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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z prze 
syłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO Nr, 
80259,W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch* 
KLECK — Skiep „Įednošė“ 
LiDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
LUNINIEC —- Księgarnia Kol. „Ruch“. 

  

MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdeiman 
NIEŚWiEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia |Jaźwińskiego. 
NOWQOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

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

PIŃ$K — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkoinej. 

SI GŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
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| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika 
{ CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 raz 

: km 50 gr. W ia świątecznych, oraz z ogikto 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
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reklamowa milimetr 

SLONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. x 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja 3. 

Mickiewicza 10. 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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Hitlerjada © Wilnie i Loowie Schleicher czy von Papen? TELEGRAMY 
Papen w 

Nasz optymizm wczorajszy był nieu- 

zasadniony. W dniu wczorajszym Wilsio 

znów stało się sceną rozruchów akade- 

mickich, jakkolwiek, należy to przyznać, 

o wiele w mniejszym zakresie, niż ze-- 

szłoroczne, a to dzięki prawdopodobnie 

bardziej sprężystej i energicznej dzia- 

łalności policji. Zajścia zresztą niewielkie 

zlokalizowane zostały w uniwersytecie, 

gdzie dalszy ich rozwój spada już na 

odpowiedzialność autonomji uniwersyte-- 

ckiej. 

Z naszej strony możemy wzywać tyi- 

ko do spokoju i rozwagi i prosić na- 

szą młodzież, aby nie przyczyniała się 

do tego, że miasto z przysłoniętemi przez 

okiennice wystawami sklepowemi wy- 

gląda, jak podczas stanu oblężenia. Sce - 

ny, które nam opowiadają, w które 

wprost wierzyć się nie chce, turbowania 

studentek - żydówek, wymagają  najst:- 

rowszego i bezwzględnego napiętnowa- 

nia przez wszystkich, którzy nie stracili 

jeszcze kontaktu z honorem. 

Tyle co do Wilna. Wypadki Iwow - 

skie wyglądają gorzej i wymagają zaję- 

cia o wiele bardziej zasadniczego stano 
wiska. 

ODWAŻNE, LECZ SŁUSZNE ы 

W chwili, kiedy to piszę, według 

wiadomości berlińskich, nie ulega juź 

wątpliwości, że kanclerz v. Papen pozo- 

stanie na swojem stanowisku. Przy tej 

sposobności chcieliśmy poruszyć jedną 

kwestję, maiącą ogólne znaczenie. 

Na czem polega doskonałość wzgięd- 

nie niedoskonałość, szkodliwość  takici 

czy innej formy ustroju państwowego? 

Na człowieku, Całe zagadnienie ustroj a 

sprowadza się właściwie do de- 
wizy: „odpowiedni ludzie na odpowied- 

nich stanowiskach“. Wszystkie formy 

ustroju, istniejące obecnie lub w prze- 

szłości, a także projektowane, są różne- 

mi środkami sposobami, które wymyś'1 

ludzkość, aby zapewnić sobie tych odpo- 

wiednich ludzi na odpowiednich  miej- 
scach. Wyraz „ustrój* możnaby zastąpić 

określeniem: metoda w selekcji ludzi 

przy obsadzaniu urzędów publicznych. 

Zwróćmy teraz uwagę: wszyscy przed 

stawiciele stronnictw, odwiedzający Hin-- 
denburga, mówili mu: „tylko nie Papen*. 

Była specjalna depesza, że prałat Kaas 

imieniem centrum zwrócił się do Hin- 

denburga z gorącym apelem, zaklinając 
go, aby Papena nie mianował. Mimo to 
Hindenburg mianuje właśnie Papena. 

Czy ta metoda jest słuszna? Q, 

najsłuszniejsza! — Czy chodziło tu o 

draźnienie  parlamentarzystów, dražnie- 
nie całego narodu niemieckiego, któ.y 
parlamentarzyści ci reprezentują? 
Bynajmniej. Leży jednak w naturalnej 
kolei rzeczy, że ci ludzie, którzy coś na- 

prawdę robią, budzą nienawiść. Im 

większe są ich sukcesy, im większe zdoł- 

ności, talenta, tem na większe zarabiają 
protesty u przeciwników. 

Człowiek, przeciwko któremu specjai- 
ne przeciwnicy wnoszą protesty, jest 0- 

czywiście utalentowany. 

Teraz przyznajmy, jakie są pod tym 
względem nastroje w Polsce? Czyż nie- 

ma u nas kultu „ludzi zrównoważonych 

pod którym to pięknem mianem ukrywa 
się kułt ludzi, którzy nic nigdy nie ro- 

bią, ponieważ ich pobudki aktywne są 
„równoważone* przez hamulce wstrzy- 

mujące. Czy w takiej sytuacji, jak ta, w 
której znalazł się Hindenburg, całe poi- 
skie społeczeństwo nie wołałoby, że o- 
czywiście „niezręcznem'**,  „nietaktow- 

nem“, „"niezrozumiatem“ byłoby upier 1 - 

nie się przy człowieku powszechnie nie- 

Pakt 0 nieagresji pomiędzy 
Sowietami a Francją 

PARYŻ. PAT. — W dniu 29 bm. o go- 

dzimie 17 na Quai d'Orsay premjer Herriot 
i ambasador ZSRR Dowgalewskij podpi- 

sali pakt nieagresji między Francją a So- 
wietami. 

Berlinie 
nawidzonym? A jednak Hindenburg iu 
rozumiał, Hindenburg rozumie, że czło- 
wiek znienawidzony, to ten, który potra- 
fi mieć linję i cel działania. Hindenburg 

własną popularnością osłania człowieka 

niepopularnego, o którym wie, że potrz- 
fił zrobić to, co obiecał zrobić. 

Prawdziwie mi imponuje ten sta- 
rzec! Zaczynam wierzyć, że wygra Кат- 

panję, którą z taką odwagą prowadzi. 

lleż sukcesów, ileż świetnych wprowa- 

dzeń w matnię przeciwnika, to jest de- 

mokracji niemieckiej! Ileż świetnych nie- 
spodzianek, z których pierwszą i naj- 

ważniejszą jest obranie Hindenburga 

głosami socjal - demokratów i republi- 
kanów. Cat. 

  

W oczekiwaniu decyzji 

BERLIN. PAT. — Wtorkowa konfe- 

rencja między Schleicherem z jednej stro- 
ny a Strasserem i Frickiem z drugiej, nie 
doszła do skutku, gdyż przywódcy naro- 
dowych socjalistów, którym Hitler ode- 
brał pełnomocnietwio, odrzucili kategory- 
cznie zaproszenie na konferencję. Fakt ten 
tłumaczą w kołach politycznych zwycięst- 
wem kierunku radykalnego w łonie partji 
narodowo - socjalistycznej. 

Wobec tej sytuacji — jak donosi biuro 
Conti — minister Schleicher zdecydował 

się zrezygnować z kamdydatury na urząd 

kanelerski. W ten sposób sytnacja powró- 
са do stamu, jaki istniał w sobotę ubie- 
glego tygodnia, kiedy liczono się z powro- 
tem Papena. Jak stwierdza biuro Conti, w 
najbliższych godzinach gabinet Rzeszy ze- 
brać się ma na naradę, poczem zapadnie 
ostateczna decyzja prezydeut Rzeszy, któ- 

  

Schiejchera z Hitlerem 
ra spodziewaną jest w godzinach popołud- 

niowych, lub wczesnych wieczomych. 
Nie ulega wątpliwości, że liczyć się na 

leży z dużemi zmianami w składzie dotych 
czasowego gabinetu Papena, co jednak nie 

usunie trudności, na jakie napotyka nowy 
rząd Papena w! stosunku do stronnictw 
parlamentarnych. 

Nowy gabinet Papena, wyposażony w 
specjalne pełnomocniebwa, zajmie wobec 
Reichstagu bojowe stanowisko. 

Wyłączenie Reichstagu od wpływów 
na bieg spraw politycznych jest nieunik- 
nione. Już 'w! ostatnich dniach toczyły się 
narady nad: formą, w: jakiej ma to nastą- 
pić. Mówi się między innemi o zastąpieniu 
ministra spraw wewnętrznych Gayla przez 

dotychczasowego komisarza rządowego dia 

Prus dr. Brachta. 
W związku z nominacją nowego rządu 

  

Pogrzeb ś.p. Grotkowskiego we Lwowie 
Nowe demenstracje uliczne — Komuniści usiłują wywałać awantury — 

Agitator komunistyczny rani akademika 
LWÓW PAT. — We wtorek w go- 

dzinach porannych przybyły na pogrzeb 
zabitego studenta weterynarji ś. p. Grot 
kowskiego liczne zastępy młodzieży aka 
demickiej. O godzinie 10 zgromadziły się 
one na ulicy Steimacha, skąd wyruszył 
kondukt pogrzebowy. Korporacje i sto- 
warzyszenia akademickie w liczbie 2 ty 
sięcy osób uszeregowały się czwórkami. 

O godzinie 11,25 kondukt wyruszył 
na cmentarz Łyczakowski. Przed bramą 
cmentarną władze bezpieczeństwa zatrzy 
mały publiczność, aby nie dopuścić do 
uszkodzenia nagrobków na cmentarzu, 
W czasie ceremonij żałobnych wygła- 
szońo trzy mowy. Akademicki chór od- 
śpiewał pieśni. O godzinie 12,50 ceremo 
nje pogrzebowe zakończyły się. Przebieg 
pogrzebu nie został niczem zakłócony. 

KOMUNIŚCI NIE PRÓŻNU JĄ 

LWÓW PAT. — W dniu dzisiej- 
szym o godzinie 13, bezpośrednio po po 
grzebie š. p. Grotkowskiego, nieliczne 
grupy młodzieży akademickiej próbowa- 
ły utworzyć demonstrację na ulicy Ha- 
lickiej i ul. Kopernika. 

Jak zwykle przy tych demonstracjach 
za młodzieżą bezpośrednio posuwały się 
zbiorowiska mętów ulicznych, poszuku- 
jąc łatwego żeru. Skonsygnowana poli- 
cja demonstrację przy ulicy Halickiej 
rozproszyła. 

Nastroje wśród tłumów wykorzysty- 
wane są skwapliwie przez żywioły komu 
nistyczne, które już wczoraj dzięki agita 
cji doprowadziły do targnięcia się tłumu 
na stragany na Rynku. Celem zapobieże 
nia tej akcji, mającej na celu wywołanie 
ogólnego zaniepokojenia w mieście, or- 
gana policji w ciągu dzisiejszej mocy 
przystąpiły do aresztowania agitatorów 
komunistycznych. Aresztowano 39 osób, 
które przekazano do dyspozycji wła- 
dzom sądowym. 

Agitatorzy komunistyczni pragnąc za 
wszelką cenę wywołać awantury i eks- 
cesy na rachunek młodzieży akademic- 
kiej, we wtorek rano urządzili napad na 
Michała Sójkę, praktykanta drukarskiego 

którego pobito i poraniono. Organa pe 
licji niezwłocznie interwenjowały 1 а- 
resztowały sprawców pobicia, mianowi- 
cie Leona i Zygmunta Czechowiczów, 
pracowników _— fryzjerskich, znanych w 
mieście komunistów. : 

Cała działalność komunistyczna prze 
jawiła się w bardziej dosadny sposób w 
momencie demonstracji grupy akademic- 
kiej przy ul. Kopernika. Mianowicie w 
bezpośredniej” bliskości grupy młodzieży 
akademickiej posuwały się również męty 
uliczne, wśród których znajdowało się 
trzech znanych agitatorów komunistycz- 
nych, rozpowszechniających w tłumie u- 
lotki i zachęcających do dalszego roz- 
dawania ich. Organa policji postanowiły 
zlikwidować te grupy i osaczyć je ce- 
lem ujęcia. 

Gdy młodzież akademicka rozpocze- 
ła demonstrację, nieobserwowany dotycha 
czas agitator, który śledził ruchy swych 
współtowarzyszy i stał w tym celu przy 
jednej z bram przy ul. Kopernika, wyjął 
rewolwer. Ruch ten zauważył przecho- 
dzący w tym czasie ulicą akademik Zyg 
munt Zamorski i usiłował chwycić go 
za rękę. W momencie tym padł strzał, 
który trafiając studenta Zamorskiego, — 
rozszarpał mu dłoń. Podczas szamotania 
się padł drugi strzał, raniąc Zamorskie- 
go w szyję. Wskutek powstałego zamie 
szania przy pomocył : 
towarzyszy zdołał zbiec. Policja, opiera- 
jąc się na wskazówkach przechodniów, 
dokonała wielu aresztowań. Rannego stu 
denta Zamorskiego opatrzyło na miejscu 
pogotowie i odwiozło go do szpitala 
Powszechnego. 

AWANTURY W KRAKOWIE 

KRAKÓW PAT. — We wtorek w go 
dzinach wieczornych, w związku z ostat 
niemi wypadkami na terenie Lwowa po- 
jawiły się grupy studentów, tak w śród 
mieściu jak i przed gmachem uniwersy 
tetu, usiłując urządzić demonstrację. 
Część demonstrantów udała się na ul. 
Grzegorzewską, gdzie wybito szyby w 

W rocznicę nocy 29 

   

‚ Rok rocznie w dniu 29 listopada odbywa 
się przed pałacem Belwederskim, w którym w 
r. 1830 mieszkał wielki książę Konstanty, uro- 
czysta zmiana warty. Wartę zaciąga w  tyim 

już od szeregu lat pluton Szkoły Pod-- 

R 

Listopada 

       
chorążych piechoty z Ostrowi Mazowieckiej, w 
mundurach wojska polskiego z r. 1830. 

„Na naszem zdjęciu widzimy moment zacią 
gania warty. 

== 

kiiku skiepach żydowskich. Demonstran- 
ci próbowali również udać się przed 
gmach żydowskiego Domu Akademickie 
go, jednak zostali rozproszeni przez po- 
licję. Pozater1 spokój nigdzie nie zosta: 
zakłócony. 

EKSCESY ANTYŻYDOWSKIE 
W CZESTOCHOWIE 

CZĘSTOCHOWA PAT. — Wczoraj 
w godzinach wieczornych w kiłku punk- 
tach imniasta miały miejsce ekscesy aaty- 
żydowskie w formie napadów na prze- 
chodniów o wyglądzie semickim. Wicie 
osób zostało mocno poturbowauych. Naj 
bardziej poszkodowany został Lejzor 
Frydman, którego w stanie ciężkim od- 
wieziono do szpitala. 

ZAWIESZENIE WYKŁADÓW > 
W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 

WARSZAWA PAT. Wypadki 
lwowskie odbiły się echem wśród stu- 
dentów uczelni warszawskich, gdzie do- 
szło do zajść, podczas których na Uni- 
wersytecie warszawskim, zostało silniej 
poturbowanych trzech studentów, kiiku- 
nastu zaś lżej. 

Na skutek tych zajść rektor Uniwer- 
sytetu warszawskiego zawiesił wykłady* 
aż do odwołania. Na politechnice dzięki 
interwencji rektora panuje spokój i wy 
kłady odbywają się normalnie. 

жж 

LWOW. PAT. — W dniu wezorajszym 
po poludniu ukazały się plakaty do ogółu 

  

Hindenburga — Jeszcze jedno szotkanie 

prezydent Hindenburg zwrócić się ma do 

narodu niemieckiego z proklamacją, wzy- 
wiającą do poparcia programu gabinetu 

Papena w czasie ciężkiego okresu zimowe- 
go. Nagła zmiana mw. sytuacji wewnętrzno- 
politycznej była mawet dla kół miarodaj- 
mych zupełnie nieoczekiwana. 

BERLIN PAT. — W godzinach popo- 
łudniowych sytuacja w przesiłeniu gabi- 
netowem znów uległa zmianie. Gen. Schlei 
cher kontynuuje narady z przywódcami 
stronnietw, przyczem — jak donosi prasa 
-— przewidziana jest rozmowa: ministra 
Reichswehry Schleichera z Hitlerem. 

Prezydent Rzeszy późnym wieczorem 
przyjąć ma urzędującego kanclerza Pape- 
wa, gen. Schłejchera i sekretarza stanu 
Meissnera, aby odbyć z mimi wspólną na- 
radę. 

Decyzja prezydenta Rzeszy co do po- 
wierzenia misji tworzenia nowego gabine- 
tu prezydjalnego bądź Schleicherowi, bądź 
Papenowi nie zapadnie prawdopodobnie 

w ciągu dnia dzisiejszego, prezydent bo- 
wiem przedtem wyczerpie wszystkie możli- 
wości przeprowadzenia rokowań z ugru- 
powaniami politycznemi. 

W OCZEKIWANIU DECYZJ 

PREZYDENTA 

BERLIN PAT. — Odbyta we wtorek 

wieczorem u prezydenta Hindenburga 

narada, w której uczestniczyli kanclerz 

Papen, gen. Schleicher i sekretarz sta- 

nu Meissner miała —— jak donosi biuro 

Conti — charakter czysto informacyjny 

Decyzji Hindenburga koła puiiyczen 

oczekują we środę. Uzależniona jest ona 

prawdopodobnie od wyniku spot<ania 

mięczy gen. Schleicheren: a Hitierem, — 

które prawdopocobnie odbędzie się już 
przed południem. : 

Inicjatywa do tej konierenc'i wyjšč 
miala od osobistošci, której nazwiska u- 

trzymywane jest w tajemnicy. Siery po- 

informowane, opierając się na nastrojach 

panujących wśród narodowych socjali- 

stów nie wierzą jednak, aby Hitler zgo- 

dzić się miał na tolerowanie gabinetu 

prezydjalnego ze Schleicherem na czele. 

W tym wypadku prezydent Rzeszy — 

jak twierdzą — powoła na czoło gabi- 

netu prawdopodobnie Papena. 

