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prkucja chińtko-japońska W Gene 
Rada Ligi Narodów po wysłuchaniu 

parudniowej dyskusji chińsko - japoń- 

skiej, której podstawą był znany raport 

lorda Lyttona o wypadkach w Mandżurji 

zdecydowała odesłać sprawę do Zgro- 

madzenia Ligi. W ten sposób Rada Ligi 

jeszcze raz zastosowała, uświęconą już 

tradycją taktykę przewlekania każdej 

sprawy, której załatwienie mogłoby nara 

zić rację bytu instytucji genewskiej na 

szwank. 

Obecna rozprawa chińsko - japońska 

odbywała się w atmosierze mniejszego 

naprężenia, niż to było w roku ubieg- 

łym, kiedy huczały pod  Szanghajem 

działa, a Liga była bezsilna, aby toczącą 

się tam walkę powstrzymać i naklonć 

powaśnione strony do zgody. Arty'utja 

jaj ońska, ostrzeliwując forty Szanghaj". 

zkombardowała jednocześnie autorytet 

Ligi, a obecne załatwienie sprawy rapor- 

tu Lyttona ten cios zadany instytucji ge- 

newskiej znacznie rozszerza. Wystarczy 
zaznajomić się z przebiegiem dyskusji, 

aby się o tem przekonać. 

Już po wpłynięciu do kancelaryj ligo- 

wych raportu Lyttona i zapoznaniu się 

z nim przez strony, Japonja wręcz о- 

świadczyła, że odrzuca raport lorda Lyt- 

tona. Nie przyjęli go coprawda w całoś- 

cii Chińczycy, mimo, że ich delegat 

Welington Koo wciąż się na elaborat ko- 

misji powoływał. Przy okazji warto za- 

notować dość pikantny szczegół, a mia- 

noticie, jak pisze Pertinax, mowę dla 

Welłingtona Koo przygotowywać miał 

podobno p. Rajchman, szei sekcji higi> 

obywatel pol- 

ski, znany ze swych filochińskich poglą- 

dów, tak, że czasem jest podobno bar- 

dziej chiński niż sam Welington - Koo. 

W konkluzji swego przemówienia de- 

legat chiński wysunął następujące pyta- 

nia: 

1) Czy incydent 18 września był ak- 

tem samoobrony Japonji? — raport Lyt- 

tona odpowiada: „nie*. 

2) Czy Mandżu - Go jest wymkiem 

autentycznego ruchu niepodległościowe , 

go ze strony ludności chińskiej? Ma to 

również raport komisji Lyttona odpewia- 

da przecząco. 

3) Czy Japonja ewakuowała swoje 

oddziały do strefy kolejowej, jak to dwu 

krotnie była obiecała Lidze? Rapoit Lyt 

tona i tutaj odpowiada: „те“. 

4) Czy Japonja wstrzymała swoie 0- 

peracje w Mandżurji i przyczyniła się do 

złagodzenia zaostrzonej sytuacji? Nie“. 

5) Czy konflikt japońsko - chiński 

mógł być załatwiony w drodze po'.jo- 

wej? Na to raport Lyttona stwierdza.-— 

„tak“. : 
Pozatem Welington Koo oskarža“ 1 1a- 
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ponję o to, że identyfikuje swe własne 

interesa z siłą wyższą. 

Delegat japoński w odpowiedzi pod- 

kreślił, że wystąpienie Japonji w Man- 

dżurji było aktem samoobrony, a powsta 

nie Mandżu - Go, rezultatem  iokalnego 

ruchu niepodległościowego. Na zakończe 

nie zaś zaznaczył, że Japonja była i jest 

wierną ostoją Ligi Narodów i ma nadzie 

ję pozostać w tym charakterze i nadal je 

żeli to nie będzie całkowicie niezgodne z 

istnieniem Japonji i jej wielką polityką 

utrzymywania i zachowania pokoju i 

ładu na Dalekim Wschodzie. 

Oświadczenie Matsouki niedwuznacz- 

nie dawało Radzie Ligi do zrozumi: 'ia, 

że o ile punkt widzenia japoński nie zo- 

stanie przyjęty, Japonja przestanie być 

„ostoją Ligi Narodów*. Po takiem dic 

tum cóż było do roboty, jak nie odłożyć 

całej drażliwej sprawy jeszcze na pe- 

wien czas, może wreszcie  dokuczliwi 

chińscy pieniacze uspokoją się i zacz 

ną zamiast prowadzić procesy w Gene - 

wie, porządkować stosunki we własnym 

kraju. 

Rezultat dyskusji w Genewie jest 

więc jeszcze jednym sukces2:1 japonii, 

która kroczy zdecydowanie konsek- 

wentnie po raz obranej drodz:. gotowa 

zawsze mocno zatrzasnąć drzwi aieoja- 

gu genewskiego w wypadku, gdyby c 

cyzje tego ostatniego utrudniały speinie 

nie jej historycznej misji ua Dalekim 

Wschodzie. tr, 

   

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
DRUJA — Kowkin. 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Įednošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch'. 
MGLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MiORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ui, Ratuszowa — Ksiegarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

į LENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na sronje 2-ej į 3-ej gr. —Ю Za tekstem 15 gr, Ko 
i nadesiane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

Zagraniczne 50 proc, dróżej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczne o 50 proc, drożej, Admjujstracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
Terminy druku niogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

pre oo a i 
do miejsca. 

PODBRODZIE 
PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. 

POSTAWY — 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 F. Gurwicz 

Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja > 

Mickiewicza 10. 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

OSZMIANA — 

i 
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) Sytuacja polityczna w Niemczech 
Rozmowa Schieichera i Papena z przedstawicielami stronnictw 

BERLIN PAT. — Gen. Schleicher 
i kanclerz Papen prowadzili w ponie- 
działek dalsze nieoficjalne rokowania z 
przedstawicielami różnych ugrupowań 
politycznych. 

Według komunikatu biura „Conti*,* 
decyzji prezydenta Rzeszy w sprawie no 
minacji nowego kanclerza należy spo- 
dziewać się niewcześniej, niż w ciągu 
wtorku. Przedtem odbędzie się ponowna 
wspólna konierencja prezydenta Hinden- 
burga, gen. Schleichera, kanclerza Pape 
na i Meissnera. 

Według informacyj „Vossische Z1 
prezydent Hindenburg miał okazać wiei- 
kie niezadowolenie z powodu przewleka- 
nia się kryzysu. Na giełdzie krążyły dziś 
nawet pogłoski, że prezydent Hinden- 
burg wyrazić miał zamiar ustąpienia. 

ROKOWANIA SCHLEICHERA 
Z SOCJALISTAMI 

BERLIN PAT. — Dzisiejsze popołu- 
dnie poświęcone było przedewszystkien:* 
nawiązywaniu kontaktu z socjal - demo- 
kratami i z przedsiawicielami związ- 
ków zawodowych: 

Gen. Schieicher przyjął przywódcę 
związków zawyodowych Leiparta, a na- 
stępnie ponownie przywódcę socjal - de- 
mokratów  Breitscheida. Wydany o tej 
konierencji przez zjednoczone związki 
zawodowe komunikat stwierdza, że dele- 
gacja robotnicza wystąpiła z żądaniem 
zatrudnienia przez zimę robotników przy 
robotach publicznych, uchylenia ostatnie 

go dekretu z 5 września, regulującego 

kwestję płac i przekroczenia szerokiej 
akcji osiedleńczej. 

Według „Vorwaerts“ socjal - demo- 

kraci nie myślą tolerować żadnego rzą- 
du prawicowego lub mieszczańskiego.— 
Pozatem minister Reichswehry  Schlei- 
cher odbył konierencję z wiceprezeseni 
związku pracodawców dr Brauweilerem, 
i członkiem zarządu chrześcijańskich 
związków zawodowych Otto, wymienia 
mym jako ewentualny kandydat na sta- 
nowisko ministra pracy Rzeszy w gabi- 
necie Schleichera. 

Kanclerz Papen — według doniesień 
prasy — miał odbyć dłuższą konierencię 
z Hugenbergiem. Podstawą formalną pro 

«, wadzonych rozmów jest kwestja zapew- 
nienia szerokiego oparcia dla nowego 
gabinetu kanclerza Papena. Gen. Schlei- 
cher gotów ma być przyjąć urząd kan- 
clerski jedynie w tym wypadku — jak 
donosi ,„Boersen Zig.* — gdyby udażo 
się mu nietyle pozyskać oparcie o więk 
szość parlamentarną, ile raczej dojść do 
porozumienia z całym obozem narodo- 
wym i w ten sposób zapewnić nowemu 
gabinetowi mocne oparcie w narodzie. 
Możliwość osiągnięcia takiego porozu- 

mienia oceniana jest, jak dotąd, scepty- 
cznie. 

Według informacyj „Deutsche Alige- 
meine Ztg.'* kandydaturę gen. Schleiche- 
ra na stanowisko kancierza wystmąć 
miał sam Papen w tym celu, aby zapo- 
biec zaangażowaniu Reichswehry w kon 
ilikcie wewnętrznym. — Za gabinetem 
Schleichera, który miałby charakter przej 
ściowy, opowiedzieć się miały juz koła 
centrowe. Bezpośrednich rozmów w tej 
sprawie jeszcze nie prowadzono. 

NAWIĄZANIE ROZMÓW POMIĘDZY 
CENTRUM A HITLEROWCAMI 

BERLIN PAT. — Wobec rozbicia się 
rokowań © utworzenie większości w 
Reichstagu nawiązane zostały znów roz- 
mowy między centrum a narodowymi sa 
cjalistami, rozporządzającymi bezwzgięd 
ną większością w sejmie pruskim, w spra 
wie wyboru nowego premjera.— Mówią 
o możliwości zniesienia po wyborach no 
wego premjera pruskiego instytucji ko- 
misarza rządowego w Prusach. 

  

Pe ratyfikacji paktu o nieagresji Z Sowietami 
MOSKWA PAT. — Doniesienia © 

ratyfikacji polsko - sowieckiego paktu o 
nieagresji ukazały się w prasie sowiec- 
kiej na czołowych miejscach. Komunika- 
ty Polskiej Agencji Telegraficznej i 
TASS umieszczone są obok siebie poc 
wspólnym tytułem. Komunikat polski fi- 
guruje na pierwszem miejscu. Publicysty 
ka sowiecka zareagowała na realizację 
paktu niezmiernie szybko. 

„łzwiestja* i „Prawda'* sprawie tej 
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Lawioszonie wykładów na wyższych nrzelniach wo Lwowie 
Ekscesy antyżydowskie — Ujęcie czwartego sprawcy napadu na Ś. p. 

LWÓW. PAT. — W poniedziałek 
przed południem rektorzy wyższych u- 
czelni we Lwowie zawiesili wykłady aż 
do odwołania z powodu ekscesów, jakie 
miały miejsce w obrębie uczelni. Wczes- 
nym rankiem miały miejsce w kilku pun- 
ktach miasta ekscesy antyżydowskie — 
w czasie których poturbowano kilku 
przechodniów - żydow oraz wybito szy- 
by w kilku sklepach. 

W wyniku sporadycznych ekscesów 
kilka osób zostało lekko poturbowanych. 
Policja aresztowała parę osób, które 
przekazała urzędowi śledczemu. Dalsze 
śledztwo w związku z zabójstwem ś. p. 
Urvtkowskiego doprowadziło do ujęcia 
czwartego sprawcy napadu. 

Jest nim kelner 22-letni Izrael Tune. 
Znaleziono przy nim nóż. Sekcja zwłok 
$. р. Grotkowskiego odbyła się w dniu 
28 bm. przy udziale władz prokurator- 
skich i uniwersyteckich. 

Termin pogrzebu ś. p. Grotkowskie 
go ustalono na dzień 29 bm. w godzi- 
nach przedpołudniowych. 

Obrady Rady Ligi Narodów 
Mandżurja — Sprawy polsko - gdańskie 

GENEWA. PAT. — Rada Ligi Namo- 
dów odbyła w poniedziałek przed połud- 
niem krótkie posiedzenie, na którem prze- 
dewszystikiem zdecydowała definitywne о- 
desłanie sprawy Mandżurji do Zgromadze 
mia Ligi, 

Następnie sprawozdawca spraw gdań- 
skich reprezentant W. Brytanji Eden zre- 
fenował sprawę wprowadzenia złotego na 
kolejach gdańskich. Sprawozdawca stwier 
dził, że sprawa ta wraz z kilkoma innemi 

została załatwiona przez układ, podpisany 
"w sobotę przez ministra a i prezy- 
denta Ziehma. Wobec tego Rada może o- 
graniczyć się do wyrażenia zadowolenia z 
wyniku koncyljacyjnego stron) i podzięko- 
wania wysokieniu komisarzowi: Rostingo- 
wi za jego wysiłki celem doprowadzenia 
do załatwienia sprawy. Pozostaje pozatem 
sprawa reformy procedury z tytułu action 
directe. 

W związku z tem sprawozdawca pro- 
ponuje rezolucję następującą: Rada 1) 
przyjmuje do wiadomości układ, zawarty 
między Polską a Gdańskiem, 2) postana- 
wia powierzyć komitetowi, złożonemu: z 
trzech swych członków wyznaczonych przez 

przewodniczącego, gruntowne zbadanie 

kwestji action directe, celem przedstawie- 
mia: Radzie na sesji styczniowej, po wysłu- 
chaniu poglądów stron, propozycji celem 
ustalenia najbardziej zadawalniającej pro 
cedury w tej dziedzinie. Wniosek sprawo- 
zdawcy został przyjęty. 

PRZEDŁUŻENIE MANDATU 
ROSTINGA 

GENEWA. PAT. — Na poufnem posie- 
dzeniu Rada Ligi Narodów, ma wniosek 
delegacji polskiej i gdańskiej, przedłużyła 
mandat wysokiego komisarza Ligi Naro- 
dów w Gdańsku ad interim p. Rostinga, u- 
pływającego z dniem 1 grudnia br., do 1 
lutego 1933 roku. Definitywne obsadzenie 
stanowiska wysokiego komisarza nastąpi 
wobec tego na sesji stycznowej Rady. 

NASTĘPNA SESJA W STYCZNIU 
1933 ROKU 

GENEWA. PAT. — Rada Ligi Naro- 
dów, która odbędzie jeszcze jedno posie- 
dzenie 'w przyszłym tygodniu, postanowiła 
zwolać następną swą sesję na dzień 23-go 

stycznia roku przyszłego. W ten sposób na 

sesji tej znane już będą rezultaty drugiej 

sesji komisji przygotowawczej konferen- 
cji gospodarczo - finamsowej. 

Nadzwyczajne zgromadzenie Ligi 6 grudnia 
GENEWA PAT. Nadzwyczajne Zgro 

madzenie Ligi Narodów, do którego Ra- 
da Ligi odesłała dzisiaj raport Lyttona, 

zwołane zostało przez przewodniczące- 
go Hymansa na 6 grudnia. 

—- © — 

Grotkowskiego 
LWÓW PAT. — W dniu 28 bm. wo 

jewoda lwowski dr Różniecki przyjął ks. 
Grotkowskiego, brata tragicznie zmarłe - 
go studenta, który przybył do Lwowa na 
wiadomość o jego Śmierci, celem zaję- 
cia się jego pogrzebem. 

Po południu o godzinie 13-ej policja 
przy likwidowaniu zgromadzeń i eks: 
cesów akademickich aresztowała kilku 
akademików - chrześcijan oraz kilku a- 
kademików żydowskich. W pobliżu tea- 
tru Wielkiego policja aresztowała bla- 
charza Markusa Goldmana, który usiło- 
wał pobić wywiadowcę policji Babiarza. 

REKTOR UNIWERSYTETU JANA KA- 
ZIMIERZA © SYTUACJI 

LWÓW PAT. — Prasa podaje roz- 

mowy z rektorami wyższych uczelni 

lwowskich. Rektor Uniwersytetu Jana 
Kazimierza ks. prof. dr. Gerstram na py 
tanie, jak się przedstawia sytuacja w 

uniwersytecie, oświadczył: „Ponieważ! 
dziś rano przed gmachem uniwersytetu 
zgromadziły się wielkie tłumy  studen- 
tów, które nie zachowywały się spokoj- 
nie, a chwilami występowały wawet 
dość agresywnie, zawiesiłem wykłady na 
2 godziny w nadziei, że nastąpi uspoko- 
jenie. Tymczasem rozpoczęły się ponow- 
nie niepokoje i w obawie, aby nie  do- 
szło do większych awantur, zawiesiłem 
wykłady do odwołania. Na pytanie, kie- 
dy rektor zamierza uchylić swe zarządze 
nie o zawieszeniu wykładów, ks. prof. 
Gerstram odpowiedział: „Sądzę, że wy- 
kłady będą zawieszone jeszcze przez 
dzień jutrzejszy, bowiem jutro ma się od 
być pogrzeb ś. p. Grotkowskiego. Mam 
wrażenie, że na dzisiejszych przedpołu- 
dniowych niepokojach skończy się wre- 
szcie wszystko”. 

LWÓW. PAT, — W związku z zajścia- 
mi i demonstracjami 'w mieście, została 
zwołana z inicjatywy wojewody Iwowskie- 
go wspólna konferencja z udziałem J. M. 
rektora Uniwersytetu ks, Genstmana, na- 
czelnika wydziału bezpieczeństwa w urzę- 
dzie wojewódzkim Dochańskiego, starosty 
grodzkiego i 12 delegatów młodzieży aka- 
demickiej reprezentujących bratnią po- 
moc wszystkich wyższych uczelni oraz 
zrzeszenia korporacyjne. 

Reprezentanci władz  administracyj- 
nych i J. M. rektor zgodnie podnieśli, że 
demonstracje mogą być brzemienne w swo- 
ich destrukcyjnych skutkach, przyczem z 
mąciskiem zazmaczyli, że awantury, które 
doprowadziły do zawieszenia wykładów, 

mie licujące z majestatem śmierci, stano- 

wią jedynie żer dla czynników wywroto- 
wych i szumowiim. 

W odpowiedzi: reprezentanci młodzieży 

oświadczyli swą pełną gotowość wpłymię- 
cia na młodzież akademicką w kierunku 
jej uspokojenia. 

NOWE ZABURZENIA ULICZRE 
LWÓW. PAT. — W.godzinach wieczor 

nych trwały nadal demonstracje akade- 

miekie likwidowane z miejsca przez lotne 

patrole policyjne. Przytrzymano 33 osoby. 

Do demonstrujących przyłączyły się męty 

uliczne, wyzyskując okazję do popełniania 

kradzieży. Większe grupy demonstrantów. 

liczące około 600 osób, zostały mozproszo- 

me przez policję w okolicy ul. Ruskiej. — 

Wystąpienia mętów ulicznych na ul. Kra- 

kowskiej, wdzierających się do sklepów. 

zostały również zlikwidowane. 

W ciągu popołudnia zarejestnowano 5 

wypadków wybicia szyb sklepowych na 

Łyczakowie, Rynku i przy ul. Gródeckiej. 

