej sy- 
pialni z depeszą w ręku i z twarzą 
wydłużoną: o dżiesięć centymetrów. 

„ Pedgett — to mój sekretarz, czło- 
wiek uczciwy, pracowity, staranny i 
pod każdym względem doskonały. Ale 
bardziej męczącego jegomościa nie wi 
działem w życiu. Ile razy łamałem so- 
bie głowę, by znaleźć sposób odczepie 
nia się od niego. Gdzie tam! Czy moż 
na zwolnić sekretarza za to, że mie 
chce siedzieć z założonemi rękami, że 
ciągle pracuje, wstaje o piątej rano i 
nie ma żadnych wad poza tem? Jedy- 
ną zabawną cechą tego człowieka jest 
jego fizjognomja: zawodowego trucicie 
la przy dworze Borgiów!. 

Pracowitość Pedgett:a nie gniewa- 
łaby mnie zapewne tak bardzo, gdy- 
by on nie zmuszał mnie do ciągłego 
wysiłku, Ja pracę traktuję dosyć swo- 
bodnie i bez głębszego zainteresawa- 
nia. Ale Pedgett nie może tego zrożu- 
mieć. Dla niego praca jest świętością. 
Do każdego głupstwa zabiera się z 
powagą i starannością. Oto dlaczego 

ULTRA 

G UL KUO 

W. JUREWICZ 
pzty majster firmy 

) Paweł Bure 
у poleca wielki wybór zegarów 

i biżuterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniżonych 

Wiino, A. Mickiewicza 4. 

  

  

             | 

  

0 IRC | 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

3-go rewiru Wacław Lesniewski zamieszkały 
w Wilnie przy ul. 3-go Maja 13, m, 6 na za- 
aadzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w 
dniu 28 listopada 1931 roku o godzinie 10 
rano w Wilnie przy ul. Bazyljańskiej 4 od« 
będzie się sprzedaż z licytacji publicznej ma- 
jątku ruchomego należącego do Marii Bal- 
czunasowej, składającego się z autobusu 
firmy Chevrolet, oszacowanego na sumę 1500 
złotych na zaspokojenie pretensji Spółdzielni 
autobusowej w sumie 500 złotych z proc, i 
kosztami. 

Komornik Sądowy W. Lesnlewski. 

RARRARNARRRRARUCH 

   

  

   
      

   
   

    Nekrologi, | Żałatwia na 

gti BARDZO dogod 

rekiamy nych warunkach 

< ŁÓW A“ Biuro Reklamówe 
raso [3081 Grėbowskiiėjo 

wszystkich w Wilnie 
pism Garbarska 1, tel. 82 

   ERKSA | Ls 1 alia 

STYLOWE 
eble i nowoczesne 
pierwszorzędnej jakości 

w wielkim -Cia Olkin 

в 
wyborze 
poleca 

Wilno, ul. Niemiecka 3, tel, 362. 

Nadeszło dużo nowości! 

sę zniżone. 
mac.) 

TRUST 
H "EK 3 i BRZEG 

Dr.Ginsberg 
\ Cheroby skėrne, we: 

neryczne i moczopł io- 
we. Wileńska 3, cd 

1 4—-8x, TEL 

ĮAkuszerkiį 
LAS IRN R EADRSCUBKE 0 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

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

ki, kurzajki, wypadanie 
włosów 

Jlosa'*= 
:marszczki, wągry, bre- 
tawki i kurzajki uszewa 
Gabinet -go 
Kosmetyki 
WEZ) Cedió 

!. Hryniewiczowej. 

l. WIELKA A 18 т.9. 
Brzyj,wg. 10-11 4-7 

w. Z. P. AA 3%, 

        

   

    

   
Rz с 

jest dla mnie nieznošny! 
W zeszłym tygodniu przyszła mi 

genjalna myśl do głowy, — wyprawi- 
łem go do Florencji. Skorzystałem z 
tego, że z zachwytem mówił o tem 
mieście, i zaproponowałem mu: 

— Drogi przyjacielu, jedź pan'tam 
jutro. Wszelkie wydatki biorę na sie- 
bie. 

Co prawda nikt nie jeździ do Floren 
cji w styczniu. Ale dla Pedgetta to nie 
ma znaczenia. Wyobrażam go sobie, 
jak z przewodnikiem w ręku kroczy 
ulicami, oglądając wszystko, z właści- 
wą sobie pedanterją, nie omijając żad 
nego muzeum. Niechże zajmie się tu- 
rystyką, «a ja tymczasem wypocznę 
przez tydzień. 

Rzeczywiście miałem cudowny ty- 
dzień. Robiłem, co chciałem. Ale dziś 

rano otworzyłem oczy o dziewiątej — 
nieznośnie wczesna godzina! — I zo- 
baczyłem nad łóżkiem grobową fizjo- 
gnomję Pedgetta. Zrozumiałem, że 
nadszedł kres mojej wolności. 

