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Konto czekowe P.K.O. 

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
Konflikt mandżurski a Liga 

* Narodów. Obrady trzeciej nadzwy- 

czajnej sesji Rady Ligi Narodów w 

Paryżu zwołanej dla załatwienia za- 

targu chińsko-japońskiego znalazły się 

na martwym punkcie. Wysunięta pro- 

pozycja wysłania komisji ankietowej 

do Mandżurji dla zbadania na miej- 

scu stanu rzeczy. obie powaśnione 

strony w zasadzie przyjęły i przez 

chwilę łudzono się w Paryżu  nadzie- 

ją, że jakoś fatalną sprawę mandżur- 

ską da się utopić w falach procedury 

ligowej. Nadzieje te jednak . zawiodły 

gdy zaczęto precyzować zakres i rolę 

komisji. Przedewszystkiem Chiny za- 

strzegły się, że komisja może zjechać 

na miejsce dopiero wówczas gdy woj- 

ska japońskie ustąpią z zajętych tere- 

nów, Japonja zaś wręcz odmówiła 

ewakuacji i nawet w trakcie obrad 

Ligi posunęła swe oddziały dalej na 

północ i zachód od poprzednio zaję- 

tej linji. 
Nowy minister rządu nankińskiego 

Welington Koo przesłał delegatowi 

Chin w Paryżu dr. Sze instrukcje, któ- 

1e kategorycznie podkreślają warunek 

ewakuacji wojsk japońskich. W ten 
sposób wobec nieprzejednanego sta- 

nowiska obu stron wysiłki p. Brianda 

w celu wynalezienia formuły kompro- 

misowej spełzły na niczem i Rada 

Ligi z dnia na dzień odracza swe po- 
siedzenia, 

Jeżeli chodzi o stosunek mocarstw, 

a więc Anglji, Francji, a pośrednio i 

Stanów Zjednoczonych do Japonji to 
w porównaniu do sesji ubiegłeiej 
należy podkreślić wyraźny zwrot na 

korzyść państwa -Mikado. Upór Chin 

wyraźnie wszystkich denerwuje. Zmia- 
na nastrojów w stosunku do Japonji 
wynika stąd, że sprawa mandżurska 

dosłownie włazi w paradę Francji i 

Anglji, które mają inne pilniejsze i 

bliższe sprawy na głowie. Jeżeli cho- 

dzi o Francję to powołanie komisji 
mającej zbadać zdolność płatniczą 

Niemiec, rokowania handlowe z So- 
wietami tudzież przygotowywanie grun- 

tu do konferencji rozbrojeniowej przez 

próby ułożenia się z Włochami o wie- 

le więcej interesuje Paryż niż zatarg 
chińsko-japoński. Anglja zajęta -we- 
wnętiznemi kłopotami równieź nie ma 

głowy do spraw Dalekiego Wschodu, 

o wiele więcej absorbuje angielską 

opinjz publiczną zniżka funta, niepo- 
wodzenie konferencji okrągłego stołu 

i problem ceł niż to co się dzieje nad 

rzeką Nonni, tembardziej, że okupacja 

japońska posuwa się wzdłuż terenów 

po których biegną linje kolejowe 
zbudowane przez Japonję lub za ja- 

pońskie pieniądze. Stosunek obu tych 
mocarstw jest więc czysto formalny. 

Inaczej sprawa ma się ze Stanami 

Zjednoczonemi. Ameryka odrazu usto- 

sunkowała się do akcji japońskiej 
przychylnie. Zapytany w pierwszej fa- 
zie zatargu mandżurskiego amerykań- 
ski podsekretarz stanu do spraw za- 

granicznych czy w Mandżurji ma 
miejsce naruszenie paktu Kelloga 

oświadczył, że 0 naruszeniu paktu 
mowy być nie może ponieważ wojska 
japońskie walczą z bandytami, W 
miarę posuwania się Japończyków na 

zachód i północ od Mukdenu stano- 
wisko Ameryki uległo zmianie. Se- 
kretarz stanu p. Stimson zaniepokoił 

się rozmiarami okupacji ale dyplo- 
macja japońska potrafiła uspokoić 

Waszyngton. Wyrażnym tego dowo- 
dem było niewysłanie oficjalnego ob- 
serwatora na obecną nadzwyczajną 

sesję Rady Ligi Narodów. 

Sowiety, Japonja I Stany Zjed- 
тосхопе. Rozszerzanie się okupacji 

japońskiej w Mandżurji Siłą faktu 
wciągać musi w orbitę zatargu Sowie- 

ty. Od chwili gdy oddziały japońskie 
rozpoczęły ofenzywę na północ i za- 
chód od Mukdenu w prasie sowiec- 
kiej powstał nieopisany hałas, jednak- 

"że rzecz znamienna, ostrze . ataków 
prasowych wymierzone jest nie w Ja- 

ponję lecz w Stany Zjednoczone A. P. 

  

Japonja uważana jest za narzędzie 
„imperjalistów*. Czem tłomaczyć ten 
osobliwy manewr w kampanji* praso- 
wej Sowietów? Oto gdyby gromy, ci- 
skane ze szpėlt „Izwiestji* i „Praw- 

dy* wymierzone były w Japonję wy- 
nikałaby logiczna konieczność przed- 

sięwzięcia energicznych kroków w ce- 

lu powstrzymania lub jak lubią mó- 

wić bołszewicy „ukrócenia awantury 

imperjalistycznej'. Na to jednak So- 

wiety nie mogą się zdecydować. Trud- 

ność przewiezienia większej ilości 

wojsk na Daleki Wschód z góry ska- 

zuje każdą operację wojenną rosyjską 

na niepowodzenie, a następnie armja 

japońska, to uie chińczycy, z któremi 

w tak łatwy sposób w roku ubiegłym, 

uporał się Blucher. Te i jeszcze inne 

względy polityki wewnętrznej jak np. 

obawa ruchu kontrrewolucyjnego każą 

polityce sowieckiej robić: dobrą minę 

w brzydkiej zabawie, a ponieważ pro- 

paganda komunistyczna musi mieć 

żer więc gros ataków prasowych skie- 

rowano na Amerykę. „W chwili obec- 

nej—piszą „Izwiestja“—posiadamy sze- 

reg wiadomości o roli amerykańskie- 

go imperjalizmu. Autorzy planu Kel- 

loga, którzy „potepiają wojnę jako 
instrument polityki narodowej* i o- 
świadczają, że troszczą się o pókój 
światowy oraz gardłują w sprawie 

rozbrojenia, występują w charakterze 
bezpośrednich pódżegaczy do wojny. 
W tym kierunku pchną rząd amery- 

kański wpływowe koła . bankierów i 

przemysłowców w nadziei, że wojna 
wpłynie na złagodzenie kryzysu eko- 
nomicznego przyczyniając się do więk- 

szego zapotrzebowania na nagroma- 

dzone fabrykaty. Zainteresowane koła 

podkreślają, że pobocznym rezultatem 

tych wysiłków będzie z jednej strony 
zahamowanie albo zerwanie nawet 

„pięciólatki* w Z. S. S. R. z drugiej 

zaś osłabienie Japonji jaka rywalki 
Stanów Zjednoczonych na oceanie 
Spokojnym”. 

Oto zasadnicza „ustanowka* pra- 

sy sowieckiej. Hałas i ataki na imper- 

jalizm amerykański mają służyć jako 
zasłona dymowa bezsilności bolsze . 

wików wobec rozszerzania się wpły- 

wów japońskich w Mandżurji. 
— Owoce wizyty premjera La- 

vala w Waszyngtonie. Zwołanie 
komisji doradczej mającej na celu 

zbadanie płatniczej zdolności Niemiec 

jest pierwszym konkretnym rezulta- 

tem podróży premjera Lavala do Wa- 
szyngtonu. Tak zw. moratorjum Ho- 

overa udzielone Niemcom latem bie- 
żącego roku nastąpiło nie na podsta- 

wie planu Younga lecz na skutek oso- 
bistej inicjatywy prezydenta Hoovera, 
następnie zaakcepto wanej przez Ftan- 
cję. Wystąpienie Ameryki nie wywo- 
łało wówczas zbytniego zachwytu we 

Francji, był to bowiem piękny, gest 

yankesów zrobiony kosztem Francu- 

zów. Jednym z momentów rozmów 
premjera Lavala w Waszyngtonie by- 
ło właśnie to, aby na przyszłość po- 
dobne gesty bez uprzedniego porozu- 
mienia nie było czynione przez Ame- 
rykę, plan Younga bowiem, który 
Niemcy przyjęły przewiduje, że w 
wypadku gdyby Niemcy nie mogły po- 
dołać swym zobowiązaniom wówczas 
przysługuje im prawo zwrócenia się 
za pośrednictwem Banku Wypłat Mię- 
dzynarodowych o zwołanie komisji 
dla zbadania ich zdolności płatniczej 
i dopiero na podstawie wniosków tej 
komisji może nastąpić odroczenie wa- 
runkowej części spłat. 

Inicjatywa prezydenta Hoovera w 
sprawie moratorjum rocznego była 
jakby ubocznym podważeniem planu 

Younga, tak przynajmniej pragnęły ją 
interpretować Niemcy. Obecnie po 
wizycie francuskiej w Waszyngtonie 
sytuacja uległa zmianie i Niemcy zmu- 
szone są respektować postanowienia 
planu Younga i tylko w ramach tego 
planu starać się o prolongatę swych 
zobowiązań. Sz. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administre.. 

£ia nia uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

    

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIA — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW —- 
BARANOWICZE — ul, 
DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Butet Kolejowy 
GŁĘBO 

HORODZIEj 
IWIENIEC — 
KLECK — Sklep 
LIDA — ul. Suwalska 13 

      

  

      

  

Ksiegarnia T-wa „Lot“, 

KIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzvūsii, 

i p 
— S, Mateski 

MOLODECZNO — Księgarnia T-w8 „Ruch““. 

ST. SWIECIANY 

WARSZAWA — 

  

" Na froncie mandżurskim 
    

Nowe walki w okolicach Tien- Tsinu 
OFENSYWA WOJSK SUE-LIANGA 

TOKIO. PAT. — Nadzieje na ure- 
gulowanie koniliktu chińsko-japońskie- 
go są znowu słabsze, wobec tego, że 
wczoraj wieczorem w okolicach Tien- 
Tsinu rozpoczęła się ponownie walka. 

Według otrzymanych wiadomości, 
Sue-Liang zwrócił się do garnizonu w 
Czin-Czau z rozkazem rozpocząć ge- 
neralny atak przeciwko Japończykom. 
Rząd na posiedzeniu specjalnem posta 
nowił wysłać do Tien-Tsinu posiłki, 
których żądały tamtejsze władze woj- 
skowe. 

PRZED BITWĄ POD CZIN-CZAU 

TOKJO. PAT. — W Czin-Czau 
wojska chińskie zajmują pozycje obron 
ne w przewidywaniu zbliżającej się 
bitwy, W nocy oddziały chińskie zaję- 
ły pozycje wzdłuż rzeki Ta-Ling-Ho 0 
20 mil na wchód od Czin-Czau. Wczo- 
raj wieczorem doszło do starcia pod 
Sin-Min-Kun. Japończycy zajęli tę miej 
SCOWOŚĆ. 

ULTIMATUM JAPOŃSKIE 
TJEN-TSIN. PAT. — Japońskie 

władze wojskowe wystosowały do 

władz chińskich ultimatum, w którem 
domagają się natychmiastowego za- 
przestania wrogich działań chińsko-ja- 
pońskich oaz wycofania wojsk chiń- 
skich z terytorjam w promieniu 6 mil. 
Ultimatum wygasa dziś w południe. 
Władze chińskie oświadczyły, -że nie 
mogą udzielić odpowiedzi na wzmian- 
kowane ultimatum przed godziną 18. 

JAPOŃCZYCY NIE BĘDĄ 
ATAKOWAĆ CZIN - CZAU 

WASZYNGTON. PAT. — Rząd Sta 
nów Zjednoczonych zwrócił się do rzą 
du japońskiego z żądaniem, by Japoń- 
czycy nie atakowali Czin-Czau. W od- 
powiedzi na to rząd japoński udzielił 
zapewnienia, iż nie będą atakować wy 
menionego miasta. : 

POSIŁKI JAPOŃSKIE 

MUKDEN. PAT. — W związku z 
sytuacją w Tjen-Tsinie wczoraj wieczo 
rem przywódca oddziałów japońskich 
wysłał posiłki w kierunku linji kolejo- 
wej Pekin — Mukden. 

"STAN OBLĘŻENIA W PEKINIE 
MUKDEN. PAT. Według infórma- 

cyj, pochodzących z kwatery głównej 

  

MIN. GRANDI 
NOWY YORK. PAT. — Biuro. Reu 

tera donosi, że min. Grandi, przema- 
wiając na zebraniu stowarzyszenia po- 
lityki zagranicznej, przedstawił stano- 
wiska Włoch w kwestji rozbrojenia, 
oświadczając, iż zdaniem jego jest nie 
do zrozumienia z punktu widzenia praw 
nego i moralnego, że kilka narodów 
może być zawsze związanych rygora- 
mi. rozbrojeniowemi, gdy równocześ- 
nie inne narody mogą się zbroić z cał 
kowitą swobodą. Grandi zalecał stoso 
wanie zasady równości, należycie strze 
żonej, dodając zdanie: Nie możemy zro 
zumieć tego stanowiska, że absolutne 
bezpieczeństwo ma być warunkiem si- 

Starcia z bezrobo 
LONDYN. PAT, — W ciągu piątku wy- 

darzyły się w różnych punktach miasta trzy 
starcia policji -z bezrobotnymi. Bezrobotni za 
atakowali policję zapomocą pałek, brukow- 
ców, cegieł i butelek. Około 20 osób, w tem 
kilku policjantów, odniosło rany. Policja kon 
na rozpraszała demonstrantów. * 

  

W AMERYCE 
ne qua non jakichkolwiek środków roz 
brojeniowych. 

WŁOCHY NIE SZUKAJĄ POŻYCZKI 

"RZYM, PAT. — Wielkie przyjęcia, 
zorganizowane dla Grandiego przez fi- 
nansistów i bankierów amerykańskich 
w Nowym Yorku, dały powód do-pogło- 
sek, że minister włoski traktował o po- 
życzce. Prasa wczorajsza '- kategorycz- 
nie zaprzecza tym pogłoskom, przyta- 
czając oświadczenie Grandiego, stwier 
dzające, że Włochy nie potrzebują po- 
życzki. Naród włoski — oświadczył 
Grandi — mając zaufanie do gospodar- 
ki faszystowskiej, gotów jest sam pono 
sić ofiary i sam sobie wystarczyć. 

tnymi w Londynie 
Szet policji londyńskiej wydał przed nie- 

dawnym czasem dekret, zabraniający niepo- 
wołanym mówcom zabierania głosu do bez- 
robotnych, gromadzących się przed lokala- 
mi giełd pracy, Policja zmuszona jest usuwać 
tych mówców, co wywołuje nieporządki. 

  

OTWARCIE UNIWERSYTETU w PONIEDZIAŁEK 
WILNO. Na wznowionem wczo- 

ra] posiedzeniu Senatu Akade- 
mieklego postanowiono ostatecz- 

nie otworzyć Uniwersytet w naj- 
bliższy poniedziałek. 

STANOWISKO BRATNIEJ POMOCY 
Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 

Polskiej Młodzieży Akademickiej U. $. В. па 
nadzwyczajnem posiedzeniu swem w dniu 25 
listopada r. b. zważywszy, że nadsyłane Sto- 
warzyszeniu Bratnia Pomoc P. M. A, U. S. B. 
rezolucje poszczególnych zebrań aksdemic- 
kich oraz deklaracje polskich organizacyj 
skademickich z nieznacznemi wyjątkami świad- 
czą o uspokojeniu umysłów młodzieży i 
nie dają podstaw do specjalnej obawy przed 
powtórzeniem się zajść wykraczających poza 
obowiązujące przepisy uniwersyieckie. 

Przebieg konferencyj po rozumiewawczych, 
zwołanych przez Zarząd Stowarzyszenia Brat- 
nia Pomoc i złożone teksty rezolncyj wyka- 
zują całkowicie jednolite stanowisko mło» 

ODEZWA 

dzieży akademickiej w sprawie potępienia sk- 
tów gwałtu i przemocy stosowanych na USB., 
że dłużej trwsjąca przerwa w wykładach nie- 
zmiernie szkodzi studjum polskiej młodzieży 
akademickiej, a w szczególności młodzieży 
niezamożnej, stawiając ją w obliczu: niebez- 
pieczeństwa utraty trymestru a nawet roku, 
że niepewność co do terminu rozpoczęcia 
wykładów zmusza młod'ież z prowincji do 
opuszczenia miasta, a całą młodzież akade- 
micką wyczerpuje psychicznie, wykolejając z 
normalnej pracy studenta, postanowił jedno- 
myślną uchwałą prosić Jego Magniłicencję 
Rektora i Prześwietny Senat Uniwersytetu 
Stefana Batorego o jaknajszybsze wznowie- 
nie wykładów. ` 

REKTORA 
Rektor wystosował następującą odezwę: 

ogółu Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego 
Senat Akademicki na posiedzeniu dn. 

27 b. m. uchwalił wznowić wykłady i 
ćwiczenia od poniedziałku 80 listopada. 

Podając to do wiadomości, rów- 
nocześnie wzywam młodzież akade- 
micką, aby w spokoju i karności po- 
wróciła do nauki, która jest i powin- 
na być najistotniejszem zadaniem i 
celem studenta. 

Ufam, że w imię wypisanego nad 
wejściem do naszej wszechnicy hasła 
Filaretów: „Ojczyzna, Nauka, Cnota*, 
młodzież akademicka stanie poważnie 
do pracy, która otwiera pole szla- 
chetnego współzawodnictwa. 