Legjon Młodych, Akademicki Oddział 
Związku Strzeleckiego i Ziwiązek Polskiej 

Młodzeży Demokratycznej. Wymienione 

związki wzywają wszystkieh kolegów do 

zachowania pełnego spokoju, godnego ho- 
noru akademika - Polaka. 

—=0-0-0=   

MIN. BECK W PARYŻU 

PARYŻ. PAT. — Dziś o godzinie 7,10 

przybył do Paryża z Genewy p. minister 

spraw zagranicznych Beck. Na dworcu po 

witali ministra ambasador Rzeczypospołi - 

tej Chłapowski oraz wyżsi urzędnicy am- 

basady. 

PARYŻ. PAT. Premjer Herriot 

przyjął w dniu 29 bm. p. ministra spraw 

zagranicznych Becka któremu towarzyszył 

ambasador Chłapowski. Minister Beck w 

godzinach wieczornych wyjeżdża do War- 

Szawy. 

AKTOR SZPIEGIEM 

HELSINGFORS. PAT. — W Wyborgu 
nastąpiło sensacyjne aresztowanie znane- 
go aktora sceny tamtejszej Vilho Samsa, 
pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji 
Sowieckiej. Sams by Ima žoldzie GPU į u- 
silował przekupić szereg oficerów, eelem 
zdobycia od nich ważnych tajemnic woj- 
skowych. 

MARSZ GŁODNYCH W STANACH 

ZJEDNOCZONYCH 

WASZYNGTON. PAT. — Z różnych 
stron Stanów: Zjednocznych wyruszyło 800 
uczestników marszu głodnych, stanowią- 
cych awangandę kilkutysięcznej rzeszy 
przedstawicieli bezrobotnych, byłych kom 
batantów i fammerów domagających się 
moraiorjum dla swoich długów, a nadto 
komunistów. Pragną oni przedstawić Kon 
gresowi swoje postulaty. 

IZBA GMIN PRZYJĘŁA MOWĘ 
TRONOWĄ 

LONDYN. PAT. — Odpowiedź Izby 
Gmin na mowłę tronową przyjęta została 
431 głosami przeciwko 39. 

DALSZA ZNIŻKA FUNTA 

LONDYN. PAT. — We wtorek nastą- 

pił dalszy silny spadek funta. Przy otiwar- 

ciu giełdy kurs nieco poprawił się w sto- 

sunku do dnia poprzedniego, wynosząc 

3,195 dol., potem jednak w ciągu dnia na- 

stąpił raptowny spadek do 3.1475, zaś 

przy zamknięciu giełdy kurs wynosił 3,155 

dol. Na giełdzie panowało przygnębienie, 

aczkolwiek nie było paniki. 

PARYŻ. PAT. — Na giełdzie parys- 

kiej tnwa madal tendencja zmiżkowa funta 

angielskiego. We wtorek rano, po obniże- 

miu się z 80,50 kurs podniósł się przy zam 

knięciu giełdy do 8,90, pozostając jednak 

niższym w stosunku do kursu poniedział- 

kowego. 

OFICJALNY WYNIK WYBORÓW 
W BELGJI 

BRUKSELA. PAT. — Oficjalny wynik 
wyborów w Belgji przedstawia się nastę- 
pująco: katolicy uzyskali 79 mandatów, 
liberałowie 24, socjaliści 73, fromdyści 3, 
komuniści 3 mandaty. 

  

Zajścia wczorajsze w Wilnie 
WILNO. — Wczoraj o godzinie 13 w 

sali Śniadeckich USB po wykładzie proi. 
Bossowskiego z Wydziału Prawa, jeden 
ze studentów zwrócił się z wezwaniem 
do swych kolegów i koleżanek, ażeby 
przez powstanie z miejsc uczcili pamięć 
zabitego we Lwowie studenta ś. p. Grot 
kowskiego ze względu na odbywający 
się właśnie w tym momencie we Lwowie 
jego pogrzeb. 

W odpowiedzi na wezwanie do po- 
wstania, studenci - żydzi poczęli opu- 
szczać salę.. Wśród wychodzących dały 
się słyszeć okrzyki: „„prowokacja”, co w 
konsekwencji doprowadziło do starcia— 
Jednocześnie jakiś student rzucił krzes- 
łem. Podczas wzajemnego okładania się 
pięściami i rzucania przedmiotami, będą 
cemi w sali, kilka osób chrześcijan i- ży- 
dów zostało poranionych. 

Z liczby poszwankowanych cztery 
osoby zostały opatrzone przez pogoto- 
wie ratunkowe. Są to: chrześcijanin Jan 
Wysocki (Mickiewicza 3)i żydzi: Wło 
dzimierz Regier, Dawid Fejgin (W. Pohu 
lanka 17) i Mejłach Aleksandrowicz 
(Wielka 47). Podczas zajścia nie oszcze 
dzano nawet kobiet. 

Jakaś studentka uciekając zgubiła pan 
toile. Ucierpiał również woźny stojący 
w drzwiach. Przy drzwiach wyjściowych 
na ulicę Uniwersytecką również wynikły 
w chwilę potem zajścia z żydami, lecz 
nie pociągnęły one za sobą żadnych na- 
stępstw. 

NA ULICY ŁUDWISARSKIEJ 

Około godziny 2 po południu ci Sa- 
mi studenci po wyjściu z Uniwersytetu, 
ulegając nawoływaniom, aby udali się 

pod lokal Wzajemnej Pomocy Studentów 
Żydów, skierowali się na ulicę Ludwisar 
ską, gdzie natknęli się jednak na policję. 

Szybka i energiczna interwencja ofi 
cera, dowodzącego oddziałem  policjar:- 
tów, uniemożliwiła jakiekolwiek ekscesy. 

Zebrani zostali szybko rozproszeni i 
małemi grupkami skierowali się ku Do- 
mowi Akademickiemu na Górze Boufał - 
łowej, gdzie już i pozostawali. 

WRAŻENIE W MIEŚCIE 
Wieść o zajściach na Uniwersytecie 

szybk orozeszła się po mieście, wywołu- 
jac zrozumiałe wrażenie. 

Pierwsi zareagowali na swój sposób 
kupcy z ul. Mickiewicza, Wileńskiej, i 
w dzielnicy żydowskiej, którzy poczęli 
zasłaniać okna wystawowe z obawy 
przed wybiciem. Jedynie gęste patrole 
policyjne o zdecydowanej postawie któ- 
re od godziny drugiej ukazały się "nia 
mieście, podziałały uspokajająco, gdyż 
było to widomym znakiem, że tym ra- 
zem wszelkie próby wywołania zamie- 
szek tłumione będą w zarodku. 

NIEUDANY WIEC W MENSIE 
Już o zmroku w kierunku Mensy A- 

kademickiej przy ul. Bakszta poczęły po 
dążać grupki młodzieży. Do lokalu do- 
stało się jednak niewiele osób, tak, że 
około godziny 5, obecni opuścili Mense 
kierując się zkolei do głównego gmachu 
USB przy ulicy św. |af:skiej. 

Do większego grupowania się w dro 
dze d o Uniwersytetu policja nie dopuż- 
cila, 

Na terenie uniwersyteckim, a szczegól 
nie na dziedzińcu im. Piotra Skargi, na 
który policja wkroczyć nie mogła, zaj- 

ścia ponowiły się i poturbowano tam 
żyda i żydówkę. 

Wczoraj w akcji przeciwko żydom 
poza słuchaczami 1 roku prawa starsi 
studenci nie brali wcale udziału — wo- 
bec czego wykłady naogół odbyły się 
normalnie. * 

Pewne podniecenie umysłów dało 
się jednak wyczuć. 

ARESZTY NA ULICACH 

Podobnie jak to miało miejsce w 
roku ubiegłym, całe falangi mętów spo- 
łecznych wyległy wieczorem do šrodmie 
ścia. Bandy łobuzów usiłowały sprowo- 
kować niepokój, by tem łacniej obłowić 
się. Policja odrazu zaobserwowała krą- 
żące po ulicach grupy podejrzanych i 
natychmiast je zlikwidowała. Dwadzieś- 
cia osób osadzono w areszcie. 

Nad spokojem w mieście czuwają 
czuwają wzmocnione oddziały policyjne. 
które otrzymały jak najdalej idące in- 
strukcje w kierunku niedopuszczenia do 
jakichkolwiek zajść. 

DZIEŃ DZISIEJSZY 

Dzień dzisiejszy — spodziewać sie 
należy — przyniesie uspokojenie na Uni 
wersytecie. Niemniej jednak zanotować 
należy wersje, usilnie kolportowane 
wczoraj wśród akademików, że na dziś 
projektowane są awantury w prosekta- 
rium. 

* KONFIKATA GAZET ŻYDOWSKICH 
Wczorajsze wydania popołudniowych" 

pism żydowskich „Radjo“ 1 „Owent 
Kurjer“ zostały skonfiskowane za nie- 
prawdziwe naświetlanie zaszłych wypad 
ków.



SILVA RERUM 
POCHWAŁA POLICJI 

Dziennik Poznański umieścił ładny ar- 
tylkuł pt: „O właściwą ocenę policji i jpo- 
liejanta“. Artykuł wiąże się z corocznym 
w! dniu 10 listopada apelem policjantów, 
którzy położyli życie w obronie współoby- 
wateli. Ta żałobna ii wzruszająca uroczys- 
tość odbywa się 'w Warszawie na .pl. Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Z ustawionego zwartego czworoboku pada- 
ja w przestrzeń nazwiska poległych policjan- 
tów. W siedemnastu grupach, według siedem- 
nastu województw uszeregowane są ich nazwi 
ska. Siedernnašcie tež razy odbywa się wywo- 
ływanie nazwisk. Za każdym zaś razem dele- 
gat danego województwa melduje komendanto 
wi głównemu policji: „Polegli śmiercią chwa- 
lebną w obronie współobywateli". Za każdym 
razem po przebrzmieniu dźwięków żałobnego 
marszu — czworobok prezentuje broń. 

Z każdym mokiem zwiększa się ilość 
wywołanych nazwisk. W! tym moku z ho- 
norowego czworoboku policjantów padło 
ich pięćset dwadzieścia siedem. Proszę za- 
stanowić się przez chwilę: pięciuset dwu- 

dziestu siedmiu ludzi w pełni sił i zdrowia 
i życia. A my nawet nie znamy ich maz- 
wisk. Jak ginęli ci ludzie? 

Jedni padali w ofiarnej a bezpośredniej о- 
bronie napadniętego obywatetela, drudzy w 
zaszczytnej walce z nieprzyjacielskim  żołnie- 
czem, inni w trakcie ratowania tonących, je- 
szcze inni w bohaterskiej wałce z przeważają- 
cemi bandami złoczyńców. Częściej jednak pa 
dali w okolicznościach mniej eiektownych: — 
zustrzeleni z za węgła, zakłóci w ustronnym 
zauiku, wciągnięci w zdradziecką zasadzuę, be 
stjalsko po obezwładnięciu uduszem, po u- 
rrzedriem przejściu okrutnych tortur — w spo 
sub cichy, pozbawiony, efektu, jak pozbawio - 
ną jest elex*1 codzienna żmudna siużca puli- 
cyjna. 

I Dziennik Poznański obszermie o żmud 
mej służbie policjanta pisze. Można nie po- 
wtarzać tego. Każdy z nas rozumie, jak 
ciężką, odpowiedzialną i bez wypoczynku 
jest ta służba. Policjant zawsze jest na 
służbie. Rozumiemy to i w każdej chwili 
odwołujemy się do jego gotowości. Ale 
przeważnie mie rozumiemy tego, że zbyt 
mało udzielamy polieji moralnego popar- 
cia, zbyt słabem darzymy ją zaufaniem, 
zbyt wiele zaś od niej wymagamy. Ciężka 
praca wydawałaby się policjamtowi znacz- 
mie mmiej uciążliwą, gdyby czuł na każ- 
dym kmoku, że jego wysiłki oceniane są 
w całej pełni. 

T.estety, leży już w naturze czło nicka, że 
gdy przywyknie do warunków, w których żyje 
zaczyna je coraz bardziej uwazać za natura'- 
ne. Tak się też rzecz ma i « bezpicczeństwem 
— góy w kra'u jest spokojnie, gdy napady sa 
*'zadkością, 2 'y człowiek mo/+ bezpiec nic 10 
iraja pod'óżować, gdy może ciułac grosze bez 
obawy, że mu je zagrabi pierwszy lepszy rza- 
zum eszek, gdy jednem słowem, jest pewny 
swego życia ! mienia —- wówczas zaczyna to 
uważać zu całxeiem natuałce i dziwacy się, 
gdyby mu Fios powiedział, że jednak mogłoby 
być inaczej. A już w rzadkich wypadkach 
zastanawia się wówczas spokojny obywatel, 
koma ten spokój zawdzięcza, rzadko kiedy 
wspormani że zawdzięcza to w dużej mierze po 
Jiri, która swą wielką a misterną siecią ogar 
mia całe państwo. 

Trwając w błogim 
nawet myśli, że gdyby 

  

packa nie dopuszcza 
óregoś pko dnia 

zatxaklo policji, to w tejże chwili jego spokój 
tozwiałby się jak sen jaki złoty, że trzymane 
dctychczas na wodzy najróżnorodniejsze męty 
społeczne wyległyby tłumnie ze swych zaka- 
miarków, że zapanowałaby pięść nad prawem. 
Nie każdy uświadamia sobie należycie, że „po 
licjant jest tym, który czuwa by inni mogli spo 
kojnie spać". 

Dzień smutnego święta policji uczcił 
Dziennik Poznański piękną i zasłużoną jej 
pochwałą. Zastępca. 

WĘGIEL | KOKS 
GÓRNOSLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Górnosl. „PROGRESS* 
Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowznych wozach 

dostarcza 
WiLNI, 

R DEULL Jigtellońska 3, 
a Tel. 811 

EGZYSTUJE OD 1890 r. 
Składy: Kijowska 8 Tel. 999, 

AKWIZYTORÓW 
pracowitych i solidnych do przyjmowa- g 
nia zamówień na ilustrowane wydawni- 
ctwa populsrno - naukowe przyjmie po- E 

    

    
ważna firma. Zcyt masowy. Ę 

Zgłoszenia pisemue pod „Wysoka a 
prowiz;a* do administracji „Stowa“ З 

Od „PIĘŠCIARZY“ 
Ks. dr. Bolesław Wilanowski, proie- 

sor Uniwersytetu Stefana Batorego, uczo 
ny bardzo poważny i pracowity, wydał 
przed paru laty pierwszy tom zakrojone - 
go na wielką skalę dzieła p. t. „Rozwój 
historyczny procesu kanonicznego”. Tre- 
ścią pierwszego tomu jest zarys rozwo- 
ju procesu kościelnego w starożytności 
chrześcijańskiej. 

Wie o tem nieliczne grono uczonych, 
starszych studentów prawa, bibljoteka- 
rzy i tych członków Towarzystwa Przy- 
jaciół Nauk, którzy uważnie przeglądają 
wykazy nowych wydawnictw T-wa. Czy 
tało to dzieło grono jeszcze szczuplejsze.. 

Zwykły śmiertelnik przerazi się już 
samego tytułu dzieła, jeżeli zaś zobaczy 
grube tomisko, mające 399 stronic duże- 
go formatu, poczuje prawdziwy lęk, po- 
łączony z pewnem zdziwieniem. Co wła- 

Ściwie można napisać na temat, związa 
ny z prawem rzymskiem czy kanonicz- 
nem? Przecież od setek lat tysiące i ty- 
siące uczonych całego świata piszą i 
mówią na ten temat, wkładając do głów 
miljonów studentów ustalone raz na zaw 
sze, niezmienne prawdy. Ze względu 
więc na olbrzymią literaturę przedmiotu, 
będącą dorobkiem wszystkich cywilizo- 
wanych narodów świata, cóż można dać 
w tym zakresie nowego? — Chyba tyl- 
ko jakiś przyczynek do przyczynku, skre 
ślonego na marginesie pewnego  margi- 
nesu?.. A zresztą, gdyby się nawet dało 
coś powiedzieć, to czyż mógłby taki 
głos wydostać się z Wilna, z tego Wil. 
na, na które wszyscy narzekają, jako na   

Wraz niemal ze mną, ale głównemi, roz- 
wartemi drzwiami, ale z chrzęstem broni, ale 
z miarowym, Ściszonym nagle w progach tu- 
potem nóg, wkracza w kościół kompaaja 
tych młodych. I już nawa św. Ignacego, ta sze 
roka, najszersza u nas nawa kościelna, rozpo- 
starta jest jakby, poszerzona u dołu szarozielo 
ną kolumną żołnierzy. Mszy świętej,  żołnier- 
skiej mszy siucha w dzień 29 listopada Pod- 
chorążówka wileńska. 

Jest to najpiękniejsze nabożeństwo jakie 
zna rytuał Kościoła: msza słuchana przez zwar 
ty oddział żołnierzy, młodych żołnierzy. Są to 
rzeczy, które się jakoś doskonale kojarzą, to 
łacińskie, u ołtarza, pacierze, wypowiadane w 
języku, który już zamarł na wieki, ale zamarł 
jako język komendy owego świata. Ta jakaś 
dostojna prostota i ta jakaś łagodna moc, Do- 
mine non sum dignus, Domine exande oratio- 
nem meam, Et claimor mens ad te veniat Do- 
mine. Zapada to jakoś dobrze w te szeregi w 
mundur opięte, w te szeregi chwytów karabino 
wych już zwyczajne. Jakoś tu kojarzy i zło- 
wroga Śmiercionosna siła w luiach drzemiąca, 
ładownice u pasa nabrzmiewająca, — i ten 
księży, u ołtarza spokój. I jakoś się łączy ta 
SA ue AO 2 sobie młodość ich 
ciał z niezasi staro: dwutysiącietniego 
rytuału, dwutysiącletniego platna jacy 5 ю 
OT TITANO VS 

Czy istnieją carskie skarby? 
Wuj byłego cara Mikołaja Ii, wielki arcy- 

książę Aleksander Michajłowicz, zamieszkują. cy obecnie w Stanach Zjednoczonych, wydał 
ostatnio ciekawą książkę swych wspominień. 
Wiełki książe szczegółowo opisuje życie na 
dworze carskim oraz poświęca sporo miejsca 

sprawie „zaginionych miljonów" cara Mikołaja 
Ii, złożonych rzekomo w bankach angielskich. 
Do mienia tego jak wiadomo pretenduje m. in. 
samozwanka „wielka księżna Anastazja" (Czaj 
kowska). 

