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Wybory angielskie odbyły się 
przy ogromnej frekwencji, bo 85 proc. 

uprawnionych do głosowania. Dały 

rezultat niebywały w dziejach bo 555 

mandatów większości na 615 czton- 

ków Izby gmin. Sami konserwatyści 

zyskali 207 mandatów, podczas gdy 

partja pracy straciła 232 mandaty. 

Większość będzie składała się w 

nowym parlamencie z: 

Konserwatystów 471 
grupy Mac Donalda 14 

liberałów Simona 26 
liberałów Samuela 37 
Niezależnych 3 
Opozycja tylko z: 

Labour Party 

Lioyd George 

dzikich 
Nigdy parlament angielski nie miał 

takiej większości. 

Znany organizator wyborów we 

Francji Henryk de Herillis pojechał 

do Anglji przed wyborami i powtarza 

nam swoją rozmowę z bezrobotnym 

angielskim, z którym rozmawiał gdy 
ten czytał plakat wyborczy konserwa- 

tystów, który zapowiadał redukcję za- 

siłków dla bezrobotnych i plakat la- 

burzystów, który przeciwnie zalecał 

zwiększenie tych zapomóg. Na pyta- 

nie Herillisa bezrobotny oświadczył, 

że będzie głosował 'na konserwaty- 
stów: 

— Jakże—krzyknął Herillis—prze- 

cież ci chcą Panu odjąć to co Pan 

mia, a tamci jeszcze chcą dodać! 
— To nic — powiedział Anglik — 

wolę być zredukowany z Baldwinem, 
niż stracić wszystko z Hendersonem. 

Cóż to za naród wspaniały! Lo za 

poczucie realizmu politycznego. Prze- 

cież zwycięstwo swoje tak ziebywa- 
łe, tak fantastyczne zawdzięczają kon- 

serwatyści głosom robotników, gło- 

som bezrobotnych. 
Nie należy się łudzić, że konser- 

watyści będą rządzić wiecznie. Ow- 
szem niewątpliwie kiedyś znowu par- 

ja pracy przyjdzie do Ęrządów. Ale 

klęska ich obecna powstrzyma ra- 
dykalizację tej partji, zawróci ich 
z drogi socjalizmu. 1 to ma o wiele 
większe znaczenie niż wewnętrzno-an- 
gielskie! 

Nie mówiąc już o reperkusji ang. 
wyborów w dziedzinie polityki euro- 
pejskiej (sojusz z Francją, powstrzy- 
manie gadań o korytarzu) ma to zna- 

czenie dla wałki z bolszewizmem. W 
ostatnich czasach zaczyna mówić o 
gniłym kapitalizmie wielu ludzi, insty- 
tucji i autorytetów, takich, po których 

najmniej można byłoby się tego Spo- 
dziewać'i których konkurencja z bol- 
szewizmem bardzo boleśnie i prędko 

mogłaby się skończyć, Otóż nigdy 

nie nałeży zapominać, następującej 
kapitalnej odpowiedzi na bolszewickie 

bzdury. Prawda bolszewicy bezrobot- 

nych nie mają. Lecz najciężej pracu- 

jący robotnik bolszewicki nie ma ani 
tylu pieniędzy, ani tak wygodnego ży- 
cia jak angielski bezrobotny. Był czas, 

kiedy frank stał źle i kiedy bezro- 

botni angielscy zamieszkiwali we Fran- 
cji i dosłownie zapijali się szampa- 

nem. To że „gniły kapitalizm* Angiji 
może utrzymać 3 milj. darmozjadów 

to tylko jeszcze jeden dowód wyższo- 

šci tego systemu nad gospodarką so- 
cjalistyczną. Cat. 

Wizyta min. Grandiego w Berlinie. 

Niemal jednocześnie z oświadczeniem 
sen. Boraha w sprawie rewizji Trakta- 

tu Wersalskiego zawitał do Berlina 

włoski minister spraw zagranicznych 

p. Dino Grandi, a Mussolini wygłosił 

nowe, rewizjonistyczne przemówienie. 
Pozornie luźne te trzy iakty mają po- 

między sobą ścisły związek. Od dość 
dawna dyplomacja włoska współ- 

pracuje z Niemcami a Mussolini stał się 
jednym z heroldów idei rewizji trakta- 

tów. Źródła tej sympatji niemiecko- 

włoskiej szukać należy w zadawnionym 
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YES 

antagonizmie Rzymu z Francją. Rzeko- 

mo kurtuazyjny cel wizyty p. Grandie 

go w Berlinie stanie się dla nas jaśniej- 

szy, gdy przypomnimy sobie, że komi- 

sja mieszana francusko-niemiecka po- 

wołana jako rezultat pobytu Brianda i 

Lavala w Berlinie nie może wskutek ja- 

kichś nieporozumień przystąpić do prac 

nad zbliżeniem ekonomicziem pomie- 

dzy Niemcami a Francją. 