A. Januszkiewicz. 

Rektor. 

STARANIA. BRATNIEJ POMOCY O WIEC OGÓLNOAKADEMICK| 
Prezydjum Stowarzyszenia Bratnia Po- 

móc Pol. Młodz. Akadem. U, S, B. prosilo 
Jego Magnificencję Rektora, po zaistnieniu 

smutnych wypadków, o zezwolenie. . na: wiec 

ogólnoakademicki, który przyczyniłby się do 
uspokojenia umysłów. J M. Rektor uzależnił 
spełnienie prośby od spokoju młodzieży aka- 
demickiej, Prezydjum Bratniej Pomocy, dążąc 
do uspokojenia ogółu młodzieży akademickiej 

zwołało konferencje porozumiewawcze przed- 
stawicieli wszystkich organizacyj akademic- 
kich, w wyniku których uchwałono rezolucje, 
które skłoniły Zarząd Bratniej Pomocy do 
uchwalenia poniższej prośby skieqowane do 

J. M. Rektora i Prześwietnego Senatu U.S.B. 

Prośba ta została przedłożona J. M. Re- 
ktorowi w dniu wczorajszym, który przyrzekł 

przedłożyć ją na posiedzeniu Senatu. 

gen. Czang-Sue-Lianga, wójska japoń- 
skie, przybyłe w dwóch wojskowych 
pociągach japońskich, zajęły dworzec 
kolejowy Jao-Yang-Ho, po stoczeniu 
potyczki z żołnierzami chińskimi. Z te- 
go samego źródła podają, że w .Peki- 
nie proklamowano ponownie stan ob- 
lężenia. JAG 

ANGIELSKA RELACJA 0 SYTUACJI 
W MANDŻURII 

PARYŻ. PAT, — Ze sprawozdania oficjal 
nego obserwatorów angielskich o sytuacji w 
Mandżurji wynika, iż wojska japońskie zaję- 
ły Cicikar 19 listopada. Wojska chińskie coi- 
nęły się na północny wschód w kierunku 
Koszang. Linja kolejowa wschodnio-chińska 
funkcjonuje normałnie, 

Wojska japońskie nie posuną się dalej w 
kierunku północnym od Cicikaru, opuszczą 
zaś to miasto natychmiast, skoro tyłko w 
innych miejscowościach, znajdujących się w 
ich rękach zapanuje całkowity spokój. 

Straty japońskie w dniu 18 listopada wy- 
noszą 4 zabitych i 108 rannych, Straty ch'ń- 
skie — ogółem 600 zabitych, rannych lub 
zamarzłych z powodu mrozu. 

Sytuacja w okolicy Czin-Czou była w 
dniu 24 listopada normalna. Nie stwierdzo- 
no żadnych objawów przygotowywania ja- 
kiegokolwiek ataku, ani też nowej wysyłki 
wojsk chińskich poza Wielki Mur. Sprawo- 
zdanie zaznacza, że stan liczebny wojsk 
chińskich wynosić ma 23 tysiące żołnierzy, 
W końcu raport stwierdza, iż Japończycy za 
jęli w dniu 21 listopada Sin-Min-Fu i nasze 
rują w kierunku południowo-ząchodnim. 

'JUAN-TSIN-KAJ ZAMIERZA 
UTWORZYĆ RZĄD W MANDŻURII 

MOSKWA, PAT. — Według doniesień 
korespondentów sowieckich so) Japo- 
nji Juan-Tsin-Kaj miat się zwrocič do szeidw 
tymczasowych rządow w Mukdenie, Kiryniu, 
Hejluntsinie i Zeho z nowym projektem u- 
tworzenia niepodległej Mandżurji. 

Według tego projektu cztery wyżej wy- 
mienione prowincje otrzymują autonomię i 
stwarzają wspólny rząd iederacyjny,  roz- 

ciągając swe wpływy na całą - Mandżurję. 
Rząd ten w. pierwszym rzędzie ma zająć się 
zwalczaniem szerzącego się bandytymu, ko- 
rzystając w tym zakresie z pomocy Japonii, 
Juan-TsineKan proponuje, aby jego projekt 
rozpatrzony był przez specjalnie w tym celu 
zwołaną komisję przedstawicieli _„wymienio- 
nych rządów. tymczasowych. 

Katastrofa budowlana 
we Lwowie : 

LWÓW, PAT. — Prasa poranna podaje 
szereg szczegółów, dotyczących wczorajszej 
katastrofy budowłanej przy ulicy  Kętrzyń- 
skiego, w budynku Zw. Zaw. Kolejarzy. „Ga 
zeta Poranna* zamieszcza następujący opis 

katastrofy: $ 
Kilku robotnikow pracowato nad uktada- 

niem stropu betonowego, który miał pokry- 
wać salę teatralną i kinową w tym domu. 
Na wiązaniu z desek robotnicy układali be- 
ton, przyczem na górze było kilku robotników 
z podmajstrzym na czele, zaś przy urządza- 
niu służącem do osuszania ścian było dwóch 
robotników, 

W pewnym momencie jedna z belek ob- 
surięła się i cały strop spadł na dwóch robot 
ników, znajdujących się na dole. Równocześ- 
nie 5-ciu innych robotników, którzy byli na 
górze, spadło nadół Wówczas powstało za- 
mieszanie i inni robotnicy rzucili się na po- 
moc. Zaalarmowano straż pożarną, pogoto- 
wie: ratunkowe i policję. 2 

W tym czasie drewniane belki stropu za 
częły się palić, Po dłuższej akcji ratunkowej 
z pod gruzów wydobyto trzech ciężko ran- 
nych oraz czterech lżej rannych. W ostatniej 
chwili „Gazeta Poranna" donosi, że około 
godziny 11 w nocy jeden z robotników zmarł 
w szpitalu, a dwóćh jego towarzyszy walczy 
ze śmiercią. 

LWÓW. PAT. — W celu zbadania i usta 
lenia przyczyn katastrofy budowalnej przy 
ul, Kętrzyńskiego we Lwowie wojewoda wy. 
delegował specjalną komisję fachowę, złożo- 
ną z inżynierów Dyrekcji Robót Publicznych 
we Lwowie. 

LWÓW. PAT. — Prasa popołudniowa do 
nosi: W wyniku przeprowadzonych docho- 
dzeń w sprawie katastrofy budowlanej przy 
ulicy Kętrzyńskiego aresztowano techniczne- 
go kierownika budowy p. Kahany'ego, usta- 
loro bowiem, że stropy, podtrzymijące su- 
fit sali teatralnej, były źle ostemplowane i ma 
terjały. nie były pierwszej jakości, 

  

STRASZNY CZYN OBŁĄKAŃCA 
BERLIN. PAT. — Obłąkany były urzęd- 

nik bankowy Lechner, zamieszkały pod Ber- 
linem, napadł w ataku furji na 4 kobiety, za 
stawiał czynny opór władzy, nie dopuszczając 
nym. Stan wszystkich 4 oliar jest beznadziej 
ny. Po dokonaniu napadu Lechner zbiegł i 
dotychczas nie został schwytany, W lesie, 
w którym skrył się obłąkany, żandarmerja 
urządziła obławę. 

"LIA de PUTT! NIE ŻYJE 

NOWY YORK. PAT. — Zmarła tu po 
dłuższej chorobie znana węgierska gwiazd: 
kinematograficzna Lia de Putti, 

NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa —- Jaźwiśskiego. | 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mich: 

ckiego — A. Łaszuk. N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
K Malinowskiego. OSZMIANA — Naucz. 

PIGSK — Księgaruia Polska — St, Bednarski. i 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoinė ка 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

« 

— M, Lewin—Biurc Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 
WiLEJKA POWIATOWA — ul, Micklewicza 24, F. juczewsku 

Tow, Księgarni Kol. „Ruca* 
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SILVA RERUM 
Sprawa reorganizacji szkolnictwa 

średniego zaczyna (nareszcię!) intere- 
sować coraz szersze koła naszego spo- 
łeczeństwa. Niezwykle skomplikowane 
zagadnienie kształcenia młodzieży do- 
maga się ostatecznego unormowania. 
W całej prasie daje się zauważyć wiel- 
ki ruch, niestety, zwykle mający podło- 
že došč.osobliwe. . 

Partyjne szydło często wyłazi z róż 
nych worków, w których niepowołani 
wychowawcy i opiekunowie młodzieży 
chcą przemycić wątpliwy skarb włas- 
nych pedagogicznych pomysłów. W 
Ministerstwie w dalszym ciągu odby- 
wają się prace nad rewizją programów 
szkolnych. 

W Nr. 29 Przeglądu Pedagogiczne- 
go znajdujemy ciekawą rozmowę człon 
ków redakcji p.p. dr. H. Gallego i L. 
Płoszowskiego z wiceministrem W.R. i 
O.P. p. Kazimierzem Pierackim. 

P. wiceminister m. in. powiedział: 

Zagadnienia, związane z ustrojem szkoł- 
nictwa, są rozpatrywane od kilku lat na te- 
renie Minis terstwa, z chwiłą, gdy praca bę- 
dzie ukończona, wystąpimy do Sejmu z od- 
powiedniim projekteni ustawy. Nie jest wy- 
kluczone, że projekt może być wniesiony do 
Sejmu jeszcze przed upływem bieżącego ro- 
ku szkolnego. 

Nauczycielstwo może mieć duży wpływ 
na prace ustrojowe, o ile do omówienia za- 
gadnień z ustrojem związanych przystąpi po- 
ważnie i tez uprzedzeń. Z większern, niż kie- 
dykolwiek, zainteresowaniem śledzimy za 
poważniejszemi artykułami z tej dziedziny 
zarówno w prasie codziennej, jak i pedago- 
gicznej, Rzadko pojawiające się artykuły nie 
przedstawiają dla naszych prac większej war 
tości, ponieważ są przeważnie powierzchow- 
ne, albo tendencyjne, zależnie od tego, czy 
autor wyznaje to, lub inne hasło. Jest rze- 
czą b. pożądaną, aby ci, którzy istotnie nad 
zagadnieniami ustrojowemi głębiej się zasta- 
nawiali, wypowiadali się na łamach prasy 
pedagogicznej, lub codziennej. 

To oświadczenie p. wiceministra 
jest szczególnie znamienne ; dowodzi, 
że Ministerstwo pragnie posłyszeć rze- 
czowy głos społeczeństwa w kwestji 
ustroju szkolnictwa. Przypuszczać nale- 
ży, iż taki stosunek władz: nimisterjal- 
nych zachęci do wypowiadania się tych, 
którzy stoją blisko zagadnień wycho- 
wawczych. 

W dalszym ciągu p. wiceminister 
powiedział: 

Wstępne prace nad rewizją programów 
są już podjęte, Zadaniem naszem będzie w 
większym stopniu, niż to było dotychczas, 
dostosować programy do życia, oraz uwzgłęd 
nić w. nich postulaty wychowawcze. Po usta 
leniu ogólnych zasad, jakim programy mają 
odpowiadać, powołamy fachowców do opra- 
cowania programów poszczególnych przed- 
miotów. Do współpracy nad przygotowaniem 
wytycznych dła autorów programów, oraz do 
oceny przedłożonych projektów powoływać 
będziemy fachowe komisje, złożone w prze- 
ważnej części z nauczycieli. W ten sposób 
nauczycielstwo będzie miało wpływ na struk- 
turę i treść programów nauki, 

Wreszcie na pytanie delegatów re- 
dakcji: 

Czy Ministerstwo rozważa kwestię 
t. zw. podwójnych matur? — p. Wice- 
minister odpowiedział: 

— To jest jedno z zagadnień ustro- 
jowych i jako takie będzie przedmio- 
tem rozważania. 

Cieszyć się więc należy, iż sprawa 
reorganizacji szkolnictwa średniego po 
suwa się naprzód; śpieszyć się z tem 
musimy!... 

Przyznač jednak trzeba, iž sytuacja 
Polski jest miljon razy lepsza, niż np. 
Paryża, który jak o tem pisano w „Sło- 
wie“ (Nr. 212), w tym jeszcze roku 

Ponieważ p. W. Ch. potraktował 
żastobliwie ponure przepowiednie o 
ruinie Paryża w r. 1931, Dziennik Ku- 
jawski Nr. 243 umieszcza obszerną re- 
plikę, która kończy w ten sposób: 

Bez żartów tedy, p. W. Ch. uczyniłby 
roztropnie, gdyby — jeśliby był mieszkań- | 
cem Paryża — spakował swe manatki i prze 
niósł się na stały pobyt do Wilna — pod 
03 skrzydła Matki Boskiej Ostrobram 

skiej. 
„ Jak z tego widać, sprawa przedsta- 

wia się całkiem groźnie, a czem, gdy- 
by nie Dziennik Kujawski, ludzkość 
wcaleby nie wiedziała!... Lector. 

„i MAE A A 

Walerlan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusł—szkice historyczne zł, 6.— 
Placyd Jankowski (John ot Dycalp)— 

życie i twórczość - Zł 16— 
Bez steru I busoli (Sylwetka 

x proł. Michała Bobrowskiego) 2— : 

Ostatnie lata Alumnatu Pa- В 
plesklego w Wilnie . 1.60 

„Żyrowice—task krynice 0.50 
Plerwsze trudy I walki 'wi- : 

ieńskich kolejarzy . «© « 5.88 

SKŁAD GŁÓWNY „w: KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 
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PANI DACHOWSKA 
W n-rze 272 „Słowa* (Środa 25 bm.) 

dowcipny kronikarz stolicy „Karol”, pisząc o 

żonach Sienkiewicza, х fowodu  15-letniej 

rocznicy zgonu wielkiego pisarza, popełnił 

szereg nieścisłości i to w formie uszczypłiwej , 

względem całkiem niewinnych osób. Smutny 

to dowód, jak życie naszych pisarzy jest ma 

ło znane « szybko zapominane. 

Sienkiewicź, którego znałam dobrze w 

' młodości, gdy 'mieszkał z żoną i dziećmi w 

Krakowie, był trzy razy żonaty, Pierwszy 

raz z p. Szatkiewiczówną ze Żmujdzi, uro- 

czą osobą (typ w rodzaju Anielki i innych 

poetycznych postac. kobiecych autóra Try- 

ligii), jasna, wiotka blondynka, siostra jej, 
podobna do niej, była żoną prof, Janczew- 

skiego, znanego botanika. Ta jego żona, Ma- 

rja, jeśli się nie mylę, umarła młodo, osiera- 

cając syna i córeczkę. Sienkiewicz, bożysz- 

* cze kobiet, długo po stracie żony nie mógł 

się pocieszyć, ulegał różnym nastrojom i 

flirtom, coraz to inną panią zajęty, z czego 

trzęsło się od plotek w krakowskiem świat- 

ku, ale o ożenku, ku rozpaczy swych 
„ofiar” an: myślał, Wreszcie, już niezbyt 

młody, ani zdrowy (przeby! był żółtą febrę 

w Afryce, dokąd z hr. Janem  Tyszkiewi- 

czem pojechał), zakochał się ogromnie w 

miodej wychowance i przybranej córce bo- 

gaczy ukraińskich Wołodkowiczów. Panna 
była wysportowaną „koniarką“ (typ Basi 
Woiodyjowskiej) i mało ją sława literacka 
Sienkiewicza obchodziła, Ale pani Wołodko- 
wiczowa była gorącą admiratorką mistrza i 

"małżeństwo skleciła, za dyspensą papieską, 

żeby się pana nie rozmyśliła. Ślub się odbył 
w Krakowie bardzo bogato, z udziałem ary- 

stokracji, co nie było wówczas bez znacze- 

nia, nawet dla Sienkiewicza. Cóż, kiedy. mło- 
dzi małżonkowie rozstali się z niejakim skan 

dalem już w podróży poślubnej, w Wiedniu, 

żaraz nazajutrz, ; 

Mimo dyspensy papieskiej otrzymali ła- 

two* unieważnienie małżeństwa i niebawem 

wyszła Śliczna panna Wołodkowicz za Ta- 

da Dachowskiego, z którym żyła długo i 
szczęśliwie, hodując piękną stadninę na 

Ukrainie bodaj, : bawiąc się wesoło na war- 

szawskich karnawałach, gdzie ich spotyka- 

łam. Oczywiście koło całej tej historji krą- 
żyło 1001 plotek, których nie warto powta- 

rzać. 
Sienkiewicz przebolał, wyjechał, przyga- 

sły jego do dam zapały, cała bowiem przy- 

goda wiełe miała stron niesmacznych, Już 

w póznym wieku, w latach może 1900 któ- 

-. rymś, ożenił się ze starszą osobą, 'niłą, ro- 

zumną, p. Babską, kanoniczką w Warsza- 

wie, która się podobno dawno w nim ko- 
chała. I dzieci, i rodzina, uszczęśliwieni byli 

że autor starzejący się już : cierpiący nieraz, 
znajdzie tak serdeczną opiekę, ży!i też ze so- 

bą jaknajlep'ej, ona otaczała go troskliwą 

opieką do Śmierci, Znany jest w prasie war 

szawskiej jej Fst, w którym wpisuje, jak w 

Vevev w 1916 r. przyszli do Sienkiewicza 

przedstawicieli orjentacji rusofilskiej, by pod 

pisał słynny protest przeciw deklaracji Au- 

strjś i Niemiec o Niepodległości Polski (akt 
Hstopadowy) i jak bardzo chory Sienkiewicz 

' oburzył się na myśl protestowania przeciw 

słowom „Niepodległość Polski“, .z czyich 

bądź by ust wyszły. 

Wzburzony rozmową z hr, Zamojskim 
(Komitet składał się z R. Dmowskiego, E. 