> Aleksander Michajłowicz w swej książce 
pisze, że kapitały te obecnie już nie istnieją, 
ponieważ za czasów wojny zamordowany се- 
sarz fundusze te zużytkował na cele dobroczyn 
ne, budowę szpitali, pomoc dla rannych i t.p. 
ogółem chodzi o kwotę 20 miljonów  tuntów 
szterlingów | 

Autor książki twierdzi, że nawet w naj- 
pomyślniejszych czasach majątek Mikołaja II 
nie mógł równać się majątkowi Rockefellera, 
Mendelsona, Rotschilda i innych multimiljone- 
rów. Kiedy kapitały złożone w bankach angiel 
skich zostały wyczerpane, osobisty majątek 
Mikołaja Il był znacznie mniejszy, niż mają - 
tek cesarza Wilhelma czy też króla hiszpań- 
skiego Alfonsa XIII. 

Książka zawiera szereg ciekawych szcze- 
gółów o carskich brylantach. Djadem carski, 
sporządzony za Aleksandra Il, ozdobiony był 
trzydziestonia wielkiemi perłami, 112 mniejsze- 
mi perłami i 500 djamentami różnej wielkości, 
oraz 84 bryłantami. Z innych klejnotów koron- 
nych Aleksander Michajłowicz wspomina o 
brylancie „Orłow* wagi 194 i pół karatów, 
nieszliiowanym djamencie 120 karatach i dja- 
demie 85 karatach i t.d. 

Roczny dochód cara wynosił 10 — 12 mi 
lionów dolarów. Dla prywatnej osoby był to 
dochód olbrzymi, ale każdy wielki książę po- 
bierał 200 tysięcy rubli rocznie, każda wielka 
księżna otrzymywała tytuiem posagu 1  mi- 
ljon rubli, każdy książę i księżna krwi otrzy- 
mywała w chwili przyjścia na świat 250.000 ru 
bli i t.d. Koszta utrzymywania pałaców byiy 
olbrzymie, Wielkie sumy wydawano na subsy- 
djowanie teatrów i sztuki. 

W. książę Aleksander Michajłowicz pisze, 
że po wyczerpaniu 20 miljonów funtów szter- 
„iagów zdeponowanych w bankach angielskich 
„car w dniu abdykacji znajdował się w gorszem 
położeniu, aniżeli ten, czy ów prezes wielkiego 
koncernu, odchodzący na emeryturę". 

do „GLOWACZY“ 
zapadły kąt, pozbawiony  przedewszyst- 
kiem odpowiedniej „atmosiery?*.. 

Wileński uczony zdobył się 
na taki głos... 

Zagadnienie procesu kościelnego zro- 
dziło już obszerną literaturę we wszyst- 
kich europejskich językach. Uczeni zgod 
nie stwierdzają, iż Kościół katolicki przy- 
jął i doskonale przechował formy pra- 
wa rzymskiego, aczkolwiek w pierw- 
szych wiekach sądy kościelne iorm pro- 
cesowych Ściśle nie przestrzegały i kie- 
rowały się nieraz jakiemiś własnemi zwy 
czajami, których źródło jest niewyraźne. 
Tak czy owak, wkrótce, bo od wieku 
IV-go całkowicie zapanowały formy pra- 
wa.rzymskiego i tak dobrze się utrwa- 
liły, iż powstało przysłowie, mające cha- 

jednak 

rakter aksjomatu: „Ecclesia vivit lege 
romana“. 

W tę dobrze przez uczonych obwa- 
rowaną twierdzę — aksjomat uderzył 
prof. dr. B. Wilanowski, zastanawiając 
się nad rozwojem procesu kanonicznego. 
Po nitce do kłębka. Najpierw zwrócił u- 
wagę na drobny fakt, że posiedzenia są- 
du kościelnego w pierwszych wiekach 
odbywały się w poniedziałki. Dlaczego 
właśnie w poniedziałki?.. Na to pytanie 
nie było odpowiedzi w dotychczasowej 
literaturze Świata. Odpowiedź na to da- 
wała tylko znajomość kultury hebraj- 
skiej: zgodnie z prawem wschodnieiz, 
posiedzenia sądowe odbywały się właś- 
nie w poniedziałki.., 

I oto wileński uczony: rozpoczął grun 
towne badania i poszukiwania, — nie- 

   

  

  

зБ оМО 

29 Listopada 1932 roku 
Msza się kończy. Cichy plac jezuicki, du- 

żo ludzi. Odrzućmy — one opadają same — 
kronikarskie, ciułane, nudziarskie  akcesorja 
sprawozdawczego szablonu. To co tu jest, to 
jest obraz. To, co tu jest to poezja. Szukam, 
nie znajduję radjowego sprzętu, któryby po- 
niósł na nasze urbi et orbi rytmiczny, skando- 
wany parol przysięgi podchorążej. Na placu Je- 
zuickim zrobiło się zupełnie cicho, ciężkie chmu 
ry dzisiejszy zniżyły się jakby jeszcze bardziej. 
Przygniatają, mroczą, ciążą. Rozrywa je, rzu- 
cana od dołu, żołnierska przysięga rocznika 
najmłodszego Rzplitej, Dlaczego jej nie ponio- 
są dalej, jaknajlepszy koncert wokalny, naj- 
lepszy, najtreściwszy odczyt, komunikat naj- 
pomyślniejszy, fale naszej radjostacji? 

Kocioinikiem, nie z naszych granitów, Ке- 
ciolnikiem, który nie dla defilady naszej bruko- 
wano, wali, miasto przemierza delilada. Jest 
to woskowo zrozusniałe, — a jednak jest. to 
symboliczne ten genera, dowódca i 
Dywizji Legjonów, który tę de- 
filadę przyjmuje. Jest symboliczne, że oto ku- 
niemu idą „w prawo patrz” zaprzysięgłi — 1 
jest jakby tym miodym sałutowała przeszłość 
bojowa Legjonów. Daremne było, daremne! 
Co takiego? Ta cała moc wysileń, by między 
młodem pokoleniem naszego czasu a legunem 
i ich brygadą zerwać pomosty jedności stuż- 
by i ducha. 

Defilada mija generała, deliłada  przewała 
się sprawnie, jak tylko mogą deiilować pod- 
chorążowie, jak tylko mogą defilować podcho- 
rążowie w Polsce. Listopad bije wspomnienia-- 
imi, i bije wojenną legunką nuta wierszy Słoń- 
skiego. 

Szliście naprzód bez broni i zbroi 
Wróg przed wami szedł — wróg szedł 

zą wami 
I jak wrogów witali was swoi 

Zamkniętemi na sześć rygli drzwiami. 
A tych dzisiaj wita miasto. 

Historji i takim jej sensus sceniczny, by po 
stu latach strzegli symbolicznie ci, co a” 
i tam, gdzie był Konstanty, był Piłsudski. 

K. PRUSZ. 

AKADEMIJA 
Akademja odbyła się w Małej Sali 

Miejskiej o godz. 20. Istotnie uroczysta. 
Białość ściam, czerwień chodników, zieleń 
kwiatów, pełnia świateł. W przerwach mu 
zyka. Sala wypełniona. Biskup Micha'- 
kiewicz, gen. Skwarczyński, wojewoda Becz 
kowicz, poseł Dobosz. Szereg innych oso- 
bistości. I ta publiczność solenna a rado- 
sna, śród której mundury oficerskie i 
twarde, proste, młodzieńcze postacie pod-- 
chorążych, obchodzących swoje Święto, a 
pomiędzy mimi organizatos akademji —- 
dowódca kompanji dywizyjnej podchorą- 
żych, kapitan Sierosławski. 

Unoczystość zaczyna podchorąży Hen- 
ryk Dembiński przemówieniem, stanowią- 
cem główną część programu. Trudno jest 
mówić o wydarzeniach listopadowych ro- | 
ku 1830, o wojnie roku 1831. Trudno dla- 
tego, że czasy te dobrze i dogłębnie znamy, 
że interpretując je, a raczej usiłując ująć 
je syntetycznie, latwo można wpaść w ba 
naliność, gdy się przemawia do wielkiej 
sali słuchaczów. Podchorąży Henryk Dem- 
biński umiknął banalności. Zawdzięcza to 
swemu temperamentowi, który burzył się 
w! mim bez przerwy w ciągu godzinnego 
przemówienia; zawdzięcza to pasji, która 
nim targala, i temu krasomówstwu, iktó- 
rego dar posiada. Ale pasja jego, udziela- 
jąca się słuchaczom, wiodla go też paro- 

   
   

  

Właśnie w Krakowie czczą Wyspiańskiego. 
„Warszawianka*. Ktoś przypomina, że gdy 
na scenę, na ten empirowy salonik grochow- 
skiego dworku wszedł Wiarus — widownia 
Krakowa ostatnich lat przed 6 sierpnia 1914 
roku zatrzęsła się szlochem tęsknoty. Tego nie 
uczynił samm Solski, tego nie uczyniłby najlep- 
szy aktor świata. Nikt się w teatrze nie wzru- 
szył na hamłetowe monologi Chłopickiego, ani 
na cedzone z wysokości generalskich szlif opi- 
nje sztabowców, ani na zaklęcia młodego adju 
tanta. jest w Warszawiance tego trzy mi 
nut y, kiedy Wiarus napołeoński wchodzi, 
salutuje, oddaje raport, wychodzi, w sieniach 
słabnie . Są to największe trzy minuty „War- 
szawianki* — a może Wyspiańskiego. 

Defiłady już niema, ulica Orzeszkowej jest 
ulicą i niczem już więcej. Dziś wieczorem war 
tę przed Belwederem odbiorą podchorążowie, 
tacy sami, w granatowych mundurach, z żół- 
tym munduru wyłogiem. Takie są zrządzenia 
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krotnie na manowce. Słuszność miał, sła- 
wiąe blaski! rewolucji 1831 roku i z gory- 
czą mówiąc o jej cieniach. Ale nie miał ra- 
cji, posługując się terminem „mieszcza- 
ūstwo“ wi 1830; nie miał racji, twierdząc, 
że rok 1830 był dziełem wyłącznie szarej 
ulicy warszawskiej, i dopuścił się, fałszu 
historycznego, sławiąc „kurne chaty”, któ- 
re płonęły żądzą walki w roku 1863". O, 
gdyby gruntowniej wystudjował był przed 
tem, kilka książek o roku 1863! 

Podchorąży Dembiński zebrał huczne 
oklaski. Po nim mastąpiła część koncerto- 
wa akademji. Chór podchorążych śpiewał 
piękne pieśni żołnierskie, podchorąży Re- 
'wieński deklamował w stylowym kostju- 
mie „Mochnackiego“ Lechonia, makoniee 
starannie odegrano fragment „Nocy listo- 
padowej“. 

Przeszlo dwugodzinna uroczystość po- 
zostawita na sluchaczach najlepsze wraże- 
nie. iw, 
      tn M 
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0d Administracji 
Uprzedzamy naszych 5z. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 grudnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma osobom za- 
legającym w opłacie. 

tylko w Wilnie, rzecz jasna. Zgromadził 
olbrzymi materjał naukowy, parokrotnie 
wyjeżdżał zagranicę, szczególnie gorli- 
wie poznając dzieła, zawarte w przebo- 

  

gatej bibljotece gminy żydowskiej w Ber 
linie, i wreszcie wystąpił ze śmiałą i 
wprost rewelacyjną tezą , iż proces ko- 
ścielny z najdawniejszej epoki chrześci- 
jaństwa jest poprostu dalszym ciągiem 
procesu żydowskiego i że na prawo pro- 
cesowe pierwotnego Kościoła składaj: 
się przeważnie przepisy prawa procesa- 
wego żydowskiego. 

Proces rzymski nie został przez Ko- 
ściół przyjęty bezpośrednio, gdyż był 
wynikiem dłuższej ewolucji. 

Dzieło ks. prof. B. Wilanowskiego 
zostało przyjęte przez najwybitniejszych 
uczonych Europy z najdzwyczajnem  u- 
znaniem. Rozlegają się głosy wprost en- 
tuzjastyczne. Jeden z uczonych określił 
tezę prof. Wilanowskiego, jako „une 
vraie revolution", inny (Niemiec, który 
się uczył po polsku, aby móc lepiej poz- 
nać bogatą polską literaturę prawniczą), 
podkreśla doniosłość odkrycia naukowe- 
go, jakiego w dziedzinie prawa rZytu- 
skiego i kościelnego dokonał „der Wil- 
naer Forscher*, kto inny (Francuz, mó- 
wiący po polsku), zaznacza, iż jego fran- 
cuzcy koledzy muszą żałować, że nie zna 
ją języka, w którym ukazują się tak cen- 
ne dzieła, — jeszcze inny domaga się 
przekładów na język francuski, lub nie- 
miecki i t.p. 

Słowem, powodzenie, wielkie powo- 
dzenie. 

Ale czy my, zwykli śmiertelnicy, — 
my, — wilnianie — czy wiemy coś o 
tem? I w jaki zresztą sposób, jeżeli nie 

         
    

    

całkiem przygodnie możemy dowiadyv 
się o zdobyczach i triumfach polskiej 
nauki? Czasopisma naukowe nie są do- 
stępne dla szerszych mas, dzienniki nie 
mogą dokładnie informować swych czy- 
telników chociażby z tej tylko racji, że 
niema jakiejś organizacji,  informującej, 
najinteligentniejszy zaś dziennik nie mo- 
że być encyklopedystą, orjentującym się 
jednakowo dobrze we wszystkich dzie- : 
dzinach nauki, — czyż trzeba się dziwić, 
że my nie zdajemy sobie sprawy ze sta- 
nu i zdobyczy naszej nauki? Ale wie- 
dzieć o tem powinniśmy, gdyż inaczej 
będzie się działa wielka krzywda nietyl- 
ko uczonym, nietylko nam, ale wogóle 
kulturze polskiej. : 

Weźmy konkretny przykład powo- 
dzenia pracy prof. B. Wilanowskiego. |a- 
kie to ma znaczenie? Liczmy punkt po 
punkcie. 

1) Nowe zdobycze naukowe w dzie- 
dzinie, które obchodzi cały świat, otwie- 
rają szczególnie szerokie perspektywy. 
To, co zapoczątkował ks. prof. B. Wila- 
nowski, może i powinno być kontynuo- 
wane dalej, ale jeszcze w szerszym za- 
kresie. Jeżeli ks. prof. znajdzie utalento- 
wanych uczniów, będzie mogła powstać 
w Wilnie (w Wilnie!) nowa szkoła ba- 
daczy, przeprowadzających rewizję do- 
tychczasowych poglądów. 

2) To, że nazwisko polskiego uczo- 
nego będzie się wciąż powtarzało w eu-- 
ropejskich naukowych czasopismach i 
dziełach, jest skuteczną propagandą Pol 
ski. 

3) Fakt, że cudzoziemcy, wymienia- 
jąc nazwisko polskiego badacza, nazy- 
wają go wilnianinem (der Wilnaer For-   
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X. ignacy Posadzy. Droga Pielgrzymów. 
Nakładem Seminarjum Zagranicznego. Poznań 
1933 str. 344, z licznemi ilustracjami. 

Znany podróżnik x. Ignacy Posadzy, dwa 
razy (w r. 1929 i 1930 — 31) z polecenia 
J. Em. x. Kardynała Prymasa objeżdżał waż- 
niejsze skupienia polskich wychodźców w Ame 
ryce Południowej i wrażenie swe ujął w fos- 
mę ciekawej książki pt. „Droga Pielgrzymów 
która maluje życie naszych „Pielgrzymów —- 
wychodźców* za Oceanem. 

Pierwsza ta książka, wydana nakładem 
młodziutkiego Seminarjum Zagranicznego a na- 
pisana przez jego dyrektora. Odzywa się w 
niej całe serce autora, przepełnione miłością 
Kapłana i Polaka do tych, których w Brazy- 
lji odwiedzał i utwierdzał w miłości Boga i 
Ojczyzny. 

Na tej „Drodze Pielgrzymów* odwiedza 
on, odprawia od lat niewidziane nabożeństwa, 
słucha od lat nieodbywanych spowiedzi dia 
braku Kapłana, chrzci, daje śluby, grzebie, po- 
ciesza, krzepi; opwiada o Polsce, cieszy się 
raduje i bawi wśród tych kochanych Samse- 
łów, Szablaków, Sarańczyków, Matuszaków, 
Raialskich, Sumków, Wojtynów,  Kraszew- 
skich, którzy na odjezdnem wśród modłów 1 
łez proszą, aby pozdrowił od nich Polskę i 
ucałował tę najdroższą i najlepszą polską zie- 
mię. 

S Książka zasługuje na jak najszerszą popu 
larność, tem bardziej, że cały dochód jest prze 
znaczony na cele Seminarjum Zagranicznego. 

Kto wyśle pod adresem Seminarjum Za- 
granicznego (poczta Nakło nad Notecią), 3,50 
zł. przekazem pocztowym, lub czekiem przez 
PKO na Nr. 202,454 — otrzyma książkę  od- 
wrotną pocztą. 

Wysyłający pięć złotych, zostanie wpisany 
do Złotej Księgi Seminarjum Zagranicznego. 
Za niego też odprawiać się będą trzy Msze 
św. miesięcznie oraz częste modły. Nadżo 
otrzyma książkę darmo. 

