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lił on wywiadu „IKC*, w którym wy- 

łuszczył swój program czysto łotew- 

tychczasowe zwyczajne normy. Wciążeskiej kombinacji koalicyjnej; z wyeli- 

toczą się rokowania pomiędzy stronni- 

ctwami o stworzenie wielkiej koalicji 

rządowej. jak zawsze wysuwane są 
najróżniejszego rodzaju zastrzeżenia, 

kombinacje programowe i t. d. prze- 

ważnie jednak postulaty gospodarczo- 

personalne. Nigdy się też w tych de- 

batach nie perusza polityki zagranicz- 

nej, która nie interesuje leaderów par- 

tyjnych Łotwy. Rokowania toczą się 

głównie pomiędzy największemi stron- 

mictwami, a mianowicie: socjal - demo- 

kracją, Związkiem Chłopskim i grupa- 

mi Centrum. Brane są pod uwagę róż- 

ne konstelacje i konstelacyjki z  po- 

mniejszemi ugrupowaniami łotewskie- 

mi, natomiast wcale — z mniejszościa- 
mi... 

Tak wyrażnie, tak czarno na białem 
nie mówiło się dotąd nigdy w Rydze: 

„Łotwa dla Łotyszów*. Deklaracja nie- 

podległościowa o „związku narodów, 

zamieszkujących"... i t. d. dawno już 

została zapomniana. Antymniejszościo- 

wa inowacja zasługuje na uwagę z te- 

go względu, że może zmienić zupełnie 

dotychczasowe oblicze wewnętrznego 

układu sił na Łotwie. Dotychczas nie 

panowały tam takie nastroje. Wicemi- 

nistrami byli Niemcy, Polacy i Rosjanie. 

Liberalna konstytucja łotewska stoso- 

wana bywała czasami literalnie, ale 

wszelkie czasy mają to do siebie, że— 

się zmieniają. Tempora mutantur! — 

tak powiadają politycy łotewscy, roz- 

wodząc rękoma, a zacierając je na 

myśl, że koalicja rządowa nie będzie 

opierała się na mniejszościach. W prak 

tyce nie okaże to zbawiennego wpływu 

na państwo łotewskie. |Pomijając już 

imne względy, stronnictwa łotewskie 

pomiędzy sobą częstokroć są o wiele 

więcej pokłócone, niż mniejszości i niż 

te mniejszości z poszczególnemi stron- 

nictwamhi łotewskiemi. 

Przedewszystkiem więc, już przed 

kilku dniami nadeszła wiadomość, że 

koalicja nie dojdzie do skutku, ze 
względu na zbyt wielką rozbieżność po 

między konserwatywno - nacjonalisty- 

cznym Związkiem Chłopskim a socjal- 

demokracją. Stare, odwieczne antago- 

nizmy nie dadzą się tak łatwo załago- 

dzić. Grupy centrum gotowe są na 

współpracę zarówno w gabinecie pra- 

wo-burżuazyjnym, jak lewicowym. Įe- 

dynie podcząs wysuwania takiej kom- 

binacji ktoś nieśmiało wtrącił projekt 

o zaproszeniu mniejszości, są to jed- 

nak błędne ogniki, na obecnie jednoli- 

tych moczarach nacjonalizmu łotew- 
skiego. Biż 

Socjal - demokracja przeżywa rów- 
nież wyraźną rozbieżność zdań w ło- 

nie swego centralnego komitetu. Bar- 

dziej nieprzejednany Menders wysuwa 

postulaty socjalne nie da przyjęcia dla 

stronnictw burżuazyjnych i dlatego sam 

stroni się od udziału w gabinecie koa- 

licyjnym. Pan Zeelens natomiast marzą 
cy wciąż o laurach wielkiego dyploma- 

ty z teką ministra spraw zagranicznych, 

jedynie głęboko w tej polityce zaintere- 
sowany człowiek na Łotwie i z biegiem 

wypadku właśnie najbardziej wrogo do 

Polski usposobiony, — chciałby co 

prędzej widzieć siebie w salonce pę- 

dzącej do Moskwy po nowe traktaty i 
dlatego jest bardziej ustępliwy. Sta- 

nowisko Mendersa wszakże przeważy- 
ło i z tej strony grozi wymarzonej koa- 
iicji poważne niebezpieczeństwo. Rów- 

nież obecny premier Ulmanis niechęt- 
nie idzie na współpracę z socjalista- 
mi. 

W tem wszystkiem bardzo energicz- 
nie obraca się leader centrum p. Skuje- 
neks, z natury i nazwy»jako centralna 

figura. Skujeneks jest prezesem  pol- 
sko - łotewskiego towarzystwa. Udzie- 

minowaniem mniejszości. 55 posłów 

mieszczańskich na sto w sejmie, już 

tworzą większość, zaś przez przyciąg- 

nięcie socjalistów większość ta osiąg- 

nąć może 76. Nie dlatego i nie dlatego 

też, iż Skujeneks jest człowiekiem bar- 

dzo sprytnym i pierwszorzędnym lawi- 

ratorem politycznym, ale z innych prze 

słanek wychodząc, nie od dziś uważa- 

my prezesurę jego w towarzystwie pol- 

sko-łotewskiego zbliżenia za pewne 

nieporozumienie, które zresztą cechuje 

wogóle działalność tej organizacji, 

zbierającej się co kilka lat nad płytami 

nieznanych żołnierzy, _ prowadzącej 

nieznaną nikomu akcję, a chowającej 

się za dyplomację panów  Albatsów, 

kiedy w Dyneburgu skazują dziesiątki 

Polaków i zamykają polskie organiza- 

cje kulturalne. 

Tak, czy inaczej, zasłaniając się na- 

strojami w państwie, a sami je fabry- 

kując ad hoc na zlecenie zakulisowej 

sprężyny, leaderzy najpaważniejszych 

grup łotewskich nie chcą gadać z 

mniejszościami, a w tej liczbie z Pola- 

«ami. jeżeli obecny rząd przedsięwziął 
szereg kroków, które wywołały oburze- 
nie opinji polskiej, jeżeli się mówi, że 

wyrok w sprawie zamknięcia Związku 
Polaków na Łotwie odłożony umyślnie 
został aż do chwili powołania nowe- 
go rządu, to nie wykazując nawet prze 
sadnego pesymizmu, zaznaczyć nale- 
ży, iż oczekiwać zmiany na lepsze w 
naprężonych stosunkach oczekiwać nie 

należy. J. K. 
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cia nia uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogroszeń 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 

KRAKÓW. PAT. — Komisja dyscyplinar= 
na senatu akademickiego Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego rozesłała dziś wyroki studen- 
tom, zaangażowanym w zajściach akademi- 
ckich ostatnich dni. Trzech akademików z0- 
stało relegowanych z wszechnicy, 8 otrzy- 
mało naganę, trzem unieważniono trymestry, 

Odezwa naukowych 
WARSZAWA, (Pat). Koła nauko- 

we Uniwersytetu Warszawskiego wy- 
dały następującą odezwę do koleża- 
nek i kolegów: 

Nie wdając się w ocenę wypad- 
ków, które zaszły na terenie wyższych 
uczelni, pomnąc na szkodę, jaką każ- 
dy dzień przerwy w pracach uniwer- 
syteckich może wyrządzić nauce i 
kulturze polskiej, oraz biorąc pod u- 
wagę, że powtórzenie się zajść może 
doprowadzić do zamknięcia naszej u= 
czelni, to zaś wywoła konsekwencje, 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 

HORODZIEĮ 
IWIENIEC — 
KLECK — Sklep „ 
LIDA — ul. Suwalska 13 

— Dworzec Kolejowy 
tytoniowy — S. 
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Represje uniwersyteckie wobec akademików 
co do trzech dalszych zostaną podjęte docho 
dzenia dyscyplinarne po zakończeniu prze- 
wodu sądowego. Komisja w orzeczeniu dy- 
scyplinarnem wyraża ubolewanie, że doszło 
do niepokoju na Uniwersytecie i że musiała 
tozpatrywać i osądzać przykre wydarzenia. 

kół uniwersyteckich 
obciążające ogół młodzieży akademic- 
kich, zarządy niżej podpisanych kół 
paukcwych, zwracają się do koleża- 

nek i kolegów z gorącym apelem do 

przyczynienia się do zachowania po- 

rządku i spokoju. » 

K'ło A: glisiów Studentów Uniwersytetu 
Warszaw skiego, K« ło Chemików, Koło Filozo- 
łic ne, Koło Geografów, Koło Historyków, 
Koło Historykow Sztvki, Koło Klasyków, 

Kcło Ki.syczno Filozoticzne, Koło Medyków, 

Koło Ped»gcgiczne, Koło Polonistów, Koło 
Przyrodników i Koło Teologów-Ewangelixów, 

Studentów U. w. 

  

  

MUKDEN, (Pat). Japońskie woj- 

ska Icinicze ben karatwail od- 

dział gen. Maa, złożony z 3 tys. 

Ivdzi w cdiegłości 100 mil na 

Japonja zgadza się na 
FZŁRYŻ. (Pat). Wczoraj wieczo- 

rem nadeszła z T okjo wiadomość 

do ministerstwa Spraw 2agra- 

nicz rych, że rząd Įzpoūsk! 2ga- 
dza się na wysłanie do Mandżu- 

rji z ramienia Ligi Naroców ko- 
misji oraz na odreczenie rozpa- 
trzenia innych  jego- pretensyj. 

Wobec tego progrzm prac Rady 

  

północ od Charbinu. Oddział chiń- 

ski został prawie całkowicie roz- 

bity. 

komisję Ligi Narodów 
Ligi ulegnie zmianie. Tajne po 

siedzenie Rady, zapowiedziane 

w godz. 11 w piątek, odbędzie 
się po południu o godz. 4. Obra- 

dy odbywać się będą przy 

drzwiach zamkniętych. Ranek po- 

święcił min. Briand rozmowie z 

Dzvesem, delegatem Stanów 

Zjednoczonych oraz przedstawi- 

cielami Japonii I Chin. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
WARSZAWA, 20.11 (tel. własny). — 

Dzisiejsze posiedzenie poświęcono świadkom 
z Wyzwolenia. Od godziny 10 rano zeznają 
świadkowie odwodowi, powołani przez ob- 
rońców Bag:ńskiego i Putka. Zeznania pierw 
szej grupy świadków są mało interesujące. 
Przed Sądem staje następnie proi. Stanisław 
Kalinowski, b. senator i poseł z Wy- 
zwolenia, z 

Pytanie: Znając akcję Centrolewu mo 
że Pan stwierdzić, czy istniało tam pragnienie 
po: przeprowadzenia zamachu i rządzenia si- 
ią? 

Świadek: — Nigdy, o ile znam tych 
ludzi z Centrolewu od góry i od dołu obcą 
im jest zgoła idea rewolucyjna. 

Pytanie: Czy były czynione jakieś fi- 
zyczne przygotowania do zamachu? 

Świadek: — Zdaje mi się, że zamach 
bez armat nie może się obejść, a przecież 
żadnych tego rodzaju przygotowań nie czy 

nione. С 
Pytanie: Zdaniem Pana akcja Centro- 

lewu była akcją obronną? 
Świadek: — Taki parlamentarną. 
Następnie świadek zeznaje na pytanie 

prokuratora na temat wyborów w okręgu 
lidzkim. Według zeznań świadka w Wyzwo- 
leniu nie było nastrojów rewolucyjnych. 

Przed Sądem staje z kolei senator Wa- 
cław Januszewski, któremu adw. Gra- 
liński zadaje następujące pytanie: 

— Kiedy Pan po raz pierwszy wstąpił 
da ih, KE 

— Jestem senatorem od począ sena 
tu, więc od 1922 r. . 

— Czy Pan przypuszcza, iż uzasadniona 
> * iwa, iż konstytucja może być pogwał 

— świadek: — Tak, przecież najście 
oficerów na Sejm było pogwałceniem a 
Sejmu. 

— Czy Wyzwolenie miało tendencje rewo 
lucyjne? 

— Nie, dążyliśmy do poprawy abyczajów 
Sejmu, dlatego poparliśmy zamach majowy, 
bośmy myśleli, że on tę poprawę wprowa 
dzi, tymczasem w obecnym parlamencie te 
obyczaje są jeszcze gorsze. 

A czy w Pańskim okręgu łódzkim, 
gdzie jest dużo stronników PPS, byty te na- 
stroje rewolucyjne? 

Świadek: — Tego nie zauważyłem. 
Zapytany o prześzłość Bagińskiego sena- 

tor Januszewski określa Bag:ńskiego super- 
latywami, nazywając go gorącym patryjota, 
przypomina przytem sprawę Virtuti Militari, 
którego Baginski był kawalerem i który to 
order zwrócił następnie. 

Adw. Grałiński: — Czy zna Pan coś 
z jego działalności, coby go mogło na ławę 
oskarżonych zaprowadzić? 

k — Chyba to, że był w opo- 
zycji. ; 

Adwokat Graliński zapytuje następnie o 
posła Putka. Świadek stwierdza, że Putek 
był referentem budżetu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, że zmiażdżył, jak się mówi- 
ło w Sejmie, swoją RA ministra Składkow 

skiego, odmawiając mu funduszów dyspozy- 
cyjnych. s 

Po zakończeniu badania senatora Jant- 
szewskiego Sąd zarządził krótką prerwę. 

Świadek Jan Nosek, poseł z Wyzwole- 
nia, charakteryzuje działalność Centrolewu. 

Adw. Graliński: — Czy były takty 
ORC niepłacenia podatków wo- 
góle? 

— O ile mi wiadomo nie — mówi świa- 
dek. Następnie świadek opowiada o treści 
przemówień Bagińskiego. 

Prok. Rause: — A czy zna Pan arty- 
kuł: Bunt przeciwko Prezydentowi, który ła 
mie prawo"? 

Świadek nie pamięta. я 
Prok.: — A szkoda, bo to bardzo cie- 

kawe, zawiera bowiem zgoła inne postula- 
ty niż te, które świadek omówił! 

Adw. Szumański: — Wnoszę, by w 
tego rodzaju wypadkach, gdy p. prokurator 
wyjmuje z artykułów pewne ustępy, były 
świadkowi przedstawione całe artykuły. 

Adw. Grałński stwierdza, że wspomnia- 
ny przez p. Prokuratora artykuł „Bunt prze- 
ciwko Prezydentowi, który łamie prawo” — 
ay buntu przeciwko Prezydentowi Fin- 

ji, 
Na sali poruszenie. 
Przed Sadem staje z kołei świadek poseł 

Walieron. Mówi on o Centrolewie i o roli 
oskarżonego Sawi. 

Po przerwie adw. Ujazdowski postawił 
wniosek o dopuszczenie w charakterze świad 
ka mecenasa Hoimokl-Ostrowskiego, który. 
przeprowadzał swego czasu sprawę o naj- 
ście na lokal stronnictwa chłopskiego. Prze- 
wodniczący po naradzie z sędziami uznał je- 
dnak powołanie mec. Ostrowskiego w charak 
terze sea r m 

Z kolei prz staje jeden z przy- 
wódców stronnictwa chłopskiego, poseł dr. 

Wrona. Świadek charakteryzuje najpierw, @ 
dalej daje obraz działalności posła Sawickie- 
go. Swaicki należał do opozycji umiarkowa- 
nej, chciał rzeczowo się ustosunkować do 
władzy i prowadząc, jako działacz samorządo 
wy pracę gospodarczą i społeczną, współpra 
cował z władzami. Byliśmy nawet mocno 
zdziiweni, że go aresztowano. Dalej poseł 
Wrona charakteryzuje kongres krakowski, 
stwierdza kategorycznie, że ani w stronnic- 
twie chłopskiem, ani w innych stronnictwach 
Centrolewu, nie było tendencji zamachowych. 
Następnie na zapytanie adw. Czernickiego 
poseł Wrona mówi o napadzie na stronnictwo 
chłopskie. Przed wyborami — stwierdza 
świadek — czyniono nam propozycje, abyś- 
my zdradzili Centrolew, obiecywano nam za 
to zupełną tolerancję i wolność działania, 
wstrzymanie wszelkich represji itd., gdyśmy 
kategorycznie odmówili, chciano wprowadzić 
w szeregi stronnictwa ferment i zorganizowa 
no fikcyjna radę naczelną, sprowadzono ludzi 
i sformułowano nowe władze stronnictwa, do 
którego weszli konfidenci i agenci politycz- 
ni. Lokal nasz opanowano przy pomocy po- 
licj. Rozpoczęto robotę w imieniu stronnic- 
twa za rządem. Następnie poseł Wrona mó- 
wi O napadzie na š.p. wice-marszałka Dab- 
skiego i o nadużyciach wyborczych i agita- 
cji BB. 

Ostatni świadkowie, również posłowie ze 
stronnictwa chłopskiego zgodnie charaktery- 
zują działalność posła. Sawickiego, stwierdza 
jac, że ani w Centrolewie, ani w Stronnic- 
twie Chłopskiem, Sawicki nie odegrywał więk 
szej roli. Odpowiedzialny redaktor „Gazety 
Chłopskiej* Grudziński, oświadcza, że w 

tym organie stronnictwa chłopskiego nie by 
ło artykułów wzywających do zamachu, czy 
rewolucji, przeciwnie, były ostrzeżenia przed 
akcją rewolucyjną. 

Na tem posiedzenie przerwano do jutra. 

  

Svtuaclia strajkowa w Warszawie 
WARSZAWA. PAT. — Wiece tramwaja- 

rzy, nležacych do Ch. D. i PPS Fr, Rew. za- 
kończyły się o godzinie 11 min. 30. Uchwalo 
ne natychmiastowy powrót do pracy. Remi- 

zy tramwajowe na Pradze i w Muranowie, 
remiza rakowiecka w zupełności zostały tru 
chomione Autobusy częściowo wyruszyły na 

by. Napastników w liczbie 4 aresztowano. 
O godzinie 12 zakończył się bardzo słabo 0- 

besłany wiec PPS CKW przy ul, Leszno, 
uchwałając strajk aż do zwycięstwa. Wobec 
uruchomienia już wielu tramwajów i dalsze- 
go zgłaszania się ttamwajarzy do pracy, 1- 
chwała ta zapewne nie będzie miała znacze 

Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — 

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa — W. Włodzimierow, 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

— K. Smarzyński, 

`— 8, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'”, 

NIEŚWIEŻ — Gi 

A. Laszuk, 
K Malinowskiego, 

PIASK — 

Zwierzyński. 
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w mumerach twiątceznych braz z prowincji o 25 proc drożej. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa —- Kaiegarnia Jažwiėskiego. 1 

NOWOGRÓDEK — Kiosk 5t, Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „kRuch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 

Polska — St, Bednarski.. 
PUSIAWY — księgarnia Folskiej Masierzy SZKOLNE „. 
STOŁPCE — Księgarnia 
sŁQNIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. | 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 5 Maja 5. 
WILFIKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczeweska. 

WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol „Raca“ 

T-wa „Ruch“. 
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NOMINACJA WOJEWODY 
KIRTIKLISA 

WARSZAWA, (tel. wł. 20.XI - 31). 
Pan Prezydent Rzeczyposp: t.j pod- 
pisał dckret przeniesienia w stań spo- 
czynku dotychczasowego Wojewody 
Pomorskiego p. Wiktora Lamota. Jed- 
nocz'Śśnie Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej mianował doty.hczas« wego 
wice-wojewodę Łódzkiego p. Stefana 
Kirtklisa wojew Odą pomorskim. Pan 
Wojewoda Kirtiklis obejmie urzędo 
wanie w siedzibie Województwa w 
Toruniu w dniu 21 b. m. Stanowisko 
wice-wojewody łódzkiego nie zostało 
dotąd obsadzone. 
  

Il Powszechny Spis Ludności przeprowa- 

dzany w dobie kryzysu gospodarczego Siła- 

mi tysięcy bezpłatnych pracowników jest 

egzaminem obywatelskim zdyscyplinowanego 

społeczeńswa. 

Zgłoś się do pracy, lub ułatwiaj pracę 
Komisarzowi Spisowemu. 
  

  

(Wane Z SamololóW 
USTĘPSTWA JAPONII. — 

ODPRĘŻENIE W KOŁACH LIGI. 
PARYŻ. PAT. — jak donosi „Le Petit 

Parisien“, ambasada japońska  doręczyła 
Briandowi wczoraj o godzinie 21, pismo, wy 
jaśniające, iż zdaniem rządu japońskiego, nie 

jest już konieczne natychmiastowe uznanie 
bez zastrzeżeń przez rząd nankiński 5 zasad- 
niczych puiktów, mających stanowić przed- 
miot rokowań między rządem japońskim i 

nankińskim. Rząd japoński zgadza się na u- 
tworzenie komisji ankietowej pod warunkiem, 

że składać się ona będzie z osób, wybranych 

bezstronnie. Pismo japońskie wywołało pow- 
szechne odprężenie w kołach Rady Ligi Na- 
rodów. : 

»  TAJNE POSIEDZENIE RADY 
PARYŻ. PAT. — W piątek po południu 

odbyło się nowe tajne posiedzenie Rady Li- 
gi Narodów. Wedłuk wiadomości, które trafi 
ły nazewnątrz, Rada wypowiedziała się za 

wysłaniem komisji dla przeprowadzenia na 

miejscu ankiety, o której była mowa wczo- 
raj. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie mia- 
ło miejsce posiedzenie publiczne. 

V ia aa 

DOOKOŁA SPRAW 
URZĘDNICZYCH 

WARSZAWA. PAT. — Pan podse- 
kretarz stanu Nakoniecznikoff - Klu- 
kowski przyjął w dniu 19 b. m. w gma 
chu Rady Ministrów prezydjum parla- 
mentarnej grupy pracowniczej BBWR 
w osobach sen. Mora-Brzezińskiego, 
posłów Stempińskiego, Smulikowskie- 
go oraz posłanki Waśniewskiej, z któ- 
rymi odbył konferencję w sprawach 
związanych z najważniejszemi zagad- 
nieniami prawno = służbowemi pracow 
ników państwowych, samorządowych i 
prywatnych. Konterencja dotyczyła mię 
dzy innemi kwestji uposażeń, emerytur, 
pragmatyki i projektu ustawy 0 umo- 
wach zbiorowych. 

Nadto posłanka Waśniewska poru- 
szyła sprawę redukcji kobiet zamęż- 
nych w urzędach państwowych. Pan 
wiceminister podkreślił z naciskiem, że 
obecnie, w okresie przesilenia gospo- 
darczego, które zaprząta dziś przede- 
wszystkiem uwagę rządu i absorbuje 
iego pracę, sprawa zmiany pragmaty- 
ki służbowej jest nieaktualna. Odnosi 
się to również do spraw uposażenio- 
wych. 

Nawiązując da kwestji redukcji ko- 
biet zamężnych, p. wiceminister zazna- 
czył, że w razie zgłoszenia konkretnych 
danych, które wskazywałyby ha pew- 
ne niedociągnięcia w zastosowaniu in- 
strukcji, polecającej uwzględniać przy 
zwalnianiu kobiet zamężnych ich sto- 
sunki rodzinne. 

KRWAWY DRAMAT 
, PRZEMYSŁOWCA 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 20 bm., 
w domu przy ulicy Senatorskiej Nr 31, w 
mieszkaniu współwłaściciela firmy wyrobów 

gumowych i technicznych Jana Brunona 

Boy'a rozegrał się krwawy dramat. Od kil- 
miasto. O godzinie 11 min. 45 grupa terory- nia. Wodociągi funkcjonują normalnie. Pra- ky miesięcy w mieszkaniu Boya przebywa- 

stów napadła na tramwaj u zbiegu ułic No- cownicy gazowni i elektrowni nie myślą © łą 23.letnia Zyta Zoija Korybut - Woronie- 
winiarskiej i Franciszkańskiej, wybijając szy- strajku. 

Proces ukraiński we Lwewie 
LWÓW. PAT. — Trwający od dłuższe- 

go czasu we Lwowie proces przeciw 14 
członkom UOW., oskarżonym między inne- 
mi o dokonanie napadu rabunkowego na am 
bulans pocztowy pod Bóbrką w lipcu rb., zbii 
ża się ku końcowi, Na wczorajszej rozprawie 

+ 

rakteryzując działalność IUOW i OUW. Na- 
stępnie prokurator rozpoczął omawiać rolę 
każdego z oskarżonych. W dniu dzisiejszym 
prokurator przemawiać będzie w dalszym cią 
gu. Wyrok spodziewany jest w sobotę. 

cka. W dn. 20 bm sekretarka p. Boyta otrzy 

mała telefon z zawiadomieniem od pani Wo- 

ronieckiej, że zabiła p. Boy'a. Natychmiast 

cji w sposób, który dawałby 

LOSY INDJI 
NA KONFERENCJI OKRĄGŁEGO 

STOŁU 

LONDYN. PAT. — Konferencja 
Okręgłego Stołu, dobiegając końca, 
staje się „coraz wyraźniej przyczyną 
głębokiego konfliktu wewnątrz większo 
šci rządowej. Mac Donald wykazuje 
uczciwą wolę zakończenia konieren- 

Indjom 
pewną satysfakcję w kierunku wzmo- 
żenia już teraz samodzielności państwo - 
wej Indyj, pozostawiając wprowadze- 
nie pełnego statutu dominjalnego na 
okres późniejszy, gdy załatwione zosta 
nią spory pomiędzy Hindusami a mniej- | 
szościami co do kurjalnego podziału wy 
borców i mandatów w przyszłym par- 
lamencie centralnym i parlamentach 
prowincjonalnych Indyj. 

Natomiast grupa skrajnych konser-- 
watystów z Churchiliem i lordem Łloy- 
dem pragnie, aby rząd wykorzystał im- 
pas mniejszościowy celem zlikwidowa 
nia konferencji oraz ograniczenia praw, 
jakie rząd zamierza odrazu nadać, do 
zaleceń raportu Simona, czyli rozszerzo 
nej autonomji w poszczególnych pro- 
wincjach bez uprawnień jakiegokolwiek 
rządu centralnego, Rzecznikiem tej gru 
py w gabinecie jest minister do spraw 
Indyj sir Samuel Hoare, którego za- 
chowanie się na posiedzeniach konie- 
rencji staje się coraz bardziej nieustęp- 
liwe i wywołuje ostrą krytykę nietylko 
delegatów hinduskich, ale nawet czę- 
ści i delegatów brytyjskich. 

Sytuacja doszła dzisiaj do punktu 
kulminacyjnego. Wczoraj około półno- 
cy grupa konserwatystów z lordem 
Lloydem na czele zwróciła uwagę Mac 
Donalda i Baldwina, że parlament nie 
będzie się czuł związanym  jakiemkoł- 
wiek oświadczeniem Mac Donalda i że 
wskazane byłoby odbycie dyskusji w 
parlamencie, zanim Mac Donald poczy- 
ni obowiązujące przyrzeczenia na koń- 
cowem posiedzeniu konferencji. 

Dzisiaj rano premjer zwołał naradę 
gabinetową, na której dojść miało do 
ostrej wymiany zdań między Mac Do- 
naldem a Hoare, przyczem premjer za- 
jąć miał stanowisko zdecydowanie nie- 
ustępliwe na korzyść Indyj. Spowodo- 
wało to ostry atak Churchilla na rząd 
w lzbie przy dyskusji nad t. zw. statu 
tem westminsterskim — aktem ustawo- 
dawczym, wprowadzonym przez rząd 
Labour Party w wykonaniu uchwał 0- | 
statniej konferencji dominjów. Akt ten, 
przejęty przez rząd obecny, wprowa- 
dza szereg uprawnień jurydycznych i 
gospodarczych dominjów w kierunku 
zwiększenia niezależności dominjów od 
Londynu. Akt, broniony z ramienia rzą- 
du przez inicjatora aktu Thomasa, zo- 
stał zaatakowany przez Churchilla 
przy głośnych oznakach zadowolenia 
konserwatystów. Churchill wysunął 
szkody, jakie akt wyrządzi w przyszło- 
ści, gdyby rząd zechciał zrealizować 
nieodpowiedzialne pomysły zaprowa- 
dzenia statutu dominjalnego w  in- 

Г 

a 

djach', Natomiast mėwca Labour Par- | 
ty Cripps całkowicie poparł rząd. || 

Sytuacja jest bardzo niewyraźna i 
coraz ostrzej występują nazewnątrz roz | 
bieżności wewnątrz większości rządo- 
wej, które już nawet zaczynają przeni- 
kać do gabinetu. Przypuszczają, że Mac 
Donald znajdzie wyjście z sytuacji, od-- 
raczając Izbę w przyszłym ; 
zanim konferencja indyjska dobiegnie 
końca, pozbywając się w ten sposób. 
coraz bardziej natarczywej ingerencji 
skrajnie konserwatywnej części włas- 
nej większości. 

BRR KENNETH SARZE O ZALEWIE 

Zjazd prawosławny 
W ŁUCKU 

ŁUCK. PAT. — W dniu 19 listopa- 
da odbyło się w Łucku, w „Ridnej Cha 
cie* organizacyjne zebranie Towarzy- 
stwa Przyjaciół Prawosławnej Oświa- 
ty i Obrony Tradycyj Prawosławnej 
Wiary im. metropolity Piotra Mohyły. 

4 

tygodniu, 

$ 

j 

        

W zebraniu wzięło udział około 200 de | 
legatów ludności prawosławnej z ca- 
tej Polski oraz 600 duchownych pra-- 
wosławnych. Zjazd zaszczycili swą о- 
becnością metropolita Dyonizy oraz ar | 
cybiskup 
Aleksy. : 

Podczas obrad zaakcentowano wy- 
bitnie propaństwowe stanowisko lud- 
ności prawosławnej. Zebranie to do- 

grodzieńsko - nowogródzki 

  

wezwane policję i pogotowie ratunkowe. Le wiodło, że prawosławie jest wiarą na- i 
rozpocząt swe przemówienie prokurator, cha Kaz Pogotowia stwierdził śmierć wskutek rodu ukraińskiego i problem prawosła- | 

ran postrzałowych. Obok zmarłego znalezio wia Ściśle wiąże się ze spoistošcią na- | 
no 7, łusek 
bójstwa odprowadzono do urzędu śledcze- 
go. 

tutu towarzystwa przystąpiono do wy- 
boru zarządu. 

rewolwerowych, Sprawczyni za- rodu ukraińskiego. Po odczytaniu sta-
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Wybory do Landtagu Hessji byly naj- 
ważniejszem zdarzeniem  politycznem 
w życiu Niemiec w ostatnich czasach. 
Przygotowania do wyborów prowadzo- 
no przez kiłka tygodni, a wszystkie 
stronnictwa rozwinęły szaloną kampa- 
nję agitacyjną. Wyniki wyborów pow- 
szechnie są uważane za próbę „wybo- 
rów parlamentarnych. 

Sensacyjny charakter wyborów nie- 
dzielnych, wynika z kilku faktów. Hes- 
$1а dla swej struktury gospodarczej i 
rozwoju politycznego uważana może 
być za obraz Rzeszy jako całości. Wska 
zuje na to już sam podział tego kraju. 
Hessja dzieli się na trzy części: Górną 
Hessję, która jest enkląwą w Prusach, 
Starkenburg i Hesję Nadreńską. W tej 

ostatniej jest najgęstsze zaludnienie i 
przemysł. W rolnictwie pracuje 34,5 
proc. ludności, w przemyśle 38,7 proc. 

| a około 26 proc. to rzemieślnicy i ro- 
botnicy samodzielni, 

"+ W Hessji od roku 1919 bez przer- 
wy rządzi t. zw. koalicja wajmarska: 

_ socjalni „demokraci, centrum i demokra- 
tyczna partja (państwowa). W żadnym 
innym kraju koalicja taka nie przetrwa- 
ła tak długo. Przy wyborach niedziel- 
nych w tym kraju, przedewszystkiem 
szło o to, czy koalicji tej, która w hes- 
skim Landtagu miała większość, uda 
się utrzymać dotychczasowe pozycje, 
alba czy też partje środka wspólnie 
z socjalnymi demokratami, będą mo- ' 

„gły wytworzyć własną większość. Dla- 
1ego też walka wyborcza doszła do ol- 
brzymich rozmiarów. Wszyscy wybitni, 
czołowi przedstawiciele partyj, wzięli 
udział w kampanji wyborczej. Przybył 
również prezydent ministrów Briining, 
minister skarbu Rzeszy Dietrich, Breit- 
scheid i Severing Hugenberg, Dingeldey 
i Hitler, Strasser, Fick i Goebels, Nikt 
nie wątpił o tem, że największe sukce- 
sy osiągną hitlerowcy. Na zgromadze- 
niach Hitlera wzięło udział „ogółem 
30.000 osób. Dla najszerszych warstw 

| Hitler jest dziś atrakcją, jakiej może 
dotychczas nigdy w politycznem  ży- 
ciu niemieckiem nie zauważono. 

Jeśli mamy właściwie ocenić zna- 
czenie wyborów do Landtagu Hessji, 
to uprzytomnić sobie musimy rozwój 
polityczny i układ sił w tamtejszym sej- 
mie. Od przewrotu rewolucyjnego w 
listopadowych dniach 1918 r. już czte- 
ry razy odbywały się tam wybory a 
mianowicie w latach: 1919, 1921, 1924 
i 1927. Sejm składa się z 70'posłów. W 

| roku 1919 koalicja wejmarska zdobyła 
57 mandatów, w roku 1921 zdobyła 
tylko 42 mandatów, ale przy następ- 
„ych wyborach w roku 1924 i 1927, 

- zdołała pozycje utrzymać. Nigdzie w 
Niemczech stosunki nie były tak usta- 

* bilizowane jak właśnie w Hessji. Ra- 
dykalizacja życia publicznego daje się * 
zauważyć od roku ub. Przy wyborach 
do parlamentu Rzeszy (14 września) 
przeliczywszy głosy w tym kraju otrzy 
mała koalicja wejmarska tylko 35 man- 
datów, a więc tylko połowę i każdy 
obserwator stosunków _ politycznych 
mógł być przekonany, że przy następ- 
nych wyborach koalicja wajmarska 
znów będzie osłabiona. 

Zwycięstwo radykałów było o wie 
le większe niż przypuszczano. Niemiec- 
cy hitlerowcy, którzy w poprzednim 

' Landtagu mieli tylko jeden mandat, o- 

by wyborców 950.000 otrzymali oni w 
niedzielę 300.200 głosów, czyli © 

"113.000 głosów więcej, aniżeli przy 
wyborach do parlamentu Rzeszy. Na- 
tomiast socjalni demokraci, którzy do- 

| tychczas w Hessji byli partją najsilniej, 
szą i mieli 24 mandatów, stracili w 
stosunku do wyborów krajowych w 
roku 1927 jedną trzecią głosów, a w 
stosunku do wyborów parlamentarnych 

и 20 proc. głosów, tak. że w nowym 

| RYCERZE VENDETTY 
_ Korsyka, piękna, słoneczna wyspa, 

. rzucona w  bezmiarze wód morza 
- Śródziemnego, 'otoczona aureolą sławy 
małego kaprala, jest sensacją ostat- 
nich dni. Artykuły, depsze, wywiady 

| przypominają codziennie czytelnikom 
| pism francuskich, włoskich i angiel- 
| skich o dziwnych wydarzeniach, jakie 

rozgrywają się w owianej romantycz- 
nym urokiem ojczyźnie Napoleona. To, 
co się tam dzieje, budzi większe zain- 

_ teresowanie, niż krwawe walki nad 
rzeką Nonni lub sesja Rady Ligi Naro 

_ dów. Korsyka leży bliżej, niż rzeka 
Nonni, a oprócz tego wojna, którą 
rozpoczął rząd francuski z korsykań- 
skimi rycerzami vendetty, jest szczerą 
walką bez pacyfistycznej obłudy, jaka 
otacza zatarg chińsko-japoński. 