Dla utrudnienia akcji policji szumowiny 

uliczne usiłowały w okolicy ul. Chorąż- 

czyzna zgasić latarnie uliczne, czemu jed- 

nak zapobiegła policja. Pogotowie ratun- 

kowe odwiozło do domów 11 osób, poważ- 

mie kontuzjowanych. 

poświęcają wstępne artykuły. „Izwiestja*' 
w artykule zatytułowanym: „Zwycię- 
stwo dzieła pokoju” piszą między innemi 
—Fakt ratyfikacji oznacza pomyślne za- 
kończenie długoletniej walki z rządem 
sowieckim o wzmocnieni» gwarancyj po 
kojowych w stosunkach pomiędzy ZSSR 
a Polską stanowi część polityki pokojo- 
ewj, uprawianej przez rząd sowiecki od 
pierwszego dnia jego istnienia, Związek 
Sowiecki postawił sobie za zadanie uzy- 
skanie ze swymi sąsiadami, którzy w 
przeszłości często cierpieli wskutek za- 
borczej polityki caratu, takich stosun- 
ków, by masy ludowe tych krajów poczu 
ły się zabezpieczonemi od wszelkiej na- 
paści. Na tem polu uzyskaliśmy sukcesy 
tnimo przeciwdziałania wielkich mo- 
carstw imperjalistycznych, traktujących 
mniejsze państwa sąsiadujące z nami, ja 
ko pionki w walce mocarstw tych z Z . 
S. S. R. Gazeta zwraca uwagę na za- 
chwianie się systemu wersalskiego, za- 
znaczając że ratyfikacja paktu © nieagre 
sji z Polską i rychłe podpisanie analo- 
gicznego paktu z Francją bynajmniej nie 
oznacza jakiejkolwiek zmiany orjentacji 
sowieckiej polityki zagranicznej, opiera- 
jącej się — zdaniem „Izwiestij* — jedy 
nie ra własnych siłach ciążenia mas lu 
dowych ku pokojowi. 

Dalej czytamy: Opinja publiczna 
Związku Sowieckiego z najwyższą satys 
iakcją powita wiadomość o ratyfikacji 
paktu z Polską i podpisaniu takiego u- 
kładu z Francją. 

Artykuł wstępny „Prawdy* zatytuto- 
wany: „Nowe zwycięstwo polityki poko- 
jowej ZSSR* wypowiada zasadniczo te 
same myśli, wyrażając jednocześnie za- 
dowolenie z powodu ratyfikowania pak- 
tu polsko - sowieckiego i uważając go 
za dowód wzrastającego znaczenia mię- 
dzynarodowego ZSSR i rosnącego zain 
teresowania kół gospodarczych - sprawą 
rozszerzenia stosunków ekonomicznych” 

z Sowietami. Paktowi z Polską pismo 

przypisuje szczególnie doniosłe znacze- 

nie, ponieważ Polska była i jest nadał 
uważana za najdogodniejszy place d'ar- 
mes do napaści na ZSSR. 

P. Minister Józef Beck w Radzie Ligi Narodów 

  
Od kiiku dni obraduje w Genewie Rada 

Ligi Narodów. Jednym z ważniejszych tema- 
tów jej obrad jest sprawa, Mandžurji i spór 

japońsko-chiński, wynikły” na tem tle. 
Na zdjęciu naszem widzimy iragment z je- 

dnego z ostatnich posiedzeń Kady, w którym 
zasiada obecnie p. minister spraw zagranicz- 
nych Józef Beck. Za stołem prezydjalnym sie- 

dzi przewodniczący Rady de Valera, (1), obok 
niego na prawo sekretarz generalny Ligi Na- 
rodów sir Erik Drummond (2), angielski mini- 
ster spraw zagranicznych sir john Simon (3), 
delegat japoński ambasador Matsouka (4), i 
minister Józef Beck (5). Na lewo od przewod- 
niczącego siedzi delegat francuski Paul Bon- 
cour (6). 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 
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inunijkaty Oraz 

MIN. BECK OPUŚCIŁ GENEW T. 

GENEWA. PAT. Minister spraw 
zagranicznych Beck opuścił w poniedzia- 
łek wieczorem Genewę, udając się do Pa- 
ryża. 

OBCHóD ROCZNICY POWSTANIA Li- 
STOPADOWEGO W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — W związku z 
obchodem rocznicy powstania listopadowe 
go przybędzie dnia 29 bm. do Warszawy 
o godzinie 11,25 z Ostrowi Mazowieckiej 
pluton szkoły podchorążych piechoty w 
historycznych mundurach z roku 1830 ze 
sztandarem pod dowództwem dwóch ofi- 
cerów. Pluton ten, z orkiestrą 36 pp. Legji 
Akademickiej na czele, przemaszeruje u- 
licami miasta, udając się do Belwederu, 
gdzie o godzinie 12,30 zaciągnie wartę. 

O godzinie 17,45 odbędzie się przed 
gmachem byłej szkoły podchorążych w 
Łazienkach apel poległych i alarm. 

KONFISKATA „ROBOTNIKA* 

WARSZAWA. PAT. Komisarjat 

rządu na m. st. Warszawę zarządził zaję- 
cie czasopisma „Robotnik* Nr. 405 z dnia 
27 listopada br. 

HARAKIRI WE LWOWIE 

LWÓW. PAT. — Wczoraj wieczorem 
w Domu Inwalidów popelnił samobójstwo, 
przecinając sobie brzuch brzytwą, inwali- 
da 38-letni Józef Październik. Przyczyną 
samobójstwa — rozstrój nerwowy z powo- 

du nieuleczalnej choroby. Nieszczęśliwy 
przed przybyciem lekarza Pogotowia — 
zmarł. 

DALSZY SPADEK FUNTA 

LONDYN. PAT. — Giełda londyńska 
była w poniedziałek widownią dalszego ka 
tastrofalnego spadku funta. Ostatni kurs 
sobotni wynosił 3,21 i jedna ósma dolara 
za funt. W pomiedziałek w: godzinach po- 
południowych funt, spadł do poziomu 3,175 
potem jednak doznał nieznacznej poprawy. 
Zamknięcie nastąpiło po kumsie 3.185. Bry 
tyjskie obligacje państw. i pożyczki spa- 
dały. Natomiast cena złota wzrosła do 128 

szyl. 4 pensy za uncję. 

ZWYCIĘSTWO KATOLIKÓW 
W BELGII ‚ 

BRUKSELA. PAT. — Ostateczne re- 
zultaty wyborów: będą znane dopiero we 
witorek, ale już obecnie można przewidzieć, 
że liberałowie prawidopodobnie stracą od 
5—6 mandatów, frondyści 4 mandaty, na- 
tomiast katolicy zyskają 5 lub 6, a socja- 
liści 4 mandaty. 

OBNIŻENIE PODATKÓW, ALE 
NA WĘGRZECH 

BUDAPESZT. PAT. — Miasto obniży- 
ło podatek rozrywkowy od widowisk tea- 
tralnych. Dyrektorzy teatrów! węgierskich 
rozpoczęli akcję w kierunku uniemożliwie- 
nia gościnnych występów aktorom niemiec 
kim, odbierającym chleb artystom węsier- 
skim. 

ARESZTOWANIE ŁUDWIKA RENNA 

BERLIN. PAT. — Aresztowano tu zna 
nego pisarza Ludwika Renna pod zarzu- 
tem udziału w akcji antypaństwowej. 

SPISEK KOMUNISTYCZNY 
NĄ WĘGRZECH 

BUDAPESZT. PAT. — Policja wpa- 
dła na trop szeroko rozgałęzionego spisku 
komunistycznego. Dotychczas aresztowa- 
mo 17 osób, przeważnie urzędników, z inż. 
Erdoesem na czele. Pracowali oni w rewo- 
lucyjnej bojowej organizacji, tzw. Czer- 
wonej Pomocy. Podczas rewizji poznajdy- 
wano mapy topograficzne i wykaz gma- 
chów, mających ułec wysadzeniu w po- 
wietrze. 
G iai 

Uroczystości ku czci 
St. Wyspiańskiego 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE . 

KRAKÓW. PAT. — W: 25-tą rocznicę 
zgonu Stanisława Wyspiańskiego 28 bm. 

odprawiona została msza żałobna za duszę 
wieszcza niepodległej Polski. 

Na nabożeństwo przybył p. minister 
Jędrzejewicz, wojewoda Kwaśniewski, za- 
stępca dowódcy OK płk. Bolesławicz, de- 
legacje związków artystów i literatów о- 
raz liczna. publiczność. Po mszy p. minis- 
ter udał się do Krypty Zasłużonych, gdzie 

spoczywają zwłoki wieszcza, 

POCHÓD HOŁDOWNICZY 
NĄ SKAŁKĘ 

KRAKÓW PAT. — W niedzielę o go- 
dzinie 17,30 odbył się pochód hołdowniczy 
na Skałkę. W pochodzie wzięła udział mło 

dzież szkolna z Krakowa i różnych stron 
kraju, młodzież akademicka, przedstawicie 
le władz, Akademji Umiejętności. i ducho- 
wieństwa, Senatów Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego, Akademji Górniczej, WSH, 
Związku Strzeleckiego, Związku Legjonis- 
tów, Związku Rezerwistów itd. 

O godz .18,45 przybył na Skałkę p. mi- 
nister Jędrzejewicz wraz z otoczeniem. — 
W chwili dojścia pochodu przed kryptę Za 
służonych, wygłosił przemówienie imie- 
niem Komitetu Obchodu p. Felsztyński, 
poczem delegacje składały wieńce na sar- 

kofagu Wyspiańskiego. 
=0-0-0=    



  

Trudno dogodzić rodzicom. Narzekali 
wciąż, że dwa miesiące letnie — lipiec i 
sierpień — są nieodpowiednie na wakacje. 
Lepiej kończyć rok szkolny 31 maja, zaczy 
nać zaś 1 sierpnia. Czerwiec bowiem jest u 
nas ciepłym i słonecznym miesiącem, nato- 
miast w sierpniu zaczynają się chłody i 
deszcze. Ministerstwo przysłuchiwało się 
tym. utyskiwaniom, dało im wreszcie ucha 

i z właściwą sobie pomysłowością postano- 
wiło: będziemy kończyli nok szkolny 15-g0 
czerwca, zaczynali zasię 15 sierpnia. Dla- 
czego nie pienwszego? Dlatego, że minis- 
terstwo też może mieć swoje zdanie, 

Zdawałoby się, że salomonowa decyzja 
ministerstwa powinna była wywołać entu- e 
zjazm rodziców. Tymczasem iwręcz przeciw 
nie. Rodzice protestują. Dlaczego? Dlatego 
pnrzedewszystkiem, że pomysł rozpoczyma- 
nia roku szkolnego 15 sierpnia powoduje 
trudności finansowe. Jakże można — №0- 
lają — zaczynać wl polowie miesiąca ? Któż 
wówczas ma pieniądze? Trzeba dzieci wy- 
słać do miast, kupować książki, ubrania 
itd. Kto z pracującej inteligeneji, który z 
urzędników może sobie w: połowie miesiąca 
pozwolić na taki wydatek? 

W „Kurjerze Polskim" pisze „Jeden z 
ojców*': 

Trzeba zdać sobie sprawę, że wakacje kur 
czą się właściwie do 7 tygodni i z tego punk 

tu widzenia popatrzeć na tę sprawę. Murcza 
się zaś dlatego, że tylko mała ilość rodzin bę- 
dzie mogła opuścić miasto Zaraz po 15 czerw 
ca. Kto zna obecną krzywą frekwencji na kole- 
jach, ten wie, że przeważny procent rodzina 
wyjeżdża dopiero między 1 — 6 lipca po 0- 
trzymaniu pensji na pierwszego; kto zna na- 
sze letniska, zwłaszcza letniska tańsze, obsa- 
dzone publicznością średnio i mało zamożną, 
stanowiącą przecież gros naszej ludności, ten 
obserwuje zapełnianie się ich w pierwszym ty 
godniu lipca. 

Na wieś trzeba wyjechać z pewną gotów- 
ką, trzeba pokryć koszta podróży bez zniżek, 
zapłacić cały czynsz lub znaczną jego część, 
za mieszkanie letnie — a ten jednorazowy wy 
datek nie pomieści się w napół pustej kieszeni 
urzędnika w drugiej połowie miesiąca. Przytera 
koszt prowadzenia dwóch domów: jednego w 
mieście dla młodzieży starszej w szkołach'wyż 
szych i dla członków rodziny, zajętych do koń 
ca czerwca, jako w wielu wypadkach końca 
оКсези gospodarczcyo, a drugiego z młodsze- 
mi dziećmi na wsi, przerasta dziś możności ii- 
nansowe przeciętnego obywatela Polski. 

Tak przedstawiać się będzie sytuacja 
w czerwku. A w sierpniu, po powrocie z mi- 
le spędzonych wakacyj? 

Nauka w sierpniu nie będzie iść normalnie 
z powodu braku pudręczników, boć po powro 
cie z wakacyj przez owe 12 dni przed pierw- 
szym nie znajdzie się prawie nigdzie spora 
zwykle kwota kilkudziesięciu złotych na książ- 
ki — dostaną się one do ręki dzieci dopiero po 
1 września. 

W zakończeniu swych wywodów „Jeden 
z ojców'* nazywa cały projekt mowej onga- 
nizacji wakacyj czystą ironją. A: minister- 
stwo napewno spodziewiało się aplauzu i 

wdzięczności. 

Natomiast niewątpliwie otrzymało i je 
dmo i drugie w Krakowie na zjeździe plas- 
tyków ku czci Wyspiańskiego. Tam bo- 
wiem wygłosił p. minister WR. i OP. du- 
żą mowę 0 sztuce oraz o sytuacji antystów 
teraz i w przyszłości. P. minister mówił 
tak: 

Trzeba wyraźnie powiedzieć że przyszły złe 
czasy dla ludzi sztuki i choć rząd dokłada 
wszelkich starań, aby twówczość artystyczną 
podźwignąć, przecież wszystko, czem na ten 
cel dysponuje, noże w małej załedwie inierze 
polepszyć trudną sytuację. 

liość odbiorców sztuki zmniejszyła się nie- 
słychanie. Ilość mecenasów stopniała do zera. 
N. przesadzę chyba, gdy powiem że jedynym 
jaż chyba i ostatnim mecenasem Sztuki jest 
raństwc, a i ono ma znacznie skromniejsze 
110żbwości. 

Bo rolska jest rarodem, Który sztuce za- 
wdzi.cza nieporównanie więcej, niż inne szczę 
śliwsze kraje. Sztuka ocaliła naszą duszę naro- 
dową z mocy niewoli, ona krzesała skry z du- 
cha i oświetlała ciemności. Ona sprawiła, że 
serca ludzkie nie zastygly, że ożywione jej 
krwią serdeczną były całe pożądaniem życia i 
doczekały się dni triumfu. 

Sztuka jest nam potrzebna nadał. Zadauie 
jej nie skończone. Życie bez sztuki jest niemoż 
liwością. Przyjdzie czas — wierzę — że nie- 
zadługo już twórcza praca zacznie przebudowy 
wać Polskę. 

Powstaną wspaniałe gmachy, które wy bę 
dziecie projektowali, zostaną odsłonięte ponini- 
ki, które wy rzeźbić będziecie — sztuka zapa 
ntje wszędzie, na placach, na ułicach, wejdzie 

  

Pierwszym był proces osławionej „Hroma- 
dy*, w którym również jako główny oskarżo- 
ny figurował ten nieprzeciętny działacz biało 
rusko - komunistyczny. Obecny proces Tarasz- 
kiewicza — to jakby akt drugi samej historji. 
szczelnie pod szyją. 

WEJŚCIE ZA BILETAMI 
Rozprawa rozpoczęła się o godz. 9,30 1a- 

no. Na długo jednak przedtem kuluary sądo- 
we zostały oblężone przez ciekawą publicz- 
ność. Spotkał atoli ją zawód, gdyż wejście na 
salę odbywało się za specjałaemi biletami. — 

Gdy nie pomogły perswazje woźnego, cieka 
wych zmuszona była usunąć z korytarza poli- 
ja. 

Na kilka minut przed w pół do dziesiątej 
policjanci wprowadzają oskarżonych. 

NA ŁAWIE OSKARŻONYCH 
Miejsca na ławie oskarżonych zajmują ko- 

leino: 40-letni Bronisław Taraszkiewicz, 24-let 
ni Piotr Babacz, 23-letni Aleksander Lebecki, 
2l-ietni Borys Machłar, 17-letni Włodzimierz 
Łobko i wreszcie 20-letni Micnał Reszetow. 

  

Poza Taraszkiewiczem wszyscy jak widać 
z powyższego są młodymi jeszcze chłopcami. 

Ubrani po cywilnemu w „rubaszki* zapięte 
szczelnie pod szyję. 

Wszyscy zachowują się spokojnie, żadnego 
śladu podniecenia. 

Wchodzi sąd. Przewodniczący wiceprezes 
Brzozowski w asyście sędziów Limanowskiego 
i Achmatowicza.. . 

Oskarża podprokurator Michałowski. —Pu 
sprawdzeniu personaliów oskarżonych następu- 
je odczytanie aktu oskarżenia. 

O przestępstwach inkryminowanych tak Ta 
raszkiewiczowi jak i jego towarzyszom, pisali 
śmy już we wczorajszym numerze, wobec cze 
go na tem miejscu ograniczymy się tylko do 
nadmienienia, że wszyscy są oskarżeni o dzia- 
łalność antypaństwową, prowadzoną w okresie 
przedwyborczym pod koniec roku 1930. 

MOWA AGITACYJNA TARASZKIEWICZA 

Bezpośrednio po odczytaniu aktu oskarże- 
nia składają wyjaśnienia sami oskarżeni. 

Powstaje Taraszkiewicz:. 
Niskiego wzrostu, o łysej głowie, w okula- 

rach mówi długo, bo przeszło 3 godziny. — 
Mówi po białorusku. Również w języku biało- 
ruskim zeznają i inni oskarżeni. 

Przemówienie Taraszkiewicza wygłoszone 
nie bez pewnej swady agitacyjnej, i wysłu- 
chane z zaciekawieniem przez obecnych na sali 
Taa się streścić w ten mniej więcej spo 

Oskarżony jest zasadniczo przeciwnikiem 0- 
becnego ustroju kapitalistycznego. Kapitał mię- 
dzynarodowy przeżywa — zdaniem jego 
kryzys, rozkłada się i stanowi zaporę na dro 
dze, po której kroczy postęp wyzwolenia na: 
rodów. 

Praktycznie tak zwanego bloku wyborczego 
nie było. Komitet działał zupełnie samodziel- 
nie. „Szliśmy do urn niezależnie od komunisty 
cznego błoku. Żadnej umowy z komunistami 
nie posiadališmy.“ 

HR. KAROLYI NA KONGRESIE 
KOMUNISTYCZNYM 

Dalej Taraszkiewicz charakteryzuje kampa-' 
nję przedwyborczą. Dzieli ją na Ż okresy. Pier 
wszy etap normalny i drugi — protest prze- 
ciwko taktyce rządu podczas wyborów. — W 
tym drugim etapie odezwy przeciwrządowe pi 
sał b. poseł Wieremiej. Taraszkiewicz uważał, 
że za ostro w nich występuje. Z początku był 
na Wileńszczyźnie, z chwilą jednak, gdy w 
związku ze wspomnianemi odezwami zaczę- 

SEEEGRZE POZOACOWEE ZOTTZREOOZCZE TE SZETEE. 

do domów ludowych, do gmachów szkolnych, 
do wsi i miast. 