DECYDUJĄC SIĘ NA PODRÓŻ, 
RZUĆ OKIEM NA INFORMACJE 
0 KOMUNIKACJI LOTNICZEJ! 

Informacje i bi 
lety: w biurach 
PL. Kokot, 
w większych biu- 
rach podróży i 
u portjerów więk- 
szych hoteli, 

Port lotniczy: Parubanek, tel. 80. 
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NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 

NIONYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH RAZEM. 

OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAŁ 

KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 

BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
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WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
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scher) nie jest bez znaczenia dla Wil- 
na. t 

4) Ten wileński badacz jest związa- 
ny z Uniwersytetem Stefana Batorego, 
gdzie jest profesorem, i z Towarzyst- 
wem Przyjaciół Nauk, które wydało je- 
go dzieło. Rozgłos uczonego pociąga za 
sobą rozgłos wileńskich instytucyj nau- 
kowych. : 

5) świadomość, że pomimo najcięż- 
sze warunki, w jakich się znajdujemy, 
potraiimy jednak prowadzić ofenzywę 
kulturalną, jest najpewniejszem, najlep- 
szem źródłem tak wszystkim  potrzebne- 
go, zdrowego optymizmu. Ani uczony, 
ani artysta, nie są tylko sobą, — są omi 
w tym lub innym stopniu przedstawicie- 
lami całego narodu. Stąd ich sława nie 
jest ich wyłączną własnością, bo należy 
do całego narodu!... 

Szukamy szerszego 
niemy siły i wiary! 

Już ze względów wychowawczych 
nauka powinna głośniej mówić o sobie! 
Nie chodzi o nagłe podniesienie tłumu na 
wyżyny kulturalne, — chodzi tylko o sta 
łe oddziaływanie chociażby tylko na wy- 
obrażnię, o wywieranie pewnej szlachet- 
nej suggestji, o stwierdzenie, że w dzie- 
dzinie życia duchowego i intelektualne- 
go odnosimy zwycięstwa nie mniejsze, 
niż nasi sportowcy w dziedzinie fizycz- 
nej. 

"Dziś sport przesłonił wszystkie spra- 
wy, — wytworzył sportomanję, obłęd 
sportowy. Niedawno wyjeżdżała zagra- 
nicę nasza drużyna bokserska. Dziesiąt- 
ki dzienników podały podobizny przy- 
szłych bohaterów, tysiące gazet powta- 
rzały ich nazwiska. „Najlepsze polskie 

oddechu! Prag- 

Jeszcze © prasie kry- 
minalistycznej 

Kiedy przed laty śp. Józef  Weyssenhcft 
wydał pierwszą swoją powieść „Żywot i Myśli 

Zygmunta Podiilipskiego“, wiele osób dało się 
oszukać świetną ironją autora i przypuszczało, 
że Weyssenhoit rzeczywiście podziwia swego 
bohatera, uwielbia go i za wzór do naślado- 
wania podaje. Czytając poniedziałkowy feljeton 
w naszem pismie „Heroizm politycyjny i urok 
przygody"; w nieprzyjemny sposób  przypo-- 
mniały mi się te osoby. Czyżbym i ja do nich 
należała? Czy też mylę się odczuwając w to- 
nie i słowach p. Wysz. istotną aprobatę tego 
o czem pisze? Można wynieść to wrażenie z 
ostatniego ustępu w którym brzmi wyraźny po- 
dziw dła obrony t. zw. „Czerwonej Prasy*. 
Wiem, że to samo wrażenie odniosło wie- 
lu czytelników. Rozumiem, że pisząc recen- 
zję książki trzeba to robić objektywnie, ale czy 
ten objektywizm ma się posuwać aż tak daic- 
ko żeby nie podnosić rażących sprzeczności, i 
nielogicznych i błędnych twierdzeń? Chyba 
nie. P. Wysz., chociaż zaznacza, że coś jest 
„zdaniem Baczyńskiego"; pisze tak, jakby to 
zdanie podzielał. 

Wszystkie kryminalne procesy, czy to u 
nas, czy zagranicą, wykazują, że młodzi prze- 
stępcy karmią się wyłącznie prawie czerwoną 
(czy żółtą) literaturą. Pcha ich ona zawsze i 
bezwarunkowo do łamania prawa, nie do słu- 
chania go. W jednej z niedawnych głośnych 
spraw tego rodzaju we Francji, młodociany 
zbrodniarz powiedział wyraźnie i zupełnie na- 
iwnie, że odkąd zaczął stale czytywać krymi- 
nalistyczne powieści, myśl o popełnieniu prze-- 
stępstwa coraz silniej go ogarniała i stawała 
się jedynem marzeniem jego życia. To same 
mniej więcej mówią wszyscy bez wyjątku mło 
dzi zbrodniarze u nas. Czy zresztą ktokolwiek, 
myślący choć trochę logicznie, uwierzy temu. 
żeby przykład Arsena Lupin, złodzieja i kłar» 
cy, (podkreślam to określenie), który triumfu- 
iąco wychodzi z każdej przygody, mógł nau- 
czyć tego, że „prawo jest najwyższym  obo- 
wiązkiem, opartym o istotne potrzeby natury 
ludzkiem, obowiązkiem wynikającym z wyso- 
kiej kultury moralnej" Czyż naprawdę ten typ 
złodzieja i kłamcy ma być „symbolicznie uzmy 
słowionem marzeniem o nowym człowieku”? 

A może młodzież pożera przygody „genjal 
nego detektywa Sherlock  Holmes'a*, żeby 
znaleźć ów ideał w tym, który zawsze zbrod 
nię wykrywa? Też nie. Czytają go dla tej wia 
śnie zbrodni, dla sprytu, który zbrodnię ukry- 
wa i wykrywa, — bynajmniej nie dla ideału. 

Są inne niedokładności: jako pierwszy 
twórca literatury kryminalnej wymieniony Ed-. 
gar Poe, był nie Anglikiem, ale Amerykaninem. 
Wiemy dobrze, że poszanowanie prawa nie jest 
obecnie wybitną cechą państwa z pod gwiaż- 
dzistego sztandaru. Charakterystycznem jest, 
że Chesterton swoje opowieści o O. Brownie 
umieszcza przeważnie w Ameryce: te opowie- 
Ści nie dodadzą zresztą żadnego listka wawrzy 
nu do wieńca jego literackiej sławy. Nie wieni, 
czy imię choć jednego z innych  cytowanyc:! 
autorów przejdzie do prawdziwej literatury. 
Poczytność a wartość — są to dwie rzeczy 
bardzo różne. 

Najgorszy mój zarzut zostawiłam na ko- 
niec. W przedostatnim ustępie czytamy słowa: 
„Nie ulega wątpliwości, że w zakamarkach 
każdej normalnej duszy ludzkiej spoczywa przy 
czajona doza sadyzmu”. Nie wierzyłam  włas- 
nym oczom jak to przeczytałam. Sięgnęłam z:- 
raz do encyklopedji i znalazłam: „Sadyzm - - 
zboczenie płciowe, znajdujące zadowolenie w 
okrucienstwie“. Margrabia de Sade, ktėry dal 
swoje imię temu zboczeniu, był człowiekieia 
nietylko anormalnym, ale zupełnie niepoczytai- 
nym, i jeżeli się nie mylę, umarł w zakładzie 

dla obłąkanych. A zatem zboczenie warjata ma 
być dowodem normalności, więc psychicznego 
zdrowia? Jest się człowiekiem niezupełnie nor- 
malnym, jeżeli się nie ma zboczeń płciowycii 
na tle okrucieństwa Co innego jest znajdywać 
przyjemność w hazardzie, w sporcie, w polo- 
waniu, w walce (choć nieraz bardzo normalri 
ludzie tych przyjemności nie odczuwają), a co 
innego „zboczenie płciowe, znajdujące zadowo 
lenie w okrucieūstwie“. Sadyzm jest zbocze- 
niem, jest nienormalnością, — a przez czytanie 
powiesci kryminalnych, a raczej przez robieric 
z nich wyłącznego prawie pokarmu naszego 1- 
mysłu, dajemy temu zboczeniu najlepsze wa- 
runki wzrostu, budzimy może nieraz  mikrob, 
któryby się bez tej podniety nigdy nie rozwinął. 

Może pisząc to wszystko, wyważam otwar 
te drzwi Może p. Wysz jest mojego zdania, a 
ja jego źle zrozumiałam? Pożądanem byłoby w 
takim razie, aby nie dosyć wyraźnem zaznacze 
niem swego zdania nie wprowadzał w błąd 
czytelników, którzy wynoszą z jego artykułu 
wrażenie, że popiera, jeżeli nie wprost „tajne - 
go detektywa”, to czerwoną prasę wogóle. 
Stwierdzoną jest bowiem rzeczą, że nietylko u 
nas, ale i na całym Świecie, czerwona prasa 
nie wstrzymuje od przestępstw, ale pcha do 
nich wszystko, więc co może być uważane za 
popieranie tej prasy jest społecznie conajmniej 
niewskazane. Marja z Kończów Jeleńska. 

P. S. Pozwalam sobie do uwag p. M. Jeleń 
skiej dodać dwa drobne wyjaśnienia: 1) mó- 
wiąc o Edgarze Poe, wymieniłem go w szeregu 
innych pisarzy, piszących po angielsku i zali- 
czyłem do Anglosasów; 2)zakończenie mego fe 
ljetonu brzmi: „Nie znaczy to, byśmy dziś je- 
szcze mieli zaprenumerować Tajnego Detekty- 
wa. Lektura tego tygodnika nie odciąga nad- 
miaru krwi. Raczej przeciwnie, szlag może 
człowieka trafić". To ostatnie zdanie jest poin- 
tą całego feljetonu. Wysz. 

piešcie“ — tak określano zespół boksc- 
rów. A gdy niedoszli bohaterzy dostali 
sromotnie w skórę, w setkach  dzienni- 
karskich artykułów roztrząsano zawiłe za 
godnienie: „Niepowodzenie czy klęska?“ 
Może ktoś czuć wstręt do boksu, ale 
napewno ma w pamięci parę nazwisk bok 
serów, — można wcale się nie intereso- 
wać sportem, ale niesposób nie wiedzieć 
o zwycięstwach i porażkach  naszycii 
sportowców!.. 

Niech nasi naukowcy biorą przykład 
ze sportowców w dziedzinie propagandy. 
Niech zorganizują służbę informacyjną i 
propagandową, niech zdobędą dla spraw 
naukowych kąciki, chociażby najskrom- 
niejsze, we wszystkich dziennikach, niecii 
wystąpią z planową akcją popularyzowa- 
nia spraw nauki i kultury! 

Dość już apoteozowania „najlep- 
szych pięści polskich", — chcemy wresz 
cie coś posłyszeć o najlepszych głowach 
polskich! 

Przecież i nauka ma sensacje, bar- 
dziej porywające, niż skok o tyczce, czy 
rzut dyskiem, — przecież w najtępszej 
głowie obok nazwisk różnych biegaczy i 
pięściarzy zmieszczą się nazwiska „gło- 
waczy — uczonych i wynalazców!.. 

Zorganizowanie planowej akcji pro- 
pagandowej z dziedziny zagadnień i 
spraw naukowych jest rzeczą niezmiernie 
ważną, potrzebną i nawet aktualną ze 
względu na to, że poza religją tylko w na 
uce tkwią najpewniejsze źródła ożywcze- 
go, pobudzającego do  systematyczne;, 
wytrwałej pracy. 

W. Charkiewicz 

=0-00=———  
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| RADA WOJ 
W* dniu 28 listopada br. m« IWielkiej 

Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkie- 

go w Wilnie, odbyło się pod przewodnie- 

twem P. Wojewody Z. Beczkowicza i w o- 

beeności przedstawicieli onganizacyj samo 

rządu gospodarczego, kierowników władz 
i szefów urzędów miezespolonych oraz ma- 
czelników wydziałów urzędu wojewódz- 
kiego — doroczne sprawozdawcze posie- 
dzenie Wileńskiej Rady Wojewódzkiej. 

PRZEMÓWIENIE WOJ. BECZKOWICZA 

Zagajając posiedzenie, P. Wojewoda 

Beczkowicz podkreślił, że „obecna sytua- 
cja gospodarcza jest: wielce zbliżona do sy- 
tuacji zeszłorocznej, nie będąc jednak by- 
najmniej identyczną. Tak jak w: roku ze- 
szłym, trwamy w kryzysie, wyciskającym 
swą pieczęć na calem życiu Państwa i na- 
szego województwa, przyczem wyczerpanie 
materjalne w niektórych dziedzinach ży- 

cia gospodarczego stało się obecnie jesz- 
cze bandziej uciążliwsze, aniżeli dawniej. 

Jedmakże musimy odnotować duże zdoby- 
cze, do których wypada zaliczyć utrzyma- 
nie stałości waluty w roku bardziej 
krytycznym, gdy inne państwa bardziej 
zasobne, tego osiągnąć nie mogły. Środ- 
ków po temu nie szukaliśmy mazewnątrz, 
lecz w sobie znaleźliśmy dość siły, by ten 
sukces osiągnąć wysiłkiem całego społe- 
czeństwa. Wewsmętrzna konsolidacja, wy- 

zbycie się paniki, największego wroga 
wszelkiego zbiorowego czynu, to jest dru- 
gie nasze zwycięstwo, zwycięstwo moral- 
14, równoznaczne a może nawet ważniej- 
sze od materjalnego powodzenia. Korzyś- 

ci te pozwalają wierzyć niezłomnie, że bę- 
dziemy już stale i konsekwentnie posuwali 
się naprzód na drodze dokcnywania pięt- 
rzących się przed nami trudności". 

Po tem wstępnem przemówieniu P. Wo 

jewoda powitał nowego członka Rady w 
osobie p. Prezydenta miasta p. dr. Wikto- 
ra Maleszewskiego, poczem przystąpiono 
do porządku dziennego. 

Uzupełniające złożone Radzie sprawo- 
zdania z działalności administracji państ- 
wowej na obszarze województwa w roku 
mnionym i z ważniejszych zamierzeń na 
najbliższą przyszłość, P. Wojewoda poru- 
szył cały szereg momentów! aktualnych, a 
miamowicie: 1) wytyczne zasady organi- 
zacji pomocy bezrobotnym w okresie zi- 
mowym 1932 r., apelując do obecnych na 
zebraniu szefów władz i urzędów, aby 
wzorem. roku ubiegłego poparli ideę samo- 
opodatkowania się podległych im urzędni- 
ków; 2) stan robót konserwacyjnych w. 
bazylice wileńskiej; 3) wyniki działalnoś- 
ci Wojewódzkiego Komitetu do spraw fi- 
mamsowo - rolnych wreszcie i 4) aktualne 
zagadnienia, samorządowe, ' informując o 
wytycznych, udzielonych przez P. Wiojewo 
dę przewodniczącym wydziałów powiato- 
wych w sprawach gospodarki komunalnej, 
układamia preliminarzy budżetowych ma 
przyszły 1933-34 rok, w sprawach reor- 
ganizacji i usprawnienia urzędów. komu- 
nalnych oraz wyszukania nowych form 

pracy, któreby tańszym kosztem pozwoliły 
osiągnąć poważne rezultaty gospodarcze. 
Pozatem P. Wojewoda zaznajomił zebra- 
mych z zasadami, strukturą i zmaczeniem 
powołanych niedawno Komisyj Oszczędnoś 
<«iowych dla Związków Komunalnych, z is- 
totą wydanych ostatnio przepisów w przed 
miocie ochrony prawnej Związków! Komu- 
nalnych przed egzekucją z tytułu ich za- 
dłużenia prywatno - prawnego oraz w 
sprawie zapowiedzianej zniżki stopy pro- 
<entowej, stosowanej przez zakłady ban- 
kowe i komunalne kasy oszczędności. 

' UCHWAŁY. 

Po tem przemówieniu nastąpiła wy- 
<zerpująca dyskusja, w wymiku której Ra- 
da Wojewódzka, przyjmując do wiadomoś- 
ci sprawozdanie P. Wojewody, wysunęła 

cały szereg dezyderatów, z których przy- 
taczamy poniżej najważniejsze: 

1) Rada Wojewódzka prosi władze 
miarodajne o spowodowanie wszczęcia TO- 
bót nad przedłużeniem wybudowanej kolei 
Druja - W oropajewo w kierunku południo 
wym na Oszmianę i Lidę. 

2) Rada Wojewódzka uznaje za ko- 
nieczne poddanie rewizji tabeli opłat za 
czynności egzekucyjne organów skarbo- 
wych, a w szczególności opłat za upom- 
mienia, — w kierunku dalszego ich zróż- 
niczkowania. 

$) W dziedzinie powinności w naturze 
(szarwarku) Rada Wojewódzka wypowia- 
da opinię, ie wysokość wymiaru jalo 
maksimum nie powinna przekraczać stu 
procent podatku gruntowego. 

4) Uważając, że w województwach pół- 
nocno-wschodnich wojsko jest jednym г 
najpoważniejszych odbiorców całego sze- 
regu produktów rolnych, i stwierdzając, 
że dotychczas praktykowany system zao- 
pairywania wojska drogą przetargów, 
wpływa na obniżenie cen tych produktów, 
Rada Wojewódzka prosi władze miarodaj- 
ne o spowodowanie, ażeby zaopatrywanie 
wojska we wszystkie artykuły rolnicze od 
bywało się drogą zakupów bezpośrednich 
od producentów rolnych, względnie przez 
organizacje spółdzielczo - rolmicze, wska- 
zane przez Wileńskie Towarzystwo Orga- 
nizacyj i Kółek Rolniczych. 

5) W dziedzinie zdrowia publicznego 
Rada Wojewódzka postanawia prosić wła- 
dze o nasilenie leczenia jaglicy przez lot- 
ne oddziały okulistyczne utrzymywane 
kosztem Skarbu Państwa. 