Konflikt mandžurski. Obrady nad- 

zwyczajnej sesji Rady Ligi zakończyły 

się znowu fiaskiem. Rezolucja Rady — 

jak się wyraził Briand pozostała na sto 

le, nie dodał tylko p. Briand, że jest 

ona bezwartošciowym papierkiem. Ja- 

ponja nadal okupuje Mandżurję. Uchwa 

ły Ligi Narodów nic ją nie obchodzą i 

zanim nie zmusi Chin do bezpośred- 

nich rokowań, z Mandżurii nie ustąpi. 
Odroczenie sesji do 16 listopada jest 

słabą próbą osłabienia wrażenia wiel- 

kiej kompromitacji Ligi. Nikt zdaje się 

nie jest taki naiwny, aby wierzyć że 

coś po 16-tym listopada się zmieni i że 

Japonja, która wykazała tyle stanowczo 

ści, raptem podda rewizji swoje stano- 

wisko wobec papierowej uchwały Ligi. 

Sytuacja w Mandżurji ulegnie tylko 

wtedy zmianie, kiedy Chiny rozpoczną 

bezpośrednie rokowania z Japonją. Ale 

Chiny doskonale wiedzą, że będą wy- 

dane całkowicie na łaskę Japonji i dla- 

tego odrzucają propozycje bezpośred- 

nich rokowań, pragnąc wciągnąć do 

„sprawy Mandżurji Ligę Narodów i Sta- 

ny Zjednoczone. Sz. 

  

Przywódcy (entro 
WARSZAWA. 30.10 (tel. własny). — 

Dzisiejszym piąty dzień procesu przeciwko 

przywódcom Centrolewu rozpoczął się od po 

jedynku prokuratora Grabowskego z obrońcą 

Berensonem. Ze słów prokuratora wynika, 

że żaden z oskarżonych nie zgłosił w odpo- 
wiednim czasie skargi na postępowanie funk 

cjonarjuszy dozorujących w więzieniu brze- 

skiem, 

ŚW. WICE-MINISTER STAMIROWSKI 

Jako pierwszy świadek staje przed sądem 

wice-minister Kazimierz Stamirowski. W mo 
cnych słowach określa on postępowanie Cen- 
trolewu w okresie przed kongresem krakow- 
skim. Nie oszczędzono nikogo; pułkownika 
Jagrym-Maleszewskiego nazwano parszywym 

kuternogą, 
Zaraz na wstępie zeznania wice-ministra 

Stamirowskiego obrońca Nowodworski za- 
pytał, czy kartki, które świadek ma w ręku 
są zapiskami osobistemi, czy odpisem zezna- 
nia, złożonego sądziemu śledczemu. Na uwa- 
gę przewodniczącego, że posiugiwanie się no 
tatkami ze śledztwa jest preceduralnie nie- 
dopuszczałne, minister Stamirowski składa 

trzymane w ręku kartki i już więcej do nich 
inie zagłąda. 

Próba krakowska zawiodła oczekiwania— 
mówi Stamirowski — potem przystąpiono do 
energicznej akcji zorganizowania riarszu na 
miasta, Mimo aresztowania przywódęów je- 
dnak manifestacja ta odbyła się w Toruniu i 

w Warszawie. Wówczas to nastąpiła ścisła 

współpraca pomiędzy PPS a międzynarodów 

ką i zdyskredytowanie Polski na forum mię- 

dzynarodowem. Tacy przywódcy socjalizmu, 

jak Vanderwelde, Adler czy Blum atakowa- 

i rząd polski, żądali rewizji granie, a nawet 

Ciołkosz na publicziem zebraniu w Berlinie 

kwestjonował suwerenność Pomorza. A po- 
tem Lieberman w Krakowie wystąpił w de- 
magogiczinem przemówieniu do Cooka, przed 
stawiciela górników angielskich przeciwko 
rządowi poiskiemu, szkalując i  zohydzajac. 
Polska nie mogła sobie pozwolić na tolerowa 
nie podobnych wystąpień. 

Przewodniczący udziela głosu prokurato- 
rowi, który stawia pytanie: „Skąd Pan czer- 
pał wiadomości o kongresie krakowskim, pa- 
nie ministrze? Czy były to może wiadomo- 
ści bezpośrednie czy też za pośrednictwem 
imformatorów, 

ice-minister: „Informacje szły do 
Departamentu politycznego Menas By 
ła prowadzona specjalna obserwacja”. 