Dotrze do wnętrz prywatnych domów na;- 
szerszych warstw społecznych, Stanie się po- 
trzebną nieodzownie. 

Wasz dzień przyjdzie, przyjdzie napewno, 
bo sztuka jest wieczna, i zginąć nie może”. 

ZASTĘPCA. 

JAK TO W SAMOLOCIE ŁADNIE!.. 
(LOT: WILNO — WARSZAWA — WILNO) 

Samym tytułem narażam się z pew- 
nością w oczach wileńskiego czytelnika 
na miano niebezpiecznego. nowinkarza, 
ba, może rewolucjonisty. 

Kochany czytelniku wileński! Ty, któ 
ry przez całe życie do kalamaszki „przy- 
wykszy“, od biedy oswoiłeś się z koleją 
żelazną i autobusem Wilno —- Mejsza- 
goła. Ty, który znasz konną jazdę i wie 
rzysz, że w dalekich krajach do lokomo- 
cji służą ludziom: wielbłąd, pies i re- 
niter. Ty, który uważasz, że trans- 
atlantyckie okręty („Goniec“, „Šmigty“ 
i „Pan Tadeusz“) jeżdżą do Werek w 
niebezpiecznie szybkiem tempie. Ty, dia 
którego napotkany motocyki (z panną na 
przyczepce) — to „obojętna žywiota“. 
Cóż ty powiesz na to, że mamy zamiar 
dzisiaj sławić... komunikację samoloto- 
wą!? 

Nie wiem, co powiesz. Wiem tylko 
mniejwięcej, co ja powiem. Będę was 
bujał, mili czytelnicy. Ale nie „bujał* w 
tem znaczeniu, jak wy myślicie, — czyli 
„za nos wodził* — nie: mam zamiar bu 
jać was prawdziwie, po autentycznych 
obłokach, w prawdziwym aeroplanie. Za- 
praszam was na kwadransową wyciecz- 
kę na maszynie P.L.L. „Lot*. Czy wie- 
cie co to jest: PLL. „LOT*? Polskie Li- 
nje Lotnicze Lot. Jest to najmiłsze towa- 
rzystwo komunikacyjne na świecie. Naj- 

lepsza organizacja, najuprzejmiejsza ob- 

sługa, — sami uśmiechnięci ludzie, so- 

bie i innym dobrze życzący. To rzad- 
kość w dzisiejszych czasach, prawda?... 

No, jedziemy, samolot nie czeka. Jest 
rano, kwadrans po ósmej. Jestešmy w 
przedsionku Hotelu Żorża, gdzie miły, 
trochę małomówny portjer udziela nam 

iniormacyj. Siadamy do niebieskiego, bar 
dzo wygodnego autobusu „Lotu* w to- 
warzystwie bliżej nam narazie niezna- 
nych 10 osób. Autobus rusza, jedzie mia 
stem w stronę dworca, potem skręca 
wzdłuż urządzeń kolejowych i przez 
Móst Raduński wtacza się w „Aleję Żwir 
ki i Wigury”. Jeszcze kilka kilometrów 
— jesteśmy na lotnisku w Porubanku. 
Słonko śmieje się, my też. Warunki atm 
sferyczne doskonałe, lekki wiatr wydy-- 
ma biało-czerwoną chorągiewkę  wietrz- 
ną na dachu hangara, która — zszyta w 
rulon, wygląda jak jedna nogawka go- 
ścia, któremu reszta odzienia gdzieś się 
zapodziała. W parterowym pawilonie „Lo 
tu* przyjmuje cię uprzejme grono perso 
nelu, odbiera ci pakunki, prowadzi do 
kasy, gdzie kupujesz bilet, waży cię na 
wadze (dyskrecja zapewniona!) wraz 2 
twoją walizką, aby się upewnić, czy cię- 
żar nie będzie za wielki na 3-motorowe- 
go Fokkera... Wychodzisz sobie potem: 
przed pawilon. Tuż, blisko, na brzegu 
rozległego pola — siedzi na ziemi olbrzy 
mi żuk — twój samolot — potężny i je- 
szcze miłczący. Pompują mu specjalneny 
aparatami benzynę, tlen — i czego mu 
jeszcze do życia potrzeba. Grupka tych, 
co nie lecą, stoi zaciekawiona i nieco 
zazdrosna. 

We wnętrzu wielkiej, 8-osobowci 
kabiny, jest wygodnie jak w domu za pie 
cem. Wzdłuż okien dwa rzędy wygod- 
nych foteli, przed sobą, przez szybkę nie 
co wyżej widzisz miejsca „na koźle”: 
dla pilota i jego towarzysza, który jest 
radjotelegrafistą. Tam roi się od rozmai- 
tych śrub, dźwigni, sterów, zegarów i 
innych niepojętych przyrządów, bez któ- 

  

SŁOWO 

SILVA RERUM Proces Taraszkiewicza w Wilnie 
Ogłoszenie wyroku dziś © 1-6] po południu 

ła go poszukiwać policja, schronił się na teren 
wolnego miasta Gdańska. W kongresie komu- 
nistycznym w Berlinie brał udział, jednak nie 
wiedział, w jasim cełu był on zorganizowany, 
jak również kto go zorganizował. Wie tylko, 
że brało w nim udział cały szereg znanych о- 
sobistości — między innymi również hr. Karo- 
lyi. W Rosji Taraszkiewicz nigdy nie był. 

Co do współoskarżonych, nigdy ich nie spo 
tykał i pierwszy raz widzi. 

PRZY>ZŁA BIAŁORUŚ 

Po małej przerwie sędzia Limanowski za- 
daje jeszcze Taraszkiewiczowi pytanie. 

— jak pan wyobraża sobie Białoruś, gdy- 
by nastąpiło jej połączenie, t. zn. gdyby ta 
część, która jest po stronie polskiej złączyłaby 
się z częścią, pozostającą w granicach pań- 
stwa sowieckiego? 

TARASZKIEWICZ.: — Uważam, że to, co 

jest obecnie na Białorusi sowieckiej, jest tylko 
przejściowe. Należy się spodziewać zmiany — 
iecz nie w ramach komunistycznej partji. Mar 
ksizm a komunistyczna partja, to dwie różne 
rzeczy. 

Po złożeniu zeznań przez Taraszkiewicza, 
sąd przesłuchuje pozostałych oskarżonych. — 
Wszyscy nie przyznają się do udziału w jakiej 
kolwiek działalności komunistycznej i swoje 
aresztowanie uważają za jakąś omyikę. 

ZEZNANIA ŚWIADKÓW 

Dalszy ciąg wczorajszego posiedzenia zapeł 
niają zeznania świadków. Między innymi skła- 
dają obszerne zeznania kom. Skalski i kierow 
nik wydziału śledczego w Wilnie kom. Wasi- 
lewski. 

Pierwszy dokonał — jak wiadomo — are- 
sztowania Taraszkiewicza w pociągu, drugi 
prowadził dochodzenie w związku z akcją 
przedwyborczą „Zmahania“ na terenie Wilna i 
sąsiednich powiatów. 

FABRYKI FAŁSZYWYCH PASZPORTÓW 

W pewnym momencie podczas skiadania 
zeznań przez komisarza Wasilewskiego pada'py 
tanie prokuratora: + 

— Czy panu wiadome, że niektórzy 
działacze komunistyczni posługują się fałszywe 
mi paszportami? 

ŚWIADEK: — Owszem. Ma to jednak miej 
sce, gdy chodzi o komunistów wybitniejszych. 

PROKURATOR: — Gdzie te paszporty są 
wyrabiane? 
ŚWIADEK: — Są dwie centrale: w Moskwie 

i Berlinie, -przyczem książeczki są już goto- 
we i gdy zachodzi potrzeba wkleja się tylko 
tam odnośną fotograiję i przykłada się pie-- 
częć. 
W dalszym ciągu swych zeznań kom. Wa- 

silewski charakteryzuje działalność komunistów 
białoruskich pod płaszczykiem odzyskania nie- 
podiegłości. 

DURACZ 

Ww pewnym momencie świadek używa zwro 
tu, że „termin. wyzwoleńczy ruch białoruski 
— jest wytworem komunistycznym*. Nie podo 
ba się to obrońcy Taraszkiewicza, adw. Dura- 
czowi, który zadaje świadkowi pytanie: 

— Skąd pan wie, że jest to wytwór komu 
nistyczny? A jakby pan naprzykład określił po 
wstanie w roku 1831 lub 1863? 

Polemice na ten temat kładzie kres prze- 
wodniczący. 

Manifestacje polsko-francuskie w 

   
W ostatnich dniach odbyły się w wielu 

miejscowościach Lotaryngji manifestacje, mają 
ce na celu podkreślenie przyjaźni łączącej Pol- 
skę i Francję. Maniiestacje te zorganizowane 
zostały przez emigrację polską. Udział w nich 
wzięli poza  przedstawicielami miejscowych 

rych samiolot nie byłby samolotem. Za 
tobą, za tajemniczemi drzwiczkami, umie 
szczono coś, co wcale nie wydaje się 
potrzebne, ale w pewnych wypadkach 
może okazać się wielce przydatne, a na- 
wet — u wrażliwszych natur, rozpaczli- 
wie konieczne... Konstruktor tej karos< 
rji przewidział wszelkie ułomności natu- 
ry ludzkiej. 

Bagaż jest w wagonie, ty siedzisz w 
brzuszku tego ptaszka, głową jego jest 
kabina pilota, a śmigła w dziobie. Trzy 
motory. Mówisz sobie: no, jeden — mo- 
że czasem komnuś wypowiedzieć posłu- 
szeństwo — dwa... rzadziej, ale trzy od- 
razu — to chyba niemożliwe. To ci do- 
daje otuchy, o ile miałeś jej przedtem 
za mało. — Właśnie trzy śmigła wolno 
same zaczynają się kręcić, powoli, trochę 
ociężałe, — aż nagle zawarkotały głoś- 
no i rozpędziły się tak, że ich już nie 
widać, a błyszczą tylko trzy ruchliwe tar 
cze trzech błyskawicznych obrotów. Sia- 
dasz na swym fotelu, czytając instrukcje 
dla pasażerów. Wszyscy na miejscach, 
podpórki z pod potężnych opon kół usu- 
nięte, cały aparat drży lekko od moto- 
rów. Kiwanie paru rączek, powiewanie 
ciiusteczek — Fokker powoli rusza, na- 
biera rozpędu i jak samochód gna po 
lotnisku. Dojechawszy do jego końca, za 
wreca i teraz, obrawszy kierunek na 
hangar, skąd przed chwiłą wyruszył, 
rozpędza się na dobre. Obserwujesz 
przez okno, pędzące po polu koło, które 
w pewnej chwili lekko odbija się od zie- 
mi-—i już płyniesz, jak po wodzie, po 
powietrzu. Z hangaru zrobił się po chwi- 
li filigranowy domeczek, z grupki ludzi 
przed nim kilka kropek... 

Rozwija się przed tobą, jak dostojna 
mapa, krajobraz pódwileński, rzeki i pa- 
górki leśne, łąki zielone i jesienne lasy. 
Widzisz Ponary, Wilję, poznajesz Land-- 
warów, a wszystko wydaje się nierzeczy- 

O godz. 4-ej następuje przerwa w posiedze 
niu do godz. 5,30. 

PO PRZERWIE 
Кохргама wznowiona po przerwie przeciąg 

ner4 siż do gudziny 1,15 w nocy. Wypełnily ją 
zeznania świauków oraz przemowieniu oskarży 
ciełla i obrony, jak rówsież „'sar.e słowa” 
oskarżonych. 

Korzystne zeznania dla Taraszkiewicza zło- 
żył dyr. gimn. białoruskiego Radosław Ostrow 
ski, podkreślając rozbieżność, jaka nastąpiła 
pomiędzy taktyką niepodlegiościową  stosowa- 
ną przez świadka a oskarżonego Taraszkiewi- 
cza, którego był przyjaciełem. 

Prokurator Michałowski scharakteryzował" 
moralność Taraszkiewicza, jako specjalnie groż 
ną dła państwowości polskiej i w związku z 
teim domagał się surowej kary. 

Taraszkiewicz w „ostatniem słowie* pod- 
kreślił, że jego działalność nie miała żadnej ły- 
czności z komunistyczną partją, gdyż jest on 
przedewszystkiem działaczem białoruskim i jest 
przekonany, że wyrok Sądu będzie dla niego 
sprawiedliwy. 

Ogłoszenie wyroku nastąpi 
1-ej p. p. 

Wobec późnej pory szczegółowe sprawo - 
zdanie z dalszego przebiegu procesu zamieści 
my w numerze jutrzejszym. 

SWać Fortepiamów, Płonia, Fieharmonji 

K. Dąbrowska 
+ (F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 8, m. 11 

dziś o godzinie 
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Morderca, ktėry byt ztym 
grabarzem 

W Rouen rozpoczął się tragiczny proces o 
morderstwo, które dokonane 9 lat temu, nie 
miało dotąd możności wyjść na światło dzien 
ne Temu 9 lat policja z Rondine pod Rouen do 
wiedziała się o zniknięciu bogatego rolnika 
Fleurego. 
Dzień jego zniknięcia był dniem powrotu z ro 
bót jego szwagra, robotnika rolnego Lemessie 
sa. Wiedziano, że stary Fleury był katem dla 
swej żony, a siostry Lemessiera, wiedziano, że 
między małżonkami często dochodziło do naj- 
gorszych scen. Nie było jednak żadnych dowo 
dów. I policja, i sąsiedzi pozostali przecież 
sceptyczni: „nie darmo Lemessier brał udział 
w pracach nad przekopywaniem pobojowisk w 
Szampanji i wykopywaniem, by je przenieść 
do wspólnych mauzołeów, zwłok tysięcy poleg- 
łych*. 

1 dopiero obecnie natrafiono na Ślad i Le- 
messier przyznał się do zbrodni. Oto w dniu 
12 września 1923 roku wróciwszy z Szampanji 
został siostrę pobitą do krwi przez męża. —- 
Była może godzina 11 w nocy. Fleury spał w 
drugim pokoju zupełnie pijany. Po krótkiej roz 
mowie z siostrą Lemessier wszedł do jego po- 
koju i strzelił mu z rewolweru prosto w skroń. 
Następnie kazał siostrze zmyć ślady krwi i 
sam zaniósł trupa do lasku odiegłego o 2 km. 
i tam zagrzebał go. Policja na drugi dzień nie 
mogła nic odnaleźć. 

Przypadek sprawił jednak, że doszło do wy 
krycia morderstwa: 00 latem bieżącego roku 
właściciel owego lasu sprzedał go innemu są- 
siadowi, który rozpoczął wyrąb, a z wiosną 
1933 r. miał zamiar zaorać ów grunt. Lemessier 
postanowił do tego nie dopuścić i samemu od- 
kupić to miejsce: obawiał się, że zbyt płytko 
ukryte zwłoki zostaną wydobyte lemieszem.-— 
Niepokój jego zdradził go i wydał, Na wiado- 
mość o teim sióstra jego popełniła samobój - 
stwo, rzucając się do studni swego obejścia. 

PREST. 

  

OWE ŚLADY Z INGRANDES 
Gdy Paryż nic nie może — studenci... 

Oto nowe nasze komunikacje fran- 
cuskie w związku z tem wszystkiem, 
co się kryje za tajemnicą zamachu pod 

Ingrandes, zamachu na pociąg premje- 

ra Herriota: 

W Rennes, Rennes stolicy tego kraju, któ- 
ry być może w razie stuprocentowego zwy- 
cięstwa Niemiec, byłby się stał naprawdę „wol 
nem księstwem bretońskiem*, w Rennes i w 
Nantes, w Nantes, do którego na wieki i na 
zawsze przylgnęła krwawa pamięć  „topieli* 
urządzanych przez jakobinów ofiarom rewoiu- 
cji francuskiej, w tem Rennes i w tem Nantes 
od dni 10 pracuje cały sztab policyjny, paryski, 
cała plejada Sherlocków bada NAJLŻEJSZY 
ślad prowadzący od zerwanego toru kolejowe- 
go, toru, po którym miał przebiec pociąg szeia 
rządu francuskiego. I nic. 

Jest moc sygnalizacyj i moc donosów: 
policja operuje mając swe stoły biurowe, za- 
rzucone mnóstwem pism, anonimów, podpisa- 
nych pełnem imieniem i nazwiskiem. 

„Jest to jakby olbrzymia ankieta — 
może oświadczyć prasie szef śledztwa 
Ducloux — nigdyśmy się nie spodzie- 
wali, że tego będzie tyle. 

Ale p. Ducloux nie mówi wszystkiego. P. 
Ducioux może jeszcze dodać, że teraz dopiero 

  

Lotaryngji 

władz francuskich, wiceminister do Spraw: Al- 
zacji i Lotaryngii Marchandeau (x) oraz konsui 
R. P. w Strasburgu p. Lechowski. (xx). 

Na zdjęciu naszem widzimy: p. Min. Mar- 
„chandeau i konsula Lechowskiego wśród kolo- 
nii polskiej Creutzwald. 

wiste, tak bliskie, a minjaturowe, tak na- 
macalne, a zasnute lekką mgiełką marze- 
nia. Horyzont jest zamglony; skoro wzbi 
jamy się wyżej, maszyna wjeżdża w 
chmury, które przesłaniają widok. Wtedy 
dzielnv nasz pilot, pan Burzyński, łagod 
nie zniża lot — i potem już przez dłu- 
gi czas lecimy tak nisko, że odróżniamy 
dokładnie konie pasące się i kury i in- 
ną „žywiolę“, która, przerażona warko- 
tem aeroplanu, pierzcha na wsze strony. 

W kabinie jest ciekawie i wesoło. 
Pasażeiowie (wśród których jest jedni 
pani), przez szybki patrzą w dół takim 
wzrokiem, jak dzieci przyglądają się 
pierwszej choince. Ten i ów rozgląda 
się wśród przedmiotów swego otoczenia. 
Studjuje mapę z wyrysowaną prostą czer 
woną linją lotu. Patrzy na zegarek i rad, 
że jeszcze ma przed sobą prawie dwie 
godziny. Inny sięgnął do metalowego 
pudełka, wydobył zeń spora dawkę wa- 
ty — i pcha ją sobie teraz w uszy, by 
zmniejszyć dudniący odgłos maszyny. Je 

szcze inny ogląda dokładnie jedną z pa- 

Lierowych torebek, które ma przed so- 

bą.... na wszelki wypadek. Ale takie „wy 

padki* morskiej (czy obłocznej) choro- 

hy są dość rzadkie, albowiem podrzuca- 
nic przy jako tako normalnej pogodzie 
jest minimalne, a nieraz wogóle go nie- 
ma. Jedziesz —i masz stuprocentowe u- 
czucie pewności. Po dłuższym czasie 
chce ci się spać — i drzemiesz sobie 
smacznie na wysokości 600 metrów (wy 
sokość odczytujesz z zegarka w kabinie). 
Potem czytasz sobie, albo chrupiesz cze- 
koladę — wszystko ci wolno, tylko nie 
wolno palić i nie wolno wysiadać w 
biegu. Zakaz ten jest tu surowiej prze- 
strzegany, niż w tramwaju... 