6) Uważając, że włożony na gminy 0- 

bowiązek wypłacania nauczycielom szkół 
powszechnych dodatku mieszkaniowego, 
przy obecnym trudnym stanie finansowym 
samorządu terytorjalnego, przekracza re- 
ale możliwości samorządu gminnego, Ra 
da Wojewódzka prosi władze miarodajne 
o rozważenie konieczności i możliwości 
zwolnienia samorządu gminnego od tego 
ciężaru. 

7% innych spraw poruszonych na posie- 
dzeniu Rady Wojewódzkiej wypada wspom 
nieć o dokonanym przez Radę wyborze 
członków i zastępców! członków Komisji 
odwoławczej do spraw: podatku dochodo- 
wego na okres lat 1933-35. Członkami tej 
komisji wybrani zostali pp: Bronisław Wę 
dziagolski, Jerzy Houwald i Borys Pamnes, 
zastępcami zaś członków pp: Strumiłło, 
Qholem i Kowalski. 

W końcu Rada Wojewódzka uchwaliła 
przystąpić do wykonania podstawowej me 
Tjoracji bagien dorzecza jeziora Dryświa- 
ła w pow. brasławskim j prowadzić robo- 
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EWÓDZKA 
ty meljoracyjne w zależności od możliwo- 
ści gospodarczych samorządu i zaintere- 
sowanych właścicieli gruntów. 

Rada Wojewódzka obradowała od 
10 rano do godziny 6 wieczorem. 

* * 

POSIEDZENIE 

KOMISJI OSZCZĘDNOŚCIOWEJ. 

W dniu 30 listopada br. odbędzie się 
pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Komi- 

sji Oszczędnościowej dla Związków Komu 
nalnych pod przewodnictwem p. prof. Wi- 

tołda Staniewicza. Na porządku obrad 
znajdują się dwa podstawowe referaty, do 
tyczące wysokości kosztów administracji 
ogólnej i przedsiębiorstw komunalnych w 
latach 1930-31 i 1932-33. Pozatem Komi- 

©. S: 
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Dzis 38 

Andrzeja 
Jutro 

Eugenjesza 
DRTEEODERCEZRYWE о 

RORMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.5.B. W WILNIE 

Z DNIA 29 LISTOPADA 
Ciśnienie Średnie: 769. 

Temperatura Średnia: +4. 

Temperatura najwyższa: -+6. 

Temperatura najniższa: +2. 

Opad: ślad. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost. 
Uwagi: przelotne opady. 

у PROGNOZA P.I.M.-a 
Naogół chmurno i mglisto. — Rano miej- 

scami możliwy drobny opad. — Nocą lekkie 
przymrozki. — Dniem temperatura około 5 
stopni. — Słabe wiatry południowo - zachod- 
nie. 

Wschód słeńca g. 7,7 

Zachód słeńca g. 14,53 

  

* ŽALOBNA 
— Nabożeństwo żałobne. — We czwartek 

dnia 1 grudnia o godz. 7 rano odbędzie się 
w kaplicy Wileńskiego T-wa Dobroczynności 
nabożeństwo żałobne za spokój duszy zmarłe- 
go członka tegoż T-wa ś .p. Władysława Bro 
chockiego. O czem powiadamia. 

Zarząd. 

MIEJSKA 
— Kanalizacja na Śnipiszkach. — W po- 

czątkach grudnia mają być rozpoczęte roboty 
nad skanalizowaniem objektów wojskowych w 
dzielnicy Śnipiszki. W sprawie tej została za- 
warta między wojskiem a magistratem umo- 
wa, która przewiduje, że wojsko sfinansuje ro 
bory przez udzielenie miastu odpowiedniej po- 
życzki. W celu przyśpieszenia nadesłania kre- 
dytów wyjeżdża do Warszawy przedstawiciel 
magistratu. Roboty w dzielnicy Kalwaryjskiej 
podzielono na trzy etapy, tak że w grudniu 
skanalizowane będą objekty na ulicach Strze- 
leckiej i _ Pułkowej. S 

— PERYPETUE Z „ARBONEM“ — 
Częstotliwość ruchu autobusėwe w mieš- 
cie znowu uległa zmniejszeniu, przez wy- 
cofanie niektórych wozów. Komisja komu- 
nikacyjna zwróciła na to uwagę i w 
czwartek na specjalnem posiedzeniu omó- 
wi tę sprawę. Również ma być poruszona 
sprawa przedłużenia linji 3 do ul. Tram- 
wajowej. 

WOJSKOWA 
— REJESTRACJA ROCZ. 1912. Jutro 

mija ostatni termin rejestracji rocznika 
1912 .. 

POCZTOWA 

— DYREKCJA POCZT I TELEGRA- 

FÓW komunikuje nam, że ostatnio ukaza- 
lo się rozporządzenie Ministra P. i T. z 19 
listopada br. w sprawie częściowej zmiany 
i uzupełnienie taryfy telefonicznej, które 
przewiduje, że za rozmowy przeprowadza- 
ne z dowolmej stacji abonentowej ze sta- 

cjami abonentowemi do centra] na terenie 
tegoż powiatu co i wywołująca stacja 0- 
raz za mozmowy zgłaszane z dowolnej sta- 
cji abonentowej z wezwaniem do rozmón - 
nicy na terenie tegoż powiatu pobiera się 
za każdą 3-minutową rozmowę zwykłą 30 

gr. za takąż rozmowę pilną 90 gr. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dn. 

1 grudnia 1933 r. 

AKADEMICKA 

— Zarząd Akademickiego Koła Polskiej 
Macierzy Szkolnej ukonstytuował sie na wal- 
nem zebraniu odbytem dnia 27 listopada rb. na 
stępująco: z 

Przewodniczący — kol. Mirosław Bańkow- 
ski; wiceprzewodniczący — kol. A. Richter; 
sekretarz — kol. Zofja Marjachinówna; skarb 
nik — Stefan Adamski; członek zarządu — 
Irena Jastrzembska. 

Dyżury zarządu odbywają się we czwartki 
w godzinach: 19—21 oraz w niedziele w go-- 
dzinach: 11—13. 

— Akademickie Koło Muzyczne. — Dnia 
27 bm. odbyło się doroczne wałne zebranie 
członków AKM. Na zebraniu tem wybrano no 
wy zarząd AKM, który uformował się następu 
jąco: prezesem został po raz drugi kol. Janusz 
Bułhak, sekretarzem kol. Wierciński Witold, 
skarbnikiem kol. Domysławski Władysław. 

Koło liczy obecnie 37 członków i składa 
się z sekcji solistów, orkiestrowej, jazzbando- 
wej, mandolinistów oraz tworzy się sekcja mu 
zyki kameralnej i chór reweliersów. 

Próby odbywają się w każdą niedzielę o 
godz. 12 w Ognisku Akademickiem. Zapisy 
chętnych kolegów i koleżanek uskutecznia się 
w godzinach prób w Ognisku. oraz we czwart 
ki od godz. 10 do 12.- w Domu Akademic- 
kim pok. 118 u koł. Domysławskiego. 

SZKOLNA 
— Bezpłatne kursy dla analfabetów. — Za- 

rząd Akademickiego Koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej komunikuje, że otwiera się bezpłatne 
kursy dla analfabetów w Domu Ludowym prz: 
ul. Sołtaniskiej, oraz takież kursy w Kole P. 
M. 22 im. Tad. Kościuszki przy ul. Ponarskiej 
nr ъ 

Zarząd AK PMS prosi tą drogą wszystkich 
o powiadomienie analfebetów o powstawaniu 
powyższych kursów, Zapisy przyjmowane bę- 
dą w sekretarjacie Domu Ludowego— ul. Soi- 
taniska (przy kościele) dla dzielnicy Zwierzy- 
nieckiej, oraz w lokalu Koła PMS im. Tad. Ko 
ściuszki — ul. Ponarska 42 — w godz. 8—9 
wieczorem codziennie do dnia 6 grudnia 1932 
roku. Jednocześnie zarząd prosi o powiadomie 
nie wszystkich analfabetów ze śródmieścia 9 

+ 
TEODOR HRYNIEWSKI 

DOKTÓR MEDYCYNY 
Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Szkrementami zasnął w Panu 

dn. 28 listopada 1932 r w wieku lat 72. |. 
Wyprowadzenie zwł.k z demn 2stoby (Tatsrska 3) do kościoła św. Ducha 

(po-Dominikański) odbędzie się dnia 30 b. m. o godz. 5 popoł. 

grzdnia r. b. o godz. 10 rano. 
O czem powizdamiają 

sja będzie obradowała mad metodami i ko- 
lejnością badania gospodarki Związków 
Komunalnych, poczem nastąpi podział pra 
cy pomiędzy poszczególnych członków 
Komisji. 

    

  

zapisywanie się na już istniejące kursa dla a- 
nalfabetów przy ul. Mickiewicza 23 II piętro w 
lokalu Towarzystwa Komisji Edukacyjnej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 173 Środa Literacka poświęcona będzie 

młodym gościom z Warszawy i Łodzi. Mło- 
dy zdolny poeta Roman Kołoniecki wygłosi od 
czyt o P. Valery ilustrowany przekładami jego 
poezyj. 

Drugą część wieczoru wypełnią autorecyta- 
cje Romana Kołonieckiego i Kazimierza So- 
wińskiego, poety łódzkiego. 

Wstęp dla wprowadzonych gości po 1 zł. 
50 gr. Dla członków Związku i sympatyków 
bezpłatnie. 

— Resursa Rzemieślnicza w Wilnie zaprasza 
rzemieślników wileńskich _ oraz sympatyków 
rzemiosła na odczyt pt. „Konieczność prowadze 
nia uproszczonej buchalterji w warsztatach rze 
mieślniczych,* który w dniu 30 bm. o godz. 20 
w sali Resursy przy ul. Bakszta nr 2 wygłosi 
przysięgły buchalter p. Stanisław Bohdziewicz. 

Jednocześnie Resursa przypomina, że wykła 
dy buchalterjj uproszczonej dla właścicieli 
warsztatów rzemieślniczych rozpoczynają się 
nieodwołalnie w dniu I grudnia rb. o godz. 20. 
Wszelkich informacyj udziela i zapisy przyjmu 
je biuro Izby Rzemieślniczej w godzinach urzę 
dowych oraz sekretarjat Resursy w godz. 17 
—19; 

— Z Wileńsko - Nowogródzkiej Izby Le- 
karskiej. — Wybory do Rady Wileńsko - No- 
wogródzkiej Izby Lekarskiej odbędą się w 
dniu 1 grudnia rb. (czwartek) w lokalu Izby 
(Wileńska 25—3) w godzinach od 10 do 19-ej 
W ponienionym czasie listy- kandydatów do 
Rady Izby winny być złożone w lokalu Izby 
osobiście ewentualnie przesłane przez pocztę., 
jednak nie później godz. 19 w dniu 1 grudnia 
br. W wypadku nieotrzymania przez wyborcę 
karty wyborczej i koperty należy zwrócić się 
po takowa do kancelarji Izby: 

—— Z T-wa Eugenicznego. — (walki ze 
zwyrodnieniem rasy). — | grudnia w lokalu 
Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) dr 
W. Prażmowski wygłosi odczyt z wyświetle- 
niem obrazów na temat „Podstawowe środki 
zwalczania gruźlicy”. > 

Początek o 5 m. 30. Wstęp wolny. 

— STARANIEM ZARZĄDU OGNIS- 
KA KOLEJOWEGO PRZYSPOSOBIENIA 
WOJSKOWEGO W WILNIE we środę 

dnia 30 listopada br. w gmachu własnym 

przy ul. Kolejowej 19 odbędzie się odczyt 
prelegenta p. Jerzego Żukowskiego na te- 
mat: „Jaką rolę w życiu odgrywa litera- 
tura i co wpływa ma jej rózwój lub upa- 
dek*. Wstęp wolny dla wszystikich. Obec- 
ność członków KPW. wolnych od zajęć— 
obowiązkowa. Początek punktualnie o g. 
19-tej. 

  

Nabożeństwo żałcbne i pogrzeb na cmentarz sw. Piotra i Pawła dnia 1-go 

Ż=ne, dzieci, zięciowie, 
wnuczsa. bracia i siostry 

  

RÓŻNE 

— Nadanie Polskiemu Czerwonemu Krzyżo 
wi prawa stowarzyszenia wyższej użyteczno- 
ści. — Rozporządzeniem Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej z dnia 27 października 1932 ro- 
ku prawo o stowarzyszeniach przewiduje, że 
stowarzyszenia, których rozwój jest szczegól- 
nie użyteczny dla interesu państwowego lub 
społecznego Rzeczypospolitej, mogą być uzna- 
ne za stowarzyszenia wyższej użyteczności-— 
Artykuł 60 tego rozporządzenia ustanawia, że 
stoawrzyszenie „Polski Czerwony Krzyż” ma 
być uważane za „stowarzyszenie wyższej uży 
teczności* w znaczeniu tego prawa i podlega 
odpowiednim jego postanowieniom. 

— Tygodniowa kontrola mieka. — W dn. 
od 29 listopada — 6 grudnia rb. Centralne 
Biuro Statystyczne m.ł Wilna przeprowadza 
tygodniową kontrolę mleka dostarczanego do 
m. Wilna. Kontrola ta jest dalszym ciągiem 
prac zapoczątkowanych na wiosnę bieżącego 
roku, a mających na celu zbadanie konsumcji 
mleka w m. Wilnie. Badanie konsumcji mleka 
przez eCntralne Biuro Statystyczne odbywa 
się w ścisłem porozumieniu z Zakładem Eko- 
nomiki Rolnej USB i Związkiem Organizacyj 
ii Kółek Rolniczych. Obecnie przeprowadza-- 
na tygodniowa kontrola dąży do ustalenia róż 
nicy, aka zachodzi w konsumcji mleka w róż 
nych porach roku i wciągu różnych dni ty- 
godnia. Jest ona przeprowadzana nie na wszy 
stkich rogatkach miasta, co byłoby zbyt uciąż 
liwe i kosztowne, a jedynie w trzech punk- 
tach podmiejskich, najruchliwszych i najbai- 
dziej charakterystycznych. Pozwoli to najzu- 
pełniej drogą porównania z wynikami poprzed 
nich kontroli wyciągnąć odpowiednie wnioski 
odnośnie całości konsumcji mleka w m. Wilnie. 

— ZNIŻKA CEN CHLEBA. — Staro- 
stwo Grodzkie Wileńskie podaje do ogól- 
nej wiadomości, iż ceny na chleb począw- 
szy od dnia 30 iistopada br. ustaliło na- 
stępujące: 

1) chleb pytlowy 50 proc. żytni — 34 
grosze za 1 kg. w detalu, 

2) chleb razowy żytni — 24 grosze za 
1 kg. w. detalu. 

Winni żądamia lub pobierania cen wyż- 
szych od ustalonych, będą karani admini- 
stracyjnie w myśl art. 4 i 5 rozporządze- 
mia Prezydenta, Rzeczypospolitej z dnia 31 
sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu podaży 
przedmiotów powszedniego użytku (DURP 
91 poz. 527) aresztem do 6 tygodni, lub 
grzywną do 3.000 złotych. 

OBNIZKA TAKSY APTEKAR- 
SKIEJ. — Z dniem 1 grudnia br. ulegnie 
zmianie taksa aptekarska. Ceny lekarstw 
obniżone zostaną o 15 proe., ceny zaś o- 
pakowań, etykiet itd. o 10 proc. Obniżka 
taksy aptekarskiej. spowodowana została 
mocą rozporządzenia Ministra Opieki Spo- 
lecznej. 

— KOMITET WYSTAWY - POKAZI! 
DROBIU podaje do wiadomości, że otwar- 
cie pokazu nastąpi w! dniu 1 grudnia br. 
Wystawa trwać będzie do 4 grudnia włą- 
cznie od godziny 8-mej rano do godziny 
8-mej wieczór. Wstęp 25 groszy, zaś dla 
młodzieży i wojskowych - szeregowych 
15 groszy, dla grup powyżej 15 osób 10 gr. 
od osoby. 

„Zygmunta Augusta" 
Dwadześcia pięć lat mija od śmierci 

Wielkiego Bojowca Duchowego — o wol- 
ność Ojczyzny — St. Wyspiańskiego, — 
dwadzieścia pięć lat mija od chwili, w któ 
rej rozkołysał się Dzwon Zygmumtów — 
zwiastujący Krajowi zgon Twórcy Wyzwo 
lenia, Warszawianki, Nocy Listopadowej, 
i tylu, tylu areydzieł naszej literatury, 

To też nie dziwnego, że w. smutny tea 
jubileusz — cała Polska — wymarzoma, 
Wolna Polska, Wyspiańskiego — oddaje 
dziś hołd cieniom Duchowego Mocarza. 

W Wilmie uroczystości jubileuszowe 
skoncentrują się '» dniu 1-go grudnia w 
Teatrze na Pohulance, gdzie odbędzie się 

proczysta premjera niegranego dotąd w 
Polsce arcydzieła St. Wyspiańskiego pt.: 
„Zygmunt August“. 

Teatr Wileński uczynił majwyższy wy- 
siłek artystyczny, aby premjera ta stanęła 
na godnej podziwu — wyżynie. 

Do czwartkowej premjery zmobilizowa 
no cały zespół dramatyczny, Szkołę dra- 
matyczną, ogromne zastępy „chórów i 
statystów — pozyskano udział Wp. Wan- 
dy Hendrichówny, b. artystki opery 'war- 
szawskiej, prof. Ludwiga, współpracę J. 
Hryniewickiej, która ułożyła piękne tańce 
dworskie. 

Nad całością czuwa dr. Ronard Bujań- 
ski, inscenizator i reżyser „Zygmunta Au- 
gusta '. 

Malamnia teatralna pod wodzą Wiesła- 
wa Makojnika stworzyła wspaniałe wnęt- 
rza dekoracyjne, a pracownie krawieckie 

wykańczają bogate kostjumy, podług au- 
temtycznych wzorów i sztychów. 