Zdawałoby się, że w XX wieku, w 
epoce radja, zeppelinów, stratostery i 

_ dźwiękowców prawo obywatelstwa ma 
tylko Al Capone lub Jack Diamond i 
ich chicagoscy koledzy. „Rycerze ven- 

| detty* — to już przeszłość i najwy- 
_ żej... irapujący scenarjusz filmowy. 
_ Tymczasem, jak dowodzą wypadki kor 

sykańskie, nie wszystko zginęło. Tra- 
_dycje Teodora Poli, Bellacoci, mają 

_ wdzięcznych naśladowców, którzy mo 
że lepiej nawet, niż ich pradziadowie 

' potrafią obdzierać turystów i ludność 
" miejscową, ściągać daninę z kupców, 

‚ mapadać na pocztę 
Bandytyzm na 

й   
' 
ы 
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Korsyce stał się о- 

trzymają 29 mandatów. Z okrągłej licz | 

Generalna próba wyborów 
DO PARLĄMENTU RZESZY 

Landtagu będą mieć tylko 15 posłów. 
Trzeba zaznaczyć, że część socjalnych 
demokratów obecnie głosowała na hi- 
tlerowców a tylko mała część wypo- 
wiedziała się za komunistami. Socjalni 
demokraci otrzymali 174.500 głosów, 
tak że w stosunku do wyborów da par- 
lamentu Rzeszy stracili 20.000 głosów. 
Komuniści natomiast uzyskali 108.500 
głosów, czyli o 24.000 więcej, niż przy 
wyborach do parlamentu. Komuniści 
musieli walczyć z własną opozycją, 
która również otrzymała 15.000 głosów 
i socjalistyczną partją robotniczą, któ- 
ra zdobyła 8.000 głosów. Te dwie gru- 
py jednakowoż nie uzyskały ani jedne- 
,go mandatu. Ani tem nie da się wy- 
świetlić ubytek głosów  socjalno-de- 
mokratycznych, bowiem przy tych wy- 
borach liczba wyborców była o wiele 
większą, niż przy wyborach ostatnich, 
tak, że wszystkie partje miały wyka- 
zywać raczej wielki przyrost, jeśli mia- 
ły utrzymać dawniejsze pozycje. Nie- 
mieccy nacjonaliści otrzymali 11,700 
głosów, czyli blisko tyle, ile przy wy- 
borach do parlar:entu Rzeszy. Centrum 
otrzymało 112,700 głosów, czyli o 
8.500 więcej. W rzeczywistości jedna- 
kowoż zwycięstwo to oznacza osłabie- 
nie, bowiem partja uzyskuje tylko 11 
mandatów, a nie 13, jak miała w po- 
przednim Landtagu. Inne partje prawi- 
cowe, które już przy wyborach do par- 
lamentu Rzeszy były osłabione, w nie- 
dzielę zostały właściwie zdziesiątkowa- 
ne. Hesski L.anvolk upadł z 57:400 na 
20.800 głosów, partja państwowa z 
38.800 na 11,300, a niemiecka partja 
ludowa z 49,900 na 19.300 głosów. 

Koalicja wajmarska otrzymała w 
najlepszym wypadku 29 mandatów, 
czyli straciła 13 mandatów, co ozna- 
cza, że swój stan posiadania zrównała 
z hitlerowcami. 

Przed partjami wyrasta obecnie no- 
wa kwestja: jak utworzyć nową więk- 
szość. Hitlerowcy nie mają absolutnej 
większości i większości też wytworzyć 
nie mogą w połączeniu z nacjonalista- 
mi niemieckimi i innemi stronnictwa- 
imi prawicy. Natomiast większość %n0- 
gą wytworzyć przez połączenie się z 
centrum, bowiem w tym wypadku roz 
porządzaliby przeszło 40 mandatami. 
Polityczne sukcesy niemieckich socja- 
listów narodowych jedynie spotęgują 
ich zapędy. 

24 Loterja Państwowa 
I KLASA I,DZIEŃ CIĄGNIENIA 

W pierwszym dniu ciągnienia 1 klasy 24 
polskiej loterji państwowej główniejsze wy- 
grane padły na numery następujące: 

Zło. 30.000 na nr. 146045 
ZŁ. 15,000 na n-r 119964 
ZĄ. 1,000 na n-ry: 81419 110497 112855 
Zł. 500 na n-ry: 27942 103307 114756 4 
Zł. 400 na n-ry: 7898 9388 53266 66303 

86874, 
ZŁ. 250 na n-ry: 14856 16384 23688 44702 

71956 84478 100500 119095 123749 
Zi. 200 na n-ry: 4007 25526 53968 54640 

55010 563906 69996 73850 80375 84135 97746 
112511 114331 130645 135960 136038 158997 

ZŁ 150 na n-ry: 1088 2641 5480 6040 
11503 12770 12594 18475 20888 25850 26906 
30195 30208 30465 31389 31529 32548 32993 
34003 36563 42267 42681 43353 45007 46616 
48488 53386 58235 58440 59050 59209 59581 
50063 60952 67106 67475 68644 70001 70854 
73830 75992 79493 83590 84538 88380 89740 
91550 94253 94549 04848 06704 100772 
108970 111397 111419 114564 115397 116505 

Młocarnie motorowe 
Wichterlego i Wolskiego 

Młocarnie maneżowe 
Wichterlego i Sp. Akc. „Kraj“ 

Tarki ibukowaiki dokoniczyny 
Motory 

Muaktellsa i Massey - Harrisa 

Maneże 
Wolskiego i Sp. A'xc. „Kraj* 

oleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a7   
  

statnio tak' groźną plagą, że zmusiło 
to rząd francuski do wysłania specjal- 
nej ekspedycji wojennej, ponieważ 
miejscowe władze nie mogły: sobie dać 
rady. Nie po raz pierwszy zresztą wy- 
syła Francja ekspedycję wojskową na 
Korsykę. Za Napoleona III przez dłuż- 
szy czas prowadził wojnę z bandyta- 
mi, terroryzującymi ludność, specjal- 
ny oddział, zmobilizowany ze starych, 
zasłużonych i pewnych żołnierzy. Na 
czele obecnej ekspedycji, która przed 
kilkunastu dniami wylądowała w Ajac- 
cio, stoi gen. Huot. Oddział generała 
wyposażąny jest w najnowsze zdoby- 
cze techniki wojennej, samochody pan 
cerne, tanki i gazy. Zadaniem ekspe- 
dycji jest przetrząśnięcie całej wyspy, 
i wypłoszenie raz na zawsze rycerzy 
vendetty z ich górskich kryjówek. Za- 
danie to nie jest jednak ani łatwe, ani 
proste. Primo dlatego, że bandyci 
korsykańscy mają licznych i wiernych 
przyjaciół wśród miejscowej ludności, 
donoszących im o każdem* poruszeniu 
się, wojsk, sekundo — zaś — że siedzi 
by bandytów znajdują się w „maquis*. 

Co to jest „„maquis'*? Le maquis— 
io jakby nasze rojsty, lub jakieś dzi- 
kie pola. Na Korsyce le maquis nazy- 
wają stoki gór we wnętrzu wyspy, po- 
kryte zaroślami, pełne jam i wądołów, 
pokryte labiryntem ścieżek, słowem — 
teren najbardziej sprzyjajacy dla ban- 
dytyzmu. Do maquis niechętnie masze 
rowali miejscowi żandarmi, a ludność 
miejscowa mogła jedynie posuwać się 
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Straszna katastrofa autobusowa w Grodnie „Naszej Przyszłości: W WIRZE STOLICY 
ARTYŚCI TEATRU GRODZIEŃSKIEGO ULEGLI KĄTASTROFIE 
GRODNO, (Pat). Autobus, któ- 

rym jechali artyści teatru objaz- 

dowego z Grodna do Białegosto- 
ku, celem wzięcia udziału w przed- 

stawieniu sztuki pod łyt. „Pło- 

mienna noc', wywrócił się na 

przedmieściu Grodna do rowu, 
przygniatając jadących. Podczas 
katastrofy dyrektor teatru Kro- 

kowski I 5 artystów zostało cię- 

żko rannych, 6 osób odniosło 

  

Iżejsze obrażenia, 4 osoby wy- 
Szły bez szwanku. (Ciężko ran- 

nych artystów umieszczono w 

szpitalu miejskim. Życiu ich żad- 
ne niebezpieczeństwo nie zagra- 

ża. Lżej ranni, po nałożeniu o- 
patrunków, udali ślę do domów. 

Z powodu katastrofy przedsta- 

wlenie w Białymstoku zostało 
odwołane. W Grodnie teatr bę- 

dzie czynny bez przerwy. 

  

Obrady w sprawie bezrobacia 
WARSZAWA. PAT. — Dnia 20 

b. m. w godzinach rannych, w wiel- 
kiej sali konierencyjnej Prezydjum Ra- 
dy Ministrów, rozpoczęły się obrady 
zjazdu przewodniczących i delegatów 
sekcyj pracy komitetów wojewódzkich 
i lokalnych komitetów walki ze skut- 
kami bezrobocia, Pierwszy zabrał głos 
i przewodniezył zebraniu prezes sek- 
cji pracy Naczelnego Komitetu b. mi- 
nister p. Jerzy Iwanowski, który w 
dłuższem przemówieniu scharakteryzo- 
wał sytuację naszego rynku pracy na 
tle ogólno - polskiego kryzysu gospo- 
darczego, tak ściśle związanęgo z fluk 
tuacjami kryzysu światowego. 

Jeśli stan bezrobocia. w Polsce wy- 
kazuje pewne zwiększenie w pierw- 
szych dniach listopada r. b., to stwier- 
dzić jednak należy, iż dzięki wysiłkom 
sekcji pracy Naczelnego Komitetu i 
komitetów lokalnych wzrost bezrobo- 
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cia dał się zmniejszyć przez  umiesz- 
czenie za pośrednictwem tej instytucji 
w rozmaitych gałęziach pracy 20 tysię- 
cy bezrobotnych. Następnie przewod- 
niczący udzielił głosu p. inspektorowi 
Zagrodzkiemu, szefowi biura sekcji pra 
cy przy Naczelnym Komitecie, który 
omówił metody pracy biura, poczem 
nastąpiły sprawozdania poszczególnych 
delegatów sekcyj pracy komitetów lo- 
kalnych, a mianowicie: Kraków, Wil- 
no, Warszawa - miasto, województwa 
warszawskie, poznańskie, stanisławow- 
skie, białostockie, pomorskie, lubelskie, 
nowogródzkie, śląskie, łuckie i kielec- 
kie. Nad sprawozdaniami poszczegól- 
nych pp. delegatów wywązała się oży- 
wiona dyskusja, poczem przedstawicie 
le Naczelnego Komitetu z jego preze- 
sem p. Czesławem Klarnerem na czele 
udzielali szczegółowych wyjaśnień. 
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Wyszła z druku w języku 

Lorda D* 

NI
NA
: 

Anglo - Franc. podcza: 

  

z 5-ma mapami 
  

bezpośrednio powołując się na nas Ė 
Vili 

który wraz z Gen. Weygandem stał na czele Misji 

„.„OSIEMNASTA DECYDUJĄCA BITWA 
W DZIEJACH ŚWIATA" 

z przedmową p. Ministra Spraw Zagranicznych Augusta Zaleskiego 

pam 
Prenumeratorzy i czytelnicy naszego pisma książkę tę mogą otrzymać wraz z 
przesyłką pocztową po cenie ulgowej Zł. 10. Zgłoszenia do Redakcji lub też 

do Drukarni 
Szpitalna 1. 
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polskim sensacyjna 

ABERNONA 

książka 

najazdu bolszewickiego 

i 2-ma portretami. 
  

Mazowieckiej, Warszawa, 

  

Król Alfons wyjęty z pod prawa 
"REPUBLIKAŃSKI WYROK KORTEZÓW SKAZUJĄCY KRÓLA 
MADRYT. (Pat). Na wczoraj- 

szem pośsledzeniu Kortezów od- 
czytano akt oskarżenia przeciw- 
ko byłemu królowi Alfonsowi. 
Specjalna komisja Kortezów do- 
magała się jedynie kary doży- 
wotniego wygnania. Romanones 
bronił króla, podkreślając nie- 
obecność oskarżonego. Uznaje 
on jednak, iż zaprowadzenie dy- 
ktatury było naruszeniem kon- 
stytucji. Galarza, odpowiadając 
na przemówienie Romanonesa, 
oświadczył, Iž król sam przygo- 
towywał i zachęcał Primo deRi- 
verę do wywołania zamachu sta- 
nu. Dodał on, iż były król stale 

dopuszczał się naruszenia kon- 
stytucji. : 

Kortezy odrzuciły wniosek 
skazania byłego Króla nazwykłą 
karę wygnania, przyjmując nato- 
miast przez aklamację wyrok, 
uznający byłego króla Alfońsz 
winnym zdrady Stanu, narusze- 
nia konstytucji i gwałcenia po- 
rządku prawnego i skazujący go 
na wyjęcie z pod prawa i na utra- 
tę praw do jego majątków, kKtó- 
re przechodzą na własność re- 
publiki. Kaźdy obywatel będzie 
mógł aresztować byłego króla, o 
ile powróci on do Hiszpanii. 

Egipsko - szwajcarska afera przemytnicza 
Z UDZIAŁEM ŻYDÓW POLSKICH 

BAZYLEA. (Pat). Przed sądem tu- 
tejszym toczy sią proces przeciwko 
bandzie przemytników narkotyków. 
Sąd rozpatrzył stosunki handlowe, ist- 
nlejące pon.iędzy Egipcjaninem nazwi- 
skiem Husseln-El-Neani, szetem między- 
narodowej bandy przemytników, a o- 
bywatelem polskim Natanem Altmanem 
i niejakim Muellerem, zamieszkałym w 
Bazylei. Mueiler przyznał się, iż sprze- 
dał Husseinowi 89 Kg. heroiny za sumę 
70 tysięcy fr. szw. Kontrabandę prze- 

bezpiecznie pó zapłaceniu okupu ban- 
dytom. 

W jednej z wiosek znaleziono te- 
raz właśnie w trakcie rewizji u przyja 
ciół jednego z bandytów umowy, coś 
na wzór kontraktów, które zawierali ci 
z mieszkańców, którym wypadało prze 
jeżdżać, lub przechodzić przez maquis. 

Ludność miejscowa zna lepiej imio 
na i nazwiska bandytów, niż nazwisko 
preiekta Korsyki, lub premjera dzisiej- 
szego rządu we Francji . Romanetti, 
Bartolli, Spada — to najsławniejsi lu- 
dzie maquis. Dwaj pierwsi już nie ży- 
ją, ostatni ukrywa się, ale łańcuch eks 
pedycji karnej zaciska coraz silniej 
pętlę kordonu i być może dziś lub ju- 
tro najgroźniejszy „rycerz vendetty** 
wpadnie w ręce sprawiedliwości. 

Zabity niedawno Bartolli na każde 
zawołanie miał do swej dyspozycji 100 
ludzi, a jego autorytet był tak wielki, 
że nieraz władze lokalne posługiwały 
się podczas wyborów jego wpływami. 
Nie było podobno wypadku, aby popie 
rany przez niego kandydat, nie uzyskał 
mandatu. Jak widzimy, Al Capone nie 
jest wyłącznym wynalazcą systemu prze 
prowadzania swoich kandydatów do 
instytucyj społecznych. To samo czy- 
nili jego koledzy na Korsyce. 

Zgubiła Bartolliego chciwość. Po- 
bierał on stały haracz od pewnego 
przedsiębiorcy ieśnego za to, że po- 
zwalał mu spokojnie rąbać las i wywo 
zić do miasta. Pewnego dnia jednak 
zażądał od swojej ofiary znacznie więk 
szej sumy pieniedzy, niż zwykle. Nie- 

woziła przez granicę z polecenia Alt. 
mana wiedenka, niejaka Metzendorf. 
Używała ona do tego celu walizki o 
poawójnem dnie. Metzendorf areszto- 
wana została w Bazylel | skazana na 
5 tygodni więzienia. Pozostający na 
ppiuggsii Husseina obywatai polski Mi 
chat Halpern aresztowany zost:ł w 
Buchs na granicy szwajcarsko-austrjac- 
klej, w chwili kiedy usiłował przemy- 
cić 9 kg. heroiny. Hussein do winy się 
nie przyznaje. 

  

szczęsny przemysłowiec zgodził się, 
prosząc jednak przed tem o spotkanie. 
Bartolli wyznaczył rendez - vous na 
znanej obu polance. Gdy się spotkano, 
i przedsiębiorca wręczył bandycie żą- 
daną przez niego sumę, Bartolli nie 
spodziewając się podstępu, ruszył spo- 
kojnie do swej siedziby. Skorzystał z 
tej nieuwagi kupiec, aby się zemścić 
i błyskawicznym ruchem wyciągnąw- 
szy rewolwer wpakował kilka kul w 
plecy bandyty. W wielkim strachu 
przed vendettą krewnych i przyjaciół 
Bartolliego powrócił przedsiębiorca da 
Ajaccio, gdzie zameldował o tem, co 
zaszło. Ponieważ za głowę Bartolliego 
była wyznaczona bardzo wysoka nagro 
da, prefekt wręczył pieniądze kupcowi, 
który niezwlekając, pierwszym nadarza 
jącym się statkiem odpłynął z Korsyki. 

Bandyci korsykańscy są przeważ- 
nie indywidualistami w działaniu. „„Pra 
cują“ oni przeważnie solo i tylko w 
nadzwyczajnych wypadkach odwołują 

się do pomocy swych kolegów po fa- 
chu. Dopiero Spada, tajemniczy wład- 
ca maquis, zerwał z ta taktyką, organi- 
zując wielką szajkę. Znaczna część jej 
siedzi już w więzieniu w Ajaccio, sam 
herszt zaś ukrywa się starając się prze- 
dostać na wybrzeże, skąd mógłby uciec 
„łodzią do Marsylii, lub Włoch. Władze 
francuskie przewidując jednak możli- 
wość ucieczki morzem, wysłały kilka 
kanonierek, które patrolują brzegi tak, 
że żadna łódź rybacka nie może odpły- 
mąć niezauważona. 

Jednem z pierwszych posunięć ekspe 
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LISTOPADOWY TOM 

Listopadowy tom miesięcznika konserwa- 
tywnego „Nasza Przyszłość (Warszawa, 
Marszałkowska 61), który wyszedł w tych 
dniach, przynosi na wstępie artykuł poniekąd 
sensacyjny, mianowicie list otwarty konser- 
watysty polskiego do konserwatysty ukraiń- 
skiego, którego obecność suponuje autor 
wśród różnych odłamów i tendencyj ukraiń- 
skich w Małopolsce Wschodniej. List ten, 
stając na gruncie źródłowiej prawdy histo- 
rycznej, odmiennej — jak wiadomo — od 
utartych legend podręcznikowych z jednej 
drugiej strony, wysuwa postulat powstania 
w łonie zradykalizowanego potitycznie i so- 
cjalnie społeczeństwa ukraińskiego realistycz 
nej szkoły o charakterze zasadniczo zacho- 
wawczym, jako pierwszy kardynalny waru- 
nek racjonalnego zapoczątkowania rozwią 
zywania kwestji ukraińskiej, 'eżącego w žy- 
wotnym interesie obu stron. 