Już teraz krajobraz nie jest ci znany, 
tylo od czasu do czasu poznajesz — to 
Druskicniki, to wspaniałą panoramę Gro 

zobaczono, jak głęboko dosiąkł w Bretanii 
separatyzm, ta podziemna praca, w której tak 

dobrze umiały się zataić nici berlińskiej roboty. 

JEDEN, JĘDYNY ŚLAD. 
Nic nie zdołało się ustalić. Policja paryska 

raz jeszcze okazała, że jej cały węch śledczy 

kończy się na trzecim kilometrze od rogatek 

Paryża — oto najtrafniejsza ocena wyników 

śledztwa. Całą swą energję skoncentrowało ono 

nad wykryciem numeru samochodu, którym u- 

ciekli po zamachu na tor kolejowy separaty- 

Ści. W rezultacie imponującym tej akcji, otrzy 

mano 173 numerów samochodów, jakie w po- 

biiżu przeszły rogatki miejskie. I oczywiście -— 

nic, 
Dopiero obecnie udało się wpaść na inny 

ślad: oto policji dostarczono zaproszenie na 

pewne zebranie studentów bretońskich, gdzie w 

porządku dziennym widniał i taki skromny 

punkt: „sprawozdanie z wczorajszych zajść”. 

Owo „wczoraj* nie było wedle dat zgoła innym 

dniem, niż dzień zamachu, A więc na tem ze- 
braniu więc w obecności kilkudziesięciu może 
osób, zdawano sprawę z zamachu demonstra- 

cyjnego na premjera? 

TO BYŁA RZECZ DODANA. 

Szczegółowe dodanie owej kartki wykaza- 
ło jeszcze co innego. Oto słowa o owym taje- 
mniczym punkcie obrad były napisane inną 
ręką i jakby później, niż reszta. Policja wkro 
czyła w las domysłów: w chwili gdy karika ta 
byja rzucona na poczcie, nie było jeszcze za- 
machu: miał on dopiero mieć miejsce za kilka 
godzin. A zatem? Zatem, czyżby ten, co dopi- 
sywał, i ten, co rzucił, wiedział z góry o pla- 
nowanym czynie. Czy był jednym z jego 
sprawców? Czy może tylko — jak twierdzi pre 
zes owego stowarzyszenia studentów  bretoń- 
skich — czynił w owym dopisku aluzję do 
drobnych demonstracyj jakiemi  autonomiści 
bretońscy chcieli „uczcić* pobyt premjera w 
ich kraju? Ten jeden, jedyny ślad, jakiż nikły, 
jakiż bardzo, bardzo mały wobec tamtego 
wszystkiego. 

W niedzielę, wieczornym pociągiem do 
Paryża dojechał z Rennes pan Ducloux. Ter 
wyjazd był wyjazdem symbolicznym: wytraw- 
ny „Flic” policyjny paryski wyjeżdżał odwoła- 
ny, bez najmniejszego rezultatu. Już policja 
miejscowa okazała się lepszą. A przecież pary 
ska policja jest jedną z najlepszych w świe- 
cie Ducloux był poz ręką i wychowankiem 
oberpolicmajstra Paryża, znanego powszechnie 
Csappea. jego niepowodzenie było symbolicz 

policja paryska, okazało się, nie rozumie 
już rzeczy dziejących się o 200 klm. od stolicy. 
Wiek radja, telefsnu, samolotu, nie zbliżył, ale 
cddalił od siebie prowincję i stolicę. Pozosta- 
ły, i pozostaną zapewne niewykryte, niewyśle- 
dzone owe ślady na rozmokłej deszczami zie 
mi, rozrzuconej wybuchem ziemi toru pod in- 
grandes, 

PREST 

  

dna z majestatyczną wstęgą Niemna... 
Tamten cały horyzont po prawej ręce — 
pedobny jak dwie krople wody do lewe- 
go —- to Litwa. Lotnik specjalnie uważa, 
by nie zboczyć o kilka milimetrów i nie 
znaleźć się nad tym „cudzym* krajem. 
Morze chmurek, które cię otacza ze- 
wsząd i tworzy wspaniały baldachim 
nad totą — skrzy się najbogatszą ganią 
kolorów od rozrzutnych promieni słone- 
cznych. Wciąż lecimy nisko — 100, 150 
metrów nad ziemią. Przez to wrażenie pę- 
du jest większe; gdyż na wyżynie 600 
czy tysiąca metrów ma się prawie wra- 
żenie bezruchu. A tymczasem szybkość 
lotu waha się między 120 a 180 kilome- 
tirów na godzinę. Ledwo się obejrzysz, 
już minąłeś Białystok, już masz przed 
sobą Małkinię — kichniesz parę razy, a 
to już Warszawa. Coraz gęstsze pod to- 
bą kominy, wille i domki letniskowe, 
fabryki i szopy, laski i szosy, aż zbie- 
gowisko budowli gęstnieje w zwartą ciż 
bę i jesteś już nad szarą, zbitą masą 
Pragi. Szeroka stalowa wstęga Wisły, 
przecięta kilku mostami, Park Ujazdow- 
ski, Aleje, znów gęstwa kamienic, kościo- 
ła Zbawiciela, tuż, tuż pole wyścigowe 
a samolot już zniżył się tak, że prawie 
zawadza o dachy wyższych domów czyn 
szowych. Motor sfolgował, maszyna kła 
dzie się zlekka na skrzydło, jedzie deli- 
katnie wdół, już prawie dotyka kołami 
trawnika, szoruje przez chwilę tuż nad 
nim — i wreszcie zlekka elastycznemi 
kołami dotyka ziemi. Już masz grunt pod 
nogami, już zwalniasz biegu, już powoli 
zataczasz krąg na lotnisku i— jak kare- 
ta zaprzężona w cztery powolne konie 
dojeżdżasz powolutku przed budynek sta 
cyjny „Lotu*. Po chwili dotykasz stopą 
autentycznej ziemi — i pytasz oczeku- 
jących cię na lotnisku znajomych: 

— Hallo, co tam słychać ц was na 
ziemi?!... 

W WIRZE STOLICY 
569 TOWARZYSTW NAUKOWYCH GRATU- 

LUJE WARSZAWSKIEMU 

XXV-lecie Warszawskiego Towarzystwa 
Naukowego odbyło się uroczyście w odrestau 

rowanym nareszcie pałacu Staszica, tak, że 

święto nauki nie pozostało w tyle za świętem 

straży ogniowej. 
Przemawiali: prezes Towarzystwa Sierpiń - 

ski, prezes Akademji umiejętności, prezydent 

miasta Słomiński, minister  Jędrzejewicz... jeśli 
kto miał jakie wątpliwości, co do pożyteczno- 

ści i znaczenia Nauki, to musiały one prysnąc 

pod naporem tych mów, wykazujących niezbi- 

cie, że Nauka, to wielka rzecz!! Sala była peł- 
na poważnych, łysych, myślących panów, z 

których najleniwsi wydali po kilkanaście to- 

mów. 

"Towarzystwo potrzebuje pieniędzy i wciąż 

ma ich zamało. Dawniej subsydja wynosiły 

370.000 rocznie obecnie spadły one do 70,000 

a przecie dotychczasowy remont pałacu poch'o 

nął niiljon złotych, jeszcze jest dużo do zro- 

bienia — 200.000 ledwo starczy. Moskałe byii 

mistrzami w burzeniu, nie rozwalili murów, po- 

zatem doprowadzili pałac do stanu  chiewika. 

„Józef hr. Potocki ofiarował Towarzystw 

piękny dom na ul. Śniadeckich; Towarzystwo 

wynajew ten dom magistratowi na gimnazjum, 

pobierane 50000 zł. komornego są dziś pod- 

stawowem źródłem dochodu. lle trzeba było 

się rabiegac, natuptać, nakołatać i naprosić. . 

by wydębić pieniądze na remont pałacu — ła- 

twie: napisać encyklopedję niż z niczem odno- 

wić jedną salę. Franciszek Pułaski, długoleta: 

-ekretarz Towarzystwa, położył w tej gospo- 

darczej mordędze 1 ajwiększe zasługi. 

Towarzystw» co roku przyznaje nagrod; 

za prace w różnych dziedzinach. A ileż prac 

zostało wydrukowanych nakładem Towarzyst - 

wa, przez te 25 lat 45.000 stronic! Obecnie 

ilość wydawnictw spadła do 14 poprzedniej 

ilości rsaterjału wartościowego wciąż przyby- 

wa, nadzieje na wydrukowanie wciąż maleja 

Wręczono medal z podobizną byłemu pre- 

zesowi Towarzystwa prof. Żórawskiemu, wy- 

słuchano prelekcji Hubera o najnowszych zd: - 

byczach matematyczno— przyrodniczych, prze- 

leciano po salach muzeum archeologicznego, 

podpisano się w grubej księdze i otrzymaw- 

szy książkę ze szczegółowym opisem  działal- 

ności Towarzystwa od chwili swego założenia 
— pióra M. Handelsmana, wszyscy  pobiegli 

na obiad. Tłum na ulicy przyglądał się z zain- 

ieresowaniem, jak Prezydent wsiada do samo- 

chcdu. Karol. 
  =0-0-0=— 

Trędowaci u ministra 
Przed dwoma dniami Bukareszt był świad- 

kiem sensacyjnego zdarzenia: oto z dworca to- 
warowego, dokąd  odprowadzono specjalnie 
chroniony wagon, przybyli w dwóch samocho 
dach sanitarnych delegaci zagubionej w górach 
Siodmiogrodu małej wioski Ticzilesti. Ticzilesti 
— to od trzech wieków wieś trędowatych, do 
której ludność najdalszych stron zwozi chofych 
dotkniętych tą straszną chorobą. 

Są to niezmiernie interesujące dzieje: gdy 
w wieku 17-ym podczas pochodu wojsk sułtań 
skich na Austrję przywędrowała za armją zara 
za, lennik Konstantynopola a książę Siedmio- 
grodu, rozkazał wszystkich, choćby lekko zara- 
żonych, spędzić do owej dalekiej za górami, 
za lasami położonej osady i tam im kazał 
mieszkać. Wydalanie się było karane śmiercią. 
Ktoby przekroczył z zewnątrz zapowietrzony 
okręg — nie miał prawa powrotu. Przestrzegnli 
tego zazdrośnie sami trędowaci, donosząc wła 
dzom o każdym wypadku. W bajkach połu-- 
wniowego Siedmiogrodu, snują się dotąd opo 
wieści o pewnej młodej parze, kasztelance wę 
gierskiej i górału, którzy uciekli razem w 
świat, a dopędzani przez pogoń ojca panny — 
schronili się „za czarne wiechcie”* (tak nazy- 
wano granice Ticzilesti),  woląc życie wśród 
trędowatych, niż rozłączenie i kary. 

Od tego czasu wiele przeszło, ale po dziś 
dzień Ticzilesti jest schroniskiem dla ludzi do- 
tkniętych straszną chorobą Wschodu. Rząd ru- 
muński łożył zrazu dość wiele na utrzymanie 
tej osady, obecnie jednak była ona w opłaka- 
nym stanie. Wreszcie delegacja kilkunastu trę- 
dowatych udała się do stolicy i tu stawiła się 
u ministra zdrowia Joanitescu, Ten wysiuchał 
ich i natychmiast połecił wypłacić około 20 
tysięcy złotych t. zw. „zimowej zapomogi“ 0- 
raz przyrzekł, że z wiosną 1933 rozpocznie: się 
budowa dużego sanatorjum dla trędowatych.— 
Obecne szałasy są tylko rozsadnikami zarazy. 

PREST. 

W kilka minut potem 
orzesz samo serce Warszawy. 

A teraz inny obrazek. Ty, Wilnianin, 
masz ważny służbowy interes w Warsza 
wie, albo jedziesz do krewnych na świę 
ta, W dawnych czasach robiło się to tak. 
Albo człowiek dostał urzędowy bilet bez- 
płatny, albo kupował za krwią swej pra 
cy zdobyte pieniądze bilet w Orbisie, lub 
w okienku na dworcu. To już niewielka 
różnica — np. przed świętami — czasen' 
siedząc na własnym kuferku w korytarzu, 
jak Jeremjasz na gruzach Jerozolimy, 
przez 8 bitych godzin, w kurzu, zgiełku, 
sadzy i dymie, niewygodnie, nudno i 
długo — och, jak długo!... Gdy potem: 
zajechał nad ranem do Warszawy, wysia 

dał z rozpalonego wagonu, potprzytom- 
ny, zaspany, zbity z nóg na cały dzień 
następny. Czy bardzo przesadziłem w 

tym obrazie? — A teraz? Zamiast 7 czy 

8 godzin — dwie i pół. Zamiast sadzy 

i dymu — czysty przestwór. Zamiast 

tłoku i stolca z własnej walizki — - 

wygodne miejsce w fotelu. Wysiadasz w 

Warszawie świeży, wypoczęty, Czysty, 
umyty i ogolony, wesół i zdrów, pełen 

wrażeń niezwykłych, z błękitem nieba w 
oczach i filuternemi obłoczkami w ser- 

cu!! I jak tu się wahać, jak tu nie wołać 

o skrzydła dla siebie, dla swych żon, ma 

tek i dzieci, na zawsze, na codzień!! 

Bardzo przepraszam sympatyczne Zi? 

sztą władze kolejowe, jeżeli je tak szpe- 

tnie oczerniam ich własnym dymem. Tru- 

dno — lokomotywa — to nie trzy 220-to 

konne motory! Pullmann najlepszy — te 
nie Fokker skrzydłaty, cały w polskich 

iabrykach zrobiony! Najbardziej luksusa 

wego sleepingu nie oddam za ten fote! 
w samolocie! 

Z powrotem z Warszawy do Wilna, 

w cztery dni później, jazda była taka. 

Dzień był chmurny i wietrzny. Gdy zja- 
wiłem się ze współpasażerami na lotni- 

taksówką 

  



POLONIŚCI UCZCILI 
WIESZCZA 

Wezoraj w poniedziałek o godz. 19 od- 
był się w salii Śniadeckich wieczór ku czci 
Wyspiańskiego. Wieczór zaaranżowało i 
wyłkomało kalo studentów, polonistów. 

Napisanie recenzji z tego wieczoru 
przychodzi mi z trudnością. Przed wieczo- 
ram miałem pewme wątpliwości. Jak się u- 
bnać? Czy wystarczy ciemny marynarko- 
sńy garnitur, czy wdziać coś wizytowo- 
czarnego? Zawszeč to wieszcz, dwudzie- 

stopięciolecie i uroczysty wieczór. Nie w 
kij dmuchał. Ubrałem się więc 'w* ciemny 
marynarkowy garnitur. Złożyło się tak 
szcząśliwie, że mić raził na sali: większość 
publiki siedziała w paltach i kaloszach. 

Wieczór miał rozpocząć się o godz. 19. 
Gdy wybiła już 19 i pół, i jeszcze ani sly- 
chn ami widu, sądzilem, że uczczenie poety 
ma polegać ma |półgodzinnem milczeniu. 
Ade a godz. 19 m. 40 zaczęło się. Na estra- 

dę wstąpił jakiś student i dudniącym gło- 
sem (sala Śniadeckich ma być mieakusty- 
czna) oświadczył, że młode pokolenie szu- 
ka w (Wyspiańskim czegoś innego i nowe- 
go, niż robiły to dotychczasowe pokolenia, 
i że koleżanka, która zaraz zabierze głos, 

coś o tem powie. 

Wyszła koleżanka. Głos jej huczal głu- 
che po sali (zawszeć to wieszcz, dwudzie- 
stopięciolecie i zła akustyka). i dlatego 
też mie właściwie z pólgodzinnego przemó- 
wienia nie mogłem zrozumieć. Słyszałera 
tylko pojedyńcze słowa i zwroty: mesja- 
nizm, praca organiczna, pozytywistyczna 
trzeźwość, stańczycy, szkoła krakowska, 
reakcja, przeszłość i przyszłość, moder- 

niran, jeden tylko jeden cud, ale oni mie 
chcora chcieć, człek człekowi nie dorówna, 
i przyszedł on, wyzwolenie, państwowość... 
Rozumiałem z tego, że jednak koleżanka 
mie szukała w Wyspiańskim czegoś nowe- 
go, i oceniłem jej wypnacowanie tylko ja- 
ko dostateczne, stwierdzając jednocześnie 
chwalebną pilność i staranność. 

Zresztą, nie mogłem głębiej zastana- 
wiać się mad niem. Przede mną siedziało 
kilka młodych studentek, za mną caly rząd 
zajęły uczenice gimnazjum Orzeszkowej. 
Pisały do siebie karteczki, posyłały do o- 
glądamia fotografje, gawędziły i śmiały 
się. Świeże ich głosy i żywiołowa mło- 
dmieńcza wesołość oblewały mię ztylu u- 
pajającą falą i kazały co chwila zapom- 
nieć, gdzie się znajduję. Tak doczekałem 
kończ referatu koleżanki. Potem nastąpiły 
chóraine recytacje. Kilkanaście studentek 
i studentów mówiły na głosy: 

4 idą posępnie, 

4 biją im dewony 

Że wszystkich kościołów 
Załobne... 

A. jeden student udawał basem dzwon. 
Z końca sali młodzież wołała: bis! 

_ Trudno powiedzieć, czy wieczór udał 
się, czy mie. Było dosyć wesoło. wysz. 

® 

Po wypadkach Iwow- 
skich 

Zajście uliczne, jakie miało miejsce we 
Lwowie, gdzie: między powracającymi nocą po 

komersie korporacyjnym studentami a grupą 
žydyw — szumowin podmiejskich, jak donoszą 
depesze, i które zakończyło się tragiczną 
śmiercią polskiego studenta, nie mogło nie u- 
czymić wrażenia w rzeszach akademickich. — 
Mylne jednak były przypuszczenia, bezskutecz- 
ny prowokacyjny sposób, w jakim zredagował 
swą depeszę © nieszczęściu jeden z organów 
wileńskich: i spokój, jaki bez względu na wra 
żenie panował przez cały dzień wczorajszy na 
USB był dowodem rozwagi akademickiej i u- 

miara, zapanowania ogółu nad „posunięciami“ 
pewnych „rganizacyj i pewnych jednostek, 

pofitycznie wygrywających od lat sprawę ży- 
dowską. 