Prokurator: „Czy oprócz akcji ob- 
serwacyjnej była prowadzona akcja wywia- 
dowcza?“ 

w.-min. Stamirowski: 

ie". 
Adwokat Urbanowicz: „Kiedy Pan 

Minister dowiedział się o celach kongresu kra 
kowskiego?* й 

Stamirowski: 
przed Kongresem". 

Urbanowicz: 
u 

Stamirowski: „Owszem”. 

„Niewąatpli- 

„W każdym razie 

„A czy kongres był 

Urbanowicz: „Więc jeśli p, minister ły 
wiedział, że celem kongresu ma być rów 
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PRZEDSTAWICIELST 
NIEŚWIEŻ — uł 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
RORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzvaski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S$, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'**. WARSZAWA — 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
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ROZSZERZENIE GABINETU. — SNOWDEN USTĄPI. — OTWARCIE 
PARLAMENTU 10-go LISTOPADA. 

LONDYN. PAT. —. Pierwszą czyn- 
nością MacDonalda pó odbyciu roz 
mowy z Baldwinem i Samuelem będzie 
utworzenie rozszerzonego gabinetu. O- 
gólnie istnieje przexonanie, że wszyscy 
ministrowie rządu narodowego złożą 
swe portfele do dyspozycji premiera. 

Chociaż wyniki wyborów było dla 
rządu narodowege votum zauiania i 
chociaż rząd dysponuje obecnie miaż- 
dżącą większością i jego najważniej- 
Szym obowiązkiem jest natychmiasto 
we zajęcie się obecną sytuacją finan- 
sową i gospodarczą, jednak istnieje 
naogół przekonanie, iż rząd nie rozpo- 
cznie żadnej akcii w kierunku  jakich- 
kolwiek restrykcyj eksportowych przed 
Bożem Narodzeniem. 

LLO D GEORGE WYCOFAŁ 
SIĘ Z POLITYKI 

LONDYN. PAT. — Według wiado- 
mości z kół liberalnych, Lloyd Gorge 

ma w najbliższym czasie wyjechać na 

południe na dłuższą rekonwalescencję, 
składając oficjalnie funkcje przywód- 
cy liberałów w ręce sir Herberta Samu- 

ela. Jest rzeczą możliwą, że będzie to 

rezygnacja definitywna, co ułatwiłoby 

konsolidację elementów liberalnych w 

jednolite stronictwo, liczące 72 posłów, 

a przeto najsilniejsze po konserwaty- 
stach, bowiem grupa Simona poddała- 

by się kierownictwu Samuela i nie wy 

stępowałaby odrebnie. 

Spodziewane jest, że sir John Si 

mon zostanie mianowany członkiem ga 

binetu. Spodziewane jest także, że 

nież demonstracja, czemu władze udzieliły 
zezwolenai?“ 

Stamirowski: „Zarządziłem szcze- 
gółowa obserwację przygotowań. Z obser- 
wacji wynikało, że te nadzieje co do liczeb- 
ności kongresu, które pokładają przywódcy, 
napewino ich zawiodą i dlatego to wydałem 
wojewodzie instrukcje, że pod pewnemi za 
strzeżeniami może udzielić zezwolenia na 

" zjazd”. 
Adwokat Landau: „Na czem Pan 0- 

piera informacje, co do wypowiedzenia się 
Ciołkosza w Berlinie w sprawie rezygnacji z 
Pomorza?“ 

Min. Stamirowski: wyjmuje Z te- 
ki urzędowy raport i odczytuje go. W ra- 
porcie znajdują się cytaty niemieckich pism, 
stwierdzajace fakt podany przez akt oskar- 
zema. 

Przewodniczący: „Skąd pochodzą 
te wiadomošci?“ 

Stamirowski: „Że źródeł urzędo- 
wych“. 

Obrona: „Czy możliwe jest ujawnie- 
nie tego: źródła? ‚ 

Stamirowski: „Poselstwo polskie w 
Berlinie, 

DYR. HAUKE-NOWAK. 

Po przerwie południowej przy  barjerze 
świadków staje Dyrektor Departamentu poli- 
tycznego Ministerstwa Spraw  Wewnetrz- 
nych Hauke Nowak. Hauke odczytuje swe ze 
zmania z kartek, na co mu zwraca uwagę 
przewodniczący, polecając mu mówić z pa- 
mięci, Zeznania Dyrektora Hauke - Nowa- 
ka są przeważnie jego zeznaniami złożone 
mi w śledztwie i objętemi aktem oskarže- 

nia. Jest w nich zatem mowa 0 rozwoju wy- 
padków do kongresu krakowskiego i o dzia 
łainości stronnictw Centrolewu po kongresie 
aż po dzień 14 września 1930 roku. 

Przewodniczący: „Czy świadek 
może sprecyzować zarzuty co do poszczegól 
nych oskarżonych", 

Świadek: „Trudno mi na to pytanie 
odpowiedzieć, wiem, że występowali agre- 
sywnie przeciwko Rządowi*. 