Redakcyjny artykuł „Pięć minut przed 
dwunastą'"nawiązuje do słynnego ustępu z 
niedawnego listu gubernatora Banku Angiel 
skiego do gubernatora Banku Francji, w 
którym mowa o grożącem bankructwie sy- 
stemu kapitalistycznego, o ile państwa cywi- 
lizowanego nie pośpieszą się w najbliższym 
czasie z energicznem usunięciem resp. re- 
formą różnych urządzeń i przeszkód natury 
fiskalnej, socjalnej i ustrojowej, narzuconych 
nowoczesnym państwom przez wybujałości 
doktryny demokratycznej. 

Dr. Jan Bobrzyński poddaje satyrycznej 
krytyce instytucję i procedurę Ligi Narodów, 
jako opartej wprawdzie na doniosłej, ale 
zarazem przedwczesnej idei, która w prak- 
tycznej rzeczywistości wykazuje niemoc w. 
obliczu wszelkich poważniejszych zagadnień. 
Autor stwierdza coraz wyraźniejszą tenden- 
cję wszystkich państw do rozwiązywania 
swych żywotnych zagadnień poza terenem 
gi i nawrót do dawnej koncepcj: zbroj- 
nych przymierzy. 

B. poseł Adam Piasecki uzasadnia potrze- 
bę Trybunału konstytucyjnego, która to spra 
wą staje się coraz aktualniejszą wobec prac 
komisji sejmowej nad reformą konstytucji. 
Dlatego to, tom listopadowy rozesłany zo- 
stał wszystkim czynnikom oficjainym i nau- 
kowym, zajmującym się tą sprawą. 

Inż.*A. Kliszewicz podaje w art. p.t. „Du- 
chowe podstawy niebezpieczeństwa bolsze- 
wizmu*, rzeczywiście wspaniałą i 'wszech- 
stronną analizę tego wywrotowego prądu w 
jego zetknięciu się z błędami i wypaczenia- 
mi cywibzacji zachodniej, która sprzen'ewie- 
rzyła emu ongiś  chrześcijańskiemu 
charąkterow., poszła we wszystkich niemal 
swych dziedzinach na służbę „złotego ciel. 
ca” i dlatego ulega mimowoli naporowi ideo 
logji bolszewickiej. Zdaniem autora nie oprze 
się jej w obecnym stanie rzeczy, że pierwia- 
stek teologiczny odzyska w niej utraconą 
przed wiekami podstawową teologiczną 
rolę. 

Dwugios potemiczny | p.p. 
Meyera i Jana Bobrzyńskiego rozprawia si 
z defetycznem przekonaniem ogółu dzis 
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„szej inteligencji, a zwłaszcza niektórych za- 
chowawczych sfer politycznych i gospodar- 
czych, o nieuchronnej konieczności, coraz 
większego rozwoju internacjonalizmu  pan- 
stwowego, dążącego na razie siłą rzetzy do . 
ograniczenia swobody jednostki na rzecz 
państwa. 

Władysław Studnicki podaje dalszy (IV) 
rozdział swej źródłowej, wielce ciekawej pra 
cy p.t. „Rosja sowiecka w polityce świato- 
wej”, która drukuje się w całośc! od szere- 
gu miesięcy na łamach „Naszej Przyszłości”. 

Wreszcie wśród „Głosów Czytelnikow“ 
wyróżnia się ciekawa dyskusja  listowna 
między pewnym (autenty z,emian'- 
nem z Wielkopolski a naszym „Stan 
kiem* na temat konkretny i bezpośredn 
Co ma robić ziemianin, aby doraźnie w 
z obecnego, grożnego położenia? 

  

    

    

  

  

D polsko - francuskiego 
0 kompletu 

przyjmę dzieci od lat 6do 8 
Pierwszy rok nauczania. 

Ciasna 22 m. (obok Mickiewicza) 

Zapisy przyjmuje się 
od 9-ej rano do 2-ej pp. 
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AFERA SPORTOWA 
Obrzydliwy, arogancki, długonosy Wein 

thal, o którym nieprzychylnie pisaliśmy parę 

lat temu, gdy managerował Petkiewiczowi w 
jego tournee po Ameryce, doprowadził do 

tego, że przez palce na wszystkie jego mani 

pulacje patrzące PZLA (Polski Związek Lek- 

ko-atletyczny) musiało jednak zawiesić go 

jako swego członka w czynnościach skarbnt 

ka. A trzeba nadmienić, że PZLA jest insty- 

iucją nieruchawą, cemięgowaią, pozostającą 

i urokiem Weinthala, 

który się z nim rządzi: jak chciał Zatem ta- 

ki krok nie. jest lekkomyślny i nie z lekkim 

sercem go zrobiono. Odkąd istnieje PZLA ne 
było precedensu, by zawieszono czionka. A 

oto z jakiego powodu. 

Włosi miel. wielką ochotę zobaczyć Nur— 

miego, który nigdy nie biegał po ich półwy- 

spie. Nie wiedzieli jak to urządzić — wywą- 

chał tę ich zachciankę 'metrowy nos z War- 

szawy, a jego właściciel poleciał do Rzymu 

i zawołał: 

— (Chcecie Nurmiego? Jak ja zechcę to 

on wnet tu przybędzie. I Petkiewicz też. Zo- 

baczycie walkę, która będzie godna papie- 

ża, Mussoliniego, króla... Uradowani Włosi 

zgodzili się na wszystkie warunki finansowe 

Weinthala. Obiecali zapłacić po cichu Nur- 
miemu, jeszcze ciszej Petkiewiczowi, no 

naturalnie aranżerowi całej imprezy. Wein- 
tha; wziął zadatek, rozlokował się we Fło- 

rencji i kaza rzymskim klubom reklamować 

zawody z udziałem  super-asa fińskiego i 

Petkiewicza. 

W oznaczony dzień 10,000 ludzi zwabio 

nych szumnemi afiszami zalegio rzymski sta 

djon. Wielka dekonfintura. Zamiąst łysny 

Nurmiego zobaczyli potężny nochał Weintha 

la. Skandal, rwetes. Bójki, krzyki. Żywioło- 

wa publiczność połamała trybuny ; kości or 

ganizatorom. Weinthal zwiał. 
Co się okazało? Mimo jego czynnej dzia 

łolności Nurmi nie przybył — związek fiń 
ski mu zabronił. 

Łasy na liry Nurm. ze smutkiem zawia- 
domił Weinthala, że nic z tego, Petkiewicz 

sam nie stanowił żadnej atrakcji — trzeba 
było zawody odwołać. Tego skarbnik PZLA: 

nie uczynił choć wiedział doskonale, że szy- 

kuje się fiasco. Zbyt się zaangażował, za du 

żo wybrał pieniędzy od Włochów. 

Ci ostatni donieśli, o wszystkiem PZLA, 

i 

  

skarżąc s.ę przytem, że wierzyli Weintlialo- 

wi, bo był członkiem najwyższej polskiej 

magistratuty lekko - atletycznej. Zawiesze- 

nie Weinthala 1 wszczęcie „dochodzenia 

(choć wszystko jest wiadome) jest tedy mi- 

numum, które FZLA może uczynić. SJn.ej- 

sze represje byłyby wskazane. 

Zwłaszcza, że okazały się niedobory w 

asie związku. Nie wiadomo napewno, ile 

— w każdym razie jak na skromne fundusze 

tej instytuc znaczne, $ 
Każdy wie, że Nurm., Kusociński, czy 

Petkiewicz są sportowcami, amatarami, co 

oficjalnie nie biorą ani grosza, a pocicht — 

le się da wydusić. Wie się o;stem i nie ma 

do nich pretensji wielki biegacz, to jak 

wielki śpiewak produkują się przed tystąca- 

mi widzów, poza drałowaniem nic nie pótra- 

f'ą — czemu nie mają zapewnić sobie staro- 

      

z niego żyje, 

kulasy są gorsze — i one mo 

A że ci śwetn. sportowcy 

przynoszą sławę swemu krajowi, że robią mu 
większą rekłamę niż rocznik biuletynów pro- 

pagandowych MSZ 10 — przemilcza się 

ich pieniężnych szwindelkach. 

Weinthal nie jest chlubą Polski. Nie przy 

nosi nam rozgłosu (chwalebnego), nie jest 

pożyteczną jednostką w sporcie. Więc mie- 
ma żadnej racji, by ukrywać jego sprawki 

pod koszem. Karol. 

'czemże mocne 
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dycji karnej gen. Huot, było opanowa- 
nie siedziby Spady. jest to dom, znaj- 
dujący się na przęłęczy zwanej „Sio- 
dłem Śmierci'*: Dam, to bardzo łagod- 
ne określenie, siedziba Spady więcej 
przypomina jakiś fort, lub conajmniej 
dobrze zabezpieczony blokhaus z ol- 
brzymim arsenałem amunicji i broni. 
Andrzej Spada lata wojny spędził w 
szeregach armji francuskiej Wojna i 
front przekonały go o wyższości broni 
automatycznej nad zwykłemi karabina- 
mi, to też w jego arsenale ku niemałe- 
mu zdumieniu żandarmów znaleziono 
parę doskonałych erkaemów i porząd- 
ny zapas granatów. Oprócz amunicji i 
broni, znaleziono w domu Spady je- 
szcze „mur bandyty'* — kurtkę z bron 
zowego welwetu, pas skórzany i szal. 
Jest to niepisany mundur korsykańskich 
„rycerzy vendetty*. Taki sam strój no- 
sił Bartolli, w takim samym paradował 

po ulicach Asjaccio Bornera, były żan- 
darm a obecnie towarzysz Spady, cie- 
szący się ponurą sławą najbardziej 

krwiożerczego bandyty, 
O Bornerze opowiadają, że jeszcze 

miesiąc temu wymusił od jednego z 
kupców w Ajaccio 150.000 fr. przysyła 
jąc list, w którym napisał, że o ile ku- 
pićc nie wierzy że podpis jest au 
tentyczny, niech pójdzie do prokurato- 
ra i porówna z jego licznemi autogra- 
fami, które są w posiadaniu władz. 

Jak dałece była steroryzowana spo- 
kojna ludność Korsyki, świadczy yfakt, 
że kochanka Spady bez najmniejszej 
żenady zjawiała się Wo sklepu, gdzie 

0d Administracji 
Naszych Prenumeratorów uprzedzamy, 

1 grudnia r. b. wstrzymamy bezwarunkowo 

wszystkie egzemplarze, które do tej daty nie będą opłacone. ka 

że z. dniem 

  

  

wybierała sobie kilka drogich sukien, 
a zamiast rachunku, ošwiadczala cy- 
nicznie: „jestem kochanką Spady, mo- 
że poślecie rachunek. Oczywista žad- 
nemu kupcowi nie przychodziła do gło 
wy niedorzeczną myśl posyłania rachun 
ku i żądania zapłaty, zbyt dobrze zna- 
no bowiem zwyczaje jej protektora. 

Spada lubi brać pieniądze, oddaje 
tylko kule z mausera, lub parabelium. 

Bandytyzm na Korsyce stał się po- 
ważną przeszkodą dla rozwoju turysty- 
ki. Były wypadki, kiedy całe wyciecz- 
ki turystów zmuszane były opłacać ban 
dytom haracz, jakby pewnego rodzaju 
taksę kuracyjną. 

Korsyka, jako miejsce wycieczek 
zyskała złą sławę, co wpłynęło niemało 
na zmniejszenie się ruchu tyrystyczne- 

go i fakt ten, zdaje się ostatecznie skło- 
nił władze francuskie do radykalnego 
oczysczenia wyspy. 

W niektórych dziennikach  angiel- 
skich pojawiła się wiadomość, że wal- 
ka z bandytyzmem na Korsyce, jest tyl- 
ko pretekstem dla: załatwienia się z 
miejscowym ruchem faszystowskim. 
Wiadomości tej zaprzeczył kategorycz- 
nie prefekt Korsyki, a korespondent 
„Doilly Herald", który puścił w świat 
tę wiadomość, otrzymał ostrzeżenie, że 
w razie dalszych jega  informacyj w 
podobnym duchu, o wypadkach korsy- 
kańskich, zostanie on wydalony z Aja- 

ZKZ



W niedzielę 22 listopada 1931 r. 
odbędzie się w Wilnie uroczysta inau- 
guracja „Dzieła Matki Boskiej Powo- 
łań* jako | dzień kapłański w Polsce 
pod protektoratem JE ks. Arcybisku- 
pa-Metropolity Wileńskiego Romualda 
Jałbrzykowskiego z następującym pro- 
gramem: $ 

O godz. 8-ej rano uroczyste nabo- 
żefistwo z kazaniem w Kaplicy Naj- 
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»POSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.$.B. W WILNIE 

Z dnia 20 listopada 1931 r. 
Ciśnienie. średrtie 781 
Temperatura średnia --1 

Temperatura najwyżsa --0 

"Temperatura najniższa +-2 

Opad w m.m. — 

Wiatr: południowo wschodni 

Tendencja: wzrost potem stan stały. 

Uwagi: pochmurno. 

MIEJSKA 

— Piekarze u wojewody. Wczoraj woje- 
woda wileńsk. przyjął delegację piekarzy w 
sprawie dalszej zwyżki cen mąki i chleba. 

Jak wiadomo, ostatnia zmiana cennika na 

pieczywo niezadowoliła piekarzy j obecnie 

czynią oni starania o nową rewizję cennika 

wi sensie zwyżkowym. $ 
— Koniiskaty. Wczoraj przyaresztowano 

nakład „Expressu Wileńskiego" za kilka 

wiadomości kronikarskich. į 
— Subsydja miejskie. Wileńskiemu To- 

warzystwu Krajoznawczemu przyznał magi- 

_ strat jednorazowe subsydjum w wysokośc: 

550 złotych. ; с 

— Žajšcia na tle bojkotu. Z гас|! и- 

_ suwania ze sklepów żydowskich kupu- 

jących - chrześcijan wynikały wczoraj 

| scysje na ul. Niemieckiej i Wielkiej. 

/._ Żajścia musiała likwidować poli- 

cja. 

  
Wśród handlarzy żydowskich krąży 

wersja, że różne instytucje postanowi- 
ły zerwać umowy o udzielenie towarów 
na raty, akcentując w ten spoósb przy 

iączesie się do bojkotu. 2 
— Przed wuchomieniem autobusów „Ar- 

bonu”. W przyszłym tygodniu zostaną do 
starczone do Wilna 3 autobusy „Arbonu*. 

Jędnocześnie z tem przybędzie do Wilna spe- 

- cjafista-inżynier celem przeprowadzenia szko 

lenia szoferów. Biuro T-wa „Arbon“ czyn- 

| 
|   

  

ne będzie w Wilnie już od dnia 1 grudnia 

KD, 
Autobusy „Arbonu“, które ujrzymy w 

 dmiach najbliższych, są zmontowane we- 
dług ostatnich wymagań techniki samocho- 
dowej. M. in. posiadają one centralne ogrze- 
"wanie i t. p. luksusowe urządzenia. 

— Sprzęt przeciwgazowy dla straży ogriio 
wej. Magistrat postanowił wyasygnować od- 

_ powiednie kredyty na zaopatrzenie wil. stra- 
ży ogniowej w niezbędny sprzęt przeciwga- 

zowy. 
— Ukarani rzemieślnicy. Zarząd Izby 

_ Rzemieślniczej w Wilnie podaje do w:adomo- 
Ści wszystkich rzemieślników, traktując po- 
wyższe jako ostrzeżenie, że Urząd Przemysło 
wy I Instacji'w Wiłnie ukarał w myśł art. 126 
Ustawy Przemysłowej, w przeciągu ostatnich 

"kilku miesięcy. 
b 1) 105 rzemieślników za niezgłoszenie 
' warsztatu rzemieślniczego karą grzywny 

przeciętnie po 20 zł, z zamianą w razie nie- 
wypłacalności na 2 — 3 dni aresztu; 

2) 8 mistrzów rzemieślniczych za niepo= 

Syłamie terminatorów do szkoły dokształca- 

jącej zawod. karą grzywny po 30 zł. z za- 

mianą jak wyżej na 3 dniaresztu; 
3) 21 uczni rzemieślniczych (terminato- 

rów) za nieuczęszanie do szkoły dokształ- 
cającej — zawod. karą krzywny po 10 zł. 

_ bez zamiany na karę aresztu; 

4) 9 rzemieślników — właścicieli warszta 
tów za kształcenie terminatorów bez posia- 
dania dypiomu mistrzowskiego, karą grzyw- 
ny do 30 zł., z zamianą na 3 dni aresztu w 
razie niewypłacainości; 

5) 17 osób za prowadzenie warsztatów) 
rzemieślniczych bęz wykazania uzdolnienia 
zawodowego, karą grzywny od 20 do 30 zł., 
2 zamianą jak wyżej na 3 dniaresztu. 

Zarząd Izby przypomina, że nieprzestrze- 
ganie przepisów, obowiązującej Ustawy Prze 
mysłowej, jak też przepisów, regulujących 
sprawy term.natorskie w okręgu Wileńskiej 
Izby Rzemieślniczej, w myśl art. 126 tejże 
Ustawy pociąga za sobą karę grzywny do 
1.000, lub aresztu do 14 dni. — We własnym 

przeto interesie wszyscy rzemieślnicy winni 

' przepisy te przestrzegać. 

Dia rzemieślników, posiadających jakie- 
kolwiek bądź wątpliwości, wszelkich informa 
cyj bezpłatnie udziela Biuro Izby Rzemieśćn: 
czej codziennie w godzinach od 9 do 14 wi 
swoim 'lokalu przy ul. Mickiewicza Nr. 23—5. 

/ 
WOJSKOWA 

— Rejestracja rocznika 1911. Powtórna 

rejestracja mężczyzn, urodzonych w roku 
„1911 dobiega końca. | г 

Prace rejestracyjne, wydział  wojskowy 
magistratu, zakończy z dniem 1 grudnia. * 

‚ , SZKOLNA 
— Ferje w szkołach: W dniach 7, 8i 9 

grudnia nie będą czynne te szkoły, nauczy 
€ielowie których zatrudnieni są jako komi- 
Sarze spisowi. 