Pilza, K. Broei-Platera, Rozwadowskiego i M. 
Seydy), sędziwy autor, nie mógł się uspo- 

kość i jak żona w fście otwartym  stwier- 

dzała, pogorszyło mu się znacznie i w parę 
dni, czy nawet nazajutrz umarł. : 

Czy žyje p. Dachowska, nie wiem, ale о- 
statnia žona Sienkiewicza, którą tak niesłusz 
nie, jak i tamtą, potraktował p. Karol, :mie- 

szka cicho w 'Szwajcarji : zasługuje na 
wszelką sympatję i szacunek. 

Hel. Romer, 
Przyp. red, — Zamieszczając z przy- 

jemnością interesuiace pismo pani Heleny 
Romer, musimy jednak zaznaczyć, że nie 
wiemy, co ono mianowicie prostuje. Pan Ka- 
rol pisał o drugiej żonie Sienkiewicza, lecz 
wcale nie zaznaczył, że to jest ostatnia żo- 
na, z domu Babska, o której mówiono, że 

jest „Han'a“ z pierwszego okresu działalno- 
Ści f'terackiej największego pisarza Polski. 
Ślub S'enkiewicza z panną Babską nastąpł 
zreszta nie w 1900, lecz za czasów wojny 
*apońskiej. ; 

Верегас | е 

„ MASZYN ROLNICZYCH 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
sieczkarń oraz motorów wszelkiego 
rodraju i traktorów @ konywa Zakład 
Reparacyjny przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
Wilno, Zawalna 11-2 

PUŁKOWNIK AKAZI 
i LENIN 

W czarownie pięknym kraju Ussu- 
ryjskim, przedzieżgniętym  wstęgami 
rzek Ussuri i Nonni rozgrywają się 
obecnie wypadki absorbujące uwagę 
całego świata. Dochodzą wieści o 
krwawych bitwach. — Dziwnie duże 
zainteresowanie budzi ta wojna na Da- 
lekim Wschodzie u nas. Przyczynę te- 
go łatwo odgadnąć. Za długich lat pa- 
nowania caratu, dużo Polaków znala- 
zło się z tych, czy innych powodów w 
odległym kraju. Oficerowie, inżyniero- 
wie, architekci, agronomi, żołnierze, 

„ zesłańcy... Dziś, gdy ludzie ci czytają 
gazety, przed oczyma widzą stare na- 
zwy, odżywają' miejscowości, rzeki, 
może ludzie, 

Pamięta Wilno żółte lampasy ko- 
zackie w roku czternastym, gdy ussu- 

ryjscy kozacy jechali tędy na front 
Prus Wschodnich. Odnawią te wspom- 
nienia depesza, iż rząd japoński nosi 
się z zamiarem stworzenia niezależne- 
go państwa ussuryjskiego kozaków, na 
czele którego stanąć ma osławiony ata 
man Siemionow. ` 

O kraju Ussuryjskim piękna istnie- 

  

Historyczna warta 
belwederska 

W 101-ROCZNICĘ POWSTANIA 
LISTOPADOWEGO 

Wzorem latu biegłych, w dniach 29 

i 30 listopada r. b. w Warszawie bę- 

dzie święcona uroczystość 101-ej rocz 

nicy wybuchu powstania listopadowe- 

go. 

W dniach tych wartę belwederską 

pełnić będzie oddzia: Szkoły: Podcho- 

rążych Piechoty z  Ostrowi-Mazowie- 

ckiej., 

Oddział ten wraz z chorągwią szko 

ły przybędzie do Warszawy dn. 29 

b. m. o godzinie 11 m. 10 na dworzec 

Wileński, skąd będzie odprowadzony 
przez orkiestrę 36 p.p. L. A. do Szko- 

ły Podchor. Sanitarnych. 

Tegoż dnia warta belwederska wy- 
ruszy w towarzystwie orkiestry 21 w. 
P. P. z pochodniami na alarm warty 

do gmachu b. Podchorążówki w Ła- 
zienkach. Po alarmie warta uda się do 

Betwederu, aby objąć służbę. 

Ściągnięcie warty nastąpi w dn. 30 

b. m. W południe cały oddział pod- 

chorążych z chorągwią zostanie odpro 

wadzony przez orkiestrę 36 p. p. L. A. 

na dworzec Wileński. 

  

Praca Komisarzy Spisowych jest honoro- 
wym i ciężkini obowiązkiem, pamiętaj o tem 
i ułatwiaj tę pracę komisarzom spisowym w 
dniu 9 grudnia. 
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Po zdemaskowaniu spisku hitlerowców w Hex 
20w0 

„Narodowi socjaliści musielibyć przygotowani aby uprzedzić rewolucle“ 
BERLIN. PAT, — W kołach repu- 

blikańskich, zbliżonych do rządu pru- 
skiego, poważne wrażenie wywołał wy 
wiad nadprokusatora Rzeszy dr. Wer- 
nera, ogłoszony. wczoraj za pośrednic- 
twem agencji „Telegraphen Union* w 
sprawie spisku hitlerowskiego w Hesji. 
Oświadczenia nadprokuratora Rzeszy, 
zgodnie z opinią kół politycznych, nie 
pozostaną bez wpływu na dalszy bieg 
dochodzeń w tej sprawie i wywołać 
mogą komplikacje natury politycznej. 

Koła republikańskie wskazują z na 
ciskiem, że taktyka nadprokuratora 
Rzeszy zmierza wyraźnie do  zatuszo- 
wania sprawy i że jest dotychczas rze- 
czą niepraktykowaną. aby najwyższy 
urzędnik Trybunału jeszcze przed u- 
kończeniem śledztwa wydawał autory- 
tatywną opinję o wartości dokumen- 
tów, na których oparte ma zostać 0- 
skarżenie. 

Według uporczywie krążących po- 
głosek, pruski minister spraw wewn. 
Sewering miał interwenjować u  mini- 
stra spraw wewn. Rzeszy dr. Groenera, 
domagając się wystąpienia przeciwko 
enuncjacjóm dr. Wernera. Naskutek tej 
interwencji dr. Werner wystosować 
miał do ministra Groenera list, w któ- 
rym usprawiedliwia swe postępowanie 
tem, iż dokumenty hitlerowskie, skon- 
fiskowane w Darmsztacie, nie dowo- 
dzą istnienia spisku przeciw rządowi i 
ustrojowi republikańskiemu i że nale- 

ży wpierw zbedać okoliczności, towa- 
rzyszące powstaniu  inkrytmnowanej 
prokiamacji hitlerowskiej. Jednocześnie 
dr. Werner wysłać miał do ministra 
spraw wewn. Hesji list, w którym za- 
znacza, że nie miał zamiaru występo- 
wać przeciwko władzom pruskim i he- 
skim. 

Niezależnie od dochodzeń w spra- 
wie skoniiskowanych dokumentów nad 
prokurator Rzeszy zdecydował przepro 
wadzić śledztwo celem wyjaśmenia w 
całej tej sprawie roli posła  hitlerow- 
skiego dr. Schaefera, który wydał wła- 
dzom kompromitujące dokumenty hitle 
rowskie. Śledztwo przeciwko dr. Schae 
ferowi dr. Werner powierzył prokura- 
torowi Trybunału Joernsowi. Decyzja 
ta wywołała w kołach republikańskich 
olbrzymie wrażenie. joeras — pz:zypo- 
mina prasa demokratyczna, prowadził 
w roku 1919 jako sędzia dochodzenia 
przeciwko mordercom Karola Lieb- 
knechta i Róży Luksemburg. Mimo dwu 
krotnego stwierdzenia przez sąd  nie- 
miecki winy Poernsa, polegającej na 
ułatwieniu mordercom obydwu  przy- 
wódców komunistycznych zatarcia Яа 
dów zbrodni, dziś jeszcze jest оп -па 
stanowisku prokuratora Rzeszy. 

Koła hitlerowskie, które w  pierw- 
szej chwili gwałtovnie usiłowały przed 
stawić skonfiskowarą proklamację naro 
dowo - socjalistyczną jako falsyfikat, 
zmieniły magle swą taktykę i twierdzą, 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
WARSZAWA, 27.11 (tel. własny), — 

W dzisiejszym 29-ym dniu procesu przeciw 
ko przywódcom Centrolewu  przesłuchiwano 
jeszcze dodatkowo kilku świadków  oskar- 
żenia, którzy nie mogli stawić się na poprzed 
nie terminy. Wśród zeznań tych na plan 
pierwszy wybijają się zeznania świadka 
Olearczyka, kierownika jednej z brygad U- 
rzędu Śledczego w Krakowie. Świadek ko- 
misarz Olearczyk opisuje obszernie działal- 
ność PPS na terenie Krakowa i przedstawia 
Sądowi szczegółowo przebieg i rezultaty re- 
wizji dokonanych w różnych okresach cza- 
su u członków organizacji krakowskiej, Ko- 
misarz Olearczyk powiada w pewnej chwili, 
że informatorem jego o sytuacji wewnętrz- 
nej w PPS był niejaki Korolewicz, współpra 
cownik secjalistycznego dziennika krakow- 
skiego „Naprzód”. 

Oświadczenie to wywołuje sprzeciwy na 

ławie obrończej. Ów bowiem świadek, Koro- 
iewicz, był przed kilku dniami przesłuchiwa- 
ny przez Sąd jako świadek obrony i przed- 
stawił siebie za zdecydowanego i wiernego 
socjalistę i wystawiał jaknajlepsze św.adec- 
twa oskarżonym, Obrona twierdzi wobec te- 
go, że Korolewicz nie mógł być iniormato- 
rem krakowskiego Urzędu Śledczego 1 @а о- 
balenia zeznań komisarza Olearczyka propo 
nuje przeprowadzić konfrontację pomiędzy 
mim i Korolewiczem, wnosząc wobec - tego, 
ażeby Sąd owego Korołewicza raz jeszcze 
wezwał. 

Prokurator nie występuje przeciwko te- 
mu 'wnioskowi i Sąd postanawia konfronta- 
cję przeprowadzić, wzywając  Koroiewicza 
na jeden z następnych dni procesu. Czeka 
nas wobec tego w Sądzie bardzo ciekawa 
konfrontacja pomiędzy 2 świadkami, przy- 
czem dziwnym traiem zarządzenie tej kon- 

  

PRZYSZŁA SZKOŁA : 
Dowiadujemy się z miarodajnych 

źródeł, iż 'w Ministerstwie WR i OP 
opracowany został zarys ustroju szkol 
nictwa naszego. ; 

Jako podstawa, pozostaje „szkoła 
powszechna 7-klasowa, 'w której. wy- 
odrębnione będą niejako trzy koncen- 
try: pierwsze cztery klasy, jako za- 
mknięta całość, następnie dwie o cha- 
rakterże odrębnym i jedna (ostatnia), 
klasa jako zamknięcie nauki w szkole 
powszechnej. Za zasadę przyjęto, iż 
szkoła powszechna musi być związa- 
na silnie z życiem, a więc będzie u- 
względn iać przedewszystkiem potrze- 
by regjonalne. Program tej szkoły bę 
dzie dostosowany do wymagań życia 
praktycznęgo. W zależności od środo 
wiska, w jakiem znajdować się będzie 
szkoła powszechna, będzie miała cha 
rakter odmienny, przystosowany do po 
trzeb środowiska bądź miejskiego, 
bądź też wiejskiego, przemysłowego i 
t.p. Ostatnia (siódma) klasa szkoły 
powszechnej mieć będzie wyraźne po- 
chylenie gospodarcze, handlowe, prze- 
mysłowe etc. 

W szkole średniej ogólnokształcą- 
cej po obecnej klasie 6-ej gimnazjalnej 
przewiduje się ścisłą selekcję młodzie 
ży. Po ukończeniu sześciu klas (małej 
maturze) młodzież będzie mogła zaj- 
mować stanowiska urzędnicze, pósiada 
jąc uprawnienia II kategorii urzędni- 
ków państwowych. Młodzież uzdolnio 

je legenda Chińczyków: Bóg stworzył 
świat, ludzi, rośliny, zwierzęta. Osadził 
już był różne twory w różnych czę- 
$c 7” świata, nadał im wyraźny cha- 
takter. Posiał lasy iglaste na północy, 
podzwrotnikowe na południu, tygrysy 
w Indjach, a lwy w Afryce, wielbłądy 
w pustyni, a łosie w tajdze. A gdy 
skończył swe wielkie dzieło, stwierdził, 
że zostało mu z różnych gatunków 
zwierząt i roślin spora ilość egzempla- 
rzy. Co z niemi uczynić? — Zabić je. 
Dobry Bóg nie miał serca. Wziął tedy 
pełną garścią różne, ze sobą pomiesza- 
ne rośliny i ptaki i zwierzęta i rzucił w 
cichy zakątek Ussuryjskiego kraju. — 
Odtąd to, kraj ten słynie wśród bada- 
czy flory i fauny, jako kraj najbogat- 
szego konglomeratu. Rosną tam w dzi 
kim stanie orchideje i wrzos północny, 
jabłonie i świerki, w lasach się '/ kryją 
łosie i południowe daniele, wilki i ty- 
grysy, bażanty, łabędzie obok północ- 
nych ptaków * błotnych. Dziwny kraj. 
Latem upał podzwrotnikowy i roślin- 
ność podzwrotnikowa, zima 50 stopni 
mrozu, na psach jeździć można i reni- 
ferach. Ponoć cudowne są brzegi Us- 
suri i tej Nonni, znanej dziś z krwa- 
wych zmagań chińsko-japońskich armij 

Kraj jeszcze pusty, prawie dziewi- 

na technicznie pójdzie do szkół zawo- 
dowych o charakterze specjalnym; zaś 
inny. jej odłam po skończeniu sześciu 
klas wstąpi do dwuletniego liceum, po 
czem otwarta będzie dlań droga do stu 
djów wyższych. в 

Nauka w gimnazjum do klasy 6-eį 
będzie miała charakter uniwersalny, 
ale nie encyklopedyczny. Szkoła śred- 
nia musi ćwiczyć w abstrakcyjnem my 
śleniu, ale opartem o konkrety. Nie bę 
dzie ta szkoła zróżnicowana na kierun 
ki — będzie ona posiadała typ jedno- 
lity dlą wszystkich. Dopiero  2-letnie 
liceum zróżnicuje się na kierunki: hu- 
manistyczny, klasyczny, matematyczno- 
przyrodniczy i tp. Nauczanie będzie 
miało charakter uniwersalny, ale punk 
tem wyjścia musi być pewna grupa 
przedmiotów. : 

Różnica między liceum i gimnazjum 
polegać bedzie przedewszystkiem na 
metodzie nauczania; metody te będą 
takie, by przygotować młodzież do sa 
modzielnej pracy w. uczelniach wyż- 
szych. 

W związku z taka koncepcją na te 
renie Ministerstwa WR į OP rozpoczę- 
to prace nad rewizją starych progra- 
mów i opracowywaniem nowych dla 
szkoły powszechnej 7-klasowej i szko- 
ły średniej. Do pracy tej powołało Mi 
nisterstwo — miedzy innymi — nau- 
czycieli, z którymi odbywają się stałe 
konferencje. 

frontacji zbiegło się z nader ciekawym wy- 
padkiem, oświetlającym jaskrawo działalność 
przełożonego owego Korolewicza, a пиапо- 
wicie naczelnego redaktora „Naprzodu i je- 
dnego z najwybitniejszych socjalistów - redak 
tora Emila Haeckera. ' 

Redaktor Haecker zeznawał w Sądzie 
przed kilkoma dniami i w toku swoich ze- 
znań zaatakował bardzo ostro dr. Władysła- 
wa Dziadosza, obecnego dyrektora Biura 
Sejmowego, a przed kilkoma laty szefa Wy- 
działa Bezpieczeństwa Województwa  Kra- 
kowskiego, Redaktor Haecker zarzucał dr. 
Dziadoszowi spełnianie pewnej dwuznacznej 
roli podczas znanych wypadków  krakow- 
skich w 1923 r., kiedy dr, Dziadosz był jesz- 
cze w czynnej służbie wojskowej 'w randze 
majora. 

Dz'siaj dr. Dziadosz udzielił wywiadu 
dziennikarskiego, w którym zapytany, jak 
zapatruje się na zeznania red. Haeckera w 
tym punkcie, gdzie dotycza one jego osoby, 
oświadcza, że na zeznania te wogóle nie za- 
patruje się, gdyż jest to rzecz prokuratora i 
Sądu, a on stoi w każdej chwili do dyspo- 
zycji i może być na świadka powołany, Ża- 
pytany dalej o powody tego ostrego ataku 
red. Haeckera na sieb'e, odpówiada dr. Dzia- 
dosż rzeczy prawdziwie rewelacyjne, stwier 
dza mianowicie, że ten wybitny socjalista 
był w r. 1927—1928 jego informatorem 0 
stosunkach panujących w PPS i utrzymywał 
z nim, jako naczeln'kiem Wydziału Bezpie- 
czeństwa Krakowskiego Urzędu Wojewódz- 
kiego, żywy kontakt. 

Redaktor Haecker, według słów dr. Dzia 
dosza, starał się o przyjęcie go do. wojewódz 
twa na stanowisko referenta prasowego, 
na przeszkodzie realizacji tego życzenia sta- 
neło tylko to, że brak było odpowiedn'ego 
etatu służbowego, gdyż zaufanie władz bez- 
pieczeństwa p. Haecker pos'adał w zupełno- 
ści. Dalej dr, Dziadosz stwierdza, że przed 
kilkoma dniami mówił z dwoma wvbitnvmi 
politykami z PPS, a mianowicie posłem Żu- 
ławskim i posłem Stańczyk'em o tej roli re- 
daktora Haeckera, spełnianej przed trzema 
laty. Oczywiście, że oświadczenie dr. Dzia- 
dosza odb'ło sie słośnem echem w  kołorh 
politycznych Warszawy i w ciągu najbliż- 
szych dni bedzie jeszcze żywo komentowa- 
ne. W zakończeniu swego wuwadn dr. Dzia 
dosz wyraża nadzieję, że będzie jednak po- 
wołany na świadka w norcesie przywódrów 
Centrolewu dla uzupełnienia zeznań dr, Hae- 
ckera, gdvż niema on nic do ukrywania, a- 
le za to bardzo wiele do powiedzen'a. 