Zajście twowskie znajdzie się niebawem 
przed sądem, zabójca ujęty został na miejscu 
-abwodoi, jego odpowiedzialność nie ulega bodaj 
watpliwošciom. Sąd też niewątpliwie będzie u. 
miał wymierzyć sprawiedliwość w sprawie któ- 
ra miestety pociągnęła za sobą nową ofiarę mio 

dego „życia. Surowy wyrok niech będzie przy 
najmniej ma najbliższą przyszłość przestrogą — 

a proces niech jak najwierniej wyświetli cało- 
kształt, wszystkie momenta zajścia. K. P. 

  

WILNO. — W swoim czasie donosi- 
liśmy, iż do władz sądowo - śledczych 
wpłynęła skarga niejakiego Hewela Кго- 
mera, właściciela kamienicy przy ulicy 
Kijowskiej nr 2, w której oskarżał on 
bankowca Trockiego oraz dwóch jego 
współpracowników o przywłaszczenie ak 
cyj Wileńskiego T-wa Kredytowego war 
tości 25 tys. zł. 

Kremer w swoim czasie powi.rzył te 
akcje wspomnianemu z tem, żeby je jak 
najkorzystniej sprzedał. 

Wrocki jednak w ciągu dłuższego cza 
su akcyj tych nie sprzedawał, tłuma- 
cząc się, iż dotychczas nie nadarzyła się 
korzystna okazja.— W międzyczasie w 

SŁOWO 

Uciekł po przywłaszczeniu 25.000 zł. 
mieście rozeszły się pogłoski, iż Trocki 
znajduje się w tarapatach pieniężnych. 
Przyparty do muru przyznał się wówczas 
że akcje sprzedał, zaś gotówkę roztrwo- 

nit. > 
P. Kremer złożył wówczas skargę do 

władz śledczych. W wyniku przeprowa- 
dzonego dochodzenia wydane zostały 
przez prokuraturę zarządzenia zatrzyma- 
nia Trockiego oraz jego współpracowni- 
ków Gurwicza Szeitela i Wajnsztejna 
Lejbę. Trockiego ше zatrzymano, wo - 
bec nieodnalezienia go w Wilnie. Rodzi- 
na poszukiwanego oświadczyła, że wyje 
chat w sprawach handlowych do W:r- 
szawy i dotychczas nie wrócił. 

Sąd doražny nad żonobójcą 
WILNO. — W dniu I grudnia rb. w Wilej 

ce odbędzie się sąd doraźny nad Mikołajem 
Rusakiem, oskarżonym 0 zabójstwo swej żony 

  

Dzis 29 

Saturnina 
Jatre 

And.zeja 
RU 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 28 LISTOPADA 
Ciśnienie średnie: 763. 

Temperatura średnia: -4. 

Temperatura najwyższa: 4-5. 

Temperatura najniższa: +-2. 

Opad: 2 mm. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: wzrost: 

Uwagi: mglisto i 
godnie. 

PROGNOZA POGODY ?.1.M.-a 
Zachmurzenie zmienne z przelotnemi opa- 

dami. — Temperatura bez znacznych zmian.-— 
Umiarkowane, na wybrzeżu porywiste wiatry 
zachodnie, potem północno - zachodnie i poł- 
nocne. 

Wschód słońca g. 7,01 

Zachód słcńca g. 15,09 

deszcz, wieczorem po- 

  

KOŚCIELNĄ 
— ROCZNICA: KONSEKRACJI J. E. 

KS. METROPOLITY WILEŃSKIEGO. — 
W dniu 30 bm. przypada rocznica konse- 
kracji JE. ks. Metropolity Jałbrzykow- 
skiego. 

NABOŻEŃSTWA 
— Roraty służby żeńskiej. W środę dnia 

30 listopada o godzinie 6 będą odprawione Ro- 
raty na intencję Związku Żeńskiej Siużby Do- 
mowej im. św. Zyty w kościele św. Ducha (po 
Donunikańskim. Zarząd. 

MIEJSKA 
— Redukcje w magistracie. — W. związku 

z planem reorganizacyjnym  biurowości, z dr. 

1 grudnia spodziewane są dalsze redukcje pra 

cowników. Dotkną one przeważnie wydział pe 

datkowy i to — jak słychać — urzędników 

kontraktowych. 

—. Wznowienie ruchu koiowego na ulicy 
Wileńskiej. — Wczoraj w godzinach  popołu- 
dniowych wznowiono ruch na ul. Wileńskiej. — 
zamknięty na przestrzeni od magistratu do ko 
ścioła św." Katarzyny w związku z układa- 
niem tam próbnego odcinka jezdni z kostki be 
tonowej. 

Jezdnia ta po jej ułożeniu była zaniknięta je 
szcze przez tydzień zgórą a to celem należytc- 
go wyschnięcia i stężenia zaprawy betonowej 
którą spojono poszczególne kostki. Dla przy - 
śpieszenia tego procesu i zabezpieczenia no- 
wej jezdni prze wpływami atmosterycznemi, — 
była ona przez czas dłuższy przysypana grubą 
warstwą piasku. : 

— AKCJA O POTANIENIE PRĄDU 
ELEKTRYCZNEGO. Zgodnie z zaleceniem 
komitetu do walki o zniżkę cen elektrycz- * 
ności, do dyrektora elektrowni inż. Glat- 

Eugenji podczas snu. — Rusakowi grozi kara 
śmierci. 

  

  

  

mana zgłosiła się onegdaj delegacja w, celu 
poinformowania się, jak dalece zniżka cen- 

nika elektrycznego odbije się ma finansach 
miejskich, oraz czy taka zniżka jest moż- 
liwa. 

Inż, Glatman zaznaczając, że co do mo- 
żliwości zniżki mie może mie powiedzieć, 
gdyż decyduje w tej sprawie magistrat, 

stwierdził, że najmmiejsza nawet zniżka cen 

prądu odbije się na budżecie miasta. Nie- 
dobory trzeba będzie łatać dalszemi reduk- 
cjami nawet w dziale oświaty lub opieki 
społecznej. 

Po wizycie u inż. Glatmana delegacja 
projektuje interwencję 'w! mągistracie. 

— Miejski tor saneczkowy. — Magistrat 
nosi się z myślą wybudowania dla szkół pow- 
szechnych toru saneczkowego na Górze Bou- 
ffałowej. Tor ma powstać w budującym się tam 
obecnie parku sportowym. 

AKADEMICKA 

— Społeczne biuro pośrednictwa pracy przy 
Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Akademi- 

sckiej USB uprzejmie prosi bezrobotnych magi 
strów, posiadających kwalifikacje na nauczy- 
cieli szkół Średnich o zarejestrowanie się w 
Społecznem Biurze Pośrednictwa Pracy przy 
Bratniej Pomocy — ul. Wiełka 24 — w ponie 
działki i piątki w godz. 14—15, wtorki i śro- 
dy w godz. 19—20 w możliwie najkrótszym 
czasie. Rejestracja jest przeprowadzana celem 
podjęcia akcji zapobiegawczej u miarodajnych 
czynników. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 173 Środa Literacka poświęcona będzie 

ndodym gościom z Warszawy i Łodzi. Młody, 
zdolny poeta, Roman Kołoniecki wygłosi, o Pa- 
wle Valery, odczyt, ilustrowany  przekładami 
jego poezjij. Drugą część wieczoru wypełnią 
autorecytacje Romana  Kołonieckiego i Kazi- 
mierza Sowińskiego, poety łódzkiego. 

Wstęp dla wprowadzonych gości 1 zł. 50 
czionkowie Związku i sympatycy — bezplat- 
nie. 

— Wil. Oddział Zrzeszenia Nauczycieli Geo 
grafji komunikuje, że we środę dnia 30 bm. o 
godz. 18,15 odbędzie się zebranie członków Ko 
ła R. lokalu gimn. s.s. Nazaretańek — Piasko- 
wa 3. 

. Na porządku dziennym referat p. mr. J. Sar 
nickiego pt. „Blok - diagram barwny, jako po 
moc w nauczaniu geograffi“. Odczyt ilustrowa 
ny będzie tablicami. 

— (WILEŃSKIE KOŁO ZWIĄZKU 
BIBLJOTEKARZY POLSKICH urządza 
we czwartek 1 grudnia 1932 o godz. 8-mej 
wieczór w Uniwersyteckiej Bibljotece Pu- 
blicznej i w porozumieniu z nią 102 zebra- 

nie ogólne z referatem p. Anny Dzwon- 
kówny: „Opracowanie zbiorowego katalo- 
gu czasopism w bibljotekach Rzeczypos- 
politej Polskiej". Akcja tą już rozpoczęta, 
będąca rezultatem jednej z uchwał II-go 

(Zjazdu Bibljotekarzy Polskich, obejmuje 
zagraniczne czasopisma № wydawnictwa 
ciągłe i zmierza to do znacznego ułatwie- 

nia pracy umysłowej. Katalog będzie wy- 
damy drukiem pod naczelną ned. dyr. St. 
Wierczyńskiego w. Poznaniu. Uniwersytec 
ka Bibljoteka Publ. 'w Wilnie staje się ©- 
środkiem pracy zbiorowej w naszym okrę- 
gu. Do uczestnictwa w zebraniu zaprasza 
się wszystkiich zainteresowanych. 

— Wiileńskie Towarzystwo Lekarskie. 31-e 
posiedzenie naukowe odbędzie się we środę 
dnia 30 listopada 1932 r. o godz. 20-ej w sai 
własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24 z nast. 
porządkiem dziennym: 

1) odczytanie protokułu ostatniego posie- 
dzenia, 2) demonstracje chorych i prepera- 
tów z Kliniki Chirurgicznej USB., 3) doc. dr. 
Hurynowiczówna: „Sprawozdanie ze Zjazdu 
neurologów niemieckich w Wiesbadenie, 4) inż. 
-. Rouba „Odkażanie ścieków szpitalnych ża 
pomocą chlorowania. 

— Z Wileńsko - Nowogródzkiej Izby Lekar 
skiej. — Zarząd Wileńsko - Nowogródzkiej 
Izby Lekarskiej przypomina swym członkom, - 
że wybory do Rady Izby odbędą się dnia 1 
grudnia we czwartek w lokalu Izby — Wilen- 
ska 25 — 3 w godzinach 10—19. W pomie- 
nionym czasie listy kandydatów do Rady Izby 
winny być złożone w lokalu Izby osobiście e- 
wentualnie przesłane przez pocztę, jednak nie 
później, niż do godz. 19 1 grudnia rb. й 

SZKOLNA 
— — Kurator Okręgu Szkolnego p. Kazimierz 
Szelągowski powrócił z wizytaci szkół grodzień 
skich i objął urzędowanie. 

— OTWARCIE KURSU METODYCZ- 
NO - PEDAGOGICZNEGO. Pan Kurator 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego dokona we 
wtorek dnia 29 listopada br. o godz. 17-tej 
otwarcia ikunsu Metodyczno - Pedagogicz- 
mego (ul. Wileńska 10, IH p. Państwowa 
Szkoła Przemysłowo - Handlowa im. E. 
Dmochowskiej), zorganizowanego przez 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskie 
go przy Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół 
Zawodowych. 

Kurs obejmuje szereg wykładów z za- 
kresu psychologji, pedagogiki, logiki, me- 
todyki ogólnej i przedmiotów zawodowych 

W. dniu otwarcia zostaną wygłoszone 
następujące wykłady: „Cel wychowania w 
dobie obecnej** — p. A. Jasiński, „Wycho- 
wanie państwiowo - obywatelskie* — p. 
E. Gulbinowa. : 

Informacyj, dotyczących programu 
kursu udziela Kierowniezka kursu p. He- 
lena Łapinówna w poniedziałki, wtonki i 
piątki: w godz. 10,30—11 rano, tel. 525. 

— Dożywianie młodzieży szkolnej, — Dy- 
rekcje i kierownictwa szkół w odpowiedzi na 
apel władz szkolnych wszczęły już akcję doży 
wiania i wspomagania niezamożnej  młodzie- 
ży szkolnej.— Ponadto na okres zimowy saie 
szkolne po godzinach wykładowych będą ogrze 
wane i oświetlane w celu umożliwienia mło- 
dzieży należytego odrabiania lekcyj. 

RÓŻNE 
— Odznaczenie oficera policji. Krzyż 

Zasługi za dzielność otrzymał podkomisarz Wł. 
Kudzewicz b. oficer wileńskiej policji politycz- 
пер у 

— CROSBY - HALL -- CLUB. W nie- 
dzielę 27 bm. odbyło się otwarcie angiel- 
skiego Orosby-Hall-Club'u przy Shelley's 
Institute. Liczmie zebrani członikowie, о- 
raz zaproszeni goście zostali powitani przez 
„panią Amnę Korsakową, dyrektorkę Insty- 

Po dwuletniich przygotowawczych pra- 
cach, przy dużem zainteresowaniu powsta- 
ła w Wilnie Giełda zbożowo - towarowa i 
Iniarska, dawno oczekiwana przez świat 
gospodarczy ziem wschodnich. Będzie ona 
miała doniosłe znaczenie dla życia gospo 
darczego kraju, regulując chaotyczny do- 
tychczas handel produktami rolmymi, usta 

lając ceny odpowiadające faktycznym sto- 
sunkom. Ponieważ obroty ma giełdzie wol- 
me są od podatku obrotowego, powstanie 
giełdy będzie nie bez zmaczeniia. dla. kon- 
sumeji m. Wilna. 

W wielkiej sali miowego gmachu Izby 
przemysłowo - handlowej przy ul. Mickie- 

TOKS S II IIS BATUTAI ED IESKO IAE TSS ESTA 
sku mokotowskiem (4 osoby w ten dzien 
leciały), oświadczono nam, że narazie 
mie polecimy. Dlaczego? Dlatego, że 
wprawdzie w okolicy Warszawy warun- 
i atmosferyczne są dobre, ałe nad Ora- 
nami jest mgła — więc pilot poczeka, ja- 
kie będą dalsze meldunki meteorołogicz- 
me. Lot odbywa się tylko wtedy, kiedy 
jest pewność bezpieczeństwa. Po trzeci 
kwadransach meldunek przyszedł ko- 
qzystny i wyruszyliśmy, a że mieliśmy 
wiatr w tę samą stronę, dólecieliśmy do 
Wilna w dwie godziny i 5 minut (pro- 
szę zważyć: zgórą 400 kilometrów!) Pi- 
łotował tym razem p. Kotarba; równie 
sympatyczny, budzący samą postawą 
wielkie zauianie. Leciał na wysokości od 
400 do 600 metrów, a przed samem lądo- 
waniem zrobił nam miłą niespodziankę: 
nie wylądował odrazu na Porubanku, 
lecz w ogromnem kole pochylony na le- 
we skrzydło, zatoczył łuk nad Wilnem, 
<lość nisko, tak, że było widać monogram 
<husteczki pewnej znajomej panienki, któ 
ra na ul. Mickiewicza wycierała nosek, a 
ma Zamkowej odróżniało się piegi na obli 
<zu zapatrzonego w naszą maszynę sztu- 
baka. 

Spyta kto, jakie — krótko mówiąc —- 
Są uczucia w czasie lotu. Odpowiem: bar 
“izo złożone. Najciekawsze jest dla mnie 
startowanie i lądowanie, oraz obserwa- 
<[а ziemi z niewielkiej wyżyny. Zresztą 
— ktoby się spodziewał samych górno- 
łotnych uczuć, wrażenia szybowania po 
bezkresie, oderwania się od ziemi w za- 
światy i— podobnych doznań romantycz 
nych — ten się z pewnością rozczaruje. 
Ałbowieni w samolotach „Polskich Linij 
Lotniczych Łot* leci się tak nieryzykow- 
mie, tak pewnie t bezpiecznie, tak nie- 
mai „autobusowo“, že dla ludzi żądnych 
silniejszych wrażeń, jest to chwilarni na- 
wet irytujące. Nie jest to Lunapark z ko- 
lejkami tatrzańskiemi i innem umyślnem 

bujaniem gości za ich własne pieniądze. 
Ktoś powiedział: latająca stodoła!  Tro-. 
chę jest w tem przesady, ale jednak, je- 
żeli zważymy, że samolotami podróżują 
kardynał Hlond i każdy minister w Eu- 
ropie i staruszkowie 80-letni i niemo- 
wlęta — to dojdziemy do wniosku, ze 
nic w tem niema ryzykanctwa. 

Od czasu, jak istnieje polskie  lotni- 
ctwo pasażerskie, nie było ani jednej ka- 
tastrofy samolotu komunikacyjnego! Pro 
szę to sobie dobrze zapamiętać. Nato- 
miast było już kilka w Polsce  jubileu- 
szów pilotów, którzy przelecieli po pół 
miljona kilometrów, nikomu krzywdy nie 
czyniąc. Obchodzą się z tym pasażeren:, 
jak z jajkiem i wiozą go przez prze- 
stworza jak kruchą wazę porcelanową. 
Każdy pasażer powietrzny ubezpieczony 
jest od wypadków na bardzo wysokie 
sumy — towarzystwo asekuracyjne je- 
szcze ani razu nie było zmuszone wypia- 
cać premii. 

Ktoś powie: to rzecz kosztowna. O- 
bliczmy. Z Wilna do Warszawy norina!- 
ny bilet kosztuje 50 złotych (autobus na 
lotnisko bezpłatny). Ale nikt prawie nor- 
malnego biletu nie kupuje, bo już np. bę- 
dąc członkiem LOPP'u, korzystasz ze zni 
żki 2Oprocentowej. A kto nie jest człon- 
kiem LOP'u? Taki więc bilet kosztuje 
mniej, niż Il klasa pociągu pośpiesznego, 
a prawie tyle, co bilet kolejowy III kła- 
sy. Inne, dalsze zniżki są dla oficerów 
i podoficerów, dla urzędników pań- 
stwowych i t.d. A ile zyskujemy finan- 

sowo na czasie, lecąc zamiast 8 godzin 
— 2 godziny? To też trzeba na gotówkę 
przeliczyć, bo czas to pieniądz nietylko 
w przysłowiu, ale naprawdę... 

Z lotnictwa komunikacyjnego należy 
korzystać nietylko dla podróży, alei dia 
przesyłania listów i paczek. Taryfa jest 
niedroga. Pamiętajmy, że list z Wilna do 
Lwowa, czy Gdańska leci 5 godzin, a pr 

cztą idzie 48 godzin, jeżeli nie więcej. 
Nie mówiąc o dalszych dystansach za- 
granicznych. Jakie to ma znaczenie dla 
kupiectwa, czy potrzeba tłumaczyć? 
Czyż nie zrozumie swej korzyści kupiec, 
jeśli jakiś artykuł psujący się, lub jakąś 
nowość otrzyma z Paryża w 24 godziny, 
a z Warszawy w 2 godziny? 

Niestety, wileńskie społeczeństwo 
wcale dotychczas nie docenia, o ile przez 
stworzenie tej linji lotniczej zbliżyło się 
do serca Europy. Osobiście latać zaczy- 
na coraz to więcej osób — z poczty lot- 
niczej jeszcze mało, zbyt mało korzysta- 
my. Nie umiemy dojrzeć własnych korzy- 
ści. Powoli i na to przyjdzie czas —. 
ale oby nie nazbyt powoli! 