Zazmaczyć należy, że przedstawienie 
„Zygmunta Augusta“ zaliczone zostało 
przez Ministerstwo Oświaty do konikursu 
jubileuszowego St. Wyspiańskiego o ma- 
grodę reżyserską, malarską i aktorską. — 
Komisja konkursowa w. dniach najbliż- 
szych będzie obecna na przedstawieniu. 

Należy się spodziewać, że społeczeńsi- 
"wo 'wileńskie premjerę ,Zygmunta Augu- 
sta" (tak aktualną na terenie wileńskim) 
przyjmie z uznaniem, i tłumnem przyby- 
ciem na czwartkową premjerę, połączy się 
z całą Polską, w czci i hołdzie dla Stani- 
sława Wyspiańskiego. 

SPORT 
Przed sezonem hukejowym 

Sezon jeszcze się nie rozpoczął. Pod- 
czas gdy zagranicą hokeiści ćwiczą już na 
dobre, '** Polsce cisza. Nawet na sztucz- 
mym torze w Katowicach niema tego ru- 
chu, jakiby powinien być w tym czasie. 
Coś się przygotowuje, ktoś coś zapowia- 
da, a w rezultacie głucho jaki i w innych 
ośrodkach. 

W Wanszawie nowoobrany zarząd do- 
piero ma opracować program. Osiem klu- 
bów' czeka ma mróz i... ten: właśnie pro- 
gram. 

Łódź tworzy tor, który będzie drugim 
obok klubowego — ŁKS'u. Łódź ma obec- 
mie 6 klubów niepodzielonych na klasy. 

We Lwowie zarząd związku powiększył 
liczbę A-klasowych klubów do pięciu. — 
Włączono AZS. 

Poznań otwiema sezon w pierwszych 
dniach grudnia. Na otwarcie będzie mecz 
reprezentacja Poznania contra repr. Gór- 
mego Śląska. 

Okręg ma trzy drużyny A-klasowe. 
Wilno: Aż ciężko pisać. Wilno, posiada 

jące tak idealne warunki. (atmosferyczne) 
alby stać się b. poważnym ośrodkiem spor- 

  

  

Taraszkiewicz skazany na 8 lat więzienia 
ŚWIADEK OSTROWSKI 

Poniedziałkowe posiedzenie po przerwie roz 
poczęło się zeznaniem świadków. Przedewszy- 
stkiem wysuwa się osoba Radosława Ostrow- 

ae dyrektora gimnazjum białoruskiego w 
ilnie. 
Łączą go z oskarżonym zażyłe stosunki Zna 

ja się oddawna Wspólnie pracowali dla dobra 
idei narodowej, jednak gdy przyszło do załama 
nia, gdy Hromada została rozwiązana „a czlon- 
kowie jej znaleźli się na ławie oskarżonych — 
pomiędzy Ostrowskim a Taraszkiewiczem na- 
stępuje rozdźwięk. 

Pierwszy swoje orjentacje polityczne opiera 
na państwowości polskiej, drugi wyraźnie gra- 
wituje w kierunku Sowietów. 

Taraszkiewicz wierzy, że odbudowa przy- 
szłej Białorusi może się dokonać na jej części 

  

Radosław Ostrowski 

pozostającej w ramach Rosji sowieckie i а- 
tego swoje przekonania polityczne i poglądy 
społeczne odpowiednio do tego podporządko- 
wuje. 

CZY JEST KOMUNISTĄ? - 

Nie jest jednak komunistą, aczkolwiek jako 
o takim pisała o nim po procesie Hromady czer 
wona prasa—. stwierdza w swych zeznaniach 
świadek Ostrowski. 

ADW. KULIKOWSKI: —- Czy może pan u- 
ważać Taraszkiewicza za komunistę urzędowe- 
go? 

ŚWIADEK: — jestem głęboko przekonany, 
że Taraszkiewicz nie jest komunistą i nigdy 
do partji komunistycznej nie należał. 

PROK.. MICHAŁOWSKI: — Skąd panit 
jest to wiadome?- 

ŚWIADEK: — Jestem kolegą oskarżonego. 
Często na ten temat prowadziłem z nim rozmo 
wy i nigdy z niczego nie wyczułem, ażeby 
Taraszkiewicz był komunistą. 

ADW. KULIKOWSKI: — Jaki był stosunek 
Taraszkiewicza do Zmahania i jaką on tam 
odegrał rolę? 

ŚWIADEK: — Jak wiadomo Taraszkiewicz 
będąc jeszcze posłem, wyciągał. rękę z trybuny 
sejmowej w kierunku wschodu i mówił, że 
tam buduje się dom białoruski. Jednak w po- 
czątkach r. 1928 zarysowuje się pewna zmia- 

na w polityce Moskwy do Białorusinów. 
Byia to polityka nieszczera. W posunię- 

ciach czynników sowieckich wyczuwało się ra 
czej tendencje polityczne z punktu widzenia 
Kominternu, a nie żadna ideologję białoruską. 
Moskwa z pewną nieufnością Odnosi się do 

do działaczy białoruskich li tylko dłatego,, że 
mieli oni aspiracje narodowe. 

Osobiście przeto zacząłem pracować organi 
zacyjnie, dążąc przedewszystkiem do podnie- 
sienia narodowej kultury. Wierzyłem, że przyj 
dzie mi w tem z pomocą rząd. 

Zupełnie inne poglądy nurtowały natomiast 
w umyśle Taraszkiewicza. Taraszkiewicz do 
wszystkiego odnosił się sceptycznie, nie wie- 
rzył w dobre intencje rządu polskiego i tutaj 
właśnie powstała radykalna różnica w naszych 
poglądach na przyszły rozwój idei niepodległo 
ściowej. 

SZTANDAROWA OSOBISTOŚĆ 

W pewnym momencie prokurator zadaje 
świadkowi pytanie, dlaczego Taraszkiewicz, je- 
żeli nie był komunistą, znajdował taką sympa 
tję po tamtej stronie, przejawiającą się między 
innemi w sążnistych artykułach pochwałnych, 
umieszczanych przez prasę sowiecką, wówczas 
gdy jednocześnie ta sama prasa szkalowała 
jak tylko mogła świadka.? 

ŚWIADEK: — Dla mnie to jest rzeczą jas- 
ną. Komuniści stracili wiarę w masach. Trudno 
już im było brać na lep chłopa i rzemieślnika 
białoruskiego. Wiedzieli jednak o popularności 
jaką się cieszył w tych masach białoruskich 
Taraszkiewicz i dlatego postanowili nawet bez. 
jego wiedzy, wykorzystać go jako sztandaro- 
wą postac w E pracy komunistycznej. 

Mnie atakowali, ponieważ wyraźnie zerwa 
łem ze wszystkiem, co trąciło komunizmem. 

„BIAŁORUSKI DOM 

Naogół zeznania tego świadka wypadły ko 
rzystnie dla oskarżonego. Widać było że Ost- 
rowski stara się przedstawić Taraszkiewicza w 
jak najkorzystniejszem swietle. 

. Lecz oto w pewnym momencie Taraszkie- 
wicz prosi o głos i mówi: 

„— Ja kazau heta jaszcze u hadu 1925 u 
Sojmie, kazau toż na pracesie Hramady i ka- 
żu ciapier, szto tolkii u Sawietach budujecca 
Białaruski Dom. 

_. Zatem krótko... Wierzy w Sowiety i 
nich tylko spodziewa się pomocy. 

PRZEMÓWIENIE PROKURATORA ‚ 
Po krótkiej przerwie przewodniczący zamy 

ka o godz. 9,45 przewód sądowy i udziela 
głosu stronom. S 

Pierwszy rozpoczyna swoje przemówienie 
prok. Michałowski. Gros jego przemówienia 
jest poświęcone Taraszkiewiczowi, całość zaś 
dawaby się streścić następująco: 

„Świadkowie w tym procesie odegrywają 
małą rolę. Ważniejszem jest zeznanie samego 
Taraszkiewicza. Mamy przed sobą człowieka o 
poglądach wybitnie komunistycznych. Wyraź- 
nie działa w duchu komunistycznym. Tarasz- 
kiewicz nie jest jakimś skromnym elnikiem, 
ideowcem, przebywającym poza środowiskiem 
ludzkiem. lecz czynnym działaczem politycz- 
nym. 

Jest przywódcą ruchu 
wyzwoleńczęgo. 

od 

narodowościowo - 

Zgadza się, że ten ruch  niepodległościowy 
powstał u Białorusinów dzięki partji komuni- 

stycznej. OD komunistyczny jest to 
przedewszystkiem iatopogląd  kosmopolity-* 
czny. 

Dąży do ogarnięcia pod wpływy komuni- 
styczne wszystkich narodów.-- Ni ległość 
Białorusi, Ukrainy, Kaukazu itp. krajów w gra 
nicach SSSR — to efektowne szyldy.— Są to 
kramiki polityczne zbudowane przez rząd So- 
wiecki i obliczone na agitację na zewnątrz. 
Ponieważ jednak kramiki te nie wystarczają— 
wysyła się zagranicę przeważnie tam, gdzie 
istnieją sprawy mniejszościowe, agitatorów. 

Agitatorom tym płaci się. Do nich należy 
również Taraszkiewicz. Bierze pieniądze, ściąg 
nięte od białoruskiego chłopa i robotnika, by 
następnie działać przeciwko nim. 

Wypuszczono go w swoim czasie z więzie 
nia, a jak się odwdzięczył? 

Ugryzł w rękę, którą mu podano. 
Wydana przez Zmahanie antypaństwowa о- 

dezwa jest masowo kolportowana. Na 
22 powiatów województw wschodnich rozpo- 
wszechniają odezwę z podpisem  Taraszkiewi- 
cza, w której szkaluje się w ohydny sposób, 
państwo polskie. 

W dalszym ciągu swego przeinówienia pro 
kurator Michałowski charakteryzuje działalność 
antypaństwową pozostałych oskarżonych, by 
ponownie wrócić do Taraszkiewicza. 

Kończy przemówienie żądaniem dla wszyst- 
kich oskarżonych surowego wymtaru kary. 

PRZEMÓWIENIA OBROŃCÓW 

Bezpośrednio potem zabierają kolejno głos 
obrońcy Taraszkiewicza adw. Duracz i Kuli- 
kowski. Mówią długo, polemizując przeważnie 
z wywodami prokuratora. 

Gdy przemawia Kulikowski jest już godzi- 
па 11 w nocy. Na wszystkich twarzach wy- 
czuwa się wyraźne zmęczenie. 

Tymczasem czekają jeszcze na swoja kolej 
obrońcy pozostałych oskarżonych, aplikanci ad 
wokaccy p.p. Pocirskier i Chill, oraz adw 
Zasztowt - Sukiennicka. 

Wiedzą oni, że przemówienia ich muszą 
być krótkie i dlatego o godzinie 12-30 zabie 
ka już w „ostatniem słowie* głos Taraszkie- 
wicz. 

Mówi bardzo długo; „przerywa mu głos prze 
wodniczącego: „Może bedzie došė?“. 

TARASZKIEWICZ: Niechaj budzie 
dość! 

WYROK 

Wczoraj po południu odbyło się odczytanie 
wyroku. Mocą tego wyroku wina w stosunku 
do wszystkich oskarżonych została uznana za 
udowodniona, przyczem B. Taraszkiewiczowi 
wymierzyl sąd karę 8 I. c. więzienia, Bakaczo- 

wi 4 lata, Lebeckiemu i Machlarowi 2 1a- 
ta, a oskarżonym Łobce i Reszetowi po 18 
miesięcy więzienia. 

Pozatem w stosunku do Taraszkiewicza za 
stował sąd dodatkową karę pozbawienia praw 
obywatelskich na przeciąg lat 10, w stosunku 
zaś do pozostałych oskarżonych takież pozba- 
wienie praw na lat 5. 

Wszystkim oskarżonym 
areszt prewencyjny. 

Ogłoszenie wyroku wywołało wśród zalega 
jącej sałę publiczności zrozumiałe wrażenie. 

p. w. 

zaliczony jest 
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AA A ЫН ОВЦЕИИНЦЕННИНОАНОНИЫНИ НН 

tow zimowych, posiada až jedną družynę 
hokejową. Jeden klub raczej, gdyż dru- 
żym początkujących, stawiających pierw- 

sze, niepewne kroki i wiodąeych suchoi- 
niczy żywot jest kilka. 

Klubem silnym, ma poziomie dobrej 
drużyny polskiej jest Ognisko — były AZS 
Samotne, pozbawione konkurencyjnych 
walk, może liczyć tylko na jedno — na wy 
jazd do Warszawy, Lwowa lub Katowic, 
aby tam zmierzyć swe sily z równorzęd- 
mym przeciwnikiem. 

Pozostałe drużyny: ŻAKS, Pol. Ki. 
Sportowego i kilka szkolnych, to dopiero 

coś, z czego może być drużyna, zresztą 
szkolne nie mogą być brane w rachubę, 
jako kandydaci do walk o prymat w O- 
kręgu. 

Tak więc sytuacja wszędzie, a zwłasz- 
cza w Wilnie, przedstawia się miewesolo. 
My specjalnie niemożemy się spodziewać 

większego ruchu hokejowego. Chyba, żeby 
Ognisko zorganizowało jedno, drugie spot- 
kanie z drużynami obeemi. (t) 

GORE RRZWEEWE OT ZODRZZE Z SADOWA АНЕ 
+ TEATR i MUZYKA 

Teatr Wielki na Pohulance. — Dziś 30 
bm. z powodu próby generalnej „Zygmunta 
Augusta" teatr nieczynny. 

— Uroczystości ku czci St. Wyspiańskie- 
go w teatrze na Pohulance. — We czwartek 
dnia 1 grudnia o godz. 8-ej wiecz. w teatrze 
na Pohulance odbędzie się uroczysta premiera 
niegranego dotąd w Polsce dzieła St. Wyspiań 
skiego „Zygmunt August* z Alfredem Szyma: 
skim w roli tytułowej. 

Drugie i trzecie przedstawienie „Żygmun 
ta Augusta" odbędzie się dnia 2 grudnia i 3 
grudnia o godz. 8 wiecz. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Przedstawie - 
nia popularne „Szaleństwa Coletty“. — Jak 
było do przewidzenia, „Szaleństwa Coletty** 
melodyjna i wesoła operetka Stolza zyskała 
ogólne uznanie prasy i publiczności i cieszy 
się wciąż niesłabnącem powodzeniem. Dziś uj 
rzymy tę operetkę po raz 10-ty- po cenach 
zniżonych w obssadzie premjerowej. 

— Najbliższa premiera teatru Lutnia. — 
Przygotowania do wystawienia głośnej operet 
ki Kalmana „Fijołek z Montmartreu* w caiejį 
pełni. W operetce tejj wystąpi gościnnie zna- 
komita artystka scen stołecznych Janina Ku!- 
czycka. 

— Koncert na zagrożoną Bazylikę urządza 
ny staraniem Koła Pań przy Komitecie ratowa 
nia Bazyliki, odbędzie się dnia 3 grudnia o go 
dzinie 20-ej w Małej Sali Miejskej — Konška 
3. Łaskawy udzał przyrzekli pp.: prof. Ledė- 
chowska, iPotrowiczowa, Święcicka, Wyrwicz 
i Jodko, oraz chór „Echo“ pod dyrekcją prof. 
Kalinowskiego. 

— Marja Kurenko wystąpi z drugim reci- 
talem we środę 30 b.m. w sali Konserwatorjum 
Wielka 47). Wysokiej klasy walory szkoły i 
tej wyjątkowej wprost piešniarki wywołały 
entuzjazm publiczności, zmusiły Tewarzystwo 
do zaproszenia p. 'Kurenko na drugi występ. 
Przedsprzedaż biletów wkasie Konserwatorjum 
(Końska 1) od godz. 11 rano aż do koncertu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

— CASINO — Pieśń nocy. 
HELIOS — Wiktorja i jej huzar 
PAN — W każdym porcie dziewczyna. 
HOLLYWOOD — Góry w płomieniach. 

Higjena seksualna. 
STYLOWY: Osądżcie sami. 

LUX — Ulica potępionych dusz. 
ŚWIATOWID — Halka 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— UTRACIŁ MOWĘ PO WYPICIU 
BUTELKI SPIRYTUSU. — 27-letni Wła- 
dysław Michajłow ze wsi Zawodzie pod 
Trokami, będąc wczoraj na targu w Wil- 
nie, założył się z niejakim Tomaszem Bryć 
ką, iż wypije sam jeden: butelkę spirytusu 
mocy 90 stopni. Michajłow zakład wygrał, 
lecz po wypiciu spirytusu utracił mowę.— 
Po udizeleniu pomocy lekarskiej, Michaj- 
low odjechał do domu. 

— PRZYWŁASZCZENIE, — W dniu 
28 bm. Szawedaniec Szmul (Hetmańska 2) 
doniósł policji, o przywłaszczeniu przez 
Wojnowskiego Piotra (wieś Szklanki gm. 
miemenczyńskiej), dywanu oraz aparatu 
do kina wędrownego, lącznej wartości 
1000 zł. Wojnowskiego zatrzymano. 

— FATALNY UPADEK. Gadzki 
Władysław, nauczyciel szkoły powszech- 
mej we wsi Derwańce pow. szczuczyńskie- 
go, wysiadając z autobusu przy dworcu 
kolejowym, potknął się i upadł, przyczem 
doznał złamania piszczeli prawej nogi. — 
Lekarz Pogotowia udzielił Gadzkiemu po- 
mocy i umieścił go w szpitalu św. Jakóba. 

— ARESZTOWANY PREZES HURT- 
КА. — Aresztowany został prezes huntka 
białoruskiego w Harniewiczach, Jan: Łuk- 
siewicz. Pod pozorem prowadzenia spraw 
oświatowo - kulturalnych, uprawiał ou 
działalność przeciwpaństwową. 