Jednocześnie do prac spisowych będą po 

wołani uczniowie wyższych klas szkół śred- 
nich i seminarjów nauczycielskich. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Wyższej Szkoły Instytutu Naukowo 

Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie. 
Dziś w sobotę dnia 21 b.m. w lokalu Insty- 
tutu, Zygmuntowska 2 o godz. 17 prof. dr. 
Reman Smal.Stocki z Ukraińskiego Instytu- 
tu Naukowego w Warszawie, wygłos. wy- 
kład p. t. „Wschodnia polityka Niemiec", o 

Dzień kapłański w Polsce 
świętszej Panny Marji Ostrobramskiej, 
celebrowane przez J. E. Ks. Arcybi- 
skupa-Metropolitę Romualda Jałbrzy- 
kowskiego. 4 

O godz. 17.30 uroczysta Akademja 
w Sali Miejskiej, przy ul. Konskiej 
Nr. 3, która będzie transmitowana 
przez Radjo. " 

Wstęp wolny dla wszystkich. 

  

KRONIKA 
godz. 18 zaś „Walka o niepodiegłość ujarz- 
mionych narodów w ZSSR“. 

— Posiedzenie Wil. Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Psychjatrycznego odbędzie s.ę 
we wtorek dnia 24 listopada r.b. o godzinie 
12 w południe w Klinice Neurologicznej USB. 
(Szpital Św. Jakóba) z następującym po- 
rządkiem dnia: 

1). dr. A. Malinowski: Omówienie 3 przy 
padkówj guzów mózgu z demonstracją cho- 
rych; 2) dr. A. Wirszubski: Kilka uwag w 
sprawie etjologj: i ropoznawania porażenia 
połowicznego; 3) doc. dr. |.  Hurynowicz: 
Sprawozdanie z posiedzeń Sekcj. Lekarskiej 
X Kongresu antyalkoholowego. 

Posiedzenie administracyjne. у 
Walne zebranie. a) sprawozdanie ustę- 

pującego Zarządu, b) wybór nowego Za- 
rządu. z у 

— Uwadze Sybirakow. W niedzielę dnia 
22 b.m. o godz. 5 po poł. w lokalu przy ul. 

Arsenalskiej 4 m.9 ma się odbyć doroczne 

wialne zgromadzenie członków Okręgu Wi- 

leńskiego Związku Sybiraków z następują- 
cym porządkiem dziennym: 

1) sprawozdanie zarządu, 2) sprawozda- 

n'e komisji rewizyjnej, 3) udzielenie absolu- 

torjum zarządowi, 4) wybory nowego zarzą 

du okręgowego, 5) wybory nowej komisji 

rewizyjnej, 6) wołne 'winioski. 

RÓŻNE 

— w sprawie notatki naszej, za- 

mieszczonej w N-rze wczorajszym, 0- 

trzymaliśmy od przewodniczącego Sek 

cji prop.-artystycznej Komitetu uczcze- 

nia 25-lecia sakry J. E. ks. biskupa Ban 

durskiego wyjaśnienie, że Wspomnia- 

ne w notatce naszej zaproszenie odno 

siło się do posiedzenia tej sekcji oraz 

że ułożone i rozesłane zostało bez je- 

go udziału. 
— Dyrekcja uniwersyteckiej Bibljoteki Pu 

blicznej w Wilnie, zawiadamia, że Bibljoteka 
będzie czynna od soboty 21 listopada 1931 r. 

od godziny O rano. 

— Zakład do badań raka. — W nie 
dzielę nastąpi otwarcie zakładu badaw 

czego rakowatych, urządzonego w 

domu miejskim, przy ulicy Połockiej 4. 

Poświecenia zakładu dokona J. E. 
ks. biskup Bandurski. 

Na uroczystość przybędą |. E. Me- 
tropolita wileński, władze z p. wojewo- 
dą i p. prezydentem miasta na czele. 

Ponadto przybywają w związku z 

tem do Wilna liczni przedstawiciele 
świata naukowego z całej Polski. 

— Dnia 22 listopada 1931 roku w nie- 

dzielę odbędzie się loterja fantowa na rzecz 

10-ej konferencji pań Miiosierdzia ś. Win- 
centego a Paulo dla najbiedniejszych parafji 

Ostrobramskiej. Sprzedaż  bitetów odbywać 
się będzie w różnych punktach miasta, wy- 

dawanie zaś fantów — w Ognisku parafjal- 
nem. Cena losu 50 gr. 

— Kiedy będzie zwołany wiec aka- 
demicki. Rozmowy /porozumiewawcze 
przedstawicieli poszczególnych organi- 
zacyj akademickich trwają nadal. 

Rozmowy cechuje jak najdalej idą- 
ce zrozumienie usunięcia wszelkich nie 
porozumień i potrzeby jak najszybsze- 
go otwarcia Uniwersytetu. 

Ogólnoakademicki wiec, któryby 
poprzedził wznowienie wykładów, ma 
się odbyć najprawdopodobniej w po- 
łowie przyszłego tygodnia. 

BALE I ZABAWY 
— Sobótka Koła Rolników Handlowców. 

Podaje się do ogólnej wiadomości, że Sobót- 
ka Koła Rolników Handlowców Słuchaczy J. 
N. H. G. w Wilnie, odwołana w ubiegłym ty 
godniu, odbędzie się w dn. 21 bm. tj. dziś, 
w salach Instytutu, Mickiewicza 18. Począ- 
tek o godzinie 21. 

Zaproszenia poprzednie z datą 14 bm. są 
ważne. 

— Dancing — czarna kawa. Dziś, w so- 
botę, odbędzie się w cukierni Czerwonego 
Sztralla Dancing — czarna kawa, urządzo- 
ny przez Tow. Przyjaciół Państwowej Śzko- 
ły Technicznej w. Wilnie. Początek o godz. 
23-ej, wstęp 2 zł, akademick. 1 zł. * 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Ostatnie przed- 

stawienia „Dnia październikowego*. Dziś, w 
sobotę dnia 21 bm. ukaże się niezwykle fra- 
pująca sztuka j. Kaisera „Dzień październi 
kowy”, która odniosła u publiczności wileń- 
skiej prawdziwy sukces artystyczny. Składa- 
ją się na to zarówno porywająca treść, jak 
i opracowanie sceniczne, utrzymane na wy- 
sokim poziomie. Wnikliwa reżyserja Stani- 
sławy Wysockiej, skupiona, pełna wyrazu 
gra p.p. Dunin-Rychłowskiej, Mareckiej, G'in 
skiego, Jaśkiewicza i Loedła, oraz nastrojo- 
we dekoracje W. Makojnika, tworzą nieza- 
pomnianą całość. „Dzień październikowy” 
schodzi już wkrótce z repertuaru w pełni 
powodzenia, ustępując miejsca nieśmiertelnej 
komedji Fredry „Pan Geldhab*, która ukaże 
się na scenie teatru Lutnia już w  najbliż- 
szym czasie. 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś Te- 
atr na Pohulance czynny będzie dwukrotnie. 
Popołudniu o godz. 4 ukaże się po raz 17 
„Róża”, potężny, dramat 

   

  

WYKŁADY PUBLICZNE 
Władysława Studnickiego 33 

od powstania 1863 r. do 1921 r. 

w lokalu Instytutu Nauk Handlowo. 
A Wykłady odbywać się będą o godz, 1] rano w niedziele: 22 listopada, 29 

listopada, 6 grudnia, 10 stycznia 1932 r., 17 stycznia, 24 stycznia, 31 styczniz, 
7 lutego i 14 lutego. 

całą serję wykładów 5 zł. dla uczących się 3 zł. Wstęp na poje- 
dyńczy wykład 1 zł, dla uczących się 50 gr. Е poj 

Bilety nabywać można w Bratniej Pomocy słuchaczy I N. H.-.G. w Wilnie 
w Lokalu Instytutu, Mickiewicza 18 w g. 4—5w soboty i w dniu wykładu 

przy wejściu. 

  

  

polskiego)* 

SKI WY 

Przysposobienie rol- 
nicze i S. M. P. 

Jeżeli naturalną i konieczną jest 
rzeczą, aby każdy warsztat pracy do- 
skonalił się, to tembardziej — koniecz 
ne jest doskonalenie sposobów gospo- 
darowania na roli dla podniesienia kul 
tury rolnej celem otrzyniania z roli 
możliwie wyższych plonów. Z organi- 
zacyj młodzieżowych na terenie dzia- 
łalności wileńskiego Związku Młodzie- 
ży Polskiej w przysposobieniu  rolni- 
czem biorą udział: Stowarzyszenia 
Młodzieży . Polskiej, Koła Młodzieży 
Wiejskiej i — częściowo —- organiza- 
cje młodzieży ludowej (na terenie wo 
jewództwa białostockiego) oraz strzel 
cy. 

Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 
pracują w przysposobieniu  rolnicżem 
od 1926 roku i prowadzą tę*”pracę w 
dwóch zasadniczych kierunkach, a 
mianowicie: 1) w uprawie kukurydzy 
odmiany „Wczesnej Bydgoskiej'* —ja 
ko całkiem nowej i nadzwyczaj poży- 
tecznej rośliny dla gospodarstw  rol- 
nych. i 2) w udoskonaleniu sposobów 
uprawy szeregu roślin używanych w 
gospodarstwach. Pierwszy kierunek 
pracy prowadzony, jest wyłącznie włas 
nemi siłami organizacyjnemi i tacho- 
wemi samych SMP pod kierowni- 
ctwem władz stowarzyszeniowych, na- 
tomiast drug; kierunek pracy, równo- 
legle z innemi wyżej wymienionemi 
organizacjami prowadzony jest przy 
współpracy fachowej orgahizacyj rol- 
niczych, szkół rolniczych i samorzą 
dów. : 

Statystyczne dane za ubiegłe dwa 
lata prowadzenia akcji przysposobie- 
nia rolniczego, nader dobitnie charak- 
teryzują wysiłek SMP. 

W roku bieżącym, gdy jest ogólne 
narzekanie na ciężkie czasy, a w wie 
lu wypadkach daje się zauważyć znie- 
chęcenie — SMP wykazały całkowite 
zrozumienie haseł, które nawołują mła. 
dzież do ofiarnej pracy w imię dobra 
ogólnego; a wynik tego znowuż wyra- 
ził się: 1) w „najliczniejszym udziale 
SMP na wystawach, i'2) w nadzwy- 
czajnie estetycznem urządzeniu przez 
tę młodzież wystaw. 
Wzorem lat ubiegłych — za rok 

biężący — zostaną wydane drukiem 
sprawozdania z przebiegu prac w 
przysposobieniu rclniczem, skąd szer- 
szy ogół będzie mógł zaczerpnąć ścis 
łe informacje o procentowym stosunku 
wykonanej pracy przez poszczególne 
organizacje młodzieżowe. Rola SMP— 
jest i w tym okresie — jak i w innych 
— przodująca. 

Na terenie pawiatu . wileńsko-tro- 
ckiego na ogólną ilość — 82 zespoły 
konkursowe, które doprowadziły pra- 
cę do końca, 63 zespoły SMP. Na wy 
stawie konkursowej w Wiszniewie ko- 
ło Świra ,(pow. wilejski) na 9 zespo- 
łów, które przybyły na wystawę, 8 
zespołów SMP. Na wystawie konkur- 
sowej w Głębokiem (pow. dziśnień- 
ski) na li zespołów — 10 zespołów 
SMP. W powiecie imołodeczańskim——- 
na 11 zespołów nagrodzonych 7 ze- 
społów SMP. Podobny stosunek w in- 
nych powiatach i na innych terenach. 

  

   

  

Nojwięcej żądana 
na rynkach Światowych 

ans. МЕВ АТА 
МУ ОН А. 
już ze świeżych zbiorów 

jest do nabycia w haudlach kolonjalnych 

na Wig: K. Abłamowicz na Wilno: 
ul. Kasztanowa 7.     
  

inscenizacji: i reżyserji dyr. M. Szpakiewicza 
"Ceny szkolne. 

Wieczorem o godz. 8 ujrzymy barwną 
komedję muzyczną Audrana p.t. „Lalka* w 
reżyserji Wacława Radulskiego, w wykona- 
niu czołowych sił zespołu z p.p. Szurszew- 
ską, Brygiewiczem j Ciecierskim w rolach 
głównych. Widowisko to zali 
najpiękniejszych 'w obecnym onie. .Skła- 
dają się na to: zabawna treść, przepiękne 
melodje, świetne wykonanie aktorskie, oraz 
arcyciekawe ujęcie sceniczne. Dekoracje po- 
mysłu W. Makojnika, Kostjumy z pracowni 
własnych. Orkiestra pod batutą kapelmistrza 
W. Szczepańskiego. 

Jutro o godz. 8 wiecz. „Lalka“. 

— |utrzejsze przedstawienie popołudnio- 
we na Pohulance. Jutro w niedzielę dnia 22 
b.m. o godzinie 4 po poł. ukaże się na przed 
stawieriu popołudniowem „R6ža“ Žeromskie 
go. Ceny miejsc zniżone. 

— jutrzejszy poranek w Lutni. Jutro, dnia 
22 b.m. o godzinie 12 w: południe liczn:e ze- 
brane dzieci podziwiać będą „Kopciuszka* 
Grimma w wykonaniu całego zespołu Tea- 
rów Miejskich. Fantastyczne dekoracje, barw 
ne kostjumy, melodyjna mtzyka, dwór kró- 
la Ćwieczka, karzełk, dobra wróżka — 
wszystko to oczaruje młodociane audyto- 
rjum. 2 

— Ostatnie przedstawienie „Aurelciu nie 
rób tego" w Łutni. Jutro, dnia 22 b.m. o 
godzinie 4 po poł. ukaże się nieodwołalnie 
po raz ostatn. w sezonie arcywesoła kome- 
dja T. Łopalewskiego „Aurelciu nie rób te- 
go”, stanowiąca bezsprzecznie jedną z sen- 
sacyj obecnego sezonu. Świetną obsadę sta- 
nowią: p.p. Dunin-Rychiowska, Detkowska, 

    

S. Żeromskiego, w Ładosiówna, Sławińska, Marecka, Zielińska, 0 

POLSKA, EUROPA z 
(zatwierdzenie granic państwa 

-Gospodarczych Mickiewicza 18. 

SKANDAL Z PRZEKRĘCANIEM 
NAZWI5K ° 

Ludność nasza, oprócz różnych bied i 
nieszczęść, ma jeszcze kłopoty z... własnym 
nazwiskiem. Chcąc np. otrzymać jakiś>sdowód 
osobisty, czy uzyskać obywatelstwo, trzeba 
ra to szeregu lat, gdyż w każdym dokumen 
cie ma przekręcone nazwisko. Weźmy dla 
przykładu na podstawie oryg. dokumentów 
nazwisko — Walentkiawicz. W metryce uro- 
dzenia z dnia 9 maja 1927 r. napisano mu 
Waluntykiewicz. W tymże roku wspomnia- 
ny W. brał ślub i wydano mu metrykę ślub- 
ną już jako Walentkiew:cz. 

W karcie mobilizacyjnej wpisano mu — 
Walentukiewicz. W książce zaś wojskowej— 
Walentkiewicz. W pozwol. na broń — Wa- 
lentkiewicz, w dowodzie osobistym, wyd. 
przez gminę — Walentkiewicz, a już w pro- 
tokule gm'nnym, na podstawie którego miał 
uzyskać obywatesstwo figuruje, o dziwo! o 
trzech nazwiskach: Walenkiewicz, Waluk.e- 
wicz i Walenkowicz! 

P. Walentkiew jest gajowym, od któ- 
rego władze leśne żądają obywatelstwa. Nie 
szczęśliwy jędnak uzyskać tego nie może, 
gdyż władze starościńskie są w kłopocie co 
do właśc wości jego nazwiska i nim sprosto- 
wanie to przejdzie wszystkie instancje — 
Walentkiewicz zapewno będzie już u schyl- 
ku życia. A tymczasem dyrekcja nagli i gro- 
zi mu nawet zwolnienie 

Podobnych skandałów w przekręcaniu na- 
zwisk mamy zbyt dużo i dobrzeby było, gdyby 
odnośne władze wydały w tej sprawie jakiś 0- 
kólnik, by jeden . ten sam urząd nie kom- 
prófhitował się, wydając właściwej osobie 
co parę miesięcy dokument na inne nazwi- 
sko, gdyż pociąga to za sobą przykre konse- 
kwencje. A już skandalem stuprocentowym 
jest wydawanie dokumentu, na którym jed- 
na i ta sama osoba figuruje równocześnie o 
trzech nazw'skach! Słowem wszelkie władze 
i urzędy, mające do czynienia z wydawaniem 
dokumentów, winny baczyć, by pod żadnym 
warunkiem nie myliły się w pisaniu na- 
zwisk. Żadne w tym wypadku — errare hu- 
manum est — nie "może mieć miejsca. |. H. 

  

   

  

  

    

  

   

Dnia 22 listopada 

kosciele Bunifraterskim o godzinie 
Stwu za spokój jego duszy, o czem zawiadamia przyjaciół i znajomych 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„KINO MIEJSKIE" 

na historja Samsona i D. znalazia 
newoczesne (inna rzecz, czy szczęśliwe) 

cie. Fomysłowy tenor — debiutant wymy- 
$ sprytną sztuczkę i przy pomocy maszyny 
piekielnej, peruk nnych podstępów zdoby- 
wa sobie partnerkę w życiu i na scenie. 

Gdyby Samson bibljijny ujrzat swego 
wispółczesnego odpowiednika — nie wiado- 
mó, ca byłby uczymł! W każdym 
pewnością nie byłby zadowolony, że imię je- 
go jest postponowane i to na wytartej, rwą- 

cej się co chwila taśmie. I bez tego obraz nie 
zachwyca, a denerwujące przerwy do reszty 
pognębiają widza. 

Na szczęście ziy humor rozprasza beztro- 

      
     

      
    

  

   

ska (acekol ‹ . bezsensowna) farsa 0 
„Pannie do wszystkiego”, która ratuje honor, 
mi.cnie į «nne przynależności osobiste pana 
demu, uszczęśliwiając go wkońcu naprowa- 
dzeniem jego żony na drogę obowiązku mał-    

żeńskiego. — Wszystko to razem wzięte nie 
warte jednakże tego, aby znajdować na ekra 
nie „Kina Miejskiej”. Tad. C. 