A dlaczego rozwój lotnictwa komuni- 
kacyjnego ma tak doniosłe znaczenie po- 
wszechne, nietylko dla jednostek, które z 
niego korzystają, ale dla społeczeństwa, 
dla narodu? Jasną jest rzeczą, że obsa- 
dzenie przez Polskę szlaku powietrznego 
z Tallinu do Salonik, naprzełaj Europy 
— ma dla nas kolosalne znaczenie eko- 
nomiczne, polityczne i Bóg wie jakie 
jeszcze. Nie mówiąc o znaczeniu kadrów 
wyszkolonych świetnych pilotów, goto- 
wych lotnisk i maszyn — na wypadek 
wojny. W najbardziej zresztą pokojowej 
pracy rozwój tej gałęzi lotnictwa, zwią- 
zany jest ściśle z rolą, jaką państwo od- 
grywa w światowej rodzinie narodów. 

Stwierdzam uroczyście, że nie było 
przesady w tytule mej pogadanki „Jak ta 
w samolocie ładnie"... Kto ma jeszcze 
wątpliwości regjonalne, niech  zatelefo- 
nuje pod Nr. 80, do bardzo miłego czło- 
wieka, p. Markiewicza, kierownika wileń 
skiego oddziału L.L.P. „Lot*, W. H. 

JALNĖs 
"E 

Gietda zbožowo-towarowa | Iniarska w Wilnie 
wiczą odbyło się pod przewodnictwem b. 
ministra prof. Witolda. Staniewicza pienw- 
sze konstytucyjne zebranie giełdy zbożowo- 
towarowej i Imiarskiej w Wilnie. O zainte- 
resowaniu giełdą świadczy fakt, ze ma, 77 
uprawnionych do głosowania członków pow 
stającej giełdy, przybyło na zebranie 69 
członków, zarówno z Wileńszczyzny jak i z 
Warszawy, Białegostoku, Grodna, Nowo- 
gródka, Lidy i szeregu śnnych miast. 

Pierwsze konstytucyjne zebranie doko- 
nało wyborów jprzedewszystkiem Rady Gieł 
dowiej. W skład Rady tej weszło sześciu 
kupców i przemysłoweów, «czterech rolni- 
ków i przedstawicieli spółdzielni molniczych 
jeden przedstawiciel intendentury 'wojsko- 
wej, oraz desygnowany przez obie strony 
na przyszłego prezesa Rady Giełdowej p. 
Ludwik Chomiński, który będąc rolnikiem, 
jest jednocześnie reprezentantem sfer prze- 
mysłowych. 

Skład Rady Giełdowej przedstawiać się 
będzie jak mastępuje: 

1) Chomiński Ludwik, przemysłowiec i 
rolnik, dotychczasowy prezes komitetu or- 
ganizacyjnego Giełdy zbożowo - towarowej 
i Iniarskiej; 

2) Gilarowicz Lejzor, „prezes Związku 
dostawców dla mwojska; 

s Himmelfarb Eljasz, członek zarządu 
Związku dla handlu i eksportu Iniarskiego; 

4) Kamiński Władysław, poseł na Sejm 
prezes Związku Osadników; 

5) Kinkulkin Szymon, radca Izby Przem 
Handlowej, właściciel młyna; 

6) Korkliūski Aleksander, radca Izby 
Przem.-Handl., dyrektor Syndykatu Rol- 
niczego ; 

1) Szpumt Ruwin, współwłaściciel fir- 
my Iniarskiej; 

8) Taub Michał, radca Izby. Przem.- 
Handlowej, wspólwłaściciel browaru Szo- 
ipena ; 

9) inż, Trocki Saul, wiceprezes lzby 
Przem. - Handl., dyrektor Olejarni Kur- 
landzkiej ; 

10) Turczynowicz Ksawery, dyrektor 
Centrali Stowarzyszeń rolniczo-handlowych 

11) kpt. Tysowski Gustaw, przedstawi- 
ciel Intendentury DOK III; 

12) Zawadzki Feliks, rolnik. 
Wybrano 6 zastępców członków Rady 

Giełdowej (3 kupców, 2 rolników, 1 przed- 
stawieiel intend. wojsk.) Dokonano wybo- 
ru komisji rozjemczej, złożonej z 20 osób, 
i komisji rewizyjnej z 5 osób. 

Po zatwiiendzeniu składu Rady Giełdo- 
wej pnzez p. ministra przemysłu i handlu. 
giełda ma przystąpić w! jak najkrótszym 
czasie do Dena transakcyj. 

* 

Komisarzem Giełdy zbożowo - Towaro- 
wej i Lmianskiej w Wilnie został mianowa- 
ny: przez p. ministra przemysłu i handu p. 
Wacław Szaniawski, maczelnik wydziału 
rolnictwa i weterynarji wileńskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 

Zawieszenie w czynnościach 
urzędnika skarbowego 

WILNO. — Został zawieszony w czynn?- 

ściach kierownik wydziału przemysłowego w 
czwartym urzędzie skarbowym m. Wilna j. Dy 

gas. Zawieszenie nastąpiło na skutek zarządze- 

nia prezesa Izby Skarbowej. 
W swoim czasie p. Dygas pracował w pier 

wszym, obecnie zaś w czwartym urzędzie 
skarbowym i właśnie co do ówczesnej jego 

działalności Izba Skarbowa ma poważne za- 
strzeżenia. Do czasu wyjaśnienia stawianych 
mu zrzutów p. Dygas nie będzie pełnił swoich 
funkcyj. 

Projektowane demonstracje 
z racji procesu 

WILNO. — Centrałny Komitet Partji 
Komunistycznej .Zach. Białorusi z racji 
procesu Taraszkiewicza nakazał komite- 
tom rejonowym skierowanie do Wilna de 
legatów, którzy zademonstrowaliby swą 
solidarność z oskarżonym. 

Akcja ta mimo usilnej agitacji nie 
  

Taraszkiewitza 
przyniosła pożądanego eiektu, bowiem 
poza nielicznemi wyjątkami, nikt z pro- 
wincji nie przyjechał. 

Znanych agitatorów policja zatrzyma 
ła. Również na terenie miasta nie zanoto 
wano wcale wystąpień miejscowych wy- 
wrotowców. L 
  

Dezerter na czele bandy włamywaczy 
WILNO. Ostatnio ma terenie miasta 

popełniono cały szereg zuchwałych wia- 
mań, sprawcy których narazie byli nieu- 
chwytni. Między innymi zorganizowana 
banda ograbiła Szlomę Galisza (W. Pohu- 
lanika9), Helenę Matulaniec (Antokolska 
8). Edwarda Podolińskiego (z. Literacki 
11) rabując z jego kiosku przy zbiegu ul. 
Mickiewicza i pl. Katedralnego większy 
zapas papierosów. Ponadto dokonała ban- 
da innych licznych kradzieży mieszkanio- 
wych. 

Pewne poszlaki co do sprawców tych 
włamań policja powzięła po otrzymaniu 
listów gończych, poszukujących szeregow- 
ca 42 pp. Olgierda Kisiela, znanego w Wil- 
nie przestępcę, który zdezerterował z od- 
działu i ukrywał się na terenie Wilna. 

Pewnego wieczoru przed dwoma tygo- 
dniami fumkcjonarjusz policji śledczej za- 
uważył Kisiela, wychodzącego z bramy do 
mu 'nr. 30 przy ul. Wielkiej i usiłował go 
zatrzymać. Dezerter rzucił się jednak do 
ucieczki i biegnąc ciemną ul. Sawicz, do- 
padł zaułka Łotoczek, gdzie wprawdzie zo 

stał ostrzelany przez goniącego go wywia- 
dowcę, lecz zdołał ukryć się 'w jednej z 
bram, 

Ustalenie okoliczności, że Kisiel bywa 
przy ul. Wielkiej 30, spowodowało rozto- 
czenie obserwacji nad wspomnianą pose- 

s 

= emojć ona przeszło tydzień i uwień- 
czyła się rezultatem. 

Właśnie :wiczoraj wieczorem Kisiel w 
towarzystwie jeszcze dwóch osobników, 
jak potem stwierdzono, członków jego ban 
dy, usiłował wejść do obsenwowanego do- 
mu, lecz w tym momencie został areszto- 
wany i przewieziony do aresztu. 

Wraz z nim zostali aresztowani znani, 
a miebezpieczni włamysacze Br. Olechmo- 
wicz i Wacław. Staszewski. 

Oni to wszyscy trzej byli sprawcami 
ostatnich włamań, na co znaleziono dowo- 
dy podczas rewizji u pasera Gudelca przy 
ul. Żydowskiej i u dozorcy domu przy ui. 
Wielkiej 30, Aleksandra Nowickiego gdzie 
jak się potem 'wyjaśniło, banda Kisiela 
miałą swoją .melinę", я 

tutu. Poczem zabrał głos Mr. Bridge, któ- 
ry przedstawił cele i zadania nowopowsta- 
jącego Klubu. Następnie p. Abramowiczó- 
wna wypowiedziała kilka pięknych poezyj 
Shelley'a W końcu p. Sakowiczowa, zeszło- 
roczna stypendystka Instytutu wypowie- 
działa ładną angielszczyzną wrażenia swe 
z pobytu w Londynie. Po ukończeniu ofi- 
cjalmej części programu, goście spędzili 
mile chwil parę przy kawie i ciastkach, 
podejmowani przez uprzejme gospodynie. 

— Przeciwko paleniu przemycanego tytoniu. 
Prezydent miasta w specjalnym okólniku we- 
zwał cały personel miejski do zwalczania prze 
mytnictwa tytoniu i niepopierania wyrobów z 
tego źródła. 

Również Kuratorjum szkolne zwróciło się w 
tej sprawie do nauczycielstwa, zalecając akcję 
przeciwko przemytnictwu. 

— DZIS WILNO OBOHODZI ŚWIĘTO 
PODCHORĄŻYCH. — Program: uroczysto 
ści następujący: godz. 9 mabożeństwo w 
kościele garnizonowym św. Igmacego; g. 
9,50 przysięga na placu Jezuickim przed 
DOW.; godz. 1015 defilada kompanji Pod- 
chorążych Rezerwy przed D-cą 1 Dyw. Le- 
Ejonów gen. Skwarczyńskim przy placu 
im. E. Orzeszkowej; godz. 20-ta unoczysta 
Akademja w małej sali miejskiej przy ul. 
Końskiej 3. Wstęp za zapnoszeniami. 

— ZARZĄD ZWIĄZKU PODOFICE- 
RÓW REZERWY R. P. w Wilnie w związ- 
ku z rocznicą Powstania Listopadowego u-- 
nządza w lokalu własnym przy ul. Domini- 
kańskiej 13—19 w dniu 29 listopada br. 
o godz. 20-tej akademję. 

Obecność członków obowiązująca, goś- 
eie mile widziani. Wstęp bezpłatny. 

— OBCHÓD POWSTANIA SŁUCKIE- 
GO. — W: miesiącu listopadzie przypada 
rocznica białoruskiego powstania. antybol- 
szewickiego w r. 1920, które było aktem 
rozpaczy ludności białoruskiej Słucczyzny 
ma wieść, że zgodnie z polsko - sowieckim 
preliminarzem pokojowym, tereny ich od- 

chodzą do Rosji bolszewickiej. 
Powstanie to zostało krwawo stłumione 

przez bolszewików, lecz pamięć o partyzan- 
tach bi łoruskich żyje wśród ludności bia- 
łoruskiej i rocznica jeso jest stale święco- 
ną w Wiilnie. 

W roku bieżącym. obchód ku czci 'pow- 
stańców zorganizowała białoruska korpo- 
racja akademicka ,Skoryńnija' łącznie z 
dyrektorem R. Ostrowskim i drem A. Paw- 
lukiewiczem — uczestnikiem powstania. (j) 

— WYJAŚNIENIE. — W związku z 
zamieszczoną w kronice z dnia 25 bm. wia- 
domością o konferencji w Izbie Skarbowej 
dotyczącej ulg podatkowych dla handlu i 
przemysłu — dowiadujemy się, że infor- 
macja ta polegała na nieporozumieniu, po- 
nieważ konferencji takiej nie było i nie 
była projektowaną. — Natomiast odbyła 
się w tym dniu w. Izbie Skarbowej konfe- 
rencja, dotycząca zaległości z tytułu po- 
datku od nieruchomości. 

— Staraniem zarządu Ogniska kolejowe; 
Przysposobienia Wojskowszć i ORA Kole. 
jowego w Wilnie w lokalu własnym przy ul. 
Kolejowej nr 19 w dniu 29 listopada rb. o go- 
dzinie 19 zostanie urządzona uroczysta akade- 
mja ku czci rocznicy powstania listopadowego 
i Stanisława Wyspiańskiego. Na uroczystość 
złożą się: ; 

— Przemówienie prof. Topór - Wasowskie- 
go; Dział koncertowy, w którym między inny- 
mi wezmą udział solistki: p. Wacława Cumi- 
tówna — fortepian — i p. Bronisława Jagmi- 
minówna — śpiew; oraz przedstawienie teatral-- 
ne. 

TEATR I MUZYKA 

— Koncert na zagrożoną Bazylikę odbę- 
dzie się dnia 3 grudnia o godz. iQ w Małej 
Sali Miejskiej przy ul. Końskiej 3 z udziałem 

chėru „Echo“ pod batutą prof. Kalinowskiego. 

    

— Teatr Wielki na Pohulance. — We wto- 
rek 29 bm. propagandowe przedstawienie zna- 

komitej sztuki „Zbyt prawdziwe, aby było da 
bre“. która grana będzie po raz ostatni dziś 

29 bm. o godz. 8 wiecz. po cenach propagan- 
dowych. Jutro z powodu generalnej próby z 

„Zygmunta Augusta". teatr nieczynny. 

— We czwartek 1 grudnia premjera „Zyg- 
munta Augusta“! — Premjera nigdzie niegra- 
nego dotąd dzieła St. Wyspiańskiego „Zyg- | 
munt August" odbędzie się w teatrze na Pohu 
lance dnia 1 grudnia o godz. 8-ej wiecz. — 

Będzie to dzień wielkiego święta ku uczcze 
niu 25-lecia zgonu wielkiego twórcy, jakira 
był St. Wyspiański. 

„Zygmunt August* otrzyma wspaniałą kosz 
towną oprawę dekoracyjną i kostjumową ©- 
raz pierwszorzędną reprezentację artystyczną z 
р.р. Szymańskim (rola tytułowa), Biernacką 
(Barbara) i M. Szpakiewiczową (Bona) w 
rolach głównych. 

Inscenizacja w rękach dra Ronarda Bujań- 
skiego. Tańce dworskie układu j. Hryniewic- 
kiej. Śpiew solowy p. Hendrichówny 1 proi. 
Ludwiga. Ponadto bierze udział szkoła drama 
tyczna i liczne rzesze statystów. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Populaine 
przedstawienia „Szaleństwa  Coletty”. — Dziś 
ukaże się po cenach zniżonych ciesząca się 
wielkiem powodzeniem piękna operetka „Sza- 
leństwa Coletty* z M. Gabrjelli w roli tytuło- 
wej. Operetkę urozmaicają liczne produxcje ia 
neczne i rewjowe. 

— „Fijołek z Montmartre'u“ —  Najbiiższą 
premjerą teatru Lutnia będzie głośna opostza 
Kalmana „Fijołek z Montmartreu** z gościn- 
nym występem znakomitej artystki Janiny Kuł- 
czyckiej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO — W gabinecie lekarza i 100 

metrów miłości. 
HELIOS — Wiktorja i jej huzar 
PAN — Emma. 
HOLLYWOOD — Góry w. płomieniach. 

Higjena seksualna. 
STYLOWY: Osądźcie sami. 

LUX — Ulica potępionych dusz. 
ŚWIATOWID — Halka 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Skradzione karakuły. — Piotrowskiej E- 

milji —św. Jacka 7— skradziono z niezamknię 
tego przedpokoju futro damskie karakułowe —- 
wartości 1500 zł. 
— Zatrzymanie złodziei. — Funkcjonarjusze 

tutejszego wydziału śledczego zatrzymąli zawo 
dowych złodziei Piotrowskiego Aleksandra i 
Sitkiewicza Jana, bez stałego miejsca zamiesz- 
kania, poszukiwanych za dokonanie szeregu 
kradzieży na terenie m. Lidy. Przy zatrzyma- 
nych znaleziono część łupu w postaci palta 
męskiego, pochodzącego z Lidy. Tegoż dnia 
złodziei lidzkich przekazano -poszukującym 1cn 
władzom. 

— WŁAMANIE DO SKLEPU. — Ze skła- 
du hurtowego przy ul. Wszystkich Świętych 4 
nieznani sprawcy— wywierciwszy dziurę w 
drzwiach i usunąwszy haki, skradli większą 
ilość zapałek, bibułki ej różnych ga - 
tunków, farbki do bielizny i innych rzeczy na 
ogólną sumę 1915 zł. Okradziony skład ubez- 
pieczony był w towarzystwie „Klucze“ na żu0% 
złotych. 

— STRZAŁ W' UNIESIENIU. — Do 
szpitala św. Jakóba 'w| Wilnie przywiezio- 
no 21-letniego Kazimierza Grabowskiego 
(N.-Wilejka, Polna 13) 7 raną postrzalo- 
wą Ogi 

> Grabowski będąc w towarzystwie kole- 
gów wszczął na ulicy w N. Wilejce sprzecz 
kę, podczas której jeden z jego przeciwni- 
(ków dobył niespodziewanie rewolweru i 
strzelił. — Stam! poszwankowanego nie jesi 
ciężki. \ 

— SAMOBOJSTWO NA CMENTARZU 
W niedzielę wieczorem na cmentarzu Ros 
sa. targnęla się na życie przez przyjęcie 
większej dozy esencji octowej — 
Józefa Nowicka (3 Maja 9). Zatrutą od- 
wieziono do szpitala Sawicz. 

Jęki samobójczyni usłyszeli przypadko 
wii przechodnie i oni to właśnie pierwsi po 
śpieszyli jej z pomocą. 

Zabity na granicy 
Zasadzka strażnicy KOP Borewno złożona 

z 2 żołnierzy, zauważyła ukrywającego się w 
krzakach granicznych osobnika. 

Zapytany przez patrol, odpowiedział on, że 
przyszedł łapać ryby i że jest sam. Strzelec 
Sefer, podchodząc bliżej do krzaków, zauważył 
jeszcze 2 ukrytych osobników. 2 

Na wydany przez żołnierzy rozkaz, by 3 
osobnicy wyszli, z krzaków i odłożyli trzyma- 

ne siekiery, jeden z nich nie usłuchał wezwa- 
nia i z siekierą w ręku rzucił się w ki u 
patrolu. Żołnierz strzelił zabijając go. 

Jak się okazało, był to Grzegorz Suszko „za 
mieszkały we wsi Wielki Różan, gminy czu- 
czewickiej. Pozostałych dwóch — Dani Die- 
la i Jana Kozła również tej wsi 
wraz z dowodami rzeczowemi przekazano Jo 
dyspozycji władz. 