'Tak więc dzień dzisiejszy przyniósł zna- 
czn'e wiecej ciekaweso matariofu na maroi- 
nesie procesu. aniżeli na samej rozprawie są- 
dowei. ną której w ciagu całecn nrawie dnia 
nrzesłuchiwano wvbitnych posłów  stron- 
nictw_onozvcvinych. a mianawie'e h mini. 
stra Os'eckiego, posta Wyrzykowskiego, po- 
sła Kozławskiesn i nosłą Wierczaka weta. 
wiaiacych zgodnie faknajlepsze świadectwa 
oskarżonym | stwierdzałacych również zoad- 
nie. że posądzać Centrolew o tendencje wy- 
wrotowe i rewolucyjne jest niemożliwością. 

= 

iż dokument ten nie dowodzi istnienia 
spisku. L 

Również autor proklamacji asesor 
sądowy Best, który po ogłoszeniu do- 
kumentu nagle znikł, wypłynął obecnie 
w Monachjum i za pośrednictwem biu 
ra prasowego partji hitlerowskiej opu- 
blikował oświadczenie, w którem przy 
znaje się do autorstwa inkryminowane 
go dokumentu, twierdząc zarazem, iż 
był on elaboratem prywatnym i wy- 
wołany został pogłoskami o przygoto- 
waniach komunistycznych do puczu. 
Narodowi socjaliści oświadczył 
Best, musieli być przygotowani, aby 
uprzedzić rewolucję. 

ODKRYCIA w PODZIEMIACH 
KATEDRY GNIEŹNIEŃSKIEJ 
Podobnie jak w bazylice wileńskiej 

w podziemiach prastarej katedry gnieź 
nieńskiej, matki kościołów polskich, 
natrafiono na ciekawe odkrycia archi- 
tektoniczne oraz znaleziono wiele gro- 
bów. Prace prowadzone są za zezwó- 
leniem władz kościelnych przez kon- 
serwatora dr. Pajzderskiego i architek- 
ta Cybichowskiego, W południowej na 
wie katędry odkryto część głównej ab 
sydy pierwotnego kościoła w stylu ro- 
mańskim _ (Wniebowzięcia N.M.P.). 
Podczas dalszych poszukiwań natrafio- 
no na groby kamienne, w których znaj- 
dują się śmiertelne szczątki biskupów, 
jak można rozpoznać po znajdujących 
się w nich insygniach '/ biskupich, nie- 

których o cennej zabytkowej. wartości. 
Nie natrafiono na ślady trumien, ciała 
bowiem zmarłych biskupów  zawijano 
w celmą materję. Całe podziemie jest 
wielkiem cmentarzyskiem. Oprócz pry- 
masów, których spoczywa w podzie- 
miach katedry 48, jest tam ogromna 
liczba biskupów i kanoników i osób 
świeckich zasłużonych. 

Bitwa morska 
pod Nowym-Jorkiem 

pobliżu Long Island rozegrała się wczoraj 
istna bitwa morska pomiędzy łodziami straż- 
niczemi urzędu prohibicyjnego, a flotylą szmu 
glerów alkoholu, 

Władze amerykańskie zawczasu były po- 
informowane o wypłynięciu z Liverpoolu pa- 
rowca „Alma', wiozącego 500 zbiorników 
whisky, wartości około pół miljona dolarów. 
Olbrzymi ten ładunek miał być dostarczony 
do granicy wód terytorjalnych na wysoko- 
ści Nowego Yorku, a następnie przeładowa- 
ny na mniejsze parowce i łodzie motorowe. 

Posiadając tak szczegółowe dane, urząd 
proh'bicyjny zorganizował obławę na paro- 
wiec „Alma“. Z portu nowożorskiego wyru- 
Szyły na spotkanie łodzie patrolowe, uzbro- 
jone w kulomioty i lekkie armatki: Operacja 
była utrudniona ze względu na gęstą mgłę i 
silną falę. Jednakże, dzieki przechwycen'u sy 
gnałów radjowiych, udało się policji określić 
kierunek, w jakim piynęta „Alma“ i mniejsze 
statki szmuglerskie. . 

Przemytn'ków zaskoczono podczas prze- 
ładowywania zbiorników ze spirytusem z po- 
ktadu „Almy“ na pomocnicze parostatki, W 
gęstej mgle wywiązała się bezładna strzela- 
nina. Szmuglerzy bronili się zaciekle do 
chw'li, póki nie nabrali przekonania, iż mają 
odcięte wszystkie drogi odwrotu. 

Na pokładzie „Almy” aresztowano 60 
osób. Pozatem kilkadziesiąt osób uięto na 
mniejszych parowcach, Policja skonfiskowała 
spirytus. 

Skutki tej „bitwy morskiej", jak ją na- 
zywa prasa nowojorska, będą prawdopodob- 
nie wręcz sensacyjne, gdyż do afery prze- 
mytniczej są zamieszane liczne osobistości 
ze świata finansowego. Według krążących 
wersyj, ekspedycję finansował jeden z pry- 
watnych banków nowojorskich. 

=> ZPGNRKI 
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W _WIRZE STOLICY o 

FILOLODZY 
Nie sztuka mówić — potrafi to i papuga 

i poseł, i brzuchomówca, ale rozumieć co 
się mówi, wniknąć w: jestestwa każdego 
słowa — to potrafią jedynie wyższej umy- 
sły. 

Dlaczego się mówi tak a nie inaczej, skąd 
się wzięła właśnie ta forma słowa? Filolo- 
dzy mają na wszystko odpowiedź w kiesze- 
ni. Był czas, gdy niemieccy profesorowie 
orzekli, iż język niemiecki pochodzi prosto 
od greckiego. Brali pierwsze z brzegu słowo 
szwabskie, grecki jego odpowiednik i — za- 
czynali manipulować. Np. skąd się wzięło 
słowo „fux*? Po grecku is brzmi „alopex“, 
otóż z biegiem czasu „a* odpadło — zostało 
„lopex"”, nieco później i „I* się gdzieś za- 
wieruszyło — zostało „opex*, gdy „0“ @а- 
bli wzięli jest proste „рех“, z „pex* przejść 
na „pux* to dzieło jednej chwili, no a że z 
„рих“ zrobiło się „fux* to przecie jasne, Tak 
misternej analizie nawet najtępsi musieli 
przyznać rację. 

I u nas są niepośledni uczeni. Niedawno 
były imieniny Szobera, Zebrał się kwiat 
gramatyki polskiej — za wyjątkiem tylko 
tego starego rzeczownika Kryńskiego rzecz 
Prosta, bo Szober j Kryński gdy się widzą to 
zaraz dostają żółtaczki — tak się lubią; ktoś 
powiedział, że był we wsi Piwniczna pod 
Sandomierzem i że w tej wsi są ogromne 
piwnice, Nazwia wsi jest tedy wytłumaczona. 

— Istotnie, zatwórowało paru docentów. 
— Ależ panowie, p'snął Szober, skąd 

znowu. Dla mnie to zupełnie jasne: po ru- 
sińsku „pół* jest „pił, a „пос“ — „пусх“, 
otóż Rusini nazwali wieś „Pilnyczna“ co 
co z biegiem lat przekształciło się w „Piw- 
niczna“. 

— Skąd Rusini się tam wzięli? Dlaczego 
nazwali wieś pół-nocną? 

— A bitwa pod Zawichostem w 1206 r. 
Leszek Biały rozgromił przecie Rusinów nie- 
daleko od Sandomierza; Rusini przyszli do 
wsi późną nocą — stąd nazwa, albo też to 
odegrało rolę, że dla nich wieś.ta była pół- 
nocną, bo leży od Rusi na północ.... 

Docenci zamilkii — profesor lepiej wie, 
ty:ko pani Szober, jedyna w całem towarzy 
stwie osoba bez doktoratu, mruknęła: — fi- 
lolog, to człowiek, co tłumaczy proszą rzecz 
zawile. Małżonek uśmiechnął się wyrozumia- 
le dla jej oczywistej głupoty. 

Jaka to piękna rzecz gramatyka! Popraw 
nie mówić — cóż za rozkosz Prawdziwy 
gramatyk nie patrzy treści — wolno mówić 
największe bzdury — byle gramatycznie. 

Pierwszym polskim gramatykiem był pi- 
jar Onufry Kopczyński, Stanisławi August 
zapraszał go nięraz na obiady czwartkowe, 
że jednak był otyły, brudny, niechlujny i 
jadł nieapetycznie, sadzano go zawsze na 
samym końcu stołu, Naruszewicz, Krasicki, 
Trembicki, Piramowicz, wszczynali interesu- 
jącą rozmowę, a Kopczński grubym basem 
przerywał i poprawiał przypadkowanie. Od- 
zywa się król — Kopczyński prędko przeły- 
ka i poprawia go również. Złościło to nie. 
których, Trembecki zwłaszcza się irytowai 
i wołał: 

— Alež ja... 
— Nie zaczyna sie zdania od „alež““ 
Gdyby nie Krasicki, co jakimś dowcipem 

ucinał dyskusję, doszłoby może do wymia— 
ny talerzy. 

Niema dziś króla i wykwintnych obiadów, 
Kryński dbały o poprawność języka, nie gar 
dzi skromniejszemi objektami. Otworzył so- 
bie kiedyś: okno i patrząc wi niebo тохту- 
Ślał w jakim też języku aniołowie tam szwar- 
goczą, 

— Wągłe sprzedaję, wągle! — rozległ 
się krzyk przekupnia ulicznego, 

Pssstttt, zrobł Kryński i skinął na chio- 
paka. 

Tup, tup, tup, tup, — zziajany kmiotek 
wgramolił się ze swym worem na 4-te pię- 
tro, przywitał go w progu surowy profesor 
i rzekł: 

— Nie mówij się „wągle” dobry człowie 
ku, tylko „węgle” — €ę, ę — rozumiecie! 
I nie „sprzedaje“, a — „przedaję“, znown— 
EE 

— Ale pan chce wągli? 
— Znowu... ja nie chcę ich wcale. 
— To poco pan mnie wołał? 
— By wam zwrócić uwagę, że nie wy- 

mawiacie — ę. 
— O bydłą, cholerą w bok... 
— Mówi się „bydłę* — „cholerę* — e 

©, zawołał Kryński zatrzaskując drzwi. Karol. 
  

Każdy ušwiadomiony obywatel _współ- 
działa z Miejską Komisją Spisową przy 
I Powszechnym Spisie Ludności. 

(PORTO TS ATK VT TETAIS ĮSESI SET YO SEKE OCORAAZNA 
czy, siejący jare zboża i ryż. Tam chcą 
wznowić tradycję rosyjskich pionierów 
kresowych, japańczycy, osadzić grańi- 
cę kozakami, jak dawniej bywało. Co 
za dziwny splot wypadków, zbieg oko- 
liczności, kołowrót historji! W roku 
1905, wrogami japonji byli kozacy, 
oficerowie, rosyjska burżuazja, rosyj- 
ski militaryzm, rosyjscy urzędnicy i 
książęta, to znaczy ci wszyscy, z któ- 
rych rekrutują się obecnie szeregi emi- 
gracji. Przyjaciółmi Japonii byli socja- 
liści, rewolucjonieizy bolszewicy, Le- 
nin. — W roku 1931 stosunek wytwo- 
rzył się wręcz odwrotny. 

W roku 1905 społeczeństwo rosyj- 
skie oburzone było na podziemne ma- 
chinacje japońskiego sztabu, który wer 
bował ajentów z pośród rewolucyj- 
nych partyj Rosji, — w r. 1931 rzad 
sowiecki w szeregu notach protestuje 
przeciwko działalności „ajentów japoń 
skich'* wewnątrz SSSR. Jak jest dziś, 
dokładnie jeszcze niewiadomo. Jak by- 
ło ongiś czytamy w niezmiernie cie- 
kawem opowiadaniu na łamach berliń- 
skiej „Vossische Zeitung”, podpisanem 
tajemniczem  japońskiem nazwiskiem 
Nochar. 

Było to w roku 1904. Wojska ja- 
pońskie natrafiły na energiczny opór 

ze strony Rosjan pod Laojanem. Póź- 
niejszy gubernator Formozy, ówczesny 
pułkownik japońskiego sztabu general- 
nego Akazi, operował w Europie i 
głównie rezydował w Rosji. Nieu- 
chwytny, niewidzialny dla ochrany, 
wiecznie knujący i podkopujący wew- 
nętrzny porządek rzeczy w carstwie. 
Najbezpieczniej czuł się w  Finlandji. 
Jeden z fińskich socjalistów podjął się 
roli pośrednika dla skontaktowania 
Akazi z rewolucjonistami rosyjskimi.— 
Pewnego dnia padła z ust jego nazwi- 
sko: „Lenin“. — Dobrze! 

Lenin mieszkał wtedy na granicy 
Finlandji w małym domku drewnia- 
nym. jednej nocy zastukał doń pułkow 
nik sztabu. Pomiędzy nimi, jeśli wie- 
rzyć relacjom autora berlińskiego. felje 
tonu, nastąpiła mniej więcej tego ro- 
dzaju wymiana zdań: 

Lenin: Zasadniczo zgadzam się na 
projekt pana pułkownika, nie wiem jed 
nak jakie stanowisko zajmie nasza par- 
tja. Rozumie pan przecie, że chodzi o 
zdradę państwa. 

Akazi: jak to zdradę?! Przecież w 
interesie waszym leży unicestwienie 
państwa rosyjskiego. 

— Nie, tylko burżuazji i cara. 
— W każdym razie moment jest 

bardzo odpowiedni. ) 
— A pertraktował pan już z innemi 

partjami rewolucyjnemi? 
— Owszem, zgadzają się one na 

mój plan wywołania: w Rosji zamętu 
rewolucji. 

— Doskonale, w takim razie wyra- 
żam również swą zgodę. 

— Na pańskiem miejscu panie Le- 
nin, gdybym był Rosjaninem, postąpił- 
bym podobnie. 

— Ja na pana miejscu, panie puł- 
kowniku, natomiast, nie występował- 
bym w ten sposób, jako militaryzm 
japoński. 

— Być może, zbyt wielka jest mię- 
dzy nami różnica kultur i ras — odcią 
się Akazi. 

Gdy do zdolnego pułkownika japoń 
skiego sztabu doszły w następstwie 
wieści o pierwszych rozruchach ulicz- 
nych w Petersburgu, okazał on wielkie 
zadowolenie. Rozentuzjazmowanego 
delegata komunistów przyjął częstując 
go butelką wina. Prosit: zadzwoniły 
kieliszki! 

— Niech żyje rewolucja — pomy- 
ślał komunista rosyjski, 

— Niech żyje cesarz — pomyślał 
pułkownik, przywodząc na pamięć od- 
ległe Tokio i słoneczną krainę — oj- 

czyznę, dla której pracował i życie na- 
rażał. 

Niezadługo Akazi opuścił Rosję. 9 
października wojska rosyjskie zostały 
pobite. Cofnęły się do Mukdenu i go- 
towały do walnej rozprawy. W chwili, 
gdy bitwa się rozpoczęła, Akazi znaj- 
dował się w Szwajcarji, obok zebra- 
nych tu rosyjskich rewolucjonistów. 
Posiadał on pewne wiadomości, że bit- 
wa zostanie wygrana przez Japończy- 
ków, że powinna ona przesądzić o lo- 
sach całej wojny na korzyść Japonii, 
ale z wiadomościami temi nie zdradzał 
się przed swymi rewolucyjnymi przy- 
jaciółmi. Pewnego razu, w przeddzień 
wielkiej konferencji rosyjskich rewolu- 
cjonistów, zapytał go Lenin: 

— Niech mi pan powie, czy wojna 
potrwa jeszcze długo? — Jeżeli tak, 
wysiłki nasze nie pójdą na marne — 
zwyciężymy! 

— Myślę, że tak — odpowiedział 
bez wahania Japończyk — wręczając 
Leninowi większą sumę pieniędzy na 
podtrzymanie rewolucji w Rosji. Lenin 
sumę tę przyjął. : 

Dziś następca Lenina protestuje 
najkategoryczniej przeciwko opłacaniu 
pieniędzmi wrogów ustroju komuni- 
stycznego w Rosji... aż.
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Dziś 28 
Zdzisława 

Jutro 
Adw. Sat. 

LOISTEEIKTI 

POSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEG 

+OLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 27 listopada 1931 r, 

Ciśnienie średnie 773. 

Temperatura średnia —6. 
Temperatura najwyższa —5. 

Temperatura najniższa —8, 

Opad w :nm.: ślad, 

Wiatr. Południowo - wschodni. 

Tendencja: nieznaczny spadek. 

Uwagi: mglisto, przelot. drobny Śnieg, 

  

     
      
   

  

MIEJSKA 
— Zezwolenia na prowadzenie sal roz- 

rywkowych. Starostwo Grodzkė  przyjmu- 
je z dniem 1 grudnia podania o prołongo- 

wanie zezwolenia na prowadzenie w roku 
1932 kinematografów, sał tańca itp. 

— Najbliższa Rada Miejska. Posie- 
dzenie Rady Miejskiej zostało zwołane 

„na dzień 10 grudnia. Porządek dzien- 
ny jest obecnie opracowywany. Spra- 
wa kina miejskiego będzie na tem po- 
siedzeniu również omawiana. 