  

Prawidłowo przeprowadzony powszechn 
spis ludności — to podstawa rozwoju spra- 
wiedliwych stosunków w Państwie i pamię- 
taj o tem, udzielając danych komisarzowi 
spisowemu, Ё 

Wieczornica w zakładzie wychowawczym 
„Nasz Dom" w Baranowiczach 

Wieczorem 17 listopada odbyło się za- 
kończenie okresu szycia i haftu w zakładzie 
wychowawczym „Nasz Dom** w Baranowi- 
czach. 

W związku z zakończeniem okresu kie- 
rown.czka zakładu p. Karpuszkówna Anna 
zezwoliła sierotom na urządzenie wieczorni- 

W czasie przerwy ks. prefekt , który po 
raz pierwszy gościł w zakładzie, zwiedził 
ubogą siedzibę sierotek, nie szczędząc słów 
pochwały za wszędzie panujący ład i pozą- 
dek. W miłym nastroju spędzono kiłka go- 
dzin, nader przyjemnych, a wesołe usposo- 
bienie małych sierotek świadczyło o przy- 

  

Zakład Wychowawczy „Nasz 
Grupa starszych dziewczynek przy 

cy, na którą przybył równie 
prefekt Dąbrowski Kazimie 

Dzjatwa w liczbie około 50 osób zgroma 
dziła się w obszernej i schłudnej sali robót, 
ręcznych, a kilka dziewczynek, przybranych 
w piękne kostjumy krakowskie własnego wy 
„obu, wygiosiło szereg dialogów, przepłata- 
nych skocznym. krakowiakiem. ; 

Nieprzebrana ilość piosenek chóralnych, 
iaktemi dysponują wychowank. zakładu, 
wzbudza podziw w każdym obcym przyby- 
szu, a wzorowe wykonanie każdej piosenki 
potęguje podziw. , 

    

   

w Baranowiczach. 
w sali robót 

Dom“ 
pracy ręcznych. 

akład wychowawczy. 
Miłość i praca — dwa hasia tutaj dominu 

jące, wytworz)j » przyjemną at 
mosłerę. Każdy eży przybysz na wstępie 
doznaje miłego wrażenia i mimowoli odczu 
wa, jak gdyby znalazł się w wielkiem, przy 
kładnem i kochającem gronie jednej rodziny. 
—-Na zakończenie wieczorncy dokonano kil 
ka zdjęć pamiątkowych, z, których jedno, 
przedstawiające zakończenie prac okresu 
szycia i haftu przy niniejszem załączamy. 

A-wicz. 

ly 

  

  

     
     

  

Skrytobėjcze morderstwo 
WILNO. — Przed kiłku dniami nad rze- 

ką Połownica znaleziono, jak notowaliśmy, 
zwłoki mieszkańca wsi Kundry, gm. postaw- 
skiej, Mikołaja Borówki. Ślady widoczne na 
o wskazywały, że zmarł on śmiercią gwał 
'owną. 

Gliński, Karpińsk., Łubiakowski, Puchniew- 
ski, oraz Wasilewski. 

— Wielka Parada Kolejowa: Ciesząca się 
yć można do powodzeniem Rewja Kolejowa, zostanie je- 

szcze raz powtórzoną jutro w niedzielę o 
godinie 20 w sali Ogniska Kolejowego ul. 
Kolejowa 19. W rewji bierze udział urocza 
p. Hanka Skorokówna doskonała wykonaw- 
czyni najnowszych piosenek _nastrojowych, 
zespół girls i bow!!! Orkiestra Jazz!!! pod 
kierownictwem p. Emjota, po za tem rewja 
obf:tuje w moc monologów, kupletów, dow- 
cipów i sketchów. Ceny znacznie  zniżone, 
bo tylko od 50 gr. do 2,50. 

a CU GRAJA W KINACH + 
Miejski: Samson i Daila, 
Helios: Wesoły Porucznik. 
Stylowy: Gorąca krew. 
Holywood: Wesoły Porucznik. 
Casino: Podniebny romans (Piekło), 
Pan: Marokko. ; 
Światowid: Władczyni miłości. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE , 
— Przedślubne przykrości. — 

„Do policji wpłynęła skarga p. Emilji Jakieje- 
tówny (Ludwisarska 4) o przywłaszczenie 
przez jej byłego narzeczonego Bolesława 
Hejbo (Stefańska 11) 870 złotych. Pienią 
dze te, jak twierdzi Jakiejetówna, zostały od 
niej wyłudzone pod pretekstem pokrycia ko- 
sztów związanych ze ślubem, który natural- 
nie nie odbył się. 

— Wypadki w ciągu doby. Za czas od g. 
dnia 19 do g. 9dnia 20 bm. zanotowano 

w mieście 34 wiypadki wyłącznie 0 małem 
znaczeniu. 

Ofiary 
Dla rodziny wyeksmitowanej pod Nr. 13 

na ul. Połockiej E. R. 3 zł. 
Prof. K. yński dla najbiedniejszych 

złotych 50. 
Bezimiennie na maszynę dla wdowy I zł. 

  

  

  

    

Dobrze _ przeprowadzony powszechny 
spis ludności — to podwaliny ustawodaw- 
stwa. Jesteś uświadomionym obywatelem i 
będziesz współdziałał z władzami spisowemi. 

    

Obecnie policji udało się ujawnić win- 
nych zfbrodni, którymi okazali się bracia Mi 
chał i Konstanty Kundrowie ze wsi tej sa- 
mej nazwy. Charakterystyczne jest, że mt 
(dercy przyznając się do winy za nic 
chą podać motywów zbrodni. 

  

Z SĄDÓW 
SADYSTA NA ŁAWIE OSKARŻONYCH 

Pożycie małżonków Kasperowiczów po- 
zostawiało bardzo wiele do życzenia, Zwła- 
szcza mąż, Stanisław Kasperowicz, był to 
człowiek bardzo niezrównoważony. Zdener- 
wowianie jego często dochodziło do takiego 
stopnia, że bił i katował swą żonę niemiło- 
siernie, Żona zaś, będąc innego usposobienia 
znosiła bicie i poniewierkę z zupeiną rezy- 
gnacią. 

Wszystko jednakże ma swój koniec. O- 
tóż w dn'u 30 czerwca r. b. Helena Kaspe- 
rowiczowa udała się do pobliskiego lasu po 
jagody. Przed wyjściem z domu, na zapyta- - 
nie męża, określiła miejsce, gdzie będzie. W 
godzinę po jej wyjściu 'nąż udał się za nią. 
Zaczął jej robić rozmaite wyrzuty, aż wresz- 
cie dotkliwie pobił swoją połowicę. Nieszczę- 
sna ofiara szukała ratunku w ucieczce, ale 
zwyrodnialec dogonił ją i nożem  poderznął 
gardło. 2 

Nieszczęśt'wa przez długi czas nikomu nie 
opowiadała o zajściu, gdyż rodzina męża gro 
ziła zemstą. 

Od osób trzecich dowiedział sie o zaj- 
ściu komendant PP. w Niemenczvnie i on to 
skierował te sprawę do prokuratora. W trak- 
cie badania przez sędziego śledczego Kaspe- 
rowiczowa nie chciała zeznawać na szkodę 
swego męża. Dzięki um.ejętnemu badaniu, 
konfrontacjom ze świadkami, sędziemu udało 
= od poszkodowanej dowiedzieć się praw- 

У. 
W rezultacie badań  Kasperowi 

trzymano i osądzono w więzieniu. 
dniu wczorajszym sprawa: ta znala- 

zła się na wokandzie Sądu Okręgowego. 
Po zreferowaniu aktu oskarżenia i zba- 

daniu poszkodowanej przez dr. Sumoroka, 
zaproszonego na rozparwę wi charakterze bie 
głego, wyszło na jaw, że Kasperowicz bywa 
czasami niepoczytalnym, zwłaszcza wtedy, 
gdy jest roznamiętniony. Poszkodowana о- 
świadczyła, że bardzo często w takich chwi 
lach mąż ją bił i katował. 

Ponieważ zachodzi słuszna obawa. że o- 
skarżony nie może ponosić odpowiedziałno- 
ści za swoje, czyny, przeto sprawa ta zo- 
stała odroczona, a Kasperowcz przekazany 
do szpitala, w cełu zbadania przez lekarzy 
psychjatrów. 

ża Za- 

  

JÓZEFA RODZIEWICZA 

razie z * 

wy. 
15,45 Koncert 

lżejsza, 

Moskiej z kaplicy w 

Warszawy. 

mi. 

    
w rocznicę śmierci + ь i 

    

    10 rano, cdprawione będzie * nabożeń- 

ŻONA 

Dni przeciwgiuźlicze 
KOMUNIKAT 

WIL. T-WA PRZECIGRUŹLICZEGO 

Mało kto z pośród niewtajemniczonych 
wie cośkolwiek o tradycji i znaczeniu „Dni 

   

Przeciwgruźliczych* — nazwą tą określają . 
praw:e wszystkie ku:turałne państwa Św.ata 
odbywzjącą się w grudniu każdego role 

drobnych nalepek na cele walki z 

  

zumiały, że wałka z gruźlicą jest zagadnie- 
niem ogólno - społecznem, że tylko ofiar- 
ność całego narodu pozwol: zebrać do tej 
walki fundusze! Walka ta, od kilkudziesięciu 
lat rozpoczęta, posiada już pewne tradycje, 
które powoli przyjmują się w innych pań- 
stwach. 

Twórcą nalepek  przeciwgruźliczych, a 
więc pośredrio twórcą tradycyjnych „Dni 
Przec.wgrużiiczych* jest, niedawno zmańy, 
urzędn:k pocztowy. w Danji p. Eina Hoetbeli, 
który w 1904 r. powziął myśl wydania spe- 
cjalnej nalepki na wzór znaczka pocztowego 
i sprzedawania iej na cele walki z gruźlicą w 
m-cu grudniu, jako w okresie wzmożonej 
korespondencji. Jedynie tytko dzięki protek- 
ioratowi królewskiemu oraz poparciu dyrek-. 
tora poczty, projekt „znaczka przeciwgrużli- 
czego" został zrealizowany i w grudniu 1904 
roku odbyła się pierwsza jego sprzedaż. | 

Popularność znaczka, a zarazem „Dni 
Przeciwgruźliczych", wzrastała 2 roku na 
rok Inne państwa zachęcone wynikami ma- 
terjalnemi oraz  mimowolnem * przypomnie- 
niem całemu społeczeństwu o konieczności 
wałki z gruźlicą, wprowadziły podobne zna- 
czki u siebie i obecnie „Dmi Przeciwgruźli- 
cze* odbywają się we wszystkich państwach 
Europy, Ameryki i Azji. 

Przytoczymy dane z niektórych tylko 
państw, gdzie sprzedaż samego znaczka da- 
je bardzo pokaźne sumy. . 

Mała, bo ł:cząca zaledwie 3 i pół miljona 
ludności Danja, zbiera obecnie około 600,009 
zł. po!skich (250,000 koron), czyli prawie 50° 
groszy od mieszkańca. We Francji wprowa- 
dzono sprzedaż nalepek wi 1925 r. tytułem 
próby w jednem tyłko departamencie, osiąg 
nięty dochód wyniósł 250,000 franków. Za- 
„chęcen:. tem Francuzi w roku 1926 sprzedają 
nalepek na przeszło dwa miljony franków, 

‚ zaś w 1927 r. zawiązał się Komitet Narodo- 
wy, który przy ogólnem poparciu społeczeń 
stwa otrzymał 14 'miljonów franków, jest to 
suma olbrzymia, tembardziej, że otrzymana z 
jednego tylko źródła sprzedaży nalepek. 

Najlepiej zorganizowaną jest sprzedaż na. 
lepek w Stanach Zjednoczonych Am. Północ 
nej, gdzie każdy obywatel uważa za swój o- 
bowiązek złożenie choćby  najdrobniejszego 

datku na cele walki z gruż'icą, w 1926 r. do 
chód wyniósł 5 milionów dolarów, czył 45 
milionów złotych p. Cyfry te wymownie 
świadczą o tem, eo może zdziałać dobrze 
zrozumi przez społeczeństwo ofiarność. 

Jakiemiż są wyniki w Polsce? ja 
Sprzedaż nalepki podczas „Dni Przeciw- 

grużliczych" zorganizowano w Polsce pierw 
szy raz w 1926 r., wyniki 
bardzo nikłe, jednakże wytężona praca nad 
należyta organizacj. 
taty, osczem Świadczy poniższe zestawienie: 

W 1926 roku uzyskano że sprzedaży na- 
lepek 25.630 złotych, + 

w 1927 roku uzyskano zeisprzedažv nale- 

      

ż miejscowy ks. kiadnem życiu rodzinnem, jakiem tchnie ca pek 63,724 ztotych, 
w 1928 roku uzyskano 87,792 zł., - 
w -1929 roku uzyskano 362,799 zł. 
Widzimy, że w ciągu 4 !at dochód wzrósł 

14-krotnie, należy spodziewać, że do- 
chód ten stale będ powiększać i wkrót 
ce. staniemy w" -pier h rzędach * ludów 
walczących z plagą gruźlicy. : 

Osiągnięty dochód prawie czystym 
dochodem netto, gdyż datki są mininał- 
ne, a to ze względu na scentralizowanie ca- 
łej akcji w Polskim Związku Przeciwgruži- 
czym w Warszawie, który produkując maso 
wo nalepki, plakaty i: ulotk; płaci za nie drob 
nostki, Praca zaś w Komitetach jest honoro- 
wa, więc ofiarodawca pewnym być może, iż 
ofiarowany przez niego grosz  rzeczyw/ście 
pójdzie na-watkę z gruźlicą, 

W najbliższych dniach zaczynają sie „Dni 
Przeciwgruźlicze”, trwają od 1 grudnia 1931 
roku do 10 stycznia 1932 roku, w ciągu 40 
dni odbywa się nie tylko sprzedaż nalepek, 
łecz jednocześnie szereg imprez dochodowych 
bądź też mających na celu uświadomienie sze 
rokiego ogółu o potrzebie wałki z gruźlicą. 
W bieżącym roku Komitet Wileński przezna- 
cza cały dochód z „Dn: Przeciwgružliczych“ 
na budowę tak potrzebnego sanatorjum pod 
Wilnem! 

Niech nikt z mieszkańców Wileńszczyzny 
nie odmówi najdrobniejszego datku : kupi 
chociażby jedną 10-groszoewą ńalepke, a zbie 
rzemy miljony? 

Obywate!e, pamiętajcie o zbliżających się 
„Dniach Przeciwgruźliczych*! 

Kupujcie bez sarkania nalepki przeciwgru 

  

   
   

  

  

   

Žhicze! 
Popierajcie budowę sanatorjum na Wilefe. 

szczyźnie! 

Radjo wileńskie 

* SOBOTA, DNIA 21 LISTOPADA | 
11,40 Komunikaty z Warszawy. 
12,10 Poranek szkolny ze Lwowa. 
14,00 Program dzienny. 
14,05 Muzyka (płyty). > 
15,05 Komunikaty i pogadanka 7 Warsza 

  

życzeń (płyty). Muzyka 

16,20 „Radjokronika** — z Warszawy. 
16,40 Codzienny odcinek powieścjowy. 
16,50 Koncert życzeń. Muzyka poważna. 
17,00 Transm nabożeństwa Opieki M. 

Ostrej Bramie. 
i koncert dla: młodzieży z 

  

  

18,05 Audycja 

18,50 Komunikat rolniczy Wil. Tow. Org. 
i Kół. Rolniczych. 

19,00 Tygodnik litewski. 
19,20 Kwadrans akademicki. A 
19,35 Program na niedzielę i rozmaitości. 
19,45 Prasowy dziennik radiowy z War- 

szawy. 
20,00 „Na widnokręgu** — felieton z 

Warszawy. 
20,15 Muzyka lekka z Warszawy. 
21,55 „Witaj jutrzenko Swobody* — 

feljeton z Warszawy wygosi T. 'Nittman. 
22,10 Koncert chopinowski z Warszawy. 
22,40 Komunikaty z Warszawy. 
23,00 „„AKUKU* — odcinek z docinka- 
Rredaktorowie — Jerry i Teddy. 
23,30 Muzyka taneczna z pyt gramofo- 

nowych. ы 

początkowo były 

dała ; daje piękne rezul-- 

, 

= 
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W. POLOCZANY POW. MOLODECKI 
— Obchėd Swieta 11 listopada r.b. w 

„głuchej wiosce Połoczany odbył się nader 
soczyście. Staraniem miejscowego nauczy- 

-« cielstwa w osobach p.p. Łysakowskiego Fe- 
fejana, Michalkiewicza Stefana, Wolińskiej 

* Janiny i Kopaczówny Janiny, urzędników gmi 
"my p. Okuniewicza į Wolka, oraz miejsco- 
wych — p.p. J. Gewo'nowej, Morawskiej, 
Morawskiego, St, Karabana, B. Karabana, 
Cz. Jankowskiego, i ]. Szydiowskiego, został 
utożony miżej podany program uroczystość, 

„ wykonano jak nastepuje: 
Q godz. 10 w kościele oborkowskim odby- 

io sę uroczyste nabożeństwo przy udziale 
miejscowych władz, nauczyciełstwa z dziat- 
wą szkołną i miejscowego społeczeństw a 

O godz. 17 w świetlicy PW i WF w no- 
wowybudowanym gmachu urzędu gminnego, 
w skromnie, lecz gustownie udekorowanej 
sali, odby! sie odczyt, wygłoszony przez nau 
czycieła p. Michałkiewicza, który w swem 
przemówieniu scharakteryzował przebieg hi- 
storvcznv dzieiów Polski i wskrzeszenie Oj- 
czyzny pod Wodzem Narodu Polskiego Pier- 
wszego Marszałka Józefa Piłsudskiego, na 

  

cześć którego 'wszvscy powstali wznosząc 
okrzyki: Niech żyje!! Tak samo zostały 
wzniesione okrzyki na cześć Pana  Prezy- 
<ienta. 

Po odczycie, odbyło się przedstawienie 
odegrane przez wyżej pom'enionych organi- 
zatorów. Odegrane sztuczki „Szateńcy” i 
„Końska: kuracja” w zupełności dobrze, ku 
powszechnemu zadowoleniu obecnych. Po 
przedstawieniu odbyła się zabawa taneczna, 
która przeciągnęła sie do rana. 