— Przyjacielu, — krzyknąłem, — 
czy pogrzeb już się odbył, czy wyzna 
czony jest na dziś? 

Ale Pedgett. nie jest zdalny ocenić 

  

SKLEP FUTER 
i pracownia kuśnierska Porudo 

przy ul. Niemieckiej 28, Piac 0 13-72 
   zostały przeniesio 

do nowego lokalu mińskich 
  

  

  

KINO 
Od poniedziałku 

MIEJSKIE 
SAŁA MIEJSKA 
Doł-abrareko K 

@& W szampańskiej paradzie wszelkich łazikó 
PA) € EE © T R B kę wojny Światowej. 

Nad program „Zaręczyny Jjasla" i „Niezdara*, 
Koncert. orkiestra pod batutą p. M Salnickiego. Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna odg. 3.30 do10w 

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

    

   
  

    

  

Džwiekowy kino-teatr 

„HOLLYWOOD“ 

Maurice Chevalie 
według opery „Czar Walca. Reż. Lubicza. Muz. Oskara 

Atrakcyjny p.   

Ulubieniec 
publiczności 

w 

Z udziałem prześlicznej CLAUDETTE COLBERT. Nad prcgram; Dodatki dźwiękowe. 
Film demonstr. jednocześnie w dwuch największych kinach „Hollywood* i,Heiios* 

Docz. o godz 4,6 811015. 

Dziś ceny normalne: na 1-szy seans balkon 60 gr. parter 1 zł na pozostałe od 80 gr. 

ŹWiZKOWE IMO 

C6/INS 

Film za którym szaleje cały świat! 

arcydz. śpiewno-dźwięk. 

PODNIEBNY ROMANS 

   
Dźwiękowy kino-teat 

„HELIOS 

Wesoły: Porcznić 
Na premierę bilety honorowe nieważne. 

rzebój sezonu!   
swem najnowszem 

Straussa, 

= | 

Dziś! Wielki rewelacyjny przebój dźwiękowy | 

(PIEKŁO). W rol. gł, ulubieniec publiczności słynny 
amant Charies Forrel i nowa wielka gwiazda, ko“ 

bieta o zielonych oczach Elissa Landi. 

  

  

WIELKA 47. tal. 18-41 Romans! Rewelacja! Emocja! Nad program: Atrakcie dźwiękowe. Początek seansów o g. 4, 6, 
i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

sek Uroczyste otwarcie! Dziś arcyfilm dźwięk. reż. J. w. PE OEROAJĄ R o 
Vo na aparatach dźwiękowych „Klangfilm* (A. E. G.). A 4 
PAN“ W roli głównej słynna gwiazda ekranu Marlena Dietrich, Garry Cooper i Adolf Menjou. 

э 

ul. Wielka 42. Początek o godz. 2-ej. Honorowe bilety bezwzględnie nieważne. 

  

Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

GORĄCA KRE   
  

Wszyscy 
zwartą 
ławą 

   

  

     

  

Dziś! Najnowsze poraz pierwszy w Wilnie 100 proc. dźwiękowe arcydzieło p. t. 

z ulubieńcem Hoot Gibsonem p. t. Karząca dłoń potężny sensacyjny dramat w 10 akt. w rol. gł. Ho 
Gibson i czarująca chińska gwiazda Ming Wong 

przepiękny salonowo erotyczny dremat w 10 akt, 
Nad program dźwiękowa sensacia po raz pierwszy w  Wilni 

   ki BAM Odbiorniki radj owe, 
głosniki, sinchawki | 

° E Z w g į Ew» katodowe marki 
Telefunken w firmie 
Jan Sałasiński, Wilno, 

do składania ofert  Wieńska25, te. 12—01 

Kwartermistzostwo 3-go Dywizjonu Ar- Odkurzacze, 
tylerji Konnej w Wilnie, drogą nieograniczo- ż 
nego przetargu sprzeda nawóz koński na troterki, żelazka, 
przeciąg 12 miesięcy t.j. od dnia 1.X1—31 

pie” 
cyki i inne elektryczne 

    

  

kęs      do 30.IX—32. 
Ofertę zalakowane należy nadać do 

Kwat. (oficer płatnik) 3 D. A. K. ul. Wiłko- LM 

  

aparaty dla gospodar” 
stwa domowego wyro* 
bu Siemensa, Ceny fa- 
bryczne. Firma Jan Sa- 

okoliczności... 

  

РО „LOS 1-ei Klasy 
Fortunę, Szczęście, Dobrobyt 

do kolektury Loterji Państwowej 

„LiCHTLOS“ 
Ра РР онЫ 
WILNO, WIELKA 44 

Cena 1/4 10 ztotych. 