— Wstrzymania egzekucji, Izba Skarbo- 
wa naskutek prośb kupców zgodziła się 
wstrzymać do 1 grudnia egzekwowanie za- 
ległości podatkowych. 

Po tym terminie egzekucje zostaną wzno 
wione o ile naturalnie należności nie będą w 
międzyczasie uregulowane, 

— (Cukier dla dzieci, -- Komora celna 
przekazaia komitetowi bezrobocia większą 
partję cukru, który będzie rozdany biednym 
dzieciom w szkołach t ochronkach. 

UNIWERSYTECKA 
— Promocja na stopień doktora. We wto 

rek dnia 1 grudnia Б.г. o godzinie 13 w Auli 
Uniwersytetu Poznańskiego odbędzie się pro 
mocja józefa Szystowskiego, - kierownika 
Stacji Oceny Nasion w Wilnie, na stopień 
doktora nauk rolniczych, 

SZKOLNA 

— wylaśnienie, Dyrekcja gimnazjum 
im. Leiewela wyjaśnia, że tragicznie zmarty 
Wajsow nie był ucznieni tego gimnazjum. 

KOLEJOWA 
— Nowa taryfa towarowa. — Z dniem 

l grudnia rb, wchodzi w życie taryfa towa- 
rowa kolei żelaznych na obszarach Rzeczy- 
pospol.tej Polskiej i w. m. Gdańska  (linje 
normałno_torowe) cz. |-a, zawierająca regu 
lamin przewozu przesyłek towarowych wraz 
z postanowieniami wykonawczemi, ogłoszo- 
na w „Dzienniku Taryf i Zarządzeń Kolejo=- 
wych” z roku 1931 Nr 40, poz, 458. Pojedyń 
cze egzemplarze powyższej taryfy nabywać 
można w kasie stacy'nej w Wilnie — po 
cenie 10 zł, za egzemplarz. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Miesiąc propagandy Śląska. — Na 

zakończenie miesiąca propagandy Śląska Wi 
leński Komitet propagandowy urządza Aka- 
demję Śląska w Auli Kolumnowej USB, w 
niedzielę, dnia 29 bm., o godzinie 12 m. 30 
z następującym programem, 

1) Zagajenie rektora USB prof. Aleksan- 
dra Januszkiewicza. 2) Przemówienie prof. 
USB Korneta Michejdy, pt. „Śląsk a Polska“. 
3) „Nad Odrą czuwa straż* — pieśń, wyko- 
na chór, 4) Przemówienie ks. superiora Ja- 
na Rzymeiko, pt, „Znaczenie Śląska dla 
Polski", 5) „Pieśni śląskie" — wykona chór. 
6) Wiązanka pieśni narodowych w układzie 
M. Telmaszewskiego —' wykona orkiestra. 

7) Recytacja z utworów autorów śląskich, 
8) „Raniony Orzeł* — elegjia muzyczna — 
wykona orkiestra, 9) „Tam od Odry, tam 
od Warty" —— wykona chór. 10) Hymn Na- 
rodowy — wykona orkiestra. 

Udział w akademii biorą: artyści Teatrów 
Miejskich w Wilnie, Chór - Akademicki 
pod batutą p. Wł. Szczepańskiego i połączo- 
ne orkiestry uczniowskie gimnazjów: im, J. 
Lelewela ; Zygmunta Augusta — pod batutą 
p. M. Telmaszewskiego. 

— Katolicki Związek Polek Archidiecezji 
Wileńskiej przypomina swym członkom i 
sympatykom, że wi niedzielę, dnia 29 'sto- 
pada b. r. odbędzie się w Wilnie I Zjazd 
Delegowanych Katolickich Stowarzyszeń Po 
lek według następującego programu: 

Godz. 11 m. 15 — Msza Św. w kościele 
św, Michała; godz, 12 m. 15 — Otwarcie 
l Zjazdu Deliegowanych w Małej Sali Miej- 
skiej, przy ukfcy Końskiej Nr 1; godz. 18 
m. 30 — „Wieczór dyskusyjny” w nieszka- 
niu Pani Mari: Jeleńskiej, przy ulicy M.ckie- 

w — Referat na temat „Zadania 
obiety w życiu współczesnem” łosi 

P. Helena Sołtanówna; sekretarka Jka 

NIKA 
Zjednoczenia Katolickich Związków Polek 
w Poznaniu, 

W poniedziałek, dnia 30 listopada 1931 
roku odbędzie się kurs organizacyjny w sali 
Instytutu Akoji Katolickiej, przy ul, Metro- 
politalnej 1, Początek Kursu o godzinie 9. 

Na wszystkie wyżej wymienione uroczy- 
stości wstęp wolny — goście mile widziani. 

— Towarzystwo neoiilołogiczne odbędzie 
posiedzenie w Gimnazjum im. Orzeszkowej 
w sobotę, 28 !istopada b. r., o godzinie 19. 
Na porządku dziennym referat p, Wacława 
Sienickiego o literaturze francuskiej w szkołe 
średniej. Goście mile widziani, Wstęp wol- 
ny. 

: — Z T-wa Otolaryngologicznego, W nie 
dzielę dnia 29 listopada r. b. o godz. 10 m. 
30 w !okalu Kliniki Otołaryngologicznej USB 
na Antokolu odbędzie się posiedzenie Sekcji 
Wileńskiej Polskiego Towarzystwa Otolaryn 
gologicznego z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) pokazy chorych, 2) sprawa Zjazdu 
Otolaryngologicznego we Lwowie, 3) dr. 
Berlinerblau: O. badaniach serodjagnostycz- 
nych nad twardzielą. 

— Zarząd Koła b. wychowańców gimna 
zjum im. Tadeuszą Czackiego w Wilnie, za 
wiadamia, że dnia 28 listopada b.r, o godzi 
nie 6 po poł, odbędzie się zebranie towarzy- 
skie Koła w tokalu: gimnazjum. Obecność 
wszystkich członków pożądana. 

— Z Sokoła. W dniu 29 listopada b.r, w 
sali T-wa Gimn. „Sokół” ul. Wileńska 10, 
odbędzie się uroczysty obchód Powstania 
Listopadowego. 

Na program złożą się: 1) odczyt p. pro- 
fesora Wierzyńskiego, o znaczeniu powsta- 
nia listopadowego; 2) chór „Hasło”* odśp:e- 
wa Szereg pieśni pod kierownictwem p. Że- 
browskiego; 3) orkiestra mandol'nistów „Ka- 
skada" pod batutą kapelmistrza p. Lujaka 
wykona klka utworów; 4) śpiewy solowe i 
dekls'macje. 

Początek o godz. 19 (7 wieczór). Wstęp 
wolny, 

OSOBISTE 
— Dyrektor Lasów Państwowych p. Ed- 

ward Szemioth wyjechał w dniu 25 listopa- 
da rb. na 3-dniową inspekcję nadleśnictw, 
położonych na terenie województw: wileń- 
skiego, białostockiego i nowogródzkiego, 

RÓŻNE 
— Kwesta na rzecz Polskiego Towarzy- 

stwa Opieki nad Grobami Bohaterów, W 
dniach 28, 29 i 30 Istopada odbywa się w 
caiej Polsce kwesta na rzecz Po!sk'ego To- 
warzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów. 
W te dni i w naszem mieście Oddział Wi- 
leński tego Towarzystwa organ:zuje zbiórkę 
uliczną. Jakkolwiek sytuacja materjalna jest 
trudna, w imę jednak pamięci na. naszych 
poległych Bohaterów, Zarząd Oddziału zwra 
ca się ż gorącą prośbą do społeczeństwa, 
by chociaż najmniejszym datkiem zechc'eio 
porzeć jego inicjatywę, mającą na celu Opie 

kę nad Grobami naszych poległych w wal- 
kach wyzwoleńczych żołnierzy i utrwalenia 

"ich czynów w pamięc. potomności, 
— Zarząd Cechu Kuchmistrzów w Wisnie 

zaprasza wszystkich swych członków, ich 
rodziny,  czeladnikow i terminatorów na 
uroczyste roraty Cechowe, które odbędą się 

w niedzielę, dnia 29 listopada br., o godzi- 
nie 6 rano, w kościele Św. Kazimierza, 

BALE I ZABAWY 

— Dancing-Bridge, — Dzisiaj, w sobotę, 

znakomita zabawa (ostatnia przed Adwen- 
tem) na „Dancingu-Bridge'u* u Zielonego 

Sztrała, godz. 22, Urządza Polski Biały 

Krzyż, szerzący oświatę wśród żołnierzy. 

Wstęp 2 złote, akad. 1 zł. Reszta zaproszeń 

kasie! 

RZ TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w Lutni. Dziś, dnia 28 

bm., o godzinie 8 w., ukaże się „Pan Geld- 

hab", klasyczna komedja Fredry w wyko- 

naniu czołowych sił zespołu, z pp. Marecką, 

Bieleckim, Loediem, Wołłejką oraz Zastrze- 

żyńskim w rolach głównych. Reżyserja dyr. 

M. Szpakiewicza i oprawa dekoracyjno-ko- 
stjumowa pomysłu W. Makojn:ka sprawia- 

ją, że widowisko to, wysoce stylowe, jest 

jednym z sukcesów sezonu, Ceny propagan 

dowe. 
Jutro i dni następnych „Pan Geldhab". 
— Teatr Miejski na Pohulance. Ostatnie 

przedstawienia „Laiki*. Dziś dnia 28 bm. o 

godzinie 8-ej w. ujrzymy arcywesołą ope- 

retkę Audrjana „Lalkę“ 2 

Jutro i dni następnych „Laika“. 

— Jutrzeįsza akademja Lstopadowa na 

Pohulance, — Jutro dnia 29 bm., o godzi- 
nie 8 wiecz., odbędzie się uroczysta akade- 
mja ku uczczeniu powstania listopadowego. 
Dyrekcja i artyści Teatrów Miejskich dokła- 
dają wszelkich starań, aby uroczyste widowi 
sko to stanęło na należytym poziomie. In- 
scenizacje fragmentów dramatycznych oraz 

recytacje złożą się na program tego imponu 

jącego widowiska, które poprzedzi przemó- 

wienie. Dla szefów władz i urzędów .rezer- 

wuje się bilety według specjalnego rodziel- 
nika do dziś do godz. 14-ej, Biłety nie na- 
byte w tym czasie zostaną sprzedane z wol 
nej ręki. 

— Niedzielny poranek w Lutni, W nie- 
dzielę, 29 bm., o godzinie 12 w poł. odegra- 
ny zostanie po cenach zniżonych „Kopciu- 
szek* Grimma w reż, H. Zelwerowiczėwny. 
Piękne to widowisko schodzi wkrótce z afi- 
sza, ustępując miejsca mnym nowościom, 

— Niedzielne przedstawienia popotudnio- 
we. W nadchodzącą niedzielę, 29 bm. w 
obu Teatrach Miejskich odbędą się przedsta- 

  

DLA WRAŻLIWEJ SKÓRYI 

    Delikatnie, szybko i najlepiej 

goll: 

Nożyk Giliette nowego typu nadaje się do wszystkion. 
aparatów Giliette starego i nowego typu. | 
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25-lecie Sakry Biskupiej 
W grudniu r.b. przypada 25-lecie 

Sakry Biskupiej J.E. ks. biskupa dr. 
Władysława Bandurskiego. 

Pragnąc dać wyraz swej głębokiej 
czci dla osoby jubilata, oraz pragnąc 
zapoznać szeroki ogół z zasłużoną, pa- 
trjotyczną działalnością, jaka cechuje 
cały żywot ks. biskupa, zawiązał się w 
Wilnie Komitet Uczczenia 25-lecia Sa- 
kry Biskupiej J.E. ks. biskupa dr. Wła- 
dysława Bandurskiego. Komitet ten na 
dzień 10 stycznia 1932 roku przygoto- 
wuje uroczystości jubileuszowe. 

Protektorat raczyli objąć Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej Ignacy Mości- 
cki i Pierwszy Marszałek Polski Józef 
Piłsudski. 

W skład Komitetu honorowego wcho 
dzą: Abramowicz Witold, senator; Be- 
lina-Prażmowski, prezydent m. Krako- 
wa; Beczkowicz Zygmunt wojewoda 
wileński; Bortkiewicz Z. prezes Związ 
ku Ziemian; Borowski M. kontr-admi- 
rał, Dąb-Biernacki St. generał dywizji. 
inspektor Armji; Ehrenkreutz Stefan, 
prof. USB. senator; Falkowski K. pre- 
zes PKP.; Folejewski Józef, prezydent 
m. Wilna; Gieczewicz Hipolit, honor. 
prezes Zw. Ziemian; Januszkiewicz A. 

dr., rektor Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego; Jędrzejewicz Janusz minister 
WLR. i O.P.; Jeleńska Marja, prez. Zw. 

Najwięcej żądana 
na rynkach Światowych 

„-HERBATA 
LYONS A 
już ze świeżych zbiorów 

jest do nabycia w handlach kolonjalnych 

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

wienia popołudniowe. W Teatrze Lutnia 
o godzinie 4 popołudniu ukaże się „Pan 
Geldhab“ A. Fredry, W Teatrze na Pohulan- 
ce o godzinie 4 pp, ujrzymy „Lalkę* Au- 
drana po cenach znižonych. 

— Wieczór uczni Konserwatorjaum, W so 
botę dnia 28 b.m. o godzinie 7 m. 30 w sali 
Konserwatorium (Wielka 47, wejście od ul. 
Końskiej), odbędzie się wieczór szkolny ucz- 
niów i uczenc Konserwatorjum Muz, w Wil 
nie z kursu niższego i średniego, Popisywać 
4ę będą klasy: fortepianu, skrzypiec, wiolon- 
czeli, śpewu solowego i instrumentów dę- 
tych. Karty wstępu Otrzymać możną w 5е- 
kretarjacie Konserwatorium od godz. 4 — 7 
wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski: Władca karnawału. 
Heljos: Pociąg samobójców. 
Stylowy: Noc szału. 
Hollywood: Światłą wielkiego miasta, 
Casino: Światła wielkiego miasta. 
Pan: jej chłopczyk. 
Światowid: Messalina. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Cenne skrzypce, Szczerechowicz Ka- 

rol (Konarskiego 42) doniósł policji o przy- 

właszczeniu przez Wasilewskiego Władysła- 
wa (Nowogródzki 9) jego skrzypiec warto- 

ści 10.000 zł. Władze policyjne wszczęły w 

tej sprawie dochodzenie w cełu wyświetlenia 

jej. 
— Zamordowane niemowlę. — W 

ubikacji ogólnej przy ulicy  Końskiej 
nr 26, znaleziono zwłoki dziecka w 

wieku około 4 miesięcy. Na ciele dziec 
ka ujawniono ślady gwałtownej śmier- 

ci 
SE Złodziej w biurze. Wismontównie Sta 

nisławie (Mickiewicza 16) w dniu 25 bm. z 
niezamkniętej szatni biura Wileńskiego T-wa 
Organ:zacyj i Kótek Rolniczych (Sierakow- 
skiego 4) skradziono palto damskie granato- 
we z kołnierzem futrzanym oraz kapelusz 
filcowy łącznej wartości 650 zł, 

— Na szkodę Wróblewskiego Kazimierza 
i Giercińskiego Feliksa  (Bernardyński 7) 
nieznani sprawcy skradli 40 rubli ros, w zło- 
cie oraz garderobę i walizkę, łącznej wart. 
650 zł. 

— W dniu 26 bm. Siwczenko  Zinaidzie 
(Wielka 56) nieznani sprawcy skradli z nie- 
zamkniętego mieszkania garderobę damską i 
bieliznę wartości 500 zł. 

— Próby okradzenia mie- 
szkań. — Nocy wczorajszej usiło- 
wano okraść mieszkania Maksa Kan- 
torowicza (W. Pohulanka 23) i Tobja- 
sza Lejbowicza (Sierakowskiego 24). 
W obu wypadkach złodziei, w chwili 
gdy dostawali się po drabinach do ©- 
kien, zauważon ispłoszon. 
kien, zauważono i spłoszono. 

Charakterystycznem jest, że dom 
przy ulicy W. Pohulanka 23 stał się 0- 
statnio niemal codziennie terenem wy- 
praw złodziejskich, 

— Zatargi w b. „Bruderiereinie“.— 
Notowaliśmy już niejednokrotnie o 

krwawych nieraz zatargach wśród b. 
członków osławionego „Bruderfereinu“ 
Obecnie znowu policja prowadzi do- 
chodzenie w sprawie planowania nowe 
go zamachu na.. przywódcę bandy 

„Złoty Sztandar* Wojciuka, a ponad- 
to szykującej się kolejnej prowoaka- 
cji „Bruderfereinu", usiłującego Wojciu 
ka wplątać do sprawy usiłowania za- 
bicia niejakiego Sznejdera, który miał 
sam się postrzelić w nogę, a następnie 
oskarżyć Wojciuka o zamach. Antago 
niści Wogciuka twierdzą, że oskarżenia 
te są aktem zemsty ze strony tego 0- 
statniego, który w różny sposób stara 
się skompromitować swych przeciwni- 
ków. 

— Okradzenie przyjezdnei. Rodziewiczo- 
wej Marji, zam, w maj, Koziukowszczyzna, 
gm. turgielskiej, podczas, gdy była w mie- 
szkaniu Sosinowskiej Natalji (Sierakowskie- 
go 20) skradziono futro damskie na popieli- 

cach wartości 2000 zł. 