Naoggół uroczystość obchodu święta w 
ddniu 11 fstopada rb. w Połoczanach odbvła 
Sie bodaj iak nigdy. Sala bvła jak tvlko star 

"'czyć mielsca — przepełniona, nastrój pano- 
wał ożwwiaiący, tak, że należy spodziewać 

- Się, iż głucha dotychczas wieś  Połoczany 
„ożywi sę, a organizatorzy nadał będą oraco 
wać, celem rozszerzenia organizacji kultural- 
no-ošwiatowej w Poloczanach. W. W. 

: ‚ № тКоК! 
— Ruch bibljotekarski na prowincji. Róż 

ne są źródła, skąd ludzie miasteczkowi i 
"wiejscy mogą korzystać z książek, Zasadn.- 
czo jednak są dwa źródła: szkoła i gmina. 
Największy ruch bibljotekarski panuje oczy- 
wiście w szkołach, gdzie czyta cała mło- 
dzież j; dorośli. Smutne tyłko jest to, że bi- 

- bljoteki te od lat już kilkunie odświeżają 
. się wcase, to znaczy — nie przybywa im 

ami jednego tomu, ani jednej broszurki. Po 
cieszającą jednak wieścią w tej dziedzinie 
jest ukazanie się świeżych bibljoteczek ru- 
chomych (wędrownych), zawierających 
dziesiątki ciekawych wydawnictw, wysorto- 
wanych przytem przęz instruktorów oświa- 
ty pozaszkołnej — odpowiednio do poziomu 
czytelników. 

Największą ruchliwościa pod względem 
czytelnictwa cieszy się powiat wileńsko - 
trocki, dzięki wyjątkowym zdolnoścom in- 
struktora oświaty pozaszkołnej p. Edwarda 
Aluchny. Obecnie p. Aluchna, chcąc wvstą 
pić wkrótce w rołi św. Mkotaja, przygoto- 
wał już 22 szafki z książkami, jako bibljo-i 
teki wędrowne. — miłe prezenciki — co? 

Najmniejszą, niestety, ruchliwość przeja- 
wiają w naszem województw'e — bibljote- 
ki gminne. Żadnej propagandy, ba, gorsze 
ńawet — niechęć pożyczania. Bibljotekarza- 
mi są wyłączne funkcionariusze gm:nni, Ju 
dzie często o zbyt niskiej kulturze, przytem 
zajęci sprawami zawodowem. Panuie zresz 
tą jakiś lęk pożyczania komuś książki, na 
stępnie chciałoby się, by b'bljoteka była 
wciąż nową. by w razie najmniejszego u-- 
szkodzenia jej nie narazić się na jakąś czy- 
jaś „wymówkę”, Słowem, jakieś zacofanie, 
jakaś pleśń siadła na gminnych szafach b'- 
bljotecznych i czeka — „Ściereczki, szczo- 
teczki”. 

Są — oczywiście wyjątki — i jeśli cho- 
_ dziłoby np. znów o powiat wileńsko-trocki 
— to za wzór stawiam gminę mickuńską, a 
następnie szereg gmin w powiecie lidzkim i 
oszmiańskim, co z przyjemnością tu pod- 
kreślam. J. Hopko. 

— Obchód Święta Młodzieży w Rukoj- 
niach. Stowarzyszenie Młodzieży Połskiej w 

" Rukojniach obchodziło uroczyście w dnu 15 
śistopada „Św*eto Młodzieży”; po wspólnej 
w sobotę spowńiedzi, w niedzielę przystąpiła 
do komunii św. 

Po sumie odbyła się akademia ku czci św. 
-Stan'stawa Kostki, do wypełnionej sali „Ogni 
ska“ publicznością, wygłosił referat ks. pro- 
tektor D. Gailusz p.t. „Żywot św. Stanisława 
Kostki" drugi — Do wyższych rzeczy jestem 

. „stworzony — wygłosł p. sekretarz SMP Wi- 

+ 

£ 
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tołd Rodziewicz, sekcja śpiewacza z SMP i 
chór pod kierownictwem p. organisty A. 
Nowickiego ośpiewała piosenkę „O święty 
Stanisław'e Patronie nasz". 

Na zakończenie odegrano komedvikę p.t. 
„Żyd w beczce”, pod režyserją |. Trzecia- 

„kowa. Dakszewicz Dominik. 

Setki uspołecznionych obywateli już s'ę 
zgłosiło do bezpłatnej, a koniecznej dla Pań- 
stwa pracy przy Il Powszechnym Spisie Lnd- 
ności. Czyż będziesz gorszy od innych? Za- 
pisy przyjmuje Centralne Biuro Statystyczne, 
Dominikańska 2. * ; 
  

„Kto był mordercą? 
Nikt nie jest tak uprzejmy dla dam, 

‹ jak morscy oficerowie. Uprzejmy komi- 

@ 

_ sarz wziął mnie odrazu pod swoją opie- 
kę. Zjawił się na polu walki, oznajmia- 
jac, że kajuta Nr. 17 należy do mnie, 
dla nich zaś przeznaczone są Nr. Nr. 13 
i 28, lub poprzednio zajmowane przez 
tych panów kajuty. 

W oczach moich wyczytał, że odtąd 
uważam go za bohatera. Z uśmiechem 
zadowolenia odszedł od nas, a ja zaję- 
łam się rozlokowywaniem się na no- 

(we miejscu. Przykra ta scena podnie- 
ciła moje nerwy. ‚ 

Morze było gładkie, jak zwierciadło, 
słońce grzało coraz silniej. Wspomnie- 
nie choroby morskiej odpłynęło gdzieś 
w daleką przeszłość. 

Wyszłam na pokład i z apetytem 
wypiłam herbatę, a potem zagralain 
partję bridgea z dobrze wychowanymi 
młodzieńcami. Byli dla mnie bardzo 
uprzejmi. Pogodziłam się więc z ży- 

__ ciem i zaczęłam patrzeć jaśniej w przy 
- szłość. 

Kiedy schodziłam na dół, aby prze 
brać się do obiadu, służąca zastąpiła 
mi drogę, i z twarzą pełną niepokoju, 
oznajmiła:- . 

— W pani kajucie jest okropny 
zapach, panienko. Nie .wiem, co to 
jest, ale obawiam się, że panienka nie 

   - Wydawca Siansiaw Mackiewicz. 

Tajemnica spisowa 
Zwierciadtem, w którem już wkrótce od- 

bije się ksztalt naszej rzeczywistości, będzie 
powszechny spis ludności w dniu 9 grudnia 
r.b. Jest rzeczą pierwszorzędnej wagi, aby 
obraz, jaki w dniu tym otrzymamy, był jak- 
najprawdziwszy. 

Cóż śię na ten obraz złoży? Złożą się nań 
miljony odpowiedzi na poszczególne pytana 
kwestjonarjusza spisowego. Jeśli odpowiedzi 
będą prawdziwe i dokładne, to takiż obraz 
otrzymamy w wyniku spisu; wszelke zaś 
odpowiedzi błędne, bądź niezgodne z praw- 
Gą psuć będą czystość obrazu. : 

Pytania w formularzu spisowym są rze- 
czowe i dla nikogo nie szkodliwe. A jednak 
mogą się znaleźć ludzie zbyt podejrzliwi, któ 
rzy powodując się nieuzasadnioną obawą, 
będą się starali uniknąć szczerej i dokładnej 
odpowiedzi, Niektórzy np. (zwłaszcza kobie- 
ty) mogą sę wzdragać przed podaniem swe- 
go wieku, innych wprowadzi w zakłopotanie 
rubryka wykształcenia, inni jeszcze mogą 
się uczuć skrępowanymi ujawnieniem swego 
wyznania, zawodu pobocznego i t.d. Zna- 
ieźć się mogą i tacy, którzy obawiać się bę- 
dą wykorzystania ich odpowiedzi przez wła- 
dze administracyjne, lub podatkowe. 

Wobec moż! wośc. takich obaw, możemy 
uspokoić wszystkich mieufnych, że zeznania 
sp'sowe w niczem nie mogą im zaszkodzić i 
że dyskrecjonalność dawanych  informacyj 
jest całkowicie zapewniona. Dokładne, ogół- 
ne wyniki spisu, mają tak olbrzymie znacze- 
nie dla państwa, że w jego interesie leży 

wilcze zęby 
OBIADY ULGOWE 

Komisja Kwalifikacyjna Bratniej Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej U. S. B. 
zawiadamia Kol. Kol, że ostateczny ter- 
min składania podań o obiady ulgowe na 
miesiąc grudzień rb. upływa z dniem 24 bm. 
Podania złożone po terminie nie będą uwzglę 
dniane. 

Koł.Kol. z Wydziału Humanistycznego, 
Teologicznego i Sztuk Pięknvch zgłoszą się 
27 bm. po bony na obiady ulgowe, 

z Wydziału Prawnego, Matematyczno- 
Przyrodniczego w dniu 28 bm., 

z Wydziału Lekarskiego w dniu 30 bm. 
Niezgłoszenie się w terminie powoduje 

wygaśnięcie prawa do przyznanych świad- 
czeń! samopomocowych. 

Z DOMU AKADEMICKIEGO 

Administracja Domu Akademickiego wzy 
wa wszystkich Kol.Ko!, którym przyznano 
miejsca w Domu Akadem'ck'm do osobiste- 
go porozumienia: się z Referentem Domu w 
sprawie ustalenia terminu wprowadzenia się 
do wyznaczonego pokoju — do dnia 25 b. m. 
Niezgłoszenie się w tym terminie będze rów 
noznaczne ze zrzeczeniem się. Żadnych re- 
klamacyj w tej sprawie Administracja nie 
uwględni. Referent Domu Akademickiego u- 
rzęduje codzienie od godziny 15 min. 30 do 
godziny 17. | 

DO OGóŁU POLSKIEJ MŁODZIEŻY 
AKADEMICKIEJ U.S.B. 

Główny Urząd Statystyczny zwrócił się 
do Bratniej Pomocy, jako do organizacji, o- 
bejmującej cała 'młodzież z gorącą prośbą 
jaknajżywszego poparcia akcji spisowej na 
terenie województwa wileńsk'ego przez zot- 
ganizowanie wśród ogółu członków Bratniej 
Pomocy szerokiej propagandy w kierunku 
chętnego i rychłego zgłaszania się w charak 
terze honorowych komisarzy spisowych i 
czynnego współudziału z władzami spisowe- 
mi. Ponieważ spis grudn'owy organ:zowany 
w warunkach bardzo n'esprzyjających, opar 
ty o honorową współpracę komisarzy, stano 
wi niejako sorawdzian poczucia obywatelskie 
go i sprężystości organzacyinej naszego spo 
łeczeństwa, Zarząd Bratniei Pomocv PMA. 
USB w Wiln'e postanowił zebrać wszystkich 
członków i dać dowód. że młodzież wvż- 
szych uczelni gotowa jest nawet w tak cięż 
kich obecnie warunkach do bezinteresownej 
pracy dla dobra Państwa. Każdy z koł.koł. 
członków Bratniej Pomocy chcący korzystać 
z jakichkolwiek świadczeń musi dać dowód, 
że brał udział w akcji sp'sowej w dniach 
8, 9. 10, 11 grudnia r. b. 

Kol.Kol., którzy nie bedą brali udziału w 
akcii spisowej bez podania dostatecznych po 
wodów. nie moga *czyć na żadne šwiad- 
czenia Bratniej Pomocy. Wszvstk'm Kol. 
Kol., b'oracym udział w spisie ludności przy 
znana bedzie państwowa odznaka honorowa: 

„Za ofiarną pracę" Zgłoszenia Kol Kol brzvj 
muje Sekretariat Generalnv Rratniei Pomocy 
w godzinach 13—15 i 19—21 (ul. Wielka 
Nr 24). 

SODALICJA SC AKADEMIKÓW 
U. S. B. 

    

  

Podaje do wiadomošci, že w niedzielę dnia 
22 bm. o godz. 8 rano odbedzie się w kapli 
cy sodał,cyjnej (Wielka 64) nabożeństwo 
sodalicyjne, poczem nastąpi w lokaiu soda- 
fcyjnym zebranie ogólne. 

Goście mile widziani, 

będzie mogła spać. Na pokładzie C. wał datę, potrzebował zapisywać rok? dziła: & 
jest, zdaje się, wolna kajuta. Może pa 
ni tam dzisiaj przenocuje? 
— Rzeczywiście, zapach był okrop- 

ny. Można było się udusić. Powiedzia 
łam pokojówce, że pomyślę, w czasie 
przebierania się. Zapach ten nie był mi 
'obcy. Ale gdzie ja go czułam? Kiedy?.. 
Krzywiąc się z obrzydzenia, przypom- 
niałam sobie nagle: assa fetida! Kiedy 
w czasie wojny pracowałam w szpita 
lu, często stykałam się z tym wstręt- 
nym zapachem. 

Oczywiście: assa fetida! Ale skąd 
to się tu wzięło? 

Usiadłam na kanapie, pojmując 
nagle cel tej intrygi: ktoś podrzucił 
mi do kajuty pęczek cuchnących traw, 
aby wypędzić mnie z niej. Skąd taki 
upór w chęci zajęcia kajuty? Przypom 
niałam sobie szczegóły sceny w kory- 
tarzu. Coś było w kajucie nr. 17, co 
przyciągało wszystkich pasażerów! Prze 
cież inne kajuty były lepsze. Czemu 
więc obaj ci pasażerowie z takim upo 
rem domagali się numeru siedemnaste- 
go? 

17... nie mogłam się uwolnić ad 
tej cyfry: 17-g0 wsiadłam na pokład 
17!.. powstrzymałam okrzyk zdumie- 
nia: rzuciłam się do walizki i wyjęłam 
drogocenny papierek. 

17 i 22... Myślałam, że to oznacza 
datę odpłynięcia Kilmorden Castle. 
Czyżbym się myliła? Czy ten, kto noto 

  

usunąć. wszelkie przeszkody, któreby mogty 
utrudnić uzyskanie prawdziwych danych od 
obywatel. 

Na samym formularzu spisowym znajdu- 
je się uwaga, że: „W myśl art. 4 ustawy z 
dnia 21 października 1919 r. © organizacji 
statystyki administracyjnej (Dz. URP Nr. 85, 
poz. 464), zeznania poczynana w czas,e 
spisu stanowią tajemnicę statystyczną; będą 

żywiaane tylko dla celów statystycznych i nie 
mogą być udzielane władzom publicznym, 
ani też osobom prywatnym w innym celu, 
w szczegó!ności n.e mogą być podstawą do 
nakładania podatków, przeprowadzania rek- 
wizycyj t wytaczania dochodzeń sądowych, 
lub adminstracyjnych“. 

Jak widzimy, Panstwo gwarantuje caiko- 
'wic.e tajemnicę zeznań sp:sowych. Powoduje 
się ono przedewszystkiem troską o istotny 
cel spisu, w którym nie chodzi przecież o pa- 
na X, lub panią Y, lecz o globalne zestawie 
ne lczbowe pewnych faktów, zjawisk i cech 
charakterystycznych. 

Również sama technika przeprowadzania 
spisu nie daje żadnych podstaw, do nieufno- 
ści. Każdy komisarz spisowy, który bezpo- 
średnio zb'era dane od ludności i wype.nia 
kwestjonarjusz, składa przed objęciem swej 
funkcja piśmienne zobowiązanie „do zacho- 
wania w ścisłej tajemnicy wszelkich składa- 
nych mu zeznań”. 

Dalej, jak w'adomo, wypełnione arkusze 
spisowe wędrują do Głównego Urzędu £$ta- 
tystycznego w Warszawie, gdzie podłegają 
opracowaniu tczbowemu. Tutaj również žad- 
ne zeznanie indyw:dualne nie może być ujaw 
nione nwkomu z poza urzędu, za co, na mocy 
wspomnianego art. 4, osobiście odpowiedz.al 
ni są pracownicy, mający styczność ze Spi- 
sem. 

Gdy wreszcie cały materjał zostanie opra- 
cowany, władze statystyczne, pragnąc do 
końca utrzymać tajemnicę zeznań, przekazu- 
ją miljony niepotrzebnych już arkuszy do 
papierni państwowej, gdzie podlegają one 
zupefnemu orzetarc'u. 

Jak skrupulatnie przestrzegana jest zaw- 
sze tajemn'ca zeznań, świadczy fakt, że z ra- 
cji I spisu ludności wiPolsce w 1921 r. nie 
zgłoszono ani jednej wtym względzie pre- 
tensji. 

  

   

     

  

"| NONEKSIA 7 * 
J. Namysł i Biliński: Uc'eszne . pożytecz 

ne pogadanki o twojem zdrowiu. Książnica 
Atlas 1931 r. 

Książka oryginalna, nie mająca pod wzglę 
dem sposobu ujęcia zagadnień konkurencji 
w pedagogicznej literaturze polskiej. Odzna- 
cza się wiełką rozmaitošcią pod względem 
formy i dobrze przemyślaną treścią. Dlatego 
też zasługuje na jak naiwiększą uwagę nau 
czycieli i rodziców i powinna być rozpo- 
wszechniona jak najszerzej. 

Bolesław Błażek: Przez kraj słonecznych 
dolin i górskiej głuszy. Książnica — Atlas— 
1931 r. 

Nową książkę podróżniczą oddały w rę 
ce czytelnika zakłady wydawn:cze Książni- 
ca — Atlas. 

Nie prowadzi  w niej autor czytelnika 
zbyt daleko, bo na bałkański półwysep za- 
ledwie, do Bulgarji, ale bo też nie bvłotrze 
ba szukać stron bardzo odłegłych, jeśli włó 
częga miała zaspokoić głód zetknięcia S'ę z 
pierwotną przyrodą, w niczem niezmieńn'oną 
przez człow'eka,, lub poznania życia praco- 
witego, spokojnego ludu i jego urządzeń. 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE  KSIĄŻNICY— 
ATLAS. 

E. Romer: Mały Atlas Geograficzny. W 
nowej szacie stanowi Mały atlas geograficz 
ny w całem tego słowa znaczeniu zupełny 
środek nauki geografji wi! szkołach powszech 
nych i niższych klasach szkół średnich, pod 
względem treśc. i układu przystosowany ści 
śle do wymagań urzędowych programów 
szkolnych. 