Przewodniczący: „Czy władze w 
Warszawie były powiadomione o celu kon- 
gresu Centrolewu w Krakowie". 

Świadek: „Pozwolenie na kongres wy 
dała władza krakowska, wiedzieliśmy jednak 
w Warszawie, że ma to być zgromadzenie 
ludowe*. 

Przewodniczący: „Czy były czy 
nione przeszkody, zdążającym na kongres 
do Krakowa?“ 

Świadek: „Owszem, czyniono pewne 
przeszkody, ale tylko formalne, wynikające 
z przepisów administracyjnych*, 

Przewodniczący: „Czy były we- 
zwania do wystąpienia z bronią w ręku? 

Świadek: „Nie potrafię na to kon- 
kretnie odpowiedzieć". 

Prokurator Rauze stawia wobec tego 
wniosek o odtworzenie zeznań świadka zło- 
żenych w śledztwie. 

Adwokat Berenson: „jeśli świadek 
stwierdza, że osoby dążące na kongres mia- 

y sobie brori, to proszę nans powie- prz: 
dzieć, ile tej broni było?** 

  

ewu przed Sądem 
PIĄTY DZIEŃ PROCESU. — ZEZNANIA ŚWIADKÓW. 

Snowden pozostanie nadal w gabinecie NIEZADOWOLENIE W MOSKWIE 
aczkolwiek nie w charakterze kancle-  wOSKWA. PAT. — Prasa moskiewska 
rza skarbu. Zostanie on zapewne mia- w artykułach wstępnych omawia od wczo- 
nowany członkiem Izby Lordów i obej raj rezultayty wyborów angielskich, nie u- 
mie tekę, nie wymagająca pracy resot- krywając swego niezadowolenia z powodu 

. ai jj zwycięstwa konserwatystów. Przyjście do 
kai aby tylko służyć nadal rządowi władzy partji koda tłaty wiej oO sf 
radą. Sab prasy sowieckiej, zaostrzenie prze- 

ciwień: pomięd ń 2 ННЙа 
Kancierzem skarbu ma Został KON- cznemi, E p write 

serwtysta, przyczem partja wystwa na oraz wróży nową serję antysowieckich wy- 

to stanowisko Neville Chamberlaina. 
Mac Donald pragnątby, aby skarb об- 

stąpień. 
BSS O TR INGA USE SESI TIE RDEĖI 

jął Baldwin. Możliwe jest, że stanowi- 

sko to obejmie jednak stojący na ubo 
VON HOESCH w BERLINIE 

czu zwolennik konserwatystów, mają- BERLIN. PAT. — Przybył w dn. 30 

cy duży autorytet w City, jak np. si bm. do Berlina ambasador niemiecki 
Ribert Horne, który już był kanclerzem W Paryżu von Hoesch, celem złożenia 

skarbu w rządzie koalicyjnym Mac Do- rządowi Rzeszy raportu w związku z 
nald zamierza podobno przywrócić da- obradami rządu niemieckiego nad poli 

wrią liczbę 21 członków gabinetu, w tyką reparacyjną. Ambasador von 

którym konserwatyści będą mieli zape Hoesch po otrzymaniu instrukcyj od 

wne 10 miejsc, liberali 6, 4 grupa Mac kanclerza Brueninga powróci w ponie 

Donalda 5, co nie daje absolutnej prze działek do Paryża. 

wagi konserwatystów i zachowuje no- M najbliższym czasie von Hoesch 

minalnie formę rządu narodowego. Re- przyjęty ma być przez premjera Lava- 

konstrukcja ma być przeprowadzona w la, któremu pwzedstawi stanowisko rzą 

ciągu przyszłego tygodnia. du Rzeszy w sprawie reparacyj. Z kół 
„„. poinformowanych zaprzeczają wiado- 

LONDYN. PAT. — Snowden praw mosciom prasy, jakoby von Hoesch о- 
dopodobnie pozostanie w gabinecie ja trzymał już zlecenie złożenia na ręce 

ko lord pieczęci prywatnej. Na stano- 

wisko ministra finansów opinja Wystt- 

rządu francuskiego wniosku Niemiec o 
zwołanie komisji Banku Wypłat Mię- 

wa Neville Chamberlaina i Roncina. 

dzynarodowych. 