Ciągnienie jutro 

Kilku Pań 
powyżej 24 1. poszukuje 
poważna firma do zbie- 

  

  

GABINET 
ESA 

POSADY 
Śmiej, [POSADY] 

Racjonalnej 

tykuły higjeniczne na 
we! raty. Posada stała, wy- 

ю — nagrodzenie wedlug u- 

  

Mickiewicza 31—4 ° mow Zgłoszenia z 
kobiecą Potrzebna dekanai przyjmu- 

ro konservU ona na wyjazd, młodaje firma „Sanitas* tyl- 
nali di: REWA ze świadectwami. Św.ko we czwartek od 

jej Skazy i braki, Masaż F1iPa 4—1. Zgłaszać 10—12 i 3—5 ul. Mic- 
Rey twarzy. się 12—14. kiewicza 22 m. 40 

Masaż ciała, elektrycz- kJ 
A ebay (pa- SMS BEA BA 
nie). Natryski „Hormo- Reperacį а 

na“ wedžug prof. Spuh- 

i MASZYN ROLNICZYCH la. Wypadanie i 

łupież," "Indywidualue siewników, tryerów, młocarń, kieratów 
dobieranie Koss sieczkarń 3 a motorów wszelkiego 
POCO DI rodzaju i traktorów d konywa Zakład 

Reparacyjny przy składzie maszyn nie zdobycie kosmety= 

Zygmunta Nagrodzkiego 
ki racjonalnej. 

wWiino, Zawalna 11-a 

  

Codziennie od g. 10—8 
W. Z. P. 43. |   

  

       

humoru. Z tym samym ponurym wzro- 
kiem, odrzekł mi: 

— Pan wie wszystko, 
chy! 

— Co ja wiem? — nie mogłem pó 
wstrzymać gniewu. — Z twarzy pana 

czytam, że pan stracił kogoś bliskiego, 

i że pogrzeb odbędzie się za pół godbi 

ny. 

cja? 
sir Eusta- 5 „m 

no w panskiej willi 

party koń. 

: ne wrażenie! 
Pedgett z godnością podał mi de- Naturalnie, Izba 

peszę: 
— Oto, o czem chciałem pana za- 

wiadomić. Wiem, że pan nie lubi, że 
by go wcześnie budzono, ale jest dzie 

wiąta (dziewiąta dla Pedgetta to śro- 
dek dnia), a wobec tak szczególnych 

mnie: 

Karolina — to 

— Jakież znowu okoliczności? jest dobrą małżonk 
— Oto depesza od naczelnika po- 

licji w Marlow. W pańskiej willi za- 
mordowano kobietę. : 

Zerwałem się rozzłoszczony: 
— Do djabła! Morderstwo w mo- 

ności jego żony. 
— Karolina nie 

rania zamówień na ar gį 

„ słoneczne w nowym pisku konieczna. Łas- 

— Cóż mnie może obchodzić poli- dy pod bokiem jest Riwjera? Wstręt 

— Ale skoro morderstwo popełnio 

— (Cóż ja jestem temu winien? V . Karo łc 
IPedgett potrząsnął głową, jak u- się uspokoić podniesieniem pensji. » 

— W lzbie Gmin wywoła to fatal legraficznie. Mówiłem temu przekięte- 

czy, że w mojej willi 
kobietę. Ale co inn 

— Boże, byleby to nie zrobiła złe klubie spotkałem Augusta Miillerey'a, 
go wrażenia na Karolinie! 

na mego ogrodnika. 

niej doskonała. Ogrodnika Jamesa zno ka. Zaczęła się rozmowa o Południo- 
szę tylko ze względu na kulinarne zdol wej Afryce, o kryzysie finansowym, 0 

kał Pedgett (oby był przeklęty). 

mierska Nr. 6, w terminie do dnia 24 b. m, 
do godz. 9. w którym to dnin o godz. 10-ej 
odbędzie się komisvjne otwarcieżołert i prze- 
prowadz*nie przetargu. 

Wszelkich informacyj udziela oficer płat- 
nik 3 D. A. K. 

łasiński, Wino, Wileńr 
ska 25, tel. 19—01. 

  

Baterje anodowe 
(radjowe) zawsze świe” 
że. Ceny fabryczne. Na 
prowincję wysyła beż 
deliczania kosztów 0% 
pakowania i przesyłki. 
Firma Jan  Sałasiński. 
Wilno, Wileńska 25, tel. 

19-01 

Kwatermistrz 3 D. A. K. 

Ai AK 

FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

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

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 
we 1 t. p. Dogodne warunki 1 na raty. 