Z. POGRANICZA 
— Zlikwidowarie biura werbunk?- 

wego. Koło Michniewicz, w pow. wi- 
lejskim władze KOP. zlikwidowały biu 
ro komunistyczne, werbujące chłopów 
do Rosji Sowieckiej. Aresztowano „przy 
tem 3 emisarjuszów przybyłych z Miń 

Katol. Polek; Kadenacowa Zofja; Ko- 
narzewski Daniel generał dywizji, in- 
spektor Armji; Litwinowicz A. generał 
brygady, d-ca O.K. III; Meysztowicz 
Aleksander, b. minister Sprawiedliwo- 
ści; Piłsudski Jan, minister Skarbu, Al. 
Prystor, prezes Rady Ministrów; 
Raczkiewicz Władysław, marszałek Se- 
natu; Rydz-Smigły Edward generał dy- 
wizji inspektor Armji; Sławek Walery 
pułkownik dypl. b. prezes Rady Mini- 
strów; Staniewicz Witold dr. prof. b. 
minister reform rolnych; Szelągowski 
K. kurator okręgu szkolnego; Wyszyń- 
skiW. prezes Sądu Apelacyjnego; 
Umiastowska Janina; Żeligowski Lu- 
cjan, generał broni ;Zubrzycki Jan pro- 
fesor. 

Przewodniczącym Komitetu Wyko- 
nawczego jest generał Stanisław Skwar 
czyński, d-ca l-ej dyw. Legj. 

Prezydjum Komitetu Wykonawcze- 
go i poszczególne sekcje pracują od sze 
regu tygodni przygotowując program u- 
roczystości, które znalazły gorący a žy 
czliwy oddźwięk we wszystkich bez 
wyjątku warstwach naszego społeczeń 
stwa. 

Komitet Uczczenia 25-%ecia Sakry Bisku- 
piej J. E, Ks. Biskupa Dr Wł. Bandurskiego 
w Wilnie zawiadamia, że jubilatowi zosta- 
nie wręczony wi dniu uroczystośc. adres od 
społeczeństwa ziemi wileńskiej. 

Instytucje Państwowe, społeczne i wszeł- 
kie organizacje, chcące złożyć podpisy swych 
członków, proszone są o nadesłanie do Se- 
kretarjatu Komitetu, Tatarska 3, w terminie 
ńajpóźniej do dnia 2 grudnia rb. pełnego 
brzmienia nazwy danej instytucji w celu 
przygotowania odpowiedniego arkusza. 

Wszelkich informacyj udzieła Sekretariat 
codziennie w godzinach od 17 do 19-ej, te- 
lefon 17-52. 

1 działalności BBWR 
ZEBRANIE RADY GRODZKIEJ 

W WILNIE 

Odbyło się w dniu 26 listopada w 
tak zwanej „Sali Kresowej”, przy ul. 
Zawalnej 1, pod kolejnem przewodnic- 
twem prezesa.inżyniera Henryka Jen- 
sza, przy udziale około 150 członków. 

Po przemówieniu wstępnem preze- 
sa głos zabrał poseł wileński dr. Ste- 
fan Brokowski, który wygłosił dłuższy 
odczyt na temat światowego kryzysu 
jgospodarczego—i w związku z: nim sy 
tuacji w Polsce, 

Poseł Brokowski interesujący swój, 
referat oparł na cyfrach, wykazując, iż 

na tle sytuacji gospodarczej w świecie, 
załamania się największych potęg fi- 
nansowych, Polska, dzięki wytężonej 
i umiejętnej gospodarce swego rządu 
wykazuje podziwianą przez wszystkich 
odporność i pełną równowagę. 

Po charakterystyce prac rządu i 
Klubu Parlamentarnego BBWR. w for- 
mie rzeczowej lecz nie mniej ostrej wy 
kazał mówca bezpłodność naszej opo- 
zycji, poczem przeszedł do omówienia 
ostatnich wyczynów endeckich na te- 
renie wyższych uczelni w państwie. 

Po referacie pos. Brokowski odczy- 
tał rezolucje treści następującej: 

„ Walne Zgromadzenie Rady Grodz- 
kiej w Wilnie: 

1) potępia akcję antysemicką, 
wznieconą przez obóz narodowej de- 
mokracji w celach dywersyjnych, prze 
ciwko rządowi Rzeczypospolitej; 

2) piętnuje działalność „Obozu 

TEN E STATE TNT TEATRO TRPNAS EI 

JAK STRACONO SIEDMIU SKAZAŃCÓW 
w Baranowiczach. 

(Telefonem od własnego korespondenta). й 

Wczoraj w godzinach rannych 
został wykonany wyrok sądu do- 
rażnego w Baranowiczach Skazu- 
jący siedmiu szpiegów bolsze- 
wickich na karę śmierci przez 
powieszenie. Nazwiska skaza- 
nych umieściliśmy we wczoraj- 
Szym numerze. Po wyroku ska- 
zani zwrócili się do łaski Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, który 
wSzakże z prawa tego nie sko 
rzyStał. Dnia 27 b. m. o gdzinie 
9 min. 25 rano rozpoczęła się po- 
nura egzekucja. 

Na miejsce przybyli obydwaj 
prokuratorzy, prawesławny ks. 
Łopatyński, naczelnik więzienia, 
zastępca komendanta policji po- 
wiatowej, oraz dwuch katów, a 
mianowicie zastępca Maciejew- 
skiego wraz z pomocnikiem. Na- 
zwisk katów redakcja nasza nie 
uzyskała. Wszyscy wymienieni 
zgromadzili się napodwórku wię- 
zlennym gdzie została dokonana 

Ogromny pożar pod Mołodecznem 
350 OSÓB POZOSTAŁO BEZ DACHU NAD GŁOWĄ, 

WILNO. — Wczoraj rano we wsi Pawło- 
wo, gminy janowskiej, pow, mołodeczańskie 
go, wybuchł niespodziewanie grozny pożar, 
który momentalnie objął całą wieś, 

Ogień strawił kilkadziesiąt domów mie- 

  

wszystkie egzemplarze, 

  

  

0d Administracji 
Sz. Sz. Naszych Prenumeratorów uprzedzamy, że z dniem 

1 grudnia Г. b. wstrzymamy hezwarunkowo 

które do tej daty 

з 

—. 

Potztowa Raga Oszczędności 
PK0. 

- Centrala — Warszawa, Jasna 9. 
Oddziały: Poznań, Katowice, Kraków, Wiino, Łódź, Lwów. 

PRZYJ MUNWE: 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCICWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
zwyczajne od 1 zł. począwszy, płatne | bez badania lekarskiego, przy skiad- 

na każde żądanie bez ograniczenia || kach począwszy od 3 zł. miesięcznie z 

wysok ści sumy. wypłatą ubezpieczonego kapitału w 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE razie dożycia lub po śmierci 

* PREMJOWE a także UBEZPIECZENIA 

po 8 zł. miesięcznie z możliwością wy- POSAGOWE 
grania kwoty zł. 1000 w losowaniach, || w razle śmierci ubezpieczonego 

odbywających się ce kwartał. spowodowanej wypadkiem PKO 

Wkłady oszczędnościowe w zło- | wypiaca podwójną sumę ubezpie- 
tych w złocie. czenia. 

  

KAPITAŁY ZŁOŻONE w PKO 
1. zasilają wszystuie dziedziny 

życia gospodarczego. 

2. przyczyniają się do zmniejszenia 

ZAPEWNIA 

1. pełne bezpieczeństwo wkładów 

2. możność natychmiastowego wy- 

cofania złożcnych pieniędzy. 

3. solidne oprocentowanie BRO 
< P 3. prowadzą do wzrostu ogólnego 

4. tejemnice wkładów oszczędno- dobrobytu 

ai WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
GWARANTUJE są wolne od wszelkich danin i po- 

datków można je składać i podejmo- 

wać w każdym urzędzie poczto* 

wym na terenie Rzeczypospol tej bez 

względu na miejsce wydania ksią» 

żeczki oszczędnościowej. 

Wszelka korespondencja z P. K. O. 
dotycząca obrotu oszczędn Ściowego jest bez- 

płatna, 750 tysięcy czynnych książeczek oszczęd- 

ncšciowych P.K. O. to najlepszy dowód zaufan a 

społeczeństwa do największej instytucji oszczędno- 

ściowej w Polsce. 

kwotą zł, około 500 miljonėw w go- 
tówce i w lokatach opartych na złocie 
29-ma olbrzymiemi nieruchomościami. 

Wielkiej Polski'* uprawianą na oczywi- głos pp. Sajdak Franciszek, wójt Ta- 
stą szkodę Państwa i całego społeczeń deusz Falkowski oraz przewodniczą- 
stwa i cy zebrania p. Krzysztofek. 

3) widzi w zgodnej pracy wszyst- Po zamknięciu dyskusji 
kich. warstw i narodowości Rzeczypo- Zarząd Komitetu Gminnego. 
spolitej nienaruszalną zasadę racji sta — Е ь 

Wilcze zęby 
nu. 

Rezolucję tę zebrani przyjęli burzą 
oklasków. 

* — Z Koła Polonistów, Zebranie Sekcji 
OŻYWIENIE DZIAŁALNOŚCI BBWR historyczno - Literackiej z referatem kol. j. 

W POWIECIE WILEŃSKO-TROCKIM Łuczyhkowej pt. „,Chlop w” + teraturze pol- 
8 skiej“ odbedzie sie wn'edzielę, dnia 29 bm., 

w lokalu Koła Polonistów. Początek e godzi 
nie 11, Goście mde widziani, 

  

wybrano 

  

W bieżącym miesiącu znacznie о- 
PRE s LR BBWR na ternie pow. — Zarząd” Akademickiego" Koła lifiant- 

Hensko-_"TOCKiego. © : ‚ › егуКбм  пие)5хет podaje do wiadomości 
Z nominacji organizacyjnych woje- ogólu członków, że dnia 28 listopada, w lo 

wódzkich, kierownictwo. sekretarjatu kaiu „Myśli Mocarstwowej“, Uniwersytecka 
powiatowego objął p. Bolesław _ Pol- 6-5, odbędzie sie nadzwyczajne walne  ze- 

5 Е branie z nast. porządkiem dziennym: 
kowski przy stałej pomocy p. Andrze- k. Żaajenić i wybor prewodicząścjć! 
ja Gawdy. Sr С BLA Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 3. Spra 

W poniedziałek, 23 bm., odbyło się wa balu akademickiego w Dyneburgu. 4, 
zebranie  reorganizacyjne Komitetu Plan pracy. 5. Wolne wnioski. Zarząd, 

ё > ь — Odwołanie. Zarząd Stowarzyszenia 
Gminnego w Mickunach, gdzie referat patnia Pomoc Polskiej Młodzieży  Akade- 
organizacyjno - polityczny wygłosił p. mickiej USB, ninejszem podaje do wiado- 
Gawda. mości, iż „Sobótka”" taneczna, która miała 

Przewodniczył zebraniu Emanuel odbyć się w dniu 28 bm,, w lokaiu Ogniska 
Krzysztofek. y Akademickiego, zostala odwolana. 

Po referacie wywiązała się dysku- 4 
sja, w której między, innemi zabierali Z Ss Ą D 0 w 

ECHA ZAJŚCIA W GABINECIE B. REKTO- 
RA USB, KS. PROF. CZ. FALKOWSKIEGO 

W dniu 1 lipca b. r, została rozpoznaną 
przez sędziego Sądu Grodzkiego p. Dow- 

giałłę sprawa, która powstała na tłe incy- 
dentu, jaki miał miejsce w gabinecie b. rek- 

tora USB ks. prof, Cz, Falkowskiego. 
egzekucja. Trwała ona do godzi- O sprawie tej wiele już pisano w swoim 
ny 1 szej popołudniu. czasie. Podajemy jednakże meritwn sprawy 

Na dziedzińcu znajdowały SiĘ „ spróceniu 
trzy szubienice, wszakże wiesza- : 
no tylko po dwóch skazańców 
naraz. Reszta pozostawała w ce- 
lach. Pierwszym stracony został 

  

W swoim czasie do J. MI Rektora zjawi 

ła się delegacja Stowarzyszenia Wzajemnej 
Pomocy Stud. żydów, w osobach prezesa, 

Borys, który przez cały czas mo- magistra prawa M. Orensztejna i sekretarza 

dilt się żarilwie. Pozostali rów- Zwiazku L. Swerdlna w sprawie _ podziału 
nież przyjęli pociechę religijną, funduszów uczelnianych. Interwencja: zakoń 

za wyjątkiem Ćwirko, który od- 9a Sie  wyproszeniem delegatów za 
mówił rozmowy z kapłanem. Za- drzwi, ze względu na nietaktowne ich za- 
chawanie skazańców było naogół chowanie. Pociągnęło to szereg  prótestów, 

spókojne, Ostatni już samotnie "m. in. pisma protestacyjne wysłane przez 

stracony został Koziej, kolejarz Centralę żydowskich stowarzyszeń akademi- 

z Baranowicz. Akt zejścia Spo- ckich w Warszawie na ręce ministra OP i 

rządzono о godzinie 2 po po- WR. i J. M. Rektora USB, podpisane przez 
łudniu zaś pochowano straceń- L. Nisenzohna i ]. Buksbauma. Treścią tego 
ców o 15 tej. pisma uczuł się dotknięty Rektor i sprawa zo 

Zaznaczyć należy, że władze stała skierowaną do Sądu, 
sądowe zezwoliły rodzinom ska- _ Obaj zostali pociągnięci do odpowiedzial- 
zanych na ostatnie widzenie Się. ności z art, 154 cz. II KK., czyli o obrazę 

Dopiero rano, po przybyciu dO urzędu. 
więzienia kata, usunięto z wię- Na rozprawie obrona domagała się zmia 
zienia osoby przybyłe na te wl- ny kwalifikacji prawnej czynu, twierdząc, 
dzenia się. | że nie może tu mieć zastosowanie artykuł, 

mówiący o nieposzanowaniu władzy, gdyż 

w najgorszym razie, można mówić tylko © 

obrazie osoby urzędowej, Rektora. Pozatem 

obrońca domagał się przeprowadzenia 

szkalnych, różne budynki gospodarcze wraz dowodu prawdy. Wniosek ten został u- 

z inwentarzem. Straty sięgają przeszło 150 chyłony i Sąd Grodzki skazał oskarżonych 
tysięcy zł 350 osób zostało pozbawionych na zapłacenie grzywny w wysokości 50 zł. 

dachu nad głewą, Podczas akcji ratunkowej z zamianą w „razie niewypłacalności na 2 ty 

3 strażaków zostało rannych. godnie arestu, - į 
Oskarżeni zaapelowali, wskutek czego 

Sprawa ta w dniu wczorajszym została roz- 

poznaną przez Sąd Okręgowy. Na przewo- 

"dzie drugiej instancji obrona popierała te 
same tezy, tj. zmianę kwabfikacji prawnej 

czynu i przeprowadzenie dowodu prawdy, 

Po diuższej naradzie Sąd postanowił wnio- 

Ski obrony oddalić. Następuje referat spra- 

wy ji przemówienie stron, poczem został o- 

głoszony wyrok, na mocy którego wyrok 

pierwszej instancji został w całej rozciągło- 

ści zatwierdzony. 

nie będą opiacone. 

 



            k 

„ wsżych kolektywów 

„ leżała do 
szajki szpiegowskiej, która jednocześ- 

$ % 
  

List z za sowieckiego kordonu 
O KOLEKTYWIE, W KTÓRYM ZJEDZONO... CIELĘ. 

Kolektyw im. Dzierżyńskiego, w 
putczyńskim sielsowiecie, rej. kojda- 
nowskiego — był jednym z pierw- 
szych, jaki powstał w całej okolicy. 

Już to, że był jednym z najpier- 
— świadczyło o 

rewolucyjnym, bolszewickim tempera- 
mencie kilku wyrostków, a nadanie 
nazwy „Dzierżyńskiego* — miało о- 
znaczość bojowość kolektywu, godną 
jego katowskiej mości imiennika. 

Od tego czasu upłynął jeden rok i 
drugi. 

Temperament kolektywu — wyka- 
zywał krzywizny: słabł w zimie i na 
przednówku, a tętnił po „udarnicze- 
sku' na jesieni, zwłaszcza w chwili 
wysiedlania okolicznych indywiduali- 
stów, przydzielania ich ziemi i zbio- 

  

SPORT 
ŁYŻWIĄRZE I HOKEIŚCI SZYKUJCIE SIĘ! 

Notowiane od kilku dni mrozy, dochodzą 
ce do 10 stopni, są najlepszą gwarancją ry- 
chłego rozpoczęcia się sezonu łyżwiarskiego. 
Narciarze może jeszcze poczekają jakiś czas 
na śnieg, natomiast tyżwiarze „wyjdą w po- 
łe* lada dzień, 

Tego samego co imy zdania jest kierow- 
nictwo parku sportowego im. gen. Żeligow- 
skiego, od kilku już dni czyniące przygoto- 
wania, Teren przeznaczony na ślizgawkę z0- 
stał już oczyszczony, boisko hokejowe ogro- 

dzone, mostek nad torem wyścigowym zmon 
towany, pozostaje tylko wylać plac wodą. 
Tego dotychczas nie zrobiono mimo, że noc 
ne mrozy mogłyby już „ściąć” wodę two- 
rząc pierwszą warstwę lodu, Przyśpieszyło- 

by to otwarcie ślizgawki tak oczekiwanej 
przez liczne rzesze sportowców. 

Takie jest ogólne zdanie, należy jednak 
przypuszczać, że kierownictwo parku ma w 
tym względzie sporo doświadczenia i nie 
skrzywdzi łyżwiarzy, zmuszając ich czekać 
na lód. 

Dowiadujemy się, że Makabi nosi się z za 
miarem zorganizowania ślizgawki na swoim 
boisku przy ulicy Rydza-Śmigłego. Byłby to 
doskonały pomysł, gdyż w tej dzielnicy brak 
jej dawał się odczuć zwłaszcza dziatwie, dla 

której chodzenie aż do ogrodu jest zbyt u- 

ciążliwie. 
"Hoke'ści trenuja już „na desce" od sze- 

regu dni, pilnie obserwując rtęć w barome- 

trach, Poczekajcie cierpliwie jeszcze kilka 
dni. Dziadek - mróz już dał znać o sobie. (t) 

Apel elektromonterów 
chrześcijan. 