BANKIERZY EUROPEJSCY W 
BIAŁYM DOMU 

NOWY YORK. PAT, — W dniu 
wczorajszym złożyli wizytę w Białym 
Domu prezydentowi Hooverowi bankie 
тгу belgijscy i francuscy. W dn. dzi- 
siejszym bankierzy ci odbyli konferen- 
cję z wybitniejszymi bankierami nowo 
jorskimi. Panuje przypuszczenie, iż te- 
matem rozmów między bankierami eu- 
ropejskimi i amerykańskimi jest kwe- 
stja zorganizowania specjalnego ban- 
ku kredytowego dla skonwertowania 
międzynarodowego kredytu krótkotermi 
nowego, zamrożonego obecnie na ryn- 
ku niemieckim. Ten krótkoterminowy 
kredyt skonwertowany byłby na poży- 
czkę 3 lub 5-letnią. 

NAJAZD 30.000 BEZDOMNYCH DZIE 
CI NA MOSKWĘ 

Dzienniki paryskie donoszą, że w 
Moskwie pojawiły się znów wielkie 
badny głodnych, wynędzniałych dzie- 
ci, z których olbrzymia większość nie 
posiada dachu nad głową. Lato i je- 
sień dzieci te spędzają na polach i w 
lasach, a w zimie uciekają przed mro- 
zami do miasta, gdzie szukają schro- 
nienia w opuszczonych domach, bara- 
kach, składach rur zarządu miejskiego 
it.d. Żyją z kradzieży, napadów i ra- 
bunków. W tym roku „Bezprizorni* — 
tak nazywają się owi młodociani włó- 
czędzy — zjawili się w takiej ilości, że 
moskiewscy komisarze policji poświę- 
cili tej „pladze* specjalną konferencję. 
Według Prawdy”, tym razem liczba 
owych koczowników wynosi 30.000, a 
więc przeszło dwa razy więcej, niż w 
roku ubiegłym; dziewcząt ma być 
wśród nich okoła 10.000. Nie ulega 
wątpliwości, że w ciągu listopada ilość 
ich zwiększy się jeszcze conajmniej 
dwukrotnie. Ponieważ niemożliwą jest 

Adwokat Dąbrowski: „W jakim pi- IZCCZ2 usunąć ich z całego miasta, więc 

ZWOŁANIE PARLAMENTU 

LONDYN. PAT. — Otwarcie par- 

lamentu nastąpi 10 listopada 

Świadek: „Nie pamiętam, może do 
kilku setek“, й 

Na zapytanie adwokata Sterlinga Świa- 

dek odpowiada, że w związku z kongresem 
Centrolewu wytoczono kilkanaście lub kilka 
dziesiąt spraw o posiadanie broni bez pozwo 

lenia, co się tyczy pogłosek o składzie nowe 

go rządu rewolucyjnego, to informacje o tem 

świadek otrzymał drogą konfidencjonalną, z 
mazwisk zna tylko jedno, a mianowicie na- 

zwisko marszałka Daszyńskiego, który miał 
został prezydentem. 

Po krótkiej przerwie Dyrektor Hauke-No- 
wak oświadcza, że na szereg pytań zmuszo 
ny był dać odpowiedź, że nie pamięta, 
chcąc konkretnie na pewne pytania odpowie 
dzieć musiałby mieć pod ręką materjały, któ 
rych jest tak dużo, że do przewiezienia ich 
do sądu potrzebowałby samochodu ciężaro- 
wego. 

Prokurator: „Czy Pan nie wie, że 

istniał jakiś wniosek projektu uchwały kon- 
gresu, która nie została przedstawiona do 

uchwalenia", 
Świadek: „Miałem pewne dane dro- 

gą koniidencjonalną, że pierwotny projekt u- 
chwały zawierał ultimatum pod adresem rzą 
du, domagające się jego ustąpienia w. ciagu 
2 do 3 dni, 

Adwokat Brenson: „Wspominał .pan 
o finansowej pomocy udzielonej zamachow- 
com przez zagranicę. czy może pan podać 
jakieś konkretne fakty?" 

Świadek: „Znam wypadek przysłania 
500 marek dla związku drzewnego”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W nienerach świątecznych oraz z prowincji 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczpe о 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżen u 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Zu dostarczenie numeru dowodowego % : 

® * 
® 

Księgarnia Jažwiūskiego. 

В 
E% 

Ratuszowa —- 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

— Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołne .. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 

SŁONIM — Księgarnia D. Łubowskiego, rl. Mickiewicza 13. 
— M. Lewin—Biuro Gazctowe, ul, 5 Maja 8. 

WiLEJKA POWIATOWA — al, Mickiewr:za 21, +. juczewska. 
Tow. Księgarni Kol. „Rush“ 

  

  

o 25 proc. drożej.     