   



WILEJKA 
— ZBBRAK - DOBROCZYNCA. Na te- 

penie pow. wilejskiego aresztowano rze- 
ikomego żebraka Dominika Łamczewa, któ- 
my faktycznie trudnił się kradzieżami. — 
Łamczew w ostatnich dmiach okradł Mi- 
chała Kozłowskiego, Jana Przenina, Stani- 

sława Audzawa, Kazimierza Wiśniewskie- 
go, Jana Dubrowika, którzy udzielili mu 
noclegu. Okazało się, że posiada on: dobrze 

prosperujące gospodarstwo rolne i ma sy- 
ma w Ameryce, notarjusza. Od syna otrzy- 
muje stale zapomogi pieniężne. Kradzieże 
Łamczew uprawia od paru lat. Kradzio- 
nych rzeczy nie sprzedaje, lecz rozdaje lu- 

dnošci. 
Łamczewa skierowano do dyspozycji 

władz. Zachodzi przypuszczenie, iż jest on 
chory umysłowo. 

DOKSZYCE 

— DZIECIOBÓJSTWO. Polieja areszto 
wała mieszkańca wsi Dziewiowo gm. dok- 
szyckiej E. Horodzionika, pod zarzutem za- 
mordowania i pogrzebania bez zezwolenia 
dziecka niejakiej E! Rutko lat 25, pozosta- 
jącej z nim w bliskich stosunkach. 

RUDOMINO 

— CZASZKI LUDZKIE. Koło folwarku 
„.ebudziszki gm. rudomiskiej, należącego 

do braci J. J. Kodziewiczów znaleziono 
dwie czaszki ludzkie. Sprawę badają wła- 
dze śledcze, które przybyły ma miejsce. 

WOŁOŻYN 

— EMISARJUSZE KOMUNY. — Na tere- 
nie powiatu wołożyńskiego zatrzymano kilku 
osobników, którzy zbierali ofiary na MOPR— 

zatrzymanych znaleziono kwitarjusze, pie- 
czątki i inne rzeczowe dowody, stwierdzające 
iż stali oni na usługach Kominternu. 

TOMASZEWICZE 

— PŁONĄCY SAMOCH6D. — Na drodze 
'Tomaszewisze - Wisłowszczyzaa  sarsochod 
należący do 1.*' ku Waściewicza z Stantewa, 
omijając furmankę wpadł ia drzewo. Skutkiem 
zderzenia nastąpił wybuch mutoru, poczem ca- 
ły samochód stanął w płomieniach. Dotkliwe 

la odnieśi kierowca D. Pierzaniec i 
małżonka Wašniewicza — Wiktorja. 

Z POGRANICZA 

— PRZYLAPANY OSZUST. — W rejonie 
Rubieżewicz zatrzymano Antoniego Hryczyna 
ze wsi Dzidy gm. janowskiej oskarżonego © 
oszukańcze sprzedanie domu mieszkalnego, 2 
budynków gospodarskich, koni, krów oraz zie 
mi swego sąsiada Stanisława Bohdziewicza, ba 
wiącego chwilowo na terenie Łotwy w spra- 

2 
, Hryczyn przy pomocy siałszowanych papie- 

rów i pełnomocnictw dokonał Ie żzakcjii z 
handlarzem, od którego pobrał 500 dolarów. 

— ZBŁĄKANY PATROL. — Na odcinku 
iwieniec zatrzymano sowiecki patrol graniczny 
który w nieustałony sposób znalazł się na te- 
renie polskim. Żołnierzy sowieckich skierowano 
do dyspozycji władz śledczych. 

— ZBIEGOWIE. — W ubiegłą sobotę na 
teren polski w rejonie wsi Dryczany koło To- 
miłowicz przedostało się z Sowietów 3 osobni- 
ków: Zygmunt Tomaszewski, Wacław Szczer- 
binow i Daniei Krześniakow, Wszyscy ucieki- 
nierzy pochodzą z okręgu borysowskiego. — 
Zbiegłi oni przed aresztowaniem za działalność 
polityczną. 

| Łaska czy obowiązek? 
Styszałam ina ulicy: „Co tak dzwonią 

dzwony — czy nie upadła katedra ?*... 
Jaki ból odczulibyśmy w sercu, gdy- 

byśmy przechodząc zamiast tej świątyni % 
jej portykiem, posągami naszych królów 
— zobaczyli wał rumowisk.. Jakby bez 
miej Wiilno wyglądało,..... 

Czyż my Wilnianie mniej kochamy na- 
sza pamiątki miż obywatele innych miast ?... 
Prawie każdy z nas kupuje podanki, kwia- 
ty, czekoladki, torty, cukierki dla swoich 
kochanych solenizantów i solenizantek — 
niech mam przybędzie jeszcze jedna — ta 
wielka solenizantka — nasza Katedra! 

Złóżmy jej najhojniejsze dary — każdy 
„według możności i sumienia, abyśmy ujrze- 
li ją wzmocnioną i uzdrowioną i mogli w 
dzień imienin umaić ją wieńcami, zamiast 
wywozić poza miasto jej gruzy! 

Nie uchylajmy się od wspólnego wyczy- 
nu — idźmy do redakcyj pism lub okienka 
PKO. (Nn. 149090) i pomimo ciężkich cza- 
sów złóżmy dziś naszą ofiarę — gmosz, zło- 
ty, kilka, kilkadziesiąt. w. 

SPORT 
AKCJA PROPAGANDY STRZELECTWA 

DAJE CORAZ LEPSZE WYNIKI 

O smaczeniu strzelnietwa nie trzeba 

już nikogo przekonywać. Każdy wie, że 

spont strzelecki jest jedynym, który wozwi- 

ja ostrość wzroku, trenuje i hartuje, sko- 

łatame życiem obecnem, nerwy masze i daje 

te same wzruszenia sportowe co i każdy 

inmy sport. 

Jeszcze mie tak dawno strzelnictwo uwa- 

żano za coś ściśle ze służbą wojskową zwiaą- 

same, wykluczając dobrowolne, sportowe u- 

_ prawianie tego sportu. 

Dziś jest inaczej. Coraz więcej osób, 

zwłaszcza z pośród starszej młodzieży szkol 

mej posiada odznakę strzelecką, zawody 

strzeleckie nie są już rzadkością, a na strzel 

niee garną się zarówno mężczyźni jak i ko- 

biety. 
W: Wilnie nie jest gorzej niż 'w innych 

ośrodkach. Na strzelnicach ruch, a pla- 

mowa akcja wychowania fizycznego szero- 

ko w swym programie uwzględnia strzelni- 

lectwo. . 
7 incjatyw: n. p. inspektora wyszkole- 

mia p. w А w. f, 1 i 19 dyw. piech. mjr, 

Kleina przeprowadzono ma terenie komen- 

dy obwiodowej p. D. 1 p. p. Leg. zawody 

strzeleckie zbroni małokalibrowej o tytuł 

wyborowego oddzialu strzeleckiego m. 

Wilma. Wzięli w nich udział niemał wszy- 

scy członkowie II stopna p. w. (St. junacy). 

Strzelanie przeprowadzono ma mastępu- 

jących warunkach: Broń — szkolna dluga 

małokalibrowa, dystans 50 mtr., 5 strzałów 

z pozycji leżącej. W konkurencji wzięło 

udział około 900 zawłodników  przyczem 

przeciętny wynik wypadł 36,319 na 50 pkt. 

możliwych. 

Najlepiej spisali się uczniowie gimn. 

O. O. Jezuitów 41,366 pkt., przed Sałezjań- 

ską Szkołą Rzemiosł — 40,096 pkt. 

Mistrzowski hufiec otrzyma nagrodę u- 

fundowaną przez mjr. Kleina — propar- 

czyk z odpowiednim napisem. Będzie cn 

noszony podczas uroczystości i oficjal- 

* mych wystąpień hufca przez prawioskrzyd- 

iowego pierwszej czwórki. (t). 

Wydawca: Stanisław 

  

       
    

Mackiewicz. 

„Baranowicze _ Światło— Dyrek- 
cja Ko!tei w Wilnie 

„Z Baranowicz donoszą nam: Od dłuższe- 

go czasu trwają zatargi ponmiędzy Dyrekcją 

Kolejowa w Wilnie a Magistratem Miasta Ba- 

ranowicze z tytułu zakupu przez Magistrat pią 

du od Kolei. 

Podobno Magistrat winien Dyrekcji więk- 

szą sumę, to też w swoim czasie burmistrz iu- 

koby uzgodnił z Dyrekcją PKP., co do spłaty 

należności. 

Pomimo uzgodnienia obecnie Dyrekcja po- 

stawiła sprawę na ostrzu noża i rozpisała do 

wszystkich urzędów pismo, że światło o godz. 

24-ej dnia 30 listopada przerywa i prosi © 

zaopatrzenie się w inne środki do oświetlenia. 

Zdaje nam się, że takie załatwienie sprawy 

nie jest trafne i że 30-tysięczne miasto nie mo- 

żna pozostawić bez Światła. 

Władze administracyjne zainteresowały 512 

tą sprawą i p. starosta Neugebauer interwen- 

jował u p. prezesa Falkowskiego. 

Społeczeństwo z niecierpliwością oczekuj 

wyników tej konferencji. 

Tyie nasz informator. 

„Zatarg“ ten szczególnie nas interesował. 

a uznając i stosując zasadę „audiatur et al- 

tera pars" zwróciliśmy się do Dyrekcji o wyja: 

śnienie. 
Sprawa ta przedstawia się następująco: 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 

Wilnie sprzedaje Magistratowi m. Baranowicz 

prąd elektryczny, a Magistrat odsprzedaje prąd 

swoim mieszkańcom, pobierając zań zapłatę. 

Ponieważ Magistrat zalega za dłuższy okres cza 

su i należności wyrosły do bardzo poważnej 

sumy, DOKP, będąc w prawie przerwania do- 

pływu prądu, zawiadomiła Magistrat, iż w ra: 

zie nieuiszczenia zaległości, zmuszona będzie 

zamknąć prąd. To stanowisko Dyrekcji zosta- 

ła jeszcze spowodowane i tem, iż Magistrat 

sn. Baranowicze usunął kontrolującego wpły- 

wy urzędnika kolejowego, który sprawdzał na- 

teżności pobierane za prąd przez Magistrat ba- 

ranowicki. 
Pu wyjaśnieniu nieporozumienia i w wy- 

niku odbytej konierencji p. prezesa  Falkow- 

skiego z p. starostą Neugebauerem, a także 

wotec zapewnienia Magistratu m. Baranowicz 

— jintensywniejszego spłacania należności, p. 
prezes Faikowski postanowił wydelegować swe 

go urzędnika dla zbadania sprawy na miejscu, 

zlecając jednocześnie elektrowni kolejowej w 
Baranowiczach dałsze zasilanie miasta prądem. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„W GABINECIE LEKARZA'—„CASINO'* 

Od niedzieli: daje „Casino program po- 
dwójny, bo prócz komedji polskiej „100 me 
trów miiłości* idzie saloncwy film Fox'a 
pt: „W gabinecie lekarza". 

Temat aczkolwiek z powodzeniem mógl- 
by święcić triumfy naczej na deskach tea- 
tralnych niż na ekranie, jest mimo to cie- 
kawy również i w ujęciu filmowem. 

Osnową treści jest kwestja stosunków: 
rodzinnych wziętego lekarza (Warner Bax- 

ter), którego żona (Joan Bennett) prześla- 

duje zazdrością. Zwarta budowa obrazu zy- 

skuje bardzo wiele dzięki sympatycznym 

wykonawicom. Wanner Baxter — (bohater 

„Czterech 7 Legji“), jest bardzo opano- 

wany i umie wczuć się w swoją rolę. Joan 

Bennett prócz milutkiej sylwetki, rozporzą- 

dza dużym zasobem lirycznego talentu, pod 

kreślonego wrodzonym temperamentem. — 

Razem tworzą zharmonizowany duet. Dla 

wykonawców! wanto film ten zobaczyć. 

„WIKTORJA I JEJ HUZAR'—„HELIOS" 
Popularna operetka Pawła Abrahama 

doczekała się filmowej „przeróbki. Lepiej, 

żeby się tak nie stało! Jedyna korzyść z 

tego jest taka, że można naocznie przeko- 

mać się, jak różne są drogi kina i teatru. 

To bowiem, eo w: teatrze może być ła- 

dme i pociągające, a więc dekoracje, szta- 

faż, efekty słowne — w kinie, źle użyte, 

wygląda śmiesznie i tandetnie. 

Oglądaliśmy 'w „Lutni* „Wiktorję i jej 

huzara*. Nawet przy stosunkowio niewiel- 

kim zakresie środków technicznych, wypa- 

dła ona o całe niebo lepiej od filmowej na- 

miastki teatru. 
Niema co mówić o wystawie tej 'ope- 

retki ma jakiejś większej scenie! 

Również wykonanie aktorskie w „Lut- 
ni* jest niedostępnym szczytem dla ślama- 

zamnej i niewłaściwej interpretacji aktorzą 

tek z pnzereklamowanym Petnowiczem na 

czele. 
Szkoda słów ma wyliczanie gaff reży- 

sarskich 'w filmowej „Wiiłkstorji”, zaczyna- 
jąc od bołszewików w carskich mundurach 

i z carskim generałem, a kończąc na pustce 

każdej sceny — wszystko kwalifikuje obraz 

ma trzeciorzędny ekran. 

Jeszcze jpewną pociechę może dać dobre 

wykonanie ilustaracji muzycznej, choć mie 

podkreślanej alkcją, ale mimo to mającej 

wiele uroku. 
No, ale więcej wi tem zasługi Abrahama 

i orkiestry, niż reżysera i. „nakręcaczy”' te- 

go filmu. Tad. C. 

Rzdjo wileńskie 
WTOREK, DNIA 29 LISTOPADA 1932 R. 

15.00: Muzyka współczesna płyty. 15.15: Giel- 

da rolnicza. 15.25: Komun. Aeroklubu Wil. 

15,35: „Wśród książek”. 15.50: Koncert dla 

młodzieży (płyty). 16,25: „Zarys ustroju szkol 

nictwa* —, odczyt dla nauczycieli. 16,40: „Le- 

lewel* — odczyt. 17,00: Koncert komunikaty, 

dalszy ciąg koncertu. 17,55: Program na środę. 

18,00: Rozwiązanie konkursu p.t. „Kto zgadł 

zakończenie słuchowiska”. 18,10: Muzyka lek- 

ka, wi<domošci biež., muzyka. lekka. 18,50: 

Rozmaitości. 19,00: „O powstaniu listopado- 

wem* — odczyt litewski. 19,10: Pegadanka *a- 

djotechniczna. 19,30: „Nowa irteratura w nowej 

Polsce" — dyskusja I. 19.45: Prasowy dzien- 

nik radjowy. 20.00: Godzina życzeń (płyty) 

20,45: Wiad. sportowe, dodatek do pras. dz. 

radjowego. 20,55: Koncert. 22,00: Pogad. mu- 

zyczna. 22,15: Muzyka lekka. 22,55: Kom. me- 

teor. 23.00: Muzyka taneczna. 

MMA AA 

ZAWIADOMIENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 9-go 

rew. K. Karmelitow, zam. w Wilnie Piekielxo 

3—12 na zasadzie art. 1030 UPC. ogłasza, że 

w dniu 5 grudnia 1932 r. od godz. 10 rano w 
Wilnie ul. Świronek Nr. 10 odbędzie się spi e 
daż z przetargu publicznego ruchomości nale 
żących do nieob. w kraju Mikołaja Komara na 
zaspokojenie pretensji spadk. po zm. O. Wa- 
ter - Marji Koskul i składających się z domu 
drewnianego, oszacowanych na sumę zł. 594. 

KOMORNIK K. KARMELITOW. 

grodźięhyka 
— PAN WICEMINISTER STARZYŃ- 

SKI LUSTRUJE URZĘDY SKARBOWE. 
Jak się dowiadujemy, p. wiceminister Sta- 

rzyński przystąpił w tych dniach do lustra 
cji Urzędów Skarbowych na terenie Izby 
Skarbowej Białostockiej. 

iPan wiceminister odwiedzi również iw 

tych dniiach Urzędy Skarbowe w Grodnie. 

— PODZIĘKOWANIE SEMINARJUM 
NAUCZYCIELSKIEMU W GRODNIE. — 
Komitet miejski WF i PW w Skidlu wyra- 

ża serdeczne podziękowanie dyrektorowi se 

minarjum p. Biegańskiemu, prof. Fraa- 

czakowi i ks. prefektowi Platerowi oraz 

sympatycznemu zespołowi orkiestry symfo 

nicznej państwowego seminarjum męskiego . 

w Grodnie, za uświetnienie obchodu Świę- 

ta Niepodległości 11 listopada br. w Skidlu 

Podkreślamy, że ich przyjazd do Skidla nie 

tylko uświetnił obchód Święta nanodowego, 

lecz dla obywateli naszego miasta, którzy 

mieli sposobność słyszenia koncertu, wyko- 

nanego przez seminarzystów, był ucztą ar- 

tystyczną, wrażenie której pozostało 'w spo 

łeczeństwie naszem niezwykle głębokie i 

tnwałe. Przewodaliczący Komitetu W Piot- 

rowski. 
— RUCH W ŚWIETLICY WIE i PW 

W SKIDLU. — Jeszcze nigdy tak intensyw 

nie mie pracowano w Świetlicy WF i PW 

w Skidlu, jak w roku bieżącym, w: okresie 

jesiennym. Poniżej podajemy czas i godzi- 

ny zajęć świetlicowych, które prowadzi wy- 

łącznie grono nauczycielskie powszechnej 

szkoły 7-mioklasowej im. Tadeusza Kościu- 

szki w Skidlu. 
W poniedziałki, środy i piątki odbywają 

się zajęcia w świetlicy z młodzieżą szkolną 

od 16—18-tej. We czwartki od 19—21-szej 

zajęcie z plutonem Związku Strzeleckiego 

6-tej komp. W niedziele od 10—12-tej przy 

sposobienie i lekka atletyka. W inne dnie 

tygodnia ze świetlicy korzystają organiza 

cje wychowawcze młodzieży szkolnej: dru- 

żyna harcerska, kółka naukowe i artystycz 

ne, LOPP i imne. 

— DNI PRZECTWGRUŹLICZE W GRO 

DNIE. — Zarząd Towarzystwa Przeciwgru- 

źliczego urządza w dniu dzisiejszym O g. 