W dobie kryzysu ekonomicznego, w do- 

bie ogólnej walki z bezrobociem nie potrze- 

ba uzasadniać doniosłości klęski, jaką jest 

bezrobocie, Obowiązkiem każdego dobrego 

obywatela przyczynić się czem może do 

zmniejszenia liczby nieszczęśliwych, pozba- 

wionych zarobku, a więc i środków do ży- 
*cia -całych rodzin, 

W -zawodzie elektromonterskim są z jed- 

nej strony bezrobotni, z drugiej zaś strony 

wielu eiektromonterów, stałych pracowników 
elektrowni miejskiej « otrzymujących stałą 
pensję, a podejmujących się prywatnych ro- 

bót instalacyjnych z nadużyciem swych służ 

'bowych obowiązków i w ten sposób odbie- 
rających zarobek bezrobotnym z tej tylko 

pracy żyjących, zwiększając liczbę takowych. 

‚ Żakaz pod tym względem jest: kiłkakrot 
ny zakaz uchwały Rady Miejskiej i zakaz 
Inspektoratu Pracy. Lecz zakaz ten nie wy- 
wiera wpływu, bo władzom trudno takowe 
skonstatować ze względu na charakter pra- 
cy a wskazówki i dowodzenia prywatnych 
elektromonterów na taki stan rzeczy — nie 
wywierając żadnego skutku w Administracji 
Elektrowni Miejskiej, a nawet niektórzy fun- 
kcjonarjusze Elektrowni z arogancją urągają 
i mszczą się porachunkiem osobistego nieza- 
dowolenia a cierpią na tem odbiorcy prądu, 
"niesiącami czekając przyłączenia się do sie- 
ci miejskiej... 

" Pozostaje samo społeczeństwo, 
Do społeczeństwa właśnie w imieniu bez 

robotnych, zwracamy sie z apelem i prośbą 
ze wzgłędów obywatelskich i ludzkich o to, 
by dać zarobek, a więc i chleb dla rodzin 
bezrobotnych ełektromonterów — zwracając 
się z naprawą, lub nowem urządzeniem in- 
stalacyj elektrycznego oświetlenia. Gdy zaś 
jakiś niesforny pracownik Elektrowni Miej- 
skiej i nięczuty na nędzę swego bliźniego, 
wykona prywatną robotę, zechcieli powiada- 

miać Elektrownię, 
« Spodziewamy się, że krzyk. ten bezrobot- 

nych odbije się echem w sercach ludzi do- 
brej woli i przyjdą z pożyteczną pomocą 
władzom Nadzorczym w zwa!czaniu bezro- 
bocia i kryzysu ekonomicznego. My szuka- 
my pracy, a z pracy chleba dla swych ro- 
dzin i starców, by uiścić się z obowiązków 
państwowych. Zarząd, 

„Kto był mordercą? 
— Czy kajuta ta nie była zamówio- 

па przez kogoś . przed podniesieniem 
kotwicy? Może ktoś miał tu być? Może 
pasażer spóźnił się? 

/  — Masz rację, cyganeczko! — za- 
wołała Klara, — tak, tak, ja wiem dla 
kogo była przeznaczona kajuta Nr. 71! 
Komisarz mówił mi, że zamówiła ją 
niejaka Mrs. Gray, a ja wiem, że pod 
tym pseudonimem kryła się sławna tan- 
cerka Nadine. Ona nigdy nie wystę- 
powała w Londynie, ale Paryż literalnie 
szalał za nią. Komisarz żałował bardzo 
że ona się spóźniła, a pułkownik opo- 
wiada: mi o niej tysiące anegdot. Nie 
możesz sobie wyobrazić, ile plotek krą- 
ży dokoła jej imienia. Podczas wojny 
podejrzewano ją o szpiegostwo, ale nie 
można było ją aresztować — z braku 
dowodów. Pułkownik Rice zajmował 
się: tą sprawą. Jego zdaniem Nadine na 

doskonale zorganizowanej 

nie popełńiła wiele morderstw i rabun- 
ków. Na czele szajki stał człowiek, zna 
ny jako „Pułkownik. Podobno jest to: 
Anglik: ale nie udało się wpaść na 
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gawra Stanisiaw Mackiewicz. 

rów do kolektywu. 
— Ziemia — ta nie radowała bo- dą 

jowych kolektywistów... i tak z braku 
narzędzi i inwentarza, a w szczególno 
ści z braku chęci do pracy kolektywi- 
stów — coraz więcej tej ziemi zale- 
gało i zalega odłogami. Nie dziw zre- 
sztą: każdy obsiany metr, każde uro- 
dziny cielęcia czy kurczęcia — notowa 
ne są skrzętnie przez buchalterów i 
szczetowodów kolektywu. W swoim 
czasie sielsowiet wyznacza odpowied- 
nią część dla siebie, dla rejkomu i dla 
proletarjackiego skarbu — w kolekty 
wie pozostaje bardzo niewiele. * 

W tym roku zbrakło już indywidua 
listów. 'A chociaż i istnieje jakiś przed 
stawiciel tej generacji „„burżuazyjnej'— 
to tak biedaczek chudy, taki wysuszo- 
ny, że żadnego z niego pożytku nie by 
łoby dla kolektywu. 

Puls i temperament w kolektywie 
Dzierżyńskiego słabły coraz bardziej. 
Tętniący bojowym wrzaskiem  kolek- 
tyw zacichł, zamknął się w sobie. 

Nie było co jeść. Kooperatywy tak 
że puste — nie mogły zasilić, chyba 
suszoną „wobłą* w najgorszym ga- 
tunku. : 

Ale po žniwach trzeba byto odsta- 
wić kontyngens inwentarza i zbiorów 
do magazynów państwowych. Wów- 
czas wyłazły skrzętne notowania bu- 
chalterji na wierzch. Kolektyw nie 
mógł się wywiązać z nałożonego kon- 
tyngensu. Wytoczono śledztwo, pod- 
czas któręgo wyszło na jaw, że kolek- 
tyw zjadł nieprawnie kilkanaście cie- 
ląt. ‹ 

Pękła bomba. 
pod sąd. 

Ciełożercy ukarani zostaną za swe 
zbrodnie według praw proletarjackich. 
I bardzo być może, że w dodatku, sąd 
orzecze degradacie . kolektywu, zmie- 

Kolektyw oddano 

niając mu nazwę, na jakąś brzydką, 
kompromitującą. 

Np. na: „Kolektyw imienia Trockie 
go”... Wasz. 

Mińsk, listopad 1931 r. 

„Rodzina wojskowa” 
W Wilnie ud szeregu .!at istnieje. organi- 

zacja, nosząca nazwę „Rodziny Wojskowej”. 
Sama nazwa tfumaczy cel danej organizacji, 
t. zn.: skupienie w niej zastępu żon ofice- 
rów podoficerów, któreby całe swoje siły, 
całą pracę zechciały poświęcić dla 'dobra 

rodzin wojskowych, „Nieść po.moc samym 
sobie" — gdyż nie chodziło początkowo Ro 
dzinie Wojskowej o zakreślanie szerokich 
planów działań nazewnątrz samej organiza 
cji — założona została przedewszystkiem w 
celu udzielania pomocy tym z rodzin wiójsko 
wych, którzy tej pomocy potrzebować bę- 

Przedewszystkiem — sekcja szkolna. 
Rodzina Wojskowa pos'ada dwie szkoły 

powszechne (w kosząrach I Brygady i w lo 
kalu Kasyna Garnizonowego — Mickiewicza 
13), oprócz nich dwa przedszkola (w ko- 
a ef. I Brygady i przy uiicy Arsenalskiej 
nr. 5). 

- Szkoły i przedszkoła prowadzone są 
ściśle według wskazań Inspektoratu Szkol- 
nego m, Wilna, całe urządzenie, pomoce 
naukowe, pensie nauczycielek i personelu są 
opłacane z funduszów Rodziny Wojskowej. 

Frekwencja uczniów w szkołach jest о- 
gromna tak ze względu na wzorowe pro- 
wadzenie, jak i na bardzo niską opłatę mie- 
sięczną. Niech wystarczy jako przykład, że 
podoficer, posyłając dwoje dzieci (jedno do 
szkoły, drugie do przedszkola) — placi za 
nie 14 zł. miesięcznie; w tym -<samym sto- 
sunku płacą of'cerowie za. swoje -dzieci. 

W celu ułatwienia członkiniom pracy za- 
wodowej sekcja robót otworzyła trzymiesię- 
czne kursy bezpłatne kroju i szycia (kursy 
takie były czynne w: zeszłym roku į 4 absol 
wentki uzyskały patenty), kursy. robót ręcz 
nych i haftów artystycznych, był kurs ma- 
lowania na tkaninach, w projekcie jest utwo 
rzenie kursu introligatorskiego, 

Następną sekcją bardzo czynną jest sek- 
cja kulturalno-oświatowa, organizująca. co- 
rocznie całe cykle odczytów ze wszystkich 
dziedzin, uzyskują, jako prelegentów, , naj- 
lepsze siły naukowe Wilna. Zasługą sekcji 
jest organizowanie wycieczek w samen 
mieście i w okolice Wilna, oraz lekcje zbio 
rowe języków obcych. 

Już bliska zrealizowania jest myśl zało- 
żenia kasy pożyczkowo-oszczędnościowej 
dla członkiń. O pożyteczności i znaczeniu tej 
nowej placówki nie będę pisała, gdyż każ- 
demu z czyte!ników jest to znane. Równ'eż 
w zaczątku iest organizowanie sekcji sanitar 
nej, której głównem zadaniem będzie propa- 
gowanie higieny i opieka nad matką i dzie- 
ckiem, czy to zapomocą odczytów, czy 
przez organizowanie stałych ośrodków po- 
mocy lekarskiej i wvćwiczenie kadry sani- 
tarjuszek na wypadek wojny. 

Osobno zupełnie należałoby pisać o Klu- 
bie Sportowvm.. 

Wyniki Kłub Sportowy ma zupełnie do- 
bre. Kilka lat wstecz — pierwsze miejsce 
w zawodach strzeleckich i niedawno 3-cie 
mniejsce w Warszawie w grze w siatkówkę. 

Dzięki stałemu budżetowi, który posiada 
Rodzina Woiskowia, przy wydatnej pomocy 
Garnizonu Wileńskiego, może organ'zacja ta 
rozwijać się coraz. więcej i tworzyć projek- 
ty otwarcia nowych szkół i przedszkoli i u- 
ruchomienia nowvch sekcyj. 

W cełu umožFwienia zbliženia towarzy- 
skiego członkiń urzadzane sa co miesiąc her 
batki w Klubie Rodziny Wojskowej, urozmai 
cone popisami artystycznemi samych .człon- 
kiń, lub zaproszonych gości. Podczas herba 
tek członkinie, lub zaproszeni prelegenci wy 
glaszają przemówienia, odczyty, potem brydż, 
i tańce, przeciągają się dopóźna w nocy. 

i a] 

'Hurtowy Sktad papieru i materjałów piśmiennych 

Spółka Akcyjna „PAPIER” 
_ WILNO, UL. ZAWALNA 13, Tel. 501. 

POLECA ARTYKUŁY OPAKUNKOWE: 

Papier pakowy w różnych gatunkach | Torebki 

Szpagat 

®   
„| Bibułka, serwetki i inne 

  

Ogłoszenie 
: — С ЕОУКТ ЫСУТАСУЗМУ. i 
W Sądzie grodzkim w Krośnie (Małopolska) do. Lcz. E. IV. 3217/29 odbędzie 

się w dniu 27 kwietnia 1932 r. o godz. 930 przed poł. w biurze Nr. 14, licytacja 
Fabryki Firmy „Zakłady Przędzalniczo- Tkackie' S. A. w Krośnie, obj. whl. 442, 
739, 927 990 i 1085 ks gr. gm. kat, Krośno, obejmujących teren fabryczny przędzalni z 

budynkami fabrycznemi, administracyjnemi i kompletaem urządzeniem przędzalni, w szcze- 

gólności: a) grzuta o obszarze 8 ha, 71 a 61 m2 w odległości około 200 m, od dworca 

kolejowego w Krośnie, — b) budynki: fabryczne o kubaturze przeszło 20.000 m3, maga- 

zyny o kubaturze 2.400 m3, mieszkalne i adm 'nistracyjae o kubaturze przeszło 2.500 m3, 

wszystkie zbudowane w r. 1922 — €) maszyny: kotły, maszyny parowe, pędae, kompletne 

maszyny przędzalnicze na 1.280 wrzecion. pochodzenia angielskiego fabryki James Meckie 

Belfort, zmontowane w r. 1923, gotowe do uruchomienia, kompletne urządzenia technicz= 

ne, instalacje gazowe i elektryczne. Fabryka połozona jest w mieś ie Kreśnie w Mało- 

polsce, w zagłębiu nattowem i gazów ziemnych. W odległości 12 klm. od fabryki znajduje 
się Okręgowa elektrownia z której fabryka moze pobierać prąd elektryczny i gaz ziemuy. 

Wartość tych nieruchomości wedle 
marca 1930 r. wynosi: 

grunta i budynki — 

przynależności (maszyny, urządzenia fabryczne it.p.) „ 

: та 
najniższa zaś olerta, ponižej ktėrej 

nie zostanie sprzedaną, wynosi 

sądowego protokułu oszacowania z dnia 29 

— — — — — йК  781.557.80 
1,213.452 05 

zem — — — Zł 1.995.009.85 
nieruchomość 

= — оее оЙ 99750492 
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najmniejszy ślad jego osoby. Jest on 
wodzem wszystkicch band w  więk- 
szych państwach Europy. Działalność 
ich obejmuje szpiegostwo, kradzieże, 
morderstwa... Zręczność ich jest nie- 
porównana, zawsze umieją zrzucić wi- 
nę na kogoś z poza szajki. Ten czło- 
wiek jest djabelsko chytry, odważny i 
zięczny. Rice twierdzi, że Nadine na- 
leżała do szajki, ale niema dowodów. 

Tak Anno, wpadłyśmy na prawdzi- 
wy ślad! Nadine napewno w tej spra- 
wie jakąś rolę odegrała. To ona wy- 
znaczyła komuś spotkanie w kajucie 
Nr. 71, o l-ej w nocy 22-go stycznia. 
Ale gdzie się ona podziała? Czemu nie 
wsiadła na okręt? 

Nagła błyskawica rozjaśniła moje 
myśli: › 

— Ona miała 
działam dobitnie. 

— Dlaczego więc spóźniła się? 
— Bo umarła, Klaro, Nadine — 

Kobieta, zabita w Marlow. 
Zobaczyłam wyraźnie przed oczy- 

ma sypialnię w pustej willi, odczułam 
po raz drugi ciężką atmosferę, która 
mnie tam ogarnęła. — Przypomniałam 
sobie wypadek z ołówkiem, dzięki któ 
remu znalazłam rolkę filmów... Ktoś 

zamiar... — powie- 

to 

wspominał mi również niedawno o rol- 
ce filmów. — Czy to nie Klara, właś- 
nie?... 

Chwyciłam jej ręke i potrząsnęłam 
gwałtownie: 

— Ta rolka! Rolka, którą wrzuco- 
no w nocy przez iluminafor. Przecież 
to było tej nocy, którą oznaczono w 
kartce! 

— Rolka, którą zgubiłam? . 

— Czy pewna jesteś, że to ta sa- 
ma? Dlaczego oddano ci ją w taki ta- 
jemniczy sposób? Dlaczego w nocy? 
Ależ to niemożliwe! To nie są filmy. 
To musi być jakaś notatka, nakręco- 
na na rolkę. Masz przy sobie tę rolkę- 
— Tak, zdaje się. Ale, obawiam się, 
że już ją użyłam. A nie, oto jest. Pa- 
miętam, że włożyłam ja do szuflady. 

Podała mi zwykłą, zaklejoną je- 
szcze rołkę. Drżącą ręką chwyciłam ją 
— rolka była: o wiele cięższa, niż zwy- 
kle. 

Drżąc z niecierpliwości, zerwałam 
zewnętrzną osłonę. Na dłoń moja wy- 
sypały się ciemne, nierówne kamuszki. 

— Kamienie! — zawołałam z roz- 
czarowaniem. 

— Kamienie? — odpowiedziała 
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KINO i я Od poniedziałku 23b. m. z. 4, 6, 8 110, == = = 

MIEJSKIE |„„WŁADCA KARNA ŁU „aRRY” LIEDTKE 
SALA MIEJSKA Nad program: Małpie awantury i Tygodn. P. T. A. 
Bet abe ownek p ® Koncert. orkiestra pod batutą p. M Salnicklego. Ceny Miejsc balkon 30 parter 60 Kasa czynna odg. 330do 10 w 

  

Dźwiękowy 

KINO-TEATR Czołowy przebój 
„ił ELIQG $" | prod. franc. 1932 r. 

si. WILEŃSKA 38. 
Tel. 926. 

: orge Colin. 

ĄG $A 
Na 1-szy seans; balkon 60 gr., 

Arcydzieło jakiego jeszcze nie było! Nowa era w kinematcgrafji! Największa sensacja dnial 

Najpotężn. o największem napięciu film jaki dotychczas pokazywano. 
Edmunda Grevilie. W rol. gł. najwybitniejsi artyś.i s.eny paryskiej: Wanda Greville, Bianche Bernis i Ge- 

Atrakcje dźwiękowe. 

ŁKOBÓJCÓW 
Niebywały temai! Genjalny twór mistrza 

parter 1 zł. na pozost. segnse od 80 gr 
Docz. o godz 4,6 811015. 