  

W RZĄDZIE MĄC DONALDA W HISZPANII 
USTAWA 0 REFERENDUM 

MADRYT, PAT. — Kortezy uchwaliły 
artykuł konstytucji, mocą którego cały na- 
ród może wypowiedzieć się przeciwko usta- 
wie, uchwalonej przez Kortezy, droga reie- 
rendum, pod warunkiem, iż 15 proc. wy- 
borców wypowie się w tym samym duchu. 
Z pod prawa wyłączone są konstytucja, u- 
stawy dopełniające, statuty regjonalne, usta- 
wy skarbowe i konwencje międzynarodowe. 
Również naród będzie mógł przedstawić Kor 
tezom projekt ustawy, o ile 15 proc, wybór 
ców zażąda tego. 

WYBORY PREZYDENTA 

MADRYT. PAT, — Kortezy uchwaliły 
150 głosami przeciwko 130 poprawkę socja 
listyczną, mocą której Kortezy łącznie z de- 
legatami w liczbie równej liczbie deputowa- 
jaych, dokonywać będą wyboru prezydenta 
republiki. Delegaci ci wybierani będą w ten 
sam sposób, co i posłowie i korzystać będą 
z tych samych gwarancyj. 

REDUKCJE URZĘDNIKÓW 

MADRYT. PAT. — Dekret kasujący 0- 
koło 50 proc. etatów  funkcjonarjuszów pu- 
blicznych wywołał silne niezadowolenie, W 
kołach zainteresowanych twierdzą, iż de- 

kret „ten nie przyniesie żadnych korzyści skar 
bowi, ponieważ зиту zaoszczędzone w ten 
sposób będa użyte na powiększenie płac 
funkcjonarjuszy pozostałych na stanowiskach 
Rząd, przewidując manifestacje, wydał odpo- 
wiednie zarządzdnia policyjne, 

ODSZKODOWANIA DLA CUDZOZIEMCÓW 

MADRYT. PAT. — Rada ministrów przy 
zna.a odszkodowanie cudzoziemcom, którzy 
ponieśli straty w związku z požarami klasz- 
torów w maju rb. 

URUCHOMIENIE PRASY KOLONJALNEJ 

MADRYT. PAT, — Wobec uchwalenia. 
ustawy o obronie republiki minister spraw 
wewnętrznych zezwolił na publikację zawie- 
szonych przez jego poprzednika dzienników 
katolickich, 

  

Senatorowie Klubu endeckiego zgłosili do 
ministra spraw wewn. interpelację z powodu 

języka niemieckiego w formularzach dla spi- 

su ludnošciowego w województwach zachod 

nich, Formularze niemieckie zostały wydru- 

kowane dla mhiejszości niemieckiej. 

Interpelacja ta dowodzi tylko zupełnego 

braku rozumu politycznego w tym klubie. 

W naszym interesie leży aby spis dokonany 
w województwach zachodnich nie wzbudzał 
na zewnątrz podejrzenia, że jest fałszowany, 

że jest tendencyjnie przeprowadzony na nie- 

korzyść ludności niemieckiej, a pozór takiej 

tendencyjności dałyby formularze w języku 

wyłącznie polskim, dostarczone do wypeł- 

nienia Niemcom. Niemcy mogliby wówczas 

twierdzić, że wypełniono formularz niezgod- 
nie z ich wolą, z ich wskazaniami, Mamy 

większość znaczną w Poznańskiem i na Po- 
"morzu; mamy też większość į na Śląsku. 

Wsze!ka nielojalność w przeprowadzeniu spi 
su na zachodzie wobec świadomej narodowo 

ludności niemieckiej, zdyskredytowałaby spis 

nasz wogóle i .zaszkodziłaby nietylko naszym 

zachodnim ale i wschodnim dzielnicom. 

Formularz niemiecki na zachodzie, w ni- 

czem nie uszczupla naszego stanu pasiada- 

nia, wytwarza atmosferę zaufania i pokoju 
co jest bardzo ważnem dla przeprowadze- 

nia spisu. Ta interpelacja jak wiele innych 

wystąpień endeckich mówi nam jak dalece 

politycznie ta partja nie dojrzała do rządów. 

Duch endecki tkwiący uietylko w tej par- 

tji jest czynnikiem «bardzo szkodzącym nam 

wi polityce zewnętrznej i mogącym doprowa- 

dzić nas do poważnych strat na zachodzie. 

Władysław Studnicki 

  śmie niemieckiem znajduje się ustęp przemó władze postanowiły oczyścić przynaj- 
wienia posła Ciołkosza, mówiący o Pomo- mniej śródmieście, gdzie cudzoziemcy 

rzuć będą mieli mniej możności zobaczenia 
Świadek: „W  piśmi berliński ż ieckiegc d Apaus pišmie r > em o żebraczych hord „sowieckiego 

gu. Sąd zarządza przerwę do soboty, 

[k 

  

  

Gdyby każdy obywatel w Polsce oszczę- 
dzał miesięcznie 1 złoty, byłoby 30 miżjonów 
Zi. miesięcznie, a 360 miłjonów rocznie, nie 
licząc procentu. 