20 w lokalu Towłarzystwa przy ul. Bośniac- 

kiej 8 m. 2 posiedzenie, celem wyłonienia 

komitetu wykonawczego „Dni Przeciwgru- 

źliczych'', mających się odbyć w czasie od 

1 grudnia br. do 10 stycznia roku przyszłe- 

go pod protektoratem Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

— SPECJALNA KOMISJA MAGISTRA 

ru BADA NADUŻYCIA SEKWESTRA- 
TORÓW. — Specjalna komisja w składzie 

lawnika p. Tarłowskiego, głównego buchal- 

tera magistmatu p. Czesnowskiego, przy u- 

dziale dwóch biegłych z poza magistratu, 

przystąpiła do badania nadużyć, popełmio- 

nych przez sek'westratora magistratu Kra- 

sowskiego. Jak się dowiadujemy, wysokość 

przywłaszczonej (przez Krasowskiego sumy 

sięga 1500 zł., na pokrycie czego magistrat 

jest w posiadaniu weksli dwóch tut. właś- 

ciciel nieruchomości ma sumę 2000 zł. : 

Wispomniana komisja przystąpiła rów- 

nież do zbadania ksiąg, kwitarjuszy i wy- 

ciągów sekwestratorów za czas od 1 kwiet- 

nia ub. r. a to celem ustalenia winy sekwc- 

stratora Okulicza. 
— ZAMKNIĘCIE KIN P. T. K. Od 

piątku zeszłego tygodnia zostały zamknię- 

te kina P. T. K.. Przyczyną zamknięcia kin 

posłużył zatarg z magistratem, który we- 

dług oświadczeń dyr. p. Fromberga przed- 

stawia się jak mastępuje: 

Podatek iod biletów: kinowych w Grodnie 

powinien! być pobierany, tej samej wyso- 

kości jak i w innych mniejszych miastach 

w każdym bądź razie nie wyżej niż w Bia- 

łymstoku. W nzeczywiistości zaś magistrat 

grodzieński pobiera więcej, prawie o 50 

proc., wobec czego PTK. zmuszone było 

w lutym b. r. kina zamknąć. Magistrat ra- 

dził dyrekcji złożyć memorjał do rady miej- 

skiej z prośbą zmniejszenia pobieranego 

podatku. Dyrekcja memorjał ten złożyła w 

lutym i dopiero w lipcu Rada Miejska u- 

chwaliła pobierać od dyrekcji w okresie 

letnim zmniejszoną stawkę. W ten sposób 

okres letni, który gniał rozpocząć się od 

1 kwietnia i trwać do 1 września, rozpo- 

czął się faktycznie tylko 1 sierpnia. Z 

dniem 1 września zaś magistrat zaczął żą- 

dać znów 'wiiększego podatku (zimowy). 

podczas gdy w Białymstoku tamit. magi- 

  

     

  

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

  

Dziš! 
Dzwiękowe 

Kino 

nii i 

WEKTORJA I 
a yku | trancuskim.- -Porywająca akcja toczy się na Węgrzech, w 

Rosji Sowieckiej. Oszałamiająca w rozmachu wystawa! — Czarujące eo 
о »odz. 4. 6, 8 « 1015 — Na 1-szy sasns ceny zniżone. 

Film w języku rosyjskim i 

Ulubieniec publiczności IWAN PETROWICZ w najgłośniejszem arcydziele genjalnego 
kompozytora PAWŁA ABRAHAMA. 

Sesns 

JEJ HUZAR 
Rosji Carskiej, łapa- 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Gznjalna MARIE DRESSLER KA sećca miljonowej masy w najpiękniejszym filmie świate 

„EMMA — Dramat niepotrzebnej matki" 
Spieszcie ujrzeć — dziś ostatni dzień. 

  

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel, 528 

Juz w tych dniach oczaruje Wilno ulubieniec publiczn: Ści, król piosenaarzy francuskich, niesspomnisny bohater fikmu 

„a tani ye KLBERT PREJEAN 
W KAŻDYĄ PORCIE DZIEWCZYNĄ. 

w pełnym wspanisłej egzotyki filie 
dał+k'ch mórz i słonecz. portów poł. 

Moc melodyjnych pirsenek Humor. Tsńce. Tempo skcji. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWSOD 
Mickiewicza22 

tel. 15-28. 

strat mimo, że kina korzystały z ulgi let- 
miej w przeciągu 5 miesięcy, nie podwyż- 
szył podatku i po 1 wnześnia, a to z uwagi 
na. obecne ciężkie czasy. 

Frekwencja i cena biletów spowodowa- 

ły, większą zaległość podatkową, którą 
Dyrekcja nie może zapłacić, tembardziej, 
że magistrat nakładał ostatnio areszt na 

kasy kinowe, egzekwując po 70 — 100 proc. 
targu dziennego. Charakterystycznem jest, 
dodaje p. Fromberg, że Naczelnik Urzędu 
Skarboxiego był przeciwnikiem takiego 
systemu ściągania zaległych podatków. 

Wszystko to razem wzięte stworzyło 

taką sytuację, że nie możemy nadal prowa- 

dzić naszych kin i zmuszeni byliśmy je 
zamknąć. 

— NIE WIADOMO ZA (O. — W dniu 
24 bm. na ulicy Augustowskiej z niewiado- 
mej przyczyny pomiędzy rodziną Lipskich, 

a Budnikiem Grzegorzem i Szydłowskim 
Mieczysławem powstała bójka, (w czasie 
której Szydłowski został ciężko porżnięty 
nożem. 

— POŻARY. — W dniu 24 bm. we wsi 
Putryszki gm. Wiercieliszki z niewiadomej 
przyczyny powstał pożar w zagrodzie Wiś- 
miewskiego Kazimierza, niszcząc 2 stodoly 
ze zbożem. Spalomy został również koń, 

znajdujący się w tym czasie w stodole. — 

Straty wymoszą około 4000 zł. ! 

Dziś! 100 proc. dźwiękowiec predukcji francuskiej 

GÓRY W PLOŃIERIACHH 
walk gó:skich. W rol. gł. LUIS TRENKER i ARMARD BERNARD. Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Początek o godz. 4-ej 

  

— PRZYJĘCIA U P. WOJEWODY.— 
W dniu 28 bm. p. wojewoda Świderski 
przyjął: p. burmistrza inż. L. Wiolnika i R. 
Kawalea w sprawach LOPP, dra Petkuna- 
sa Romualda, lek. 'wet. pow. słonimskiego 
oraz dra M. Jasinowskiego, prezesa gmi- 
my żydowskiej w! Baranowiczach. 

— ZEBRANIE DYSKUSYJNE BBWR 
W dniu 3 grudnia br. w lokalu wojew. 
Sekretarjatu BBWR w Nowogródku, odbę- 
dzie się zebranie dyskusyjne ma temat: 

„Walka z defetyzmem*. Początek o godz. 
18-tej. 

Aonijkrka 
— NOWA METODA EGZEKUCJI O- 

PŁAT. — Stankiewicz Tomasz ze wsi Diesz 
ikowicze gm. starowiejskiej odmówił złoże- 
nia składki pieniężnej ma proces sądowy o 
sporny las pod nazwą „Malewo”, jaki pro- 

— w fabryce wyrobów introligatorskich* wadzi gromada Dieszkowicze z właścicie- 

w Grodnie przy ul. Piłsudskiego 3, wskutek 

krótkiego spięcia powstał pożar, który Z0- 
stał ugaszony przez robotników fabryki— 
Straty wynoszą około 5000 zł. 

— NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. — 

We wsi Dubėwka gm. Indura podczas młó- 

cenia zboża, chwycona została przez nieza- 

bezpieczony tryb młócarni Bondarewiczó- 

bezpieczony tryb młócamni Bondarewiczo- 

wa: Rozalja lat 621 Bondarewiczowa odnio- 

sła tak silne pokaleczenia, że w godzinę po 

'wypadku zmarła. 

KINA P. T K. TEL 714 
A i 
Początki seensów: 18.15, 20.15 1 22.15 

Bźwiękowiec 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

Po wielkim turne po Stanach Zjedno- 
czonych, zawitał do Grodna znakomity 

jasnowidz 

BEN - ALI 
wraz ze swoją có:ką medjum 

TAKARĄ 
którzy urządzą w Sali kina kilka nie- 
samowitych doświadczeń Początek o 

godz. 8-ej. Ceny bardzo niskie. 

  

Dźwiąkowiec 
Kino „APSLL 

я Dominik. 26. 

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 18. 

E. MORENA, I. KADAY iELIZA 
LA PORTA, 

w dramacie p. t. 

Gdy zmysły 
się budzą...? 

wstęp 49 gr. 

Seanse o godz. 6, 8 i 10.13 

TT ki OEAOSCASEA 

  

   
   KINO 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 

GRODNO, Brygidzka 2, 

Konto czekowe 
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Drukarnia wydawi 

Początak seansów 
sg 6.15, — 8, — 18, 

Na ogólne żądanie public ności wznawismy komedję p. t. 

precz 2 miłościa 
z ten LILJANĄ HARVEY wersja tracu ka 

  

s Na gwiazdkę! "okazji * 
FIRMA RADJOWA „„LEMNREIĘ 

Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
s-iampowy Gdbiernik radjowy, z lampami 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

Wa gwiazdkę! "7 okazji ć 
saooocooacoccozoooozozocoooooośi 

         

      
Dziś wstąp Od 49 groszy 

na wszystkia miejsca 
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Na gwiazdkę! 

P. K. O. 82.157. 
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 Na gwiazdke 

lem maj. Dzieszkowicze. Było to powodem 

do napadu na Stankiewicza. Ignacego Racz 

kowskiego i Łomysika Ignacego, którzy po 

bili go talk silnie, że obecnie przebywa: w! 

szpitalu w Słonimie ma kuracji w stanie 

grožnym, 
— INSPEKTOR AKCYZOWY NA IA- 

WIE OSKARZONYCH. — W dniu 26 bm. 

wydział karny Sądu Okręg. w G rodnie, 

na sesji uproszczonej w Słonimie rozpatry- 

wał sprawę Leona Turowicza, inspektora 

akcyzowego i Słonimie, oskarżonego 0 to, 

że w dniu 9 III 1932 roku, w czasie likwi- 

dacji tajnej gorzelni ma terenie pow. sło- 

mimskiego, gm. Kozłowiekiej, zadał ciężkie 

uszkodzenie ciała Grzegorzowi Bakszań- 

skiemu, zam. w osadzie Pietruszalewicze 

gm. kozłowiekiej pow. słonimskiego. Prze- 

wód sądowy po wysłuchaniu oskarżonego 

i świadków ustalił, że istotnie inspektor 

„akcyzowy Leon Turowicz użył broni palnej, 

ciężko raniąc Grzegorza Bakszańskiego, 

gdy ten ostatni, będąc złapany na gorą- 

cym uczynku uprawiania potajemnego g0- 

rzelnictwa, zamachnął się siekierą na funk 

cjonarjusza państwowego, wobec czego u- 

życie broni zostało uzname za konieczne w 

obronie własnej. Sąd wydał wyrok unie- 

wininiający. Sprawę wozpoznawali: sędzia 

Pacewicz, oskarżenie popierał podprokura- 

tor Pawluć, bronił adwiokat Terlikowski z 

Gmodna (posel ma Sejm). Spnawa ta, będą- 

ca przedmiotem żywego zaiateresowania w 

społeczeństwie, zgromadziła liczną publicz 

mość na sali: sądowej, która wyrok powita- 

ła aplauzem. Dodać należy, że Grzegorz 

Bakszański odsiaduje obecnie karę więzie- 

mia, za potajemne gorzelnietwo, na uprawia. 

miu którego został ponownie złapany. 

— SZCZARA RUSZYŁA. — Trwające 

tu znaczne ocieplenie, które nastąpiło od dni 

kilku, spowodowało pęknięcie cienkiej sko- 

rupy lodowej na. rzece Szezarze. Lód znik- 

nął w ciągu jednej mocy, stan zaś wody po 

chwilowem podniesieniu się, opadł i za- 

trzymał się przy dość wysokim poziomie, 

sięgającym 91 cm. 

— SPROSTOWANIE. — W notatce na- 

szej z dnia 25 bm. pt. „Zmiana ma stano- 

wisku rejenta'* zaszedł błąd: zecerski. mia- 

mowicie Słonim opuszcza nie rejent „Soł- 

tanski“, lecz Tytus Sołtowski. Na jego miej 

sce przybył do Słonima mie rejent „Włodzi- 

mierz Kuźniński", lecz Waclaw Kuźmicki, 

co mimiejszem prostujemy. 
— WALKA NA KIJE ZA SAMOWOL- 

NE WYPASY. — Mieszkańcy wsii Miłowa- 

nie gm. kostrowickiej wypuścili 'około 80 

krów i 120 o siec na. zasiewy oziminy miesz 

kańców sąsiedniej wsi. Pokrzywdzeni zaję- 

li bydło i towee, lecz nie bez scysji i bójki 

na kije. W zajściu tem interwenjowała po- 

licja, lecz kilku mieszkańców zostało silnie 

poturbowanych. 

barańpinicka 
— Z DZIAŁALNOŚCI RADY POW. 

BBWR. — Na posiedzeniu prezydjum Ra- 

dy Powiatowej uchwalono rozwiązać za- 

rząd koła Dobromyśl za bezczynność. 
Wystąpić do władz w sprawie zmiany 

ustawy skarbowej i w sprawie upomnień 

ww tych wypadkach, kiedy upomnienie prze 

kracza wamtošė podatku. ! 
Mianowač prezesem kola Molezadž p. 

Jama Mierzejewskiego. 

Pozatem uchwalono program pracy na 
najbliższy okres. 

į V i iki ннНЕ 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru IV-go, zamićszkały w Wilnie przy 

ul. Bazyljańskiej 4, ma zasadzie amt. 1030 

U. P. ©. ogłasza, że w dniu 29 listopada 

1932 r. od godziny 10 rano w Wilnie przy 

ul. Piłsudskiego 9, odbędzie się sprzedaż 

z przetargu publicznego ruchomości, male- 

žących do Wincentego Mieliwika, składają- 

cych się z auto-dorożki, oszacowanej na 

sumę zł. 1500. gr. —. 
Komornik: A. Maciejowski. 

   
     

  

Bohaterska epopea dziejów wsik strzelców 
alpejskich. Wspaniałe niezrówusne zdjęcia 

  

    

      
        
      

SKLEP OBUWIA 

WŁ. CZAPLIŃSKI 
Dominikańska 8, filja Wielka 13. Poleca 
obuwie wissnej pracowni w wielkim wyborze 
damskie, męskie i dziecinne. Na sezon zi- 
mowy kalosze, Śniegowce, wielki wybór 
pantofli rannych oraz obuwie specjalne do 

Śniegowców po cenach bardzo niskich. 

OGŁOSZENIE 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie ogłasza nieograniczony przetarg ožer- 
towy na dostawę 4.000 sztuk mostownic so- 
snowych normalnotorowych. 

Oferty w zapieczętowanych kopertach na- 
leży składać w Prezydjum Dyrekcji O.K.P. w 
Wilnie do godz. 12 dnia 2ł grudnia 1932 r. 
Otwarcie ofert nastąpi 21-XII o godz. 12 w 
Dyrekcji O.K.P. w Wilnie. 

Cenę należy podać za metr sześcienny lo- 
co wagon stacja załadowania toru normaine- 
go z wymienieniem stacyj, z których będą do- 
starczone mostownice, bądź też podać w kilo- 
metrach odległość do stacji Włodawa. 

Szczegółowe przepisy co do składania 
ofert, jak również warunki, na których ma 
być zawarta umowa, oraz wymiary inostow- 
nic są do przejrzenia w Wydziale Zasobów Dv 
a O.K.P. w Wilnie (III piętro, pokój Nr. 
8). 

Dla dostaw mostownic obowiązują wa- 
runki techniczne, ogłoszone w Dz. Urz. Mini- 
sterstwa Komunikacji zdnia 13-VIH 1929 r. 
Nr. 10, poz. 117. 
  

Biuro Pośrednictwa Pracy przy Wileńsko- 
Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej ogłasza 

KONKURS 
na posadę lektrza rejonowego w Ignalinie, 

pow. Święciański. 
Bliższe informacje oraz składanie podań w 
kancelarji Izby Lekarskiej (Wileńska 25 m. 3) 

do dnia 12. XII.-1932 r. 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Micklewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
zobieaą kosnerwuje, doskonali, odświeża, - 
suwa jaj skszy i braki, Masaż kosmietyśzsy 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, WYySZcziu- 
piający (panie). Natryski „Hormona” wedlug 
prof. Spuhia. Wypadanie włosów, łupież. №- 
dywióuałne dobieranie kosmetyków do tas- 
461 cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

  

  

    
  

  

  

cjonainej. 
Codziennie od g. 19—8. 

W.Z.P. 

Lekarze Lekcje 
IRR USS L 1 

DOKTOR „UA 

Zeiaowicz “Sis ein 
chor. skórne, wenery - go. Mickiewicza 42 — 
czne, narządów mczo- ll tel. 794 од 2 — 4 

wych «po poł. 

od 9 @ 1, ой 5 do 8  masaaaaańakacanakańa 
ieczorem. 

"DOKTOR Lokale 

Teldówiczawa = 
kobiece, weneryczne -PO TRZEBNE 
narządów * moczowych MIESZKANIE 

od 12 — 2 i od 4--64 - pokojowe z wszeł- 

ul. Mickiewicza 24. kiemi wygodami, — w 
centrum, nie na parte- 

  

  

a> tel. 277. rze w cenie do 100 zł. 
W Zapłacę za kwartać, — 

DOKTOR Łaskawe zgłoszenia de 
administracji dła W. 

Biumowicz 

  

  

horoby weneryczne — pg zaa 
Е móczońiaćj 2 pokoje z kuchnią do WIELKA 21, tal. 921 wynajęcia. Dowizórieć 
Gia 125 B* maa 6-24 

codziennie 3 L = W.Z.P. 23. do 430 żak 
diś == BO WYNAJĘCIA 

72 ladne odremontowane - Kupuo 5 - we mieszkanie ze 
m ą4 _wszelkiemi wygodami - 

I „SPRZEDAŻ uj św. Filipa Ń 4 m. 8 
  

"MIESZKANIE 
KUPIĘ 14 pokoi pod biura — 

urzędy, kluby do жу- 
motor najęcia, centralne dojee 

50 K. M. — Oferty do cgrzewanie. Gdańska 6. 
biarz ogłoszeń I Karlin, Sp: tać dozorcy 

Niemiecka 35. = 
DO WYNAJĘCIA 

- — — — - | -- Hadaie umedlowany ро- 
kój, psrter łazienka te- 
lelon 1478  Ofiirna 4 
m, 1. 

DO WYNAJĘCIA 
5 - pokojowe odremon 
towane mieszkanie 2“ 
łazienką,  waterem i 
wszelkiemi wygoda - 

  

  

  

  

P.anina 
Т. BE TTING' mi. Kalwaryjska 69, 

"i K. 1 A. EIBIGER "1 tel 1l-IQ, 
uznane za najlepsze w   

  

    

kraju. — Sprzedaż na 
raty i wynajęcie. — TE ERA 

Kijowska 4, H. Abebw Różne 
z °` NESENIAI 

= = Stroskana 
eiRARORNAN ANANAS"  ŻOta O zdrowie chorega 

POPIERAJCIE na płuca mę:a gna 
ciepłe palto i nie wątpi, 

L 9 P że efiarowane zostanie 
в ® a  Pizez litošc we serce 

WETTYWYWYTTESYYY pod literą O. w Redzkcji 

  

-- Słowa. 

  

  — < 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyfski. 
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