Angielskiej 
konwersacji, korespon= 
dencji handlowej udzie 
la świetny znawca ję- 
zyka. Również pomoc 

  

  

   

      

    

    

    

z powodu wyjazd 
umeblowanie pok: ju ja“ 
dalaego, wiedeński gar) 
nitur mebli saloncwyc 
biurko, łóżka, szafa, 2 
rowery damski i męs 
kwiaty i różne rzet 
gospodarstwa domow 
go. Zwierzyniec, Dziele 

na 30 m. 1. 12—6 
  

  

we, aparat anodowy 
głosnik Filipsa. Zwie” 

Biedna wdowa rzyniec, Dzielna 30 m 1 

1 dwoma córeczkami O" SRA 
15.000 złotych | 

uczniom i studentom, 
Śniadeckich 8 m.7. _ 

Godz. 13—17. 

  

woła o pomoc w wy- 
płacaniu maszyny do potrzebne pod I bipot. 
szycia. Nieopłacona ra- domu w Wilnie, Oferty 
tówka grozi AE do Biura Reklamowego 
maszyny — jedynego Garbarska 1 lub „S.B. 

28 sakė sposobu zarobku, Ofia-. 
E Ary składać proszę w 

z osobnem wejściem i * 
wszelkiemi wygodami, Penkias p 
ul. Portowa Nr. 10 m. 2 й : 

„ 13-go listopada wyck- 
p 0 k 6 i smitowano S 

Е nia rodzinę biedaków. 
Ž „Mczniów Przy obarczoną czworgiem 

chrześcijańskiej rodzi: jrobnych dzieci. Od 

nie może być ze sto-tj gąty nocuje pod 
łowaniem i korepe- połym niebem na dzie-! 

  

Zaraz 

Da SPRZEDANIĄ | 
na dogodnych wa- 
runkach sklep ga- 
lanteryjno - pismien 
ny. Wiadomość: 

Wielka Pohulanka | 
41 m. 7. 

      

    
tycjami, diińcu domu Nr. 13. 

Kijowska 2a m. 10 przy ul, Połockiej. Por Okazvinie 
z moc natychmiastowa w | Ч yi S 
Mieszkania pieniądzach lub choč-| i tanio przy minie 

malnej gotówce po 
siada do sprzedaży 

piękne majątki 
ziemskie, ośrodki, 
działki, place, letni- 
ska, kamienice do- 
chodowe, domy mu- 
rowane i drewniane 
z cgródkami. Miesz- 

kanią wolne. 
Dom H K „Za- 

theia“" Mickiewi- 
tza1 tel. 9-05. 

4, 312 pokojowe ciepłe, by jakimkolwiek schro- 

domu od 1 grudnia do kawe ofiary dla „podo- 
wynajęcia. Wiadomość ficera rezerwy* przyj- 

Połocka 28 muje Adm. „Slowa“, 

2 mieszkania Akumulatory | 
z 3 pokoi i 4 pokoi ze ładuje tachowc. Bez- 
wszelkiemi wygodami płatne zabieranie i od- 
nowoczesnemi, wanna noszenie do domów 
na miejscu do wyna- Firma Jan Sałasiński, 
jęcia. Wilno, ul. Sło- Wilno, Wileńska 25, 
wackiego 17. tel. 19—01. 

  

  

  

  

   ) m PSPAŁEĄ 

ny klimat! ю 
Ohydna historja! W biurze twier- 

R dzą, že obecnie niemožliwie jest pra- 
wie odnająč willę. Karolinę udato mi 

Zresztą to można było urządzić te- 

mu Pedgett'owi, że można było obejść | 

Gmin nie przeba- się bez tej przeklętej "podróży. Jutro 
zamordowano wracam do Cannes. 

Nast: dnia: ego _przestraszyło 
; Nowe kłopoty! Przy śniadaniu w 

największego głupca w teraźniejszym 
moja kucharka iżo rządzie. Chciał mówić ze mną w czte- 

Nie wiem, czy ry oczy. Wyłaziły- z niego tajemnice 
ą, ale kucharka z dyplomatyczne, jak szczecina z wor- | 

strajku ogólnym i jego przyczynach. 

Starałem się uważnie słuchać, jak 
mogłem. W końcu szeptem oznajmił 

zostanie, — kra“ 

jej willi! Dlaczego właśnie w mojej 
willi? Kto ja zabił? 

— Niewiadomo. Sądzę, że powin- 
niśmy zaraz jechać do Anglji. 

— Poco? 
— Policja... 

  

Zdaje się, że rzeczywiście trzeba p; 
będzie pojechać do Anglji, żeby uspo- ne 

koić Karolinę, Pedgett nalega bardzo, 
a ja muszę mu zawsze w końcu ulec... 

Trzy dni później: 
Jak można żyć zimą w Anglji, kie- 

Redaktor w. z. W 

że rząd musi przesłać jakieś waż- 
ne dokumenty generałowi 
nerał-gubernatorowi brytyjskiej Afryki. 

(D. C. N.) 

Shmith, ge.   itoid latarzyasai    