  

JAPONJA OSTRZEGA SOWIETY 
przed popieraniem wojsk chińskich 

powiedzią, że w razie gdyby wej- 
ska sowieckie obsadziły kolej 
wschodnio-chińską, Japonja ob- 
sadzi swemi oddziałami iinję ko- 
lejową Taonan-Cicikar. 

W dniu następnym Karachan 
udzielił ambasadorowi Hirocie 
odpowiedzi, w której dał wyraz 
zdziwieniu rządu sowieckiego z 
owodu noty japońskiej, opiera- 
ącej się zdaniem Karachana na 
bezpodstawnych pogłoskach. No- 
ta stwierdza, że pomiędzy od- 
działami chińskiemi w Mandżu- 

MOSKWA. (Pat). Agencja TASS 
donosi: W dniu 28 b. m. ambasa- 
dor japoński Hirota odwiedził 
komisarza Karachana | złożył 
mu w imieniu swego rządu de- 
kłarację, w której stwierdza, że 
w Mandżurji krążą ostatnio po- 
głoski o popieraniu przez Sowie- 
ty wojsk chińskich, o oddzia- 
łach, które są koncentrowane na 
granicy celem wysłania Ich do 
Mandżurji. 

Pogłoski te niepokoją opinię 
publiczną Japonji I! władze woj- 
skowe, działające na terenie Man- 
dżurji. 

Oświadczenie kończy Się za- 

rjl niema instruktorów sowiec- 
kich I że oddziały te nie otrzy- 
mują żadnych wskazówek od 

władz sowieckich, które nie u- 
dzielają poparcia żadnej ze stron, 
będących w konflikcie. 

CZANG - SUE - CZENG 
contra 

CZANG - SUE - LIANG 

TOKJO. PAT, — jak donoszą z Mu 
kdenu, Czang-Stte-Czeng, były podko 
mendny Czans Sue Lianga, wystąpił 

na czele 6 tysięcy ludzi przeciwko 

Czang Sue Liangowi, który cofnął się 
w kierunku kolei Mukden-Pekin.
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Era stosunków międzynarodowych, 
w którei obecnie żyjemy, ma to do 
siebie, że każda nowa myśl ludzka, 
każdy problem głębszy, staje się udzia 
łem całego świata. 

Zjawisko to, które nazywamy 
„współpracą międzynarodową* uiaw- 
nia się zwłaszcza, jeśli chodzi o stosun 
ki gospodarcze. 

Nietrudno jest zauważyć, że prawie 
każda z tak licznych obecnie konferen- 
cyj międzynarodowych ma na celu wy- 
mianę myśli ekonomicznej, ustalenie 
wspólnych celów i środków do ich osią 
gnięcia. Jeśli zechcemy  zanalizować 
przyczyny, które skłomiły narody do 

zacieśnienia swych więzów, to zauwa- 

żymy, że każda zmiana konjunktury w 

, danym kraju odbija się głośnem echem 

na całym świecie, powodując koniecz- 

ność porozumienia się i wspólnej akcji. 