Z POGRANICZA 
— WYPADEK Z SAMOLOTEM LI- 

'TEWSKIM. — Wczoraj o godz .6 rano ja- 
kiś obcy samolot ukazał się miespodziewa- 
mie mad Trokami, poczem skierował się ku 
stacji Rudziszki. Gdy samolot znajdował 
się nad Rudziszkami, w pewnym momencie 
począł niespodziewanie opadać. 

Krążą pogłoski, że samolot skutkiem 
zepsucia się motoru, wnaz z lotnikami 
wpadł do jeziora, oddalonego o kilkaset 
metrów: od wsi Ponaszyszki po stronie li- 
tewskiej. 

Lotnicy rzekomo zostali 
przez włościan, 

———00 

СНагу 
Zamiast kwiatów na grób ś.p. Władysława 

Lichtarowicza I-go protektora — Państw. Szka 
ła Położnych w Wilnie ofiarowuje 40 zł. — na 
Tow. św. Wincentego a Paulo. 

— о — 

uratowani
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grodžiojrka 
---RADA MIEJSKA. Na dzień 1go gru 

dnia 1932 roku ma godz. 20-tą wyznaczo- 
mie zostało posiedzenie Rady Miejskiej mia 
sta Grodna 

Porządek dzienny obejmuje: 
1) Sprawozdanie specjalnej komisji sto 

sowmie do uchwały Rady Miejskiej nr 369 

z dnia 24 maja 1932 roku w sprawie usta- 
lenia stanu majątku miejskiego dotyczące 
go ziem miejskich bezterminowo i termi- 
mowo dzierżawnych. 

2) Rozpatrzenie prośby Powszechnego 
Towarzystwa Kinowego „Peteka* w Grod 

mie z dnia 20 października 1932 roku w 

sprawie podatku widowiskowego od przed 
stawień świetlnych w kinematografach. 

— ZJAZD DELEGATÓW T-WA PRZY 
JACIÓŁ ZW. STRZELECKIEGO. — W 
dniu 8 grudnia rb. o godz. 11 w sali Rady 

Miejskiej odbędzie się pienwszy walny 
zjazd delegatów zarządów powiatowych i 
kół miejscowych Towarzystwa Przyjaciół 
Zw. Strzeleckiego okręgu grodzieńskiego. 

PRZEDMIEŚCIE BEZ WODY. — 
Przeprowadzając roboty na Niemnie przy 
zakładaniu nowej rury 'wiodociągowej z0- 
stała uszkodzona stara rura wodociągowa. 
przez którą dostarczano wodę mna przed- 
mieście. Wobec tego przedmieście pozba- 
wione będzie wody w przeciągu kilku dni 

— KONFISKATA. — Starostwo gro- 
dzieńskie zajęło nr 274 dziennika żydow 
skiego Grodner Moment z dnia 29 listopa- 
da rb. 

—- TRZY SPRAWY W SĄDZIE OKRĘ 
GOWYM. Sąd Okręgowy w Grodnie pod 
przewodnietwem p. sędziego Tołłoczko i 
przy udziale p.p. sędziów Onichimowskie- 
go i Sokołowskiego rozpomai w tych 
dniach sprawę z oskarżenia niejakiej So- 
kalskiej o kradzież 570 zł. ma szkodę 61-let 
miego Aleksandra Czerniowskiego. 

Sprawa przedstawia się jak następuje: 
W dniu 13 lutego rb. o godz. 10 rano p. 
Czerniawski będąc w towarzystwie swego 
lokatora p. Korkucia postanowił trochę 
się „zabawićć W! tym celu zaprosili ,„,za- 
wodową'* kapłankę miłości Sokolską i 
wszyscy trzej pojechali do Łosośny, do re- 
stauracji Makarewicza. W Łosośnie wyna 
jęli sobie oddzielny pokój. Po obfitej li- 
bacji w gabinecie, wszyscy zasnęli. O g. 
Tmej wieczorem Makarewicz zauważył 
wychodzącą z pokoju Sokalską, a gdy po 
upływie pewnego czasu mie powróciła, 
wówczas obudził gości. Po obudzeniu się 
p. Czerniawski zauważył brak 530 zł., któ- 
re miał w kieszenie. Podejrzewając Sokol- 
ską o kradzież tych pieniędzy, złożył za- 
meldowanie do policji, która przeprowa- 
dziła u miej rewizję, lecz pieniędzy mie 
zmalazła. 

Na przewodzie sądowym obaj panowie 
opisując szczegółowo spędzony dzień, mie 
mogli jednak wskazać konkretnie wino- 
'wajcy tej kradzieży, wobec czego Sąd unie 
winnił Sokalską. 
„ — Sąd Okręgowy w tymże składzie i 
w tymże dniu rozpatrywał przy drzwiach 
zamkniętych sprawę 29-letniego Dzienisi- 

ka, oskarżonego o czyn lubieżny do 8-let- 
niej dziewczynki. 

Sąd skazał zwyrodniałego sadystę na 
3 lata więzienia. 

— Ławę oskarżonych w: tymże dniu 
zajęli Józef Butrym i Stefan Sujeta, oskar 
żeni o to, że w listopadzie ub. r. podczas 
bójki we wsi Ejminowce gminy Wielka 
Brzostowica zabili niejakiego Wołczew- 

skiego. 
Na przewodzie sądowym okazało się 

jednak, iż w dniu zabójstwa oskarżeni kil- 

kakrotnie składali zameldowania do poste 
runku PP. w Brzostowicach o tem, że za- 
bity grozi im zabiciem. Przejeżdżając póź- 
miej przez wieś, oskarżeni zostali napad- 
mięci przez Wołczewskiego i broniąc się, 

zadali W. śmiertelny cios. 
Oskarżenie wnosił p. wiceprokurator 

Sekita, obronę p. mec. Daniłłowiez. 
Sąd uznając oskarżonych za winnych 

w przekroczeniu obrony koniecznej, ska- 
zał obu oskarżonych na karę zamknięcia 
w więzieniu na przeciąg 1 roku, zawiesza - 

jąc wykonanie kary na 5 lat. 
LEOPOLD DWORAKOWSKI W 

GRODNIE. — Dowiadujemy się, że dnia 7 
rb. w teatrze miejskim wystąpi raz jeden 
ma cele Czerwonego Krzyża znakomity 
skrzypek Leopold Dworakowski, artysta 
Polskiego Radja. W koncercie tym wezmą 
udział: p. Andrejew, ulubieniec Grodna, 
laureat Konserwatorjum petensburskiego 

i znama wysoce utalentowana pianistka p. 
Waldmanowa. 

ROZGRYWKI PING-PONGOWE. 
W. piątek 25 bm. rozpoczęły się rozgrywiki 
ping-pongowe o puhar przechodni ofiaro- 
wany przez Sam. Urz. i gimnazjum spo 
lecznego. 

Wyniki dotychezasowe przedstawiają 
się następująco: 

Pierwszego dnia 25 gimn. Tarbut'" zwy 

ciężyło gimn. PMS. w stosunku 10:0. Pań 
stwowe gimm. męskie zwyciężyło I gimn. 
Społ. w stosunku 6:4. 

Drugiego dnia 26 Państw. Gimn. Mę- 
skie zwyciężyło Gimn.. PMS w stosunku 
8:2. Gimn. Tarbut. zwyciężyło I gimn. społ. 
w stosunku 6:4. 

Po ogólnej punktacji prowadzi gimn. 
'Tarbut przed państwowem gimnazjum mę- 
skiem. 

Dalsze rozgrywki wraz z finałami od 
będą się w piątek 2 grudnia i iw sobotę 
3 grudnia 1932 roku. 

Sędziował p. Rosiński Czesław z Creso 
wji bezz arzutu. 

rowodfódzka 
— WYJAZD INSPEKCYJNY P. WO- 

JEWODY. — W dniu 29 bm. p. wojewoda 

Świderski wyjechał w towarzystwie nacz. 

Z. Szczepańskiego na inspekcję w terenie 

województwa. 

— Z ŻYCIA MAHOMETAN W NO- 
WOGRÓDKU. — W: dniu 28 listopada w 

łokalu parafji mahometańskiej w: Nowo- 

gródku (ul. Piłsudskiego Nr. 44) odbyło 

się pod przewodnictwem p. Samuela Ba- 

zarewicza zebranie przedstawicieli spole- 

  

Początex zaansów 
© @. 6.16, — 8, — 18. KINO 

DŹWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2. |. 

Dziś wstąp od 49 groszy 
na wszystkie miejsca 

Na ogólne żądanie publiczności wznawismy komedję p, t. 

Precz z miłościa 
z tiglarną LILJANĄ HARVEY wersja Ёгасц Ка 

  

: Na gwiazdke! 
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FRANCISZEK PAKKARD 

  

Korzystajcie 
z okazji 

FIRMA RADJOWA „„KŁEÓŃNAIĘ** 
Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
z-iampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

Na gwiazdkę! "7 okazj” 

  

Na gwiazdkę! 

P. K. O. 82.157. 
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Podwójne życie Jimmy Daia 
Pomysł zostawiania po każdej kra- 

dzieży szarej pieczęci powstał w jego 
głowie z dwóch powodów: Przedewszy- 

stkiem w ten sposób nie dopuszczał do 

tego, by posądzenie padło na człowie- 

ka, niewinnego, a powtóre: bawiło go 

to, że mógł wodzić za nos policję i 

detektywów — amatorów. 
A jednak jedna osoba odkryła jego 

tajemnicę — Ona. Tego samego dnia, kie 
dy musiał uciekać z magazynu jubilerskie 
go, gubiąc po drodze połowę swej zdo- 
byczy, po raz pierwszy dowiedział się o 
jej istnieniu. Od tego dnia ona weszła do 
jego życia nieznacznie, nieznana i nie- 
wiadoma, 

W jaki sposób ona odnalazła go? Jim 
my nie mógł znaleźć odpowiedzi. Nie wi- 
dział jej nigdy, mimo, że usiłował odkryc 
tę tajemnicę. 

Następnego dnia, po niepowodzeniu 

u jubilera, jesson przyniósł pierwszy list 
od niej. Był w nim szczegółowy opis 
wszystkich przygód ostatniej nocy i list 
kończył się postawieniem ultimatum: 

„Szaremu Znakowi*, który ma duży 
rozum, odwagę i spryt, brak jednego 
tyłko: surowego kierownika, który skie- 
rował go na drogę, godną takiego ge-- 
njusza“. 

Propozycja brzmiała następująco: Ona 
będzie przygotowywać plan, a on wy- 
konywać je będzie, stosownie do wska- 

REORREMORETRANZKJ 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

оаьа ь ой © 
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zówek. Gdyby jednak odmówił tej pro-- 
pozycji, niech się przygotuje do odsia- 
dywania przez dziesięć lat kary, za wy- 
kradzione u jubilera perły. Odpowiedź 
miała być podana następnego ranka, w 
rubryce ogłoszeń „Wiadomości  Рогап- 
nych*, w jednem słowie: „Tak* lub 
„Nie“. 

Jimmy Dal nie należał do ludzi, któ 
rych można nastraszyć. Groźby mogiy 
wzbudzić w nim jedynie chęć zemsty i 
pragnienie ryzyka. Ale tym razem rozum 
odniósł zwycięstwo. Jasnem było, że 
ktoś odkrył jego tajemnicę, więc nie mo- 
żna było grać nadal dawnej roli. Zbyt 
dużo dowodów dałoby się zebrać przeciw 
niemu. Z jednej strony czekała go hań- 

ba, i wstyd i rozpacz, z drugiej —wspó. 
praca z tajemniczą nieznajomą. Dlacze- 
go nie miałby spróbować? Gdy zechce z 
nią zerwać — zdąży, sytuacja jego nie 
będzie gorsza, niż w tej chwili. 

Następnego dnia w ogłoszeniach 
„Wiadomości Porannych* widniało sa- 
motne stowo „Tak“. 

Potem nastąpiły miesiące niezwy- 
kłych, niewiarogodnych wprost przygód 
których plan układany był zawsze zgóry 
przez jakąś nieznaną rękę. „Szary Znak” 
stał się sławny. Zdumiewał nietylko de- 
tektywów, ale nawet tak zrównoważc- 
nych i spokojnych ludzi, jak Karrutersi 
Dala ogarnął szał przygód. Pogrążył się 

  

czeństwa mahometańskiego, przy udziale 
około 50 osób. Po wysłuchaniu referatu 
ma. temat przeszłości mahometan - tatarów 
uchwalono założyć w Nowogródku szkołę 
z językiem tatarskim, jako wykładowym. 

— SKAZANIE KOMUNISTÓW W NO- 
WOGRÓDKU. — W dniu 28 bm. w nowo- 
gródzkim Sądzie Okręgowym odbyła się 
mozprawa przeciwko działaczom komunis- 
tycznym z terenu powiatu mowogródzkie- 

go. W wyniku rozprawy skazani zostali: 
Andrzej Jumczyk ze wsi Janowicze gm. ku 

szelewskiej na 6 lat więzienia, Ciechamo- 
wiez Włodzimierz, Ciechanowicz Aleksy ze 
wsi Łobacze, gm. poczapowskiej, Soroko 
Konstanty ze wsi Kamionka gm. kuszelew 
skiej — po 5 lat więzienia każdy, tudzież 
wszyscy na 10 lat zostali pozbawieni praw 
publicznych i zapłacenie kosztów sądo- 
wych po 320 zł. 

— ZEBRANIE NOWOGR. POWIAT. 
KOMITETU OBYW. POMOCY BEZRO- 
BOTNYM. — W dniu dzisiejszym 30 bm.) 
w sali konferencyjnej Starostwa Powia- 
towego odbędzie się zebranie nowogródz- 
kiego Powiatowego Komitetu Obywatel- 
skiego niesienia pomocy bezrobotnym, ce 
lem omówienia zimowej kampanji Komi- 
tetu. 

— POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZ. 
T-WIA POLSKO-ESTOŃSKIEGO. W dniu 
28 bm. w lokalu Wojew. Sekr. BBWR. w 
Nowogródku odbyło się zebranie Zarządu 

Oddziału T-wa Polsko-Estońskiego. Prze- 
woedniczy! prezes oddziału p. poseł Mały- 
micz. 

Po przydziale funkcyj: sekretarza — 
p. Deglowej i skarbnika G. Engmanowi, 

omówiono sprawę zorganizowania 'wieczo- 
ru pieśni estońskiej w pierwszej połowie 
miesiąca grudnia. Projektuje się urządze- 
mie na tym wieczorze jednocześnie odczytu 
o Estonji, przy pomocy prelegentów za- 
miejscowych. 

"Wieczór wespół z T-wem organizuje 
miejscowy Zw. Dziennikarzy i literatów. 

— ZNÓW! POŻAR OD WADLIWEGO 
KOMINA. — W dniu 26 listopada we wsi 
Skarczyce wskutek zlej konstrukcji komi- 
ma spalił się dom mieszkalny, 2 chlewy. gar 
deroba, ' sprzęty, domowe i zboże, należące 
do Jana Łajszy. Ogólna wartość spalone- 
go mienia wynosi 2740 zł., zaś asekurowa- 

ne było na 1300 zł. 

  

— WOJ. ŚWIDERSKI W SŁONIMIE. 
W|i dniu dzisiejszym przybył do Slonima 
pierwszy raz po objęciu urzędu, wojewoda 
nowiogródzki p. Stefan Swidenski, witany 
ma granicy miasta przez radę miejską im 
сотроге z burmistrzem na czele, który wy- 
głosił zeprmowę powitalną Odebrawszy ra 
port od komendanta straży pożarnej, pan 
wojewoda przeszedł wzdłuż szpaleru orga- 
nizacyj społecznych i zastępów przysposo- 
bienia wojskowego, poczem obecny był na 
nabożeństwie w: katolickim kościele para- 
fjalnym. 

Odwiedziwszy zkolei cerkiew prawosla 
winą, meczet i synagogę, p. Wojewoda u- 
dał się do Starostwa grodzkiego, gdzie 
przedstawili się urzędnicy ze starostą na 
czele i przedstawiciele organizacyj społecz 
nych. Pan 'Wojewoda zwiedził m. in. mu- 
zeum Polskiego Towarzystwa Krajoznaw- 

czego, Zakłady Naukowe SS. Niepokala- 
nek witany serdecznie przez młodzież 
szkolną, wreszcie — Komunalną Kasę Osz 

czędności, magistrat m. Słonima: itd. 

— ZAWÓD MIŁOSNY PRZYCZYNA, 
POWIESZENIA SIĘ. Kowalewska 

Amtonina lat 19, mieszkanka wsi Szydło- 
wieze pow. słonimskiego, darzyła od pe- 

wnego czasu gorącą miłością jednego ze 
swych 'współmieszkańców, lecz wybrany 
mie obdarzal jej wzajemnością. Zrozpaczo- 
ma miewiasta powiesiła się na sznurze we 
własnym domu. Zwłoki jej są już pogrze- 
bame. Ś 

— NOWY MOST NAD ŻELBIANKĄ. — 
Zniszczony wskutek działań wojennych 
most kolejowy nad Zelbianiką, na granicy 
powiatu słonimskiego z wołkowyskim, za- 
stąpiony prowizorycznym mostem drewnia 
mym, został onegdaj zastąpiony stałym mo- 
stem żelaznym, zmontowianym przez pogo- 
towie mostowe, pod: kierunikiera p. Nowacz 

ka. Ruch na moście tym otworzony został 

w dniu 26 bm. o godz. 10,30. Przy jego о- 

twarciu byli obecni pp. inżynierowie: Wiś- 

niewski, naczelnik wydziału DOKP. w Wol 
mie i Suszczewski, naczelnik oddziału dro- 

gowego PKP. '« Wołkowysku, oraz szereg 

innych urzędników i funkejonarjuszów ko- 

lejowych. 

w swem nowem życiu z zachwytem i 

zapałem. 
Autobus stanął przy końcowym przy- 

stanku. 
Jimmy Dal obudził się ze swych roz- 

myślań, wysiadł żegnając konduktora u- 
nie przejmem  „Dobranoc“ i a śpiesząc, 

ruszył przed siebie, pustą ulicą. 
Po obu stronach świeciły lampki w 

oknach małych sklepików. Biedacy, za- 
mieszkujący wysokie, brudne domy, spa- 
li już dawno. Jimmy Dal szedł, ociągając 

się i oglądając się na wszystkie strony. 