  

Dźwiękowe kino 

„Hollywood“ 

„Świa 

  

  CHARLIE CHAPLIN 

Dzi śl 
Wielki triumł stolic całej koli ziemskiej! 

stworzył dzieło, któremu żadne dotych- 
czasowe efekty kinematograficzne dorównać nie mogą. 

tła wielkiego miasta" 

Dźwiękowe kino 

„CASINO 

W roli głównej: Scenarjusz: Muzyka: Realizacja: CHARLIE CHAPLIN. Tragedja, która w2budza śmiecł! Drzmat, na którym się nie 
pła zel Nad program atrskcje dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny 7niż. ne, Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o godz 2-ej. 

  

Džw ekowy 
Kino-Teatr 

„PAN“ 
ul Wielka 42. 

Dziś! Wielki sukces kinematografji czechostowackiej! 100 proc. dźwiękowe arcydzieło mówione po czesku 

„EJ CHŁOPCZYK Oieśń życia) 
Potęga uczvć matki i piekło udręczeń, przez które brnie porzucona przez męża żona — matka. 
genjalny 8-mio letni malec Jaś Feher, syn znanej artsstki Megdy Sonji i słynnego reżysera filmowego Fryde 
ryka Fehera. Nad prcgran; Docztek Pathe. Początek o g. 4,6, 8i 1030, w dnie świat o g 2-ej. Ceny od 40 gr. 

W roli głównej 

  

Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

„STYLOWY 
Wielka 36 

LINOTYP 
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chcemy nabyć. 
Chętnie używany, lecz w dobrym 

stanie Wiadomość w Administracji 

„SLOWA“ 
# 

Sąd Ukręgowy w Wilnie I Wydział Cv- 
wilny ogłasza, iż na ządznie Anoy i Zefi 
Grygorowiczówien oraz Tetjany Awtomonów- 
my cecvzją Sądu Apelacyjnego w Wilnie z 
dnia 5/1+ stycznia 1926 r. zostały wzbronio- 
ne wszelkie wypłsty z 4 i pół proc. zastaw 
nych listów Wileńskiego Banku Ziemskieg> po 
1000 rb. nominalnie każdy, w il.Ś i 12 sztuk 
następujących serji i Nr. Nr.: serji 7 Nr. Nr. 
36420 i 36477 i serji 8 Nr. Nr. 87752 do 87761 
włącznie, razem na sumę nominalnie 12.000 
rb., jak również dokonywania z temi listami 
jakichkolwiek tranzakcj ; odpis niniejszej de- 
cyzji zakomunikować Dyrekcji Wileńskiego 
Banku Ziemskiego; zarządzić ogłoszenie tejże 
decyzji trzykrotnie w dwumiesięcznych od- 
stępach w „Monitorze Polskim* i w gazecie 
miejscowej „Słowo* na koszt Anny i Zofi 
Grygorowiczów i Tatjany Awtomonówny, 
wzywając wszystiich, roszczących prawa do 
wymienionych tytułów; aby złożyli je lub 
zgłosili sprzeciw w Sądzie Okręgowym w Wil 
nie w terminie nie dale; dwóch lat od dnia 
pierwszego ogłoszenia. Akt Nr. Z—601N25 r. 

_ za St. Sekretarza (podpis). 

  

  

Sąd Okręgowy-w Wilnie I Wydział Cy- 
wilny cgłasza, iz na ządanie Michała Grygoro- 
wicza Sąd Apelacyjny w Wilnie decy.ją z 
duia 13 — 27 stycznia 1926 r. postanowił: 
zabronić wszelkich wypłat z 4i pół proc. za 
stawnych listów Wileńskiego Banku Ziem- 
skiego w ilcści 13 sztuk, po 1000 rb. nomi- 
nalnie kazdy, następojących serji i Nr. Nr.: 
serji 2 Nr. 2505, serji 3 Nr. Nr. 7359, 8321, 
8322, 8328, 8324, 10071 i 10074, serji 5 Nr. 
19376, serji 8 Nr. Nr. 44970 i 44971, serji 
16 Nr. 149'90 iserji 17 Nr 157633 razem no- 
minalnie 13.000 rb. jak również dokonywa- 
nia z temiż listami jakichkolwiek tranzakcji; 
odpis niniejszej decyzji zakomunikować Dy- 
rekcji Wileńskiego Banku Ziemskiego i za- 
rządzić ogłoszenie tej decyzji trzykrotnie w 
dwumiesięcznych odstępach w Monitorze 
Polskim i w gazecie miejscowej „Słowo na 
koszt kuratora Michała Grygorowicza, wzy- 
wając wszystkich, roszczących prawa do 
wymienionych. tytułów, aby złożyli je lub 
zgłosili sprzeciw w Sądzie Okręgowym w 
Wilnie nie dalej dwóch lat od dnia pierw 
szego: ogłoszenia, — Akt Nr. Z-599/25 t. 

Wz. St. Sekretarza (podpis). , 

  

Sąd Okręgowy w Wilnie I Wydział Cy- 
wilny ogłasza, iż na żądanie Aleksandra Gry- 
gorowicza decyzją z dnia 12 pażdziernika 
1926 r. postanowiła: wzbronić wszelkich wy- 
płat z listów zastawnych Wileńskiego Banku 
Ziemskiego a mianowicie: serji 8 NeNe 87762, 
87763, 87764, 87765, 87766, 87767, 87768, 
87769, 87770, 87771, 87772 nominalnej wartoš:i 
1000 rb, każdy, serji 9 Ne 109913 nom nalnej war 
"tości 1000 rb., tudzież wzbronić dokonywania 
ze wszystkiemi powyższemi tytułami jakich- 
kolwiek tranzakcji, O powyższem zarządzić 
ogłoszenie wzywając wszystkich roszczących 
prawo do powyższych tytułów, aby w ciągu 
2 lat licząc od dnia pierwszego ogłoszenia 
złożyli w Sądzie Okręgowym tytuły lub zgło* 
sili sprzeciwy. Odpis decyzji niniejszej prze- 
słać Zarządowi Wileńskiego Banku Ziemskie- 
go do wiadomości. 

St. Sekretarz (podpis) 

mi Klara, a w głosie jej dźwięczało ta- 
kie wzruszenie, że zbladłam. 

— Kamienie? Nie Anno! To dja- 
menty! i 

ROZDZIAŁ XV 

CZŁOWIEK. W BRONZOWEM 
UBRANIU 

— Djamenty! 
Jak zahypnotyzowana patrzalam na 

garść błyszczących kamuszków. 
— Czy ty się nie mylisz Klaro? 
— O, nie! Widziałam dużo takich 

djamentów. Te są cudowne, rzadkie 
okazy! Muszą one mieć całą swoją hi- 
storię! \ 

— Tę, którą usłyszeliśmy dziś wie- 
czorem! — zawołałam olśniona. 

-— Ależ ta, którą opowiedział nam 
pułkownik. Ta nie był zwykły zbieg 
okoliczności. Rice chciał zobaczyć, ja- 
kie wrażenie zrobi jego opowiadanie. 

— Na sir Eustachego? 
— Tak. 
Ale ja sama nie byłam pewna, czy 

chodziło rzeczywiście o sir Eustache 
go? A. może 9 mnie? Dawno już mia- 
łam uczucie, że on mnie podejrzewa. 
O co?? Jaki był jego — pułkownika 

W rol. gł. słodka i urocza Jan 

Dziś! Najaowsze i największe 100 proc. dźwiękowe arcydzieło .po raz pierwszy w Wilnie p. t. 

NOC $ZAŁU 
Farell, Mc. Donald i Edmund Love. Nad program Najnowsza sensacja p.t Zamaskowane twarze Sensacyjny 

(Nowa więlka parada miłości Foxa) przepiękna operetka filmowa w 10: akt. 
et Gaynor, 100 proc. mężczyzna Charles 

dramat w 8 akt, W rolach głównych Tim Mc Coy i Allene Koy. 

  

Pianina firm „ERARD 

„Lieitlegi, ,+.A Eblger" 
uznane za najlepsze w 
krzju. Sprzedaje na raty 

i odnajmuję. 

Kijowska 4. Н. Abelow. 

REALS 
3 LEKARZEĖ POSADY 

ETB: 

5 йага 
Dz. Kenigsberg potrzebny do majątku 
choraby skórne, wene- rutynowany pisarz pro- 
ryczne i moczopłciowe wentowy kawaler. Ró- 

  

    

  

  

  

     
   

  

Do sprzedania 
umeblowanie pok ju ja- 
dalnego, biurko, łóżka, 
szała, rowery damski i 

a. MĘSKI, ao 5 lampko- 
we, aparat /anodow: 

Najtaniej  głosnik Filipsa. Ki. 
Węgiel, drzwo, skład sijumy i paltą męskie, 
R Kościałkowskiego kwiaty duże i różne 

KUPNO 
ISPRZEDAŻ 

  

  

  

  

Wileńska 8, rzeczy gospodarstwa 
m dos owego.  Zwierzy- 
Akumulatory niec Dzielna 30 m. 1, 

od 12 — 6. 
ładuje fachowo. Bez- | —. а 
płatne zabieranie i 
odnoszenie do do- 
mów. Firma Jan Sa- GOTÓWKĘ lokujemy bezpłatnie łasiński, Wi i ūski, Wilno, Wi zatezpieczenie Zzu- leńska ?5.tel. 19-01, 
  

  

wnież potrzebny od pełne. 
maja 4, kwietnia ogrodnik — MAJĄTKI, 

о4 9_'1‚ i 4—8 pszczelarz. Obaj z do-| ODBIORNIKI folwarki, działki pla- 
2 LST“ bremi šwiadectwami RAD OWE ce przy minimalnej 

Zwracać się w niedzie- 
lę od 2 — 4i ponie- 
działek od 9 — 1! ra- 
nc, ul. Wiłkomierska 
1, m, 1. 

| AKUSZERKI 

  

/AKUSZERKA Bległakrawcowa 
ŚMIAŁOWSKA Pos:ukuje  pracy po 

A 12 
przeprowadzila się ai AE Eina) 

Urzednik Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, @° 
suwa zmarszczki, piegi, gOSpodarczy, 
wągry, łupież, brodaw- kawaler lat 26 z ukoń z. 
ki, kurzajki, wypadanie Szkołą Rolniczą i prak- 

  

  

" włosów tyką w wzorowych maj 
a Poznańskiego i Pomo- 

rza, eneigiczny — Za- 
miłowany rólnik i ho- 

KOSMETYKA fdowca, z dobremi re- 
terencjami obejmie odp. 
posadę od 1 stycznia 
1982 r. ewent. WCzeš- 
niej. P. p. Ziemianie 
którym zależy na od- 
powiedniej sile gospo- 

POPE 

GABINET 

  

Racjonalnej darczej, raczą skier. 
kosmetykloferty: Pauka Stan 

lecznicze Dcbra Osiecz - Wielki 
WILNO, p. t« Boniewo pow. 

Mickiewicza 81—4 Włocławek, ad 
į biec: Urod komerwa. Studentka 

3% je, dosko- poszukuje kondycji na 

nali, odświeża usuwa Wyjazd Wilno, Nowo- 
jej skazy i braki, Masaż Świecka 13—7. 
kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz- 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 
na* według prof. Spuh- 
la. Wypadanie włosów, 
łupież. Indywidualne 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostat: * 
nie zdobycie kosmety- 

ki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8 

W. Z. P. 43. 

  

Wdowa 
inteligentna, dzielna i 
solidna poszukuje za- 
jęcia jako dama do to- 
warzystwa. Oferty do 
Administracji — pod 
Wdowa“, 

LOKALE | 
mona 

  

Brwi; 2 mieszkania 
T dłagećreć „3 pokoi i 4 pokoi ze 

tę przyciemnia K6KRĄ wszelkiemi wygodami 
I reguluje. Maquiliega. nowoczesnemi, wanna 

na miejscu do wyna- Gabinet ° 
Ki ki jęcia, Wilno, ul. Sło- 
ćw Gediń wackiego 17. 

1. Hrymiewiceowej, 70 Z" 

ul. WIELKA 36 16 m. Pokój] 
: В _ 7 90 wyn:jęcia mczna z 

Przyj. g. 19-11 wyć obiadem lub. całodzien- 
w. Z, P. 78.36 nym utrzymaniem. Ul. 

= = Żeligowskiego 5 m. 25 

stosunek do całej tej historji? ' 
— Kim jest pułkownik Rice? — 

zapytałam. 
— Nie spotykałam go nigdy dotąd, 

— odpowiedziała Klara, — ale słysza- 
łam o nim bardzo dużo. Jest on zna- 
nym myśliwym, a sam opowiadał nam, 
że jest krewnym sir Erdly. Bywał w 
Afrvce dużo razy. Podobno pracuje 
dla wywiadu angielskiego, czy to praw 
da — ja nie wiem. W każdym razie, 
to tajemnicza osobistość — a przytem 
to on właśnie odziedziczył wszystko 
po sir Lorensie Erdly! : 

— Kochana Anno, on literalnie 
pływa w złocie! Byłaby to Świetna 
partja dla ciebie. 

— Mając taką rywalkę, jak Ty, 
nie mogę nawet myśleć o tem. Ach, te 

mężatki! 
— Naturalnie, że bardzo wygodnie 

jest asystować mężatce,  tembardziej, 
gdy się wie. że jest tak, jak ja, szale- 
nie zakochana w mężu. Miły mój 
John, kiedy mu zanadto dokuczę, za- 
myka się w ministerstwie spraw  za- 
garnicznych, albo, z monoklem w oku, 
zasypia w fotelu. Czy mam wysłać da 
niego depeszę z prośbą o informacje 
o pułkowniku Rice? Jestem zupełnie 

głosniki, słnchawki gotówce 
i lampy katodowe DOMY 
marki Telefunken w || dochodowe, osob- 

niaczki z ogrodami 

od 6.000 złotych. 
P ŁYNY, 

dzierżawy poleca 
Dom H. K. „Za- 
chęta* Mickiewi. 
cza 1, tel. 9 05. 

lirmie Jan Sałasiń 
Ski, Wilno, W ileńska 

25, tel. 19-01 

  

  

BATERJE 
ANODOWE 

(radjowe) — zawsze 
świeże. Ceny fabry- 
czne. Na prowincję 
wysyła bez dolicza- 
nia kosztów opako- 
wania i przesyłki, 

  

    

„Sanki 
wyjazdowe miejskie i 
wiejskie do sprzedania, 
Szeptyckiego 5, tel. 

        

  

Firma Jan Sałasiń- | 13 01. 
ski. Wilno, Wileńska | ——- 72 

25, tel 19-01. т 

ód Zaraz 

KINO Do SPRZEDANĄ 
w mieście powiatowem 
z powodu wyjazdu do 
sprzedania, informacje 
ul. Filarecka 13 m. 7. 

Odkurzacze, || 
froterki, żelazka, pie- 
cyki i inne elektry- 
czne aparaty dla go- 
-spodarstwa  domo- 
wege wyrobu Sie- 
mensa. Ceny łabry- 
czne. Firma Jan Sa- 
łasiński, Wiiao, Wi- 

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

Wielka ' Pohulanka 
41 m. 7. 

| 
RÓŻNE 

      

Zdolna 
bieliźniarka przyjmuje leńska 25, tel. 19-01 

TTT Zamėwiepia. Wykony- 

wa hafty, modne siatki 
Okazyjnie i wszelkie ręczne robo- 

Palta zimowe damskie ty. Ceny nizkie. Wy. 
i męskie, garnitury, su- konanie staranne. Kal- 
kienki. różne futra, ko: waryjska 12 m. 34 w 
żuchy, skórki futrzane, podwórzu. 

A materjały па т -- 
amskie i męskie ubra- Korepe c 

mia, różne jedwabie, tanio repetycyį bielizna, swetry i try- 
kotaže, "obuwie, dywa- °° nt Pf 
ay perskie, różne meb- EL 
le stołowe i salonowe, 
elektrolvxy, kasy ognic 
trwałe; serwis angielski, 
maszyny do Szycia i 
pisania, pianina i tor- 
Bacy 2 motory ele- 
tryczne, samochod O ża 

mo cykle. i OdBlt brit Zgubiony 
lanty, zegarki i wiele dowód osobisty wyda- 
różnych, pozostałych z ny Drzez Starostwo 
licytacji fantów sprze- Oszmiańskie na imię 

daje | OMBARD sei Szymanowskie- 
0, zam. w Graužysz- 

Biskupia 12. - kach uniważnia się. 

  

  

  

pewna, że wpadłaś mu w oko! Jedno 
spojrzenie twych ognistych oczu cy- 
gańskich zdobyło wstępnym bojem ie- 
go serce! Podróże okrętowe zwykle 
kończą się zaręczynami. Pasażerowie 
nie mają nic lepszego do roboty! 

— Ja nie mam zamiaru wychodzić 
zamąž. ' на 

— Co za nonsens! Bardzo miło jest 
być mężatką. Nawet żoną Johna. 

— Nie trzeba żartować, — odpo- 

wiedziałam poważnie. Chcę naprawdę 
wiedzieć, jaką rolę odegrywa pułkow- 
nik Rice w tej sprawie? 

— Czy nie sądzisz, że on mógł 0- 
powiedzieć tą historję zupełnie wy- 
padkowo? у 

— O, nie! Zauwažytam, že w cza- 
sie opowiadania przygladai się nam 
wszystkim badawczo! 

— Pamiętasz, jak on to powie- 
dział: Kilką djamentów znaleziono, ale 
nie wszystkie: Może to były właśnie 
te, których brakuje? Może być. Może 
być, co? % 

Odpowiedziałam wymijająco. 

  

Redaktor w. z. Witetu Taterryńske, |