M. Halaunbrenner: Ćwiczenia praktyczne 
z fizyki w szkole średniej. Trzecia zkotei 
książka p. Halaunbrennera, obejmująca oko 
ło 40 ćwiczeń laboratoryjnych z nauki o 
cieple, posiada te same zalety, co i dwie po 
przednie. (ćwiczenia z optyki oraz ćw:cze- 
nia z magnetyzmu j elektryczności). 

T. M. Nittman: Pod ręką Fatmy (Algier, 
— kraj i ludzie). (Dookoła ziem; T. Ill) — 
Książnica — Atias, 1931 r. 

w o 

KINO Od czwartku 19 listopada 1931 r. „SAŃR$SOŃ i DALILĄ““ 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA Nad program „Panna do wszystkiego в w rcli głównej MARJA CORDA 

"+ bramsko © Koncert, orkiestra pod batutą p. M. Salnirkieno. Ceny Miejsc balkon 30 parter 60 Kasa czynna od g. 3.30do 10 w 
  

  

Dziś ceny normalne: na 1-szy seans bal.on 60 gr. parter 1 zł na pozostałe cd 80 gr 
Dźwiękowy kino-teatr 

„HELIOS“   

Ulubieniec 
publicznošci Maurice Chevalier 

wedl g opery „Czar Walca. R+2. 
Z udziałem prześli znej CLAUDETTE COLBERT. Nad pr gram; Dodatki dźwiękowe. 
Film demonstr. jednocześnie w dwuch największych kinach „Helios“ i „Hollywood“ 

Flim za którym szaleje cały światł 
Atrakcyjny przebój sezone! 

w swem najnowszem 
arcydz. Śpiewno-dźwięk. 

Lubicza. Muz. O kara Straussa, 

Dgcz o godz 4,6 8.i'015. 

Džwiekowy kino-teatr 

„HOLLYWOOD"   

Westły Porncznik 
  

  

vŻwięnoówe uiK 

CGJING PODNIEBNY ROMANS 
Dziś! Wielki rewelacyjny przebój dźwi kowy 

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

bieta o zielonych oczach Elissa Łandi. 

  

  

  

  

Wi MA 47. tai. 12241 Romans! Rewelacja! Emocja! Nad program: Atrakc e dźwiękowe. Początek seansów o g. 4, 6, 8 
i 10.20, w dnie świąt, o g. 2-ej. Na i-szy Seans ceny zniżone 

Dźwiękowy Uroczyste otwarcie! Dziś arcyfilm dźwięk. reż. J. w. STEINSERGA M A ROKKO 
Kino-Teatr na aparatach dźwiękowych „Klangfilm* (A. E. G.). 
„PAN“ W roli głównej słynna gwiazda ekranu Marlena Dietrich, Garry Cooper i Adolf меп|оц. 

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

Dżźwiękowy Dziś! Najnowsze poraz pierwszy w Wilnie 00 proc. dźwiękowe arcydzieło p. t. 
ь . przepiękny slonowo erotyczny dremat w 10 akt 

Kino-Teatr O©RĄCA GRE Nad program dźwiękowa sensacia po raz pierwszy w Wilnie 
“а 

„ŠTYLOWY z ulubieńcem Koot Gibsonem p t Karząca dłoń p'tężny sensacyjny dramat w 10 akt. w rol. gł. Hoot 
Wielka 36 Gibson i czarująca chińska gwiezda Ming Wong   
  

Giełda Warszawska 
2 dnia 20 listopada 1931 r. 

WALUTY I DEWIŻY: 
Dolary 8,90 — 892 — 8,88 
Belgja 124,05 — 124,36 — 123,74 
udansk 173,65 — 174,08 — 173,22 
Londyn 3855 — 38,52 — 33,60 
Nowy-York 8,921 — 8,941 — 8,901 
N.-tork kabel 8,928 — 8,948 — 8,48 
Paryz 34,95 — 35,04 — 34,86 . 
Praga * 20,44 — 2650 — 2068 
Szwajcarja 123,69 — 1/4.12 — 173,26 
Berlin w obrotach pryw. 2 „90 

PAPIERY PROCENTOWE: 
5 proc. konweisyjna 41,70 
6 pruc. dołarowa 62 
Ta sama 4 proc, 42,25. 
7 proc. Stabilizacyjua, 58,50—61,50—59,50 

10 pioc. kol jowa :04,50 
6 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje В. 

G. K. 94, 
Te same 7 proc. 83,25 

6 proc. obl bud. BGK 93 

Gi kj AL ii ii) 
OGŁOSZENIE 

Wale Doroczne Zebranie Członków Towa- 
rzystwa Kursów Technicznych (w Wilnie, 

odbędzie się dnia 27-XI b.r. o godzinie 7 
wieczorem .w lokalu Stowarzyszenia Techni- 
kół Poiskich (Wileńska 33). Członkowie To- 
warzystwa, oraz sympatycy proszeni są o 
wz.ęcie: jaknajliczniejszego udziału w 2е- 
braniu. 

Porządek dzienny: 
Porządek dzienny zebrania: 

1) Zagajenie, 
2) Wybór przewodniczącego, 
3) Odczytanie protokułu poprzedniego ze 

brania, 
4) Sprawozdanie Zarządu za rok ubiegły, 
5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
6) Wn'osek o zmniejszenie wysokości 

składek członkowskich, 
7) Wybory delegatów do Rady Ogólnej, 
8) Wolne wnioski.. 

  

ZARZĄD 

875 AM? 

Skiep papieru, szpagatu || 
materjałów pisarsko-kreślarskich 

M. RODZIEWICZ 
Wilno, Wielka 9 
do wszystkich sklepów i biur: 

materjały 
poleca 

torebki, papier, szpegit i 

biurowe 

po cenach najniższych 
  

Hurtowy Skład papieru i 

Spółka Akcyjna „PAPIER” 
materjałów piśmiennych 

WILNO, UL. ZAWALNA 13, Tel. 501. 
POLECA w DUŻYM WYBORZE 

Kalendarze na rok 1932, 
ozdoby choinkowe 

| 

A gdyby cyfra 17 oznaczała numer ka 
juty? A cyfra 1? Oczywiście: pierw- 
szą godzinę! A 22? Chyba dzień :nie- 
siąca... Spojrzałam na kalendarz ścien- 
ny: 

Był to 21... 

ROZDZIAŁ X. 
RATUJĘ NIEZNAJOMEGO 

Trudno opisać, jak odkrycie to ucie 
szyło mnie niepomiernie. Byłam pew- 
na, że wpadłam na właściwy ślad. jed 
no w każdym razie było dla mnie ias- 
nem: nie można opuścić kajuty. Trze- 
ba znieść najgorszy zapach i »rze- 
trwać! ь S 

Jutro już 22-go. Coś się stanie o 
1-szej w nocy, lub o 1-szej po połu 
dniu. Zapewne w nocy. A więc jeszcze 
sześć godzin oczekiwania! 

Nie wiem, jak ja przeżyłam te sześć 
godzin. Weczór wlókł się bez końca. 
godzin. Wieczór wlókł się bez końca. 
Wcześnie zamknęłam sie w swej kaju- 
cie, zapewniając pokojówkę, że wsku- 
tek kataru nie czuję najmniejszego za 
pachu. Położyłam się do łóżka, przygo 
towując obok szlafrok i pantofle na 
wszelki wypadek, aby móc zerwać się 
każdej chwili. 

Czego czekałam? Nie. wiem sama. 
Miałam pełną głowę przypuszczeń, a 
każde z nich było bardziej fantastycz 

ne od poprzedniego. Ale nie o to cho- 

    

  

pocztówki świąteczne i noworoczne 

Księgi rachunkowe 
oraz wszelkie artykuły kancelaryjne i szkolne. 

# 

To nie jest wszystko jedno 
TTT ATA ESS IESKO AE 

  

j<kiej kosmetyczce Рап! powierzy 

pielęgnację swej urody. 

TYLKO 

naprawdę cjobra kosmetyczka 

potrafi 

skutecznie a nieszkodl wie 

usunąć wady cery i 
zapobiec jej więdnięciu 

e B -—-— 

NOWOCZESNA KOSMETYKA 

э› Л Ю У б° 
jest prowadzona przez 

dobrą kosmetyczkę 
REDAATZONAERYKZ W WETO SOWEZSTTCEROYRAA 

Mickiewicza 9 m. 7. 

wejście: Śniadeckich 1. 
w godz. 10 — 14 I 16 — 19. 

  

Dr. Med. mn 

Em.Cholem GABINET 

й 

    

Urolog Racjonalnej 
Choroby  nere ре- 
cherza y d' óg parą | osmetyki 
wych przyjm. 12 — 2 tecznicze 
i 5—7. Jagiellońska 8 WILNO, 
tel. 10-63. Mickiewicza 31—4 

  RTR m kobiecą sbera rades: - Dr.G'nsberg UTOUĘK-':;;:- 
Cheroby Fak B nali, odświeża usuwa 
neryczne i moczopł io- jej skazy i 
we. Wileńska 3, od pa ) ВРЬ 
8 — 1 i 4 —8. Tel. Masaż ciała, elektrycz- 
567. ny, wyszczupla ący (pa- 

or = nie). Natryski „Hormo- 
na* według prot. Spuh- DOKTUR MED. 
la. Wypada: ie włosów, 
łupież. BAORYŁAIEWICZOWA tapeż. idywiówiae 

Przyjmuje Ba 1—12 go każdej cery Ostst- i od A ie zdobycie k - 
Choroby skėrue, Iecze- '° EI ei * 
nie włosów, kosmetyka Codziennie od g. 10—8 

Masaż 

  

  

lekarska i opera je ko- W. Z.P. 43. . i taduje lachowc.Bez- 
smetvczne. Wilno, R SR O, płaine sabieranie i 
Wileńska 33, m. 1. — ——— ; * odnoszenie do do- 

nafdardstej mów Firma Jan Sa- Cero Usa 
poprawia, pielęgnuje 
oraz usuwa wady skóry. 
Gabinet ° ŚMIAŁOWSKA Kosmevi: (2 dIŚ 

przeprowadziła się nl Leczniczej 
Zamkowa 3 m 3. Ga-J, Hryniewiczowej, 
binet kosmetyczny, a” sj WIELKA „2 18 m3. 
suwa zmarszczki, piegi ч 3 
wągry, łupież, brodawe Przyj. w z. 10-11 e; 

ki, kurzajki, wypadanie w. Z. P. M 
włosów 

Iżkuszerki] 
AKUSZERKA 

kosmetyczny twarry. zienka. 

  

  

POSADY 

Poszukuję Piani m 
posadę kucharki lub dania. 
służącej do wszystkie- Dominikańska 13—8. 

do sp zedania. Jagiel- 
Jlońska 3 m. 27. 

  

g, mam świadectwa, 
Kalwaryjska 10—12. 

u: JOWE 
lat 35 ANODOW 

Osoba iatelig. | (radjowe) — zawsze 
z dobrej rodziny, wdo- 
wa, mająca ukończony 
kurs pielęgniarki przyj» 
mie posadę wychowaw- 
czyni dzieci, może pra« 
śwadzić gospodarstwo 
Wilno, Ofarna 4 m. 2 

dla p. Z. B. 

świeże Ceny fabry- 
czne. Na prowincję 
wysyła bez dclicza- 
nia kosztów opako- 
wania i przesyłki, 
Firma Jan Ssłasiń- 
ski Wilno, Wileńska 

25, tei 1901.   

  

Do sprzedania 
z powocu wyj-zdu 
umiebl wanie pok ju ja- 
dalcego, ok gar- 
nitur mebli salonowych 

2 mieszkania biaruo, łóżka, asf 2 
: 8 pokoi i 4 pokoi ze rowery damski i męski, 
wszeskiemi wygodam kwiaty i różne 
nowoczesnemi, Wanna gospodarstwa domowe- 
na miejscu do wyna-go Zwierzyniec, Dziel- 
ęcia. Wilno, ul. Sło- na 30 m. 1. 12—6 
wackiego 17. = 

Mieszkanie|*? 342541"! RAD.OWE 
3-ch pikojowe 2 ku: h- głosniki, sinchawki 

nią, lub pokoje oddziel- lampy katodowe 
nie do wyna ę.ia. marki Telefunken w 

Ul Ofiaina 2 m 16 firmie Jan Sałasiń 
ski, Wilno, * jleńska 

25, tel. 19-01 
Mieszkania: 
4— 5 pokojowe zeDQ sprzedania 
wszelk. wygodami do t,njg radjo 5 łampko- 

M RAR we, aparat anodowy i 
akowa 5 U dOZ. głysnik Filipsa, Zwies 

rzyniec, Dzielna 30m 1 

Odkurzacze, 
froterki, żela ka, pie- 
cyki iinne elektry- 
czne aparaty dla go- 
spodarstwa  domo- 
we © *Vvrobn Sie- 
mensa Ceny fsbry= 
czn-. Firma Jan Sa- 
łsiński, Wiino, Wi- 
leńska 25. tel 19-01 

    

  

  
  

  

  Pokój 
nieduży, wygody, ła- 

Wiwulskiego 
6c m. 14. 

  

  Najtaniej! 
Wę'iel, drzewo skła Akumulatory 

łasiński, Wilno, Wi- 
Gotėwke leńsk» 25 tel 19-01, | 

w każdej sumie lo 
ZGUBIONO kujemy przy pełnej 

150 z. ul Mickiewicza gwarancji na naj 

między K:są Komu- wyższe oprocento- 
wanie, bez kosztów. |nalną a * asyn»m Gar- 

    

  

ter H-K „Tachę- |ni cnowem. Łaskawy 
ta“ Mi klewicza 1, |znalazca proszony 0 

tel. 9 05 zwrot. Ostrobramska 
16 m. 4. 

  

TKO NIO AIA O NAT VS A TI K TIT ATI NTT TI S NT INS ISIN TATTO SERA 

aktem było, że o pierwszej w się doskonale do tej Sytuacji i był leżał nieruchomo. „Napił się do utraty 
nocy stanie się coś, niezwykłego. Gdy prawdziwem arcydziełem. Nikomu nie przytomności. Co ja teraz z nim zro- 
by się jednak nic nie stato — znaczy- przyszłoby do gławy podejrzewać Ко- Ые“ — pomyślałam ze złością i nagle 
łoby to, że jestem głupią dziewczyną, bietę, noszącą takie uczesanie o ukry krzyknęłam: na podłodze ciemniała ka 
która rozrzuciła na wiatr swoje dzie- 
dzictwo. 

` Serce tłukło się we mnie nieśpokoj 
nie. 

Zegar na pokładzie wybił pierw- 
szą. Pierwsza... nic nie słychać. Trze- 
ba czekać! Tss.. Co to? Kroki w ko- 
rytarzu?.. i 

Nagle wybuchła bomba: drzwi ka- 
juty otwarły się. Wpadł przez nie, jak 
wicher, nieznany mi człowiek i dusząc 
się wybełkotał: 

— Ratunku! Gonią mnie... 
, Nie było czasu na pyfania. Z kory 

tarza dochodził odgłos zbliżających 
się kroków. Miałam najwyżej czterdzie 
ści sekund do powzięcia decyzji. Ze- 
rwałam się z łóżka, zapominając ' o 
wstydzie i zarzuciłam szlafrok na ra- 
miona. 

Trudno jest ukryć człowieka w ka- 
jucie, szczególnie, gdy wzrost jego do- 
sięga dwóch metrów. Nie namyślając 
się, podniosłam wieko dużego kufra. 
Wskoczył tam, nie pytając o nic. Szyb 
ko fzuciłam ręcznik i bluzkę na wieko 
kufra. Potem skręciłam włosy w nie- 
samowity węzeł, na wierzchołku gło- 
wy. Z punktu widzenia estetyki węzeł 
ten był niezbyt pociągający, ale ze 
wszystkich innych względów nadawał 

'dawnictwa „Siowo“, 

  

wanie męžczyzny W kuirze. | 
Zapukano do drzwi. Zanim odpo- 

wiedziałam, drzwi otworzyły się. 
Nie wiem, czego właściwie się ba- 

łam. Może obawiałam się ujrzeć na 
progu Pedgetta z rewolwerem w rę- 
ku lub misjonarza ze sztyletem. 

W każdym razie straciłam się zupeł 
nie, ujrzawszy na progu starszą kobie 
tę — służącą okrętową, widocznie. 

— Przepraszam, czy panienka 
dzwoniła? ' 

— Nie! 
—- Przepraszam bardzo, ale jeden 

pasażer upił się i baliśmy się, że wej- 
dzie do kajuty i przestraszy panienkę. 

— To okropne. — jęknęłam. 
— Jeżeli panienka będzie czegoś 

potrzebować, proszę zadzwonić na 
mnie. Dobranoc, panience. 

— Dobranoc. 
Uchyliłam drzwi i ostrożnie wyjrza 

łam na korytarz, Z wyjątkiem zwolna 
odchodzącej kobiety w korytarzu nie 
było nikogo. 

Pijany! Oto najprostsze rozwiąza- 
nie zagadki. Dotknięta w najdelikatniej 
szych uczuciach ,kopnęłam kufer i roz 
kazałam surowo: 

— Wyłaź pan! 
Nie było odpowiedzi. Nieznajomy 

łuża krwi. | 
Zebrałam wszystkie siły i podnios- 

łam mego gościa i wyciągnęłam na śro 
dek kajuty. Zdjęłam z niego marynar- 
kę i zobaczyłam dużą ranę na lewem 
ramieniu. Trzeba było opatrzeć ją na- 
tychmiast. 

Zimna woda ocuciła go.. 
— Proszę się nie ruszać! — rozka 

załam. , 
Ale byt to widocznie człowiek, u- 

miejący opanowač się szybko. Zerwal 
się i odpowiedział zimno, prawie wy- 
zywającą: 
— Niech się pani nie kłopocze. Nie 

potrzebuję pani pomocy! ‚ 
— Ani słowa wdzięczności! 

— Opatizę panu ranę. 

— Proszę mnie nie dotykač! 

Powiedział to takim tonem, jak- 
bym prosiła, o' jałmużnę. Zakipiała we 
mnie obrażona duma: nie mogłam wy 
baczyć mu tego wyzywającego, nie- 
przyzwoitego wprost tonu: 

— Jeżeli pan myśli, że jest dobrze 
wychowany... 

— Niech się pani nie denerwuje, 
zaraz uwolnię panią od swego towa- 
rzystwa. 

(D. C. N.)      
   KCUdKLU( w, 2. Wiłuja 1 ALA ŁYMSGA, 

+ 

m. Pianino 

rzeczy 
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