Dostrzegł przed sobą jakąś postać. Czło 

wiek ten zatrzymał się na chwilę pod la- 

tarnią — błysnęły na mundurze guziki. 

Jimmy zmrużył oczy pod szerokiem ron- 

dem kapelusza. 
Mimo obojętnej miny policjanta, po-- 

znał, że ten obserwuje go. 
Jimmy skręcił w boczny zaułek i 

obejrzał się. Policjanta nie było widać. 

Zręcznie, jak kot, wślizgnął się Dał do 

bramy. 
Był to inny Jimmy Dal, niepodobny 

do eleganckiego pana z St. James-Clubu 

— prędkie, zimne ruchy zmieniły go do 
niepoznania. 

Cichemi krokami, kryjąc się w cieniu, 

przebiegł _ przez podwórze i sta- 
nął przed bocznem wejściem do 
małego sklepiku, w którym sprzeda- 
wano stare ubrania... Ani redaktor „Wia 
domości Porannych'', ani naczelnik Scot 
land Yardu nie domyśliłby się nigdy, że 
„Szany Znak' obrał tem wstrętny zaką- 
tek, by rozpocząć przerwaną na rok, 
działalność. 

DZWIĘKOWE KINO 

CGJ/IN© 
Wielka 47, iel. 15-41 

„PIEŚŃ 
Jest to: Coś nadzwyczajnego! Coś niecsiągalnego! Cvś uiebywaiegc! By pojąć trzeba ujrzeć... By ujrzeć 
trzeba przyjść!!! Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie 
Świąteczne o g 2ej. Pomimo ogromnych kosztów obrazu ceny nieznacznie podv yŹszo! e 

NOCY 
Dziś premjera! Największy sukces kinematcgrafji euiopejskiej 

w którym śpiewa 
nasz sławny rodak JAR KIEPURA 

  

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

„Pod dachami Paryža“ 

śpiewno- 
dźwięk 

D:iś dłagooczekiwana wielka oremjera! Bożyszcze tłumów, król piosenkarzy francnskich, niezapomni ny bohater filmu 

ALBERT PREJEAN oczaruje swcim śpiowem, olśni swoją kreacją w najnowszym przebeju 

W KAŻDYĄ PORCIE DZIEWCZYNA, 
Przepych dalekich mórz i słonecznych portów połudoia| Humos! Tańce! Tempo skcji. — Nad program: Urozmaicone 
dod:tzi dźwiękowe, Seanse: 4, 6, 8 i 10.15 W dnie Świąt. o godz. 2e'. Ne 1 szv seans cery zni one. 

  

Dziśł 
Dzwiękowe 

Kino 

nji i 

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

WEKTORJA E JEJ HUZAR 
Film „w języku rosyjskim i francuskim.--Porywająca akcja toczy się na Węgrzech, w Rosji Carskiej, japo- 

Rosji Sowieckiej. Oszałamiająca w rozmachu wystawa! — Czarujące melodje! 
Sesnsy o sodz. 4.6,811015 Na l-szy saans cenv ?niżose Z pow. wvsok wart artyst. film dla młodzieży dorwołomy 

  

Dźwiękowe kins 

MOLLYWSOD 
Mickiewiczaz22 

tel. 15-28. 

  

Dziś! 100 proc. dżwiękowiec produkcji irencuskiej 

GÓRY W PLOĄŃIENIAC 
walk gó'skich, W rol. gŁ LUIS TRENKER i ARMAND BERNARD Nad progrem: Dodatki dźwiękowe. 

Początek o godz, 4-ej 

$kład sukna, manufaktury i jedwabiu 

J. Kobryński 
Wiino, Niemiecka 31. 

BIĄŁY TYDZIEŃ 
Wielki wybór towarów płóciennych i Inienych fabryki ŻYRARDÓW i innych 

Dnia 28 b. m. rozpoczę:lśmy 

Ceny według ostatnich redukowanych cenników 

ioeż WIELKA SPRZEDAŻ RESZTEK 

  

ceny najniższe! 

  

Bohaterska epcpea dziejów wsik strzelców 
alpejskich. Wspaniałe niezrównane zdjęcia 

EDGE W RZBCSE ti * i 

| Lekcje 
| Į 

UDZIELAM 
lekcyį irancuskiego — 
—korepetycje —niedre- 

go. Mickiewicza 42 — 
li tel. 794 od 2 — 4 
po poł. e 

EET PS WIEDZE 

Różne 
ELMOPEZACE WZEARKEE 

OKAZYJNIE 
DO SPRZEDANIA 

sypiałnia i inne rze- 
czy. Tamże do wyna- 
jęcia 2 ładne pokoje z 
wygodami. 
Montwiłłowska 16 — 2 

  

WITOLD JUREWICZ 
„Paweł Bure" 
Poleca zegarki, b'źuterję, 
srebro, platery or-z wsz:lką 
nsprawę po cenach zuacznie 

zniżonych 
Wilno, ul Ad. Mickiewicza 4 
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».«. 1. ODYNIEC i $-ka 
Wilno, ul. Wielka Nr. 19 

poleca 
serwisy, garnitury, wazony, tigury, krysz- 
tały e. c. t. jako podarki gwiazdkowe 

od dnia 1 grudnia na okres 
przedświąteczny 

1 rabatem cd 10 |, do 50]. 

„TRYUMF i ŚMIERĆ| 
NA PODNIEBNYCH SZLAKACH“ 

napisał B. W. ŚWIĘCICKI 
Pierwsza ilustrowana broszura o poległych 

tragicznie lotniksch-bohaterach 

por Fr. ŻWIRCE i inż. St. WIGURZE 
Żądać we wszystkich kioskach i księgarnisch 

Cena tylko 1 złoty, 

Багай и ска 
— ZEBRANIE KOŁA BBWR W MOŁ 

CZADZI. — W! dniu 26 listopada odbyło 
się posiedzenie zarządu Koła BBWR w 

Mołczadzi. 
Na posiedzeniu obecny był przedstawi- 

ciel Rady Powiatowej p. Głąbik. 

W związku z przejęciem agend przez 

mowego prezesa p. Mierzejewskiego, kiero- 
'wmik sekretarjatu Rady Powiatowej p. 
Głąbik wygłosił przemówienie, skreślając 
program pracy i zadania Koła, poczem u- 
(chwalono program działalności Koła na 

majbliższy okres, przyjęto nowych człon- 
ków, przeważnie nauczycielstwo, dokoopto 

wano na sekretarza Koła p. Drzewieckie- 
go, poczem uchwalonio założyć biuro porad 

prawnych, które będzie czynne w każdą 

środę od godz. 12 do 16. 

  

  
  

Przytulony do ściany Dal, wyjął czar 
ną maskę i włożył ją. W ręku błysnął 

stalowy wytrych i cicho wsunął się do 
otworu w zamku. 

Cichy trzask. Jimmy opar się całym 
ciężarem o drzwi, Drzwi się nie poddaiy. 

— Zasuwy — mruknął Jimmy. 
Dziwnie wrażliwe palce zaczęły błą- 

dzić po drzwiach szukając czegoś. Wy- 
czuwały miejsce, gdzie była zasuwa. Za- 
miast wytrychu, błysnął w ręku długi i 
cienki instrument, który z łatwością wbit 
się w drzewo. Z szelestem odpadła jed- 
na drzazga... druga.. Długie palce prze- 
ślizgnęły się przez otwór... zasuwa pod - 
dała się miękko. Jeszcze chwila i drzwi 
otworzyły się bez szelestu. 

Dal wszedł i zamknął je za sobą. 

Błysnęła smuga światła i zgasła. W 

jej świetle mignęły na ścianach gipso- 

we maski, obrazy, rozmaite przedmioty, 

zgromadzone w sklepiku antykwarza... 

Oświetlając chwiłami drogę przed sobą, 
posuwał się kociemi krokami naprzód... 

Minął skład, biuro i znalazł się w 
sklepie. Każdy jego ruch był zręczny. 
cichy, wymierzony. Wkrótce stanął prze:l 
niską kasą ogniotrwałą, starego systemu 

Uśmiech ironiczny  przemknął pod 
maską. Znów wziął nowy instrument: dłu 
gie szczypce, wyjął błaszane pudełko. 
Szczypcami wyjął z pudełeczka jedną kar 
tkę z pieczęcią, poślinił stronę, pokrytą 
klejem i przycisnął do ścianki kasy. 

Pieczęć tego dziwnego przestępcy nie 
nosiła na sobie nigdy śladów palców! 

Napróżno w laboratorjach Scotland 

Drukarnia wydawnictwa „LOWA 
sida     

PALACZE! 
sklep tytoniowy 

  
Największy wybór łajek i przyborów do palenia posiada 

A. ZAJĄCZKOWSKI wiLEŃSKA 42 (dom ofic. Polsk.) 

dom rogowy. 

Stroskana 
żona o zdrowie chorego 
na płuca męża błzga a   
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OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

T-40 rewiru, urzędujący w Wilnie, przy 

ul. Uniwersyteckiej Nr. 1 m. 9 zgodnie z 

ant. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dmiu. 

5 grudnia 1932 »., od godziny 10 rano w 

Wilnie, przy ul. Rudnickiej 3/2, odbędzie 

się sprzedaż z licytacji publicznej majątku 

ruchomego, należącego do Rubina Der- 

czańskiego, składającego się z kapeluszy, 

czapek i urządzenia sklepowego, oszaco- 

wanego na sumę 30.000 złotych, na zaspo- 

kojenie pretensji Hilela Zejgera i Fabryki 

Kapeluszy w Myślenicach. Licytacja ta 

jest powtórną z aktu zastawu. BN 

Komornik A. Uszyński. 

r 

Baczność! 
Sprawdzcie aja” Lesie 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz do 

wszystkich pism TANIO i bardzo 

wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem Biura Rcklamogego į 

S. GRABOWSKIEGO 3 i 
Gsrbarska 1, 

tei. 82. 

    

szenie do pism miej- 
scowych wileńskich 

: k | 
Zanim dacie ogło- i 

1
A
A
Ż
A
Ł
 

` ” 

    

OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wiinie 

1-go rewiru, urzędujący у Wilmie, przy 

ul. Uniwersyteckiej Nr. 1 m. 9 zgodnie z 

ant. 1030 U. P. C. obwieszeza, iż w dniu 

5 grudnia 1932 r., od godzimy 10 rano w 

Wilnie, przy ul. Rudniekiej 17, odbędzie 

się sprzedaż z licytacji publicznej majątku 

ruchomego, należącego do Mojżesza Faj- 

iwusiowicza, składającego się z różnych 

kapełuszy, oszacowanego ma sumę zł. 1000 

ma zaspokojenie Łódzkiej Fabryki Kapelu- 

szy dawniej Herman Schlee. 

Komornik 4. Uszynski, 

  

Yardu próbowano odnaleźć jakiś 
daktyloskopijny! { 

Žwinne i wražliwe palce pracowaly 

szybko i pewnie. Nic nie mąciło ciszy 

domu. Ledwie dosłyszalnie westchnęiy 

otwierające się drzwiczki. Nagle Dal 

przerwał pracę i zaczął nadsłuchiwać... 

Co to jest? 
Na ulicy słychać było kroki... 

mały się... skręciły w podwórze, 

szedł Śladami „Szarego Znaku*! 

zatrzy 
ktoś 

Momentalnie instrumenty znikły w 

kieszeniach Dala. 
—— Paskudna sprawa! — szepnął do 

siebie. — Jeszcze chwila i skończyłbym. 

Teraz nie zdążę.. 
Szybciej jeszcze poruszyły się jego 

palce. Słuch wytężony łapał najmniejszy 

szmer. 
Oto w sąsiednim pokoju mignęło dy- 

skretne światło. Zgasło. Cicho zbliżał 

się jakiś człowiek.. W tejże chwili otwo- 

rzyły się wewnętrzne drzwiczki kasy. 

Dal zajrzał do środka i cofnął się... Ale 

było zapóźno już. 3 

Promień światła prześlizgnął się po 

podłodze, posunął się po nim ku górze. 

Gdyby Jimny tracił jeszcze sekundę — 

byłby zgubiony. Skoczył w bok i rzuci 

ostry snop światła prosto w twarz przy- 

bysza. Okrzyk zdumienia zamarł na u- 

stach „gościa”, zanim zdołał się zorjen- 

tować, straszny cios obalił go na podło- 

gę, palce Dala zacisnęły się dookoła je- 

go szyi na stalowych guzikach munduru. 

"_ Policjant! Ten sam, którego Dal spot 
kał na ulicy!... 

Policjant słabszy — ое był niższy i 

i a S T TESTAI aa TS 

ciepłe palto i nie wątpi, 
że ofiarowane zostanie 
przez litoścwe serce 
pod literą O, w Redakcji 
Słowa. 

Lekarze 
L 

Gr. Hauyłelewiczowa 
  * ок— — * 

VAALASALAMAA AA AAS 

Choroby skórne, lecze- PoSZUKUJĄ 
nie włosów, kosmetyka 
lekarska i operacje ko 1 RACY »- 
smetyczne. 
Przyjm. 11 — 12; 5 — 
6 Wileńska 33 m. 1.— 
Z.powodu wyjazdu na 
stałe do Warszawy w 
grudniu przerwie przy- 
jęcia. 

POSZUKUJĘ 
posady gospodyni. — 
Znam dobrze gospodar- 
kę i kuchnię. Rekomen- 
dacje solidne, Ul Unut- 
wersytecka 9 — 22. 

KOWAL 
znający swój fach po - 

w Szukuje pracy najchęt- 
-„niej do'majątku, spokoj 

Pianino ny, pracowity, Nowo” 
Mihlbscha do sprzeda gTÓdzka 10 Marciniak" 
nia Oglądać Boufałłowa Konstanty. 
19 м 3 godz. 2—4. k 

Kura 
i SPRZEDAŽ 

RĘTWYYYWYVYYTYTYWYY 

  

  

PRZYJMIE PRACĘ 
na najskromniejszych - 
warunkach w, zakładzie 
piekarskim wykwalifi — 
kowany  fachowiec. — 

-- piekarz. Lipowa 26 — 
TRZ EB NE Liksza Jan. 
ESZKANIE-- ——— 

4 - pokojowe 2 wszel- SZEWC 
kiemi wygodami, — w pozostający bez pracy* 
centrum, nie na parte- prosi o udzielenie ja- 

rze w cenie do 100 zł. kiejkolwiek posady. --- 

Zapłacę za kwartał, — Kozyrski Leon. Trakt 
Łaskawe zgłoszenia do Batore 0 28 
administracji dla W. _ £ е 

MAAALAAAAAAALAA AAA 

„„Lokale 
POTRZEBA 
MI 

Mieszkanie sieć kdzielenie. jakiej 2 pokoje z kuchnią do kolwiek pracy . Może 
wyrajęcia. Dowiedzieć wyjęchąć na prowincję. się Białostocka 6 — | Kijowska 4. Kowalew- codziennie od 3 pepol ski Jakób. 

  

MIE SZKANIE pozwem 
do wynajęcia z 3 po- Zauby 
koi i kuchni z wygo- 

  

  

dami, — Skopėwka 6.  MENESUUIEK TUUUNEE 

= 5 ZGYNĄŁ" 
3: 2 nokolowe Pes, beldog bokser, 

pręgowany — wzrost 
około pół metra, Od- 
prowadzić Za wynagro- 
dzeniem Autokol 28 —5 
P zrwłastczenie Ściga- 
ne będzie sądownie. 

MIESZKANIE 
z wygodami, w ogródku 
dia niednżej, inteligent 
nej rodziny. Jasna 15 

(Zwierzyniec) 
  

  

ślad Dala, ale bronił się z niezwykłą wście- 
kłością. Chrapiąc tarzali się po podio- 

dze... Ale Jimmy Dal zwyciężył, wciąg - 

nął broniącego się przeciwnika do biu- 

ra i zamknął drzwi na klucz, 

W tej samej chwili rozległ się za 
drzwiami gwizd — policjant wzywał ne 

ratunek. Ale Jimmy uciekał już. Przesko 
czył przez płot i zdjął maskę. Obejrzał 
się. Gwizdek policjanta nie przywołał je- 
szcze nikogo. Ulica była pusta. 

Dal skręcił w boczny zaułek, rinął 

plac, wsiadł spokojnie do autobusu sz 

miną obojętną, pogrążył się w czytaniu 

gazety. 

Gdyby ktoś śledził go tej nocy, mu- 

siałby powziąć podejrzenia — podróże, 

które odbywał były tak dziwne!... 

Dal dojechał do old-gate i tam prze- 
siadł się do innego autobusu, który od- 
wiózł go na to samo miejsce, które przed 
chwilą opuścił. Zobaczył tłum na ulicy, 
przed sklepem antykwarjusza. 

-- Przykra historja! — mruknął do 

siebie. jak ja mogłem nie zobaczyć ge. 

No, trudno.. Ale nie to jest dziwne, a io, 

ŻĘ: 
jeszcze raz spojrzał na rozkołysany 

tłum, wzruszył ramionami i poszedł ku 

rzece. Zbliżała się pierwsza po północy. 

Przechodnie zdarzali się bardzo rzadko. 

Dal zatrzymywał się na każdym rogu. 
czytając nazwy ulic. Wreszcie wszedł do 
jednego z domów. 

DCN, 

<# 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 
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