W dziedzinie stosunków gospodar- 

czych, kapitał, a co za tem idzie kapi- 

talizacja, odgrywa dominującą rolę. Że 

by się o tem przekonać, nie trzeba wca 

le argumentów — wystarczy rozejrzeć 

się dookoła siebie i zauważyć, że tylko 

te narody są silne ekonomicznie, któ- 

rych wysiłek pracy łączy się z oszczę- 

dzaniem. Przykładem tego może być 

Francja. 
Nic więc też dziwnego, że w tym 

układzie stosunków konieczność poro- 

zumienia się międzynarodowego stała 

się kwestją otwartą. To też z iednej 

strony zrozumienie tego zagadnienia, z 

drugiej zaś troska o podniesienie ogól- 

no-ludzkiego dobrobytu, skłoniły wszy 

stkie kulturalne państwa Europy do 

przystąpienia do „Międzynarodowego 

instytutu oszczędnościowego”, mające- 

go swą siedzibę w Medjolanie. X 

Celem tego instytutu jest utatwienie 

współpracy poszczególnych państw na 

terenie oszczędnościowym, wzajemna 

wymiana zdobyczy w. tej dziedzinie, 

wreszcie propaganda idei oszczędno- 

ści. Jeśli chodzi o praktyczne zasto- 

sowanie tych zadań, to odbywa się to 

przez coróczne zjazdy, coraz to w it- 

nem państwie, przez Ścisły kontakt ze 

wszystkiemi instytucjami oszczędno- 

ściowemi, wydawanie własnych publi- 

kacyj i wreszcie, jeśli chodzi 0 pro- 

pagandę, przez ustanowienie „między- 

narodowego dnia oszczędności. 
Dzień ten obchodzony na całym 

świecie 31 października, a przeznaczo- 

ny, jak to już wspomnieliśmy, na po- 

pularyzacje idei oszczędzania — jest 

momentem niezwykle odpowiednim do 

zdania sobie sprawy z tego co się do- 

tychczas w Polsce w tym zakresie zro- 

biło. 
Gromadzeniem oszczędności zajmu 

je się w Polsce Pacztowa Kasa Oszczęd 

ności, Komunalne Kasy Oszczędności i 

Spółdzielnie kredytowe. Jeśli przyjrzy- 

my się ich działalności i wynikom cy- 

frowym, to zauważymy, że jakkolwiek 

stan oszczędności jest u nas jeszcze 

stosunkowo niski w porównaniu z in- 

nemi krajami, to jednak daje się zaob- 
_ serwować bardzo korzystny dla nas 

Takt, że oszczędności te wzrastają w 

silnem tempie. Jest to zjawisko tem 

ważniejsze, iż wskazuje ono na zdro- 

wy odruch społeczeństwa polskiego, 

które w ten sposób pracuje nad odbu- 

dową gospodarczą kraju, oraz, że pro- 

paganda oszczędności zatacza coraz to 

szersze kręgi docierając do coraz dal- 
szych warstw ludności. 

Z instytucyj  oszczędnościowych 

na pierwszy plan wysunęła się Poczto- 

wa Kasa Oszczędności, wykazująca nai 

szybszy wzrost wkładów  oszczędno- 

- ściowych, które za poszczególne lata w 

miljonach złotych wynosiły: 

rok 1926 — 246 
„ 1927 — 676 
„ 1928 — , 1223 
„ 1929 — 1729 

1930 — - 253,7 

Nie trudno zauważyć, że wkłady 

oszczędnościowe P.K.O. w okresie o- 

statnich 5-ciu lat powiększyły się 10- 

krotnie. 
Podobne zjawisko daje się zauwa- 

żyć jeżeli porównamy odpowiednie cy- 

fry odnoszące się do liczby oszczędza- 

BJ) Sc eS jc awk 

W Czechach wnet po urodzeniu otrzy- 

muje dziecko książeczkę | oszczędnościową. 

Ten, kto nie oszczędza jest uważany za oby 

watela nie wypełniającego swych obowiąz- 

ków 'względem ojczyzny. 
  

  

jących. W latach 1926 — 1930 wyno- 
szą One: 

rok 1926 — 113.201 
„1027 —- + 179.648 
„ 1928 — 298.343 
„ 1929 — — 434,305 
„ 1930 —  605.547 

i tu widzimy bardzo silny przyrost: 
Jeżeli dalej weźmiemy pod uwagę 

obrót ezekowy, który z 10 miljardów 
w r. 1926 wzrósł na 23 miljardy w r. 
1930 jak też stan ubezpieczeń na ży- 
cie, który na koniec 1930 roku, mimo 
iż P.K.O. prowadzi ten dział ad 2 i pół 
lat zaledwie wykazał przeszło 39 tys. 
polis na sumę 103 milj. zł., to zastano- 
wi nas pytanie, co jest przyczyną tak 
świetnego rozwoju tej instytucji, jej 
rozwoju przejawiającego się w każdej 
dziedzinie. 

Na pierwszem miejscu wymienić tu 
należy zaufanie, które PKO zdobyła so- 
bie wśród naszego społeczeństwa. Za- 
uianie to, które jest tak ważnym mo- 
mentem w czasach powojennych, zo- 
stało przez PKO osiągnięte dzięki pew 
ności powierzonych iej wkładów zabez 
pieczonych nienaruszalnemi wartościa- 
mi jak nieruchomości i papiery warto- 
ścowe, oparte na złocie, 

Drugim czynnikiem, wpływającym 

SŁ O Ww O 

Refleksje w dniu oszczedności 
w niemniejszym stopniu na popular- 
ność tej instytucji jest łatwość i Tóż- 
norodność form oszczędzania. Tak wiec 
na książeczki P.K.O. można wpłacać i 
podejmować z niej oszczędności w każ 
dym urzędzie pocztowym, a oprócz 
zwykłych rachunków  oszczędnościo: 
wych, oprocentowanych па 7 proc. 
rocznie, prowadzi P.K O. wkłady pre- 
mjowane, w złotych w złocie i emigra- 
cyjne. 

W zakresie obrotu czekowego mo- 
że się P.K.O. poszczycić nadzwyczaj 
sprawną organizacją, oraz usunięciem 
wszystkich zbędnych formalności; jeśli 
zaś chodzi o ubezpieczenia — to siłą 
atrakcyjną są tu niskie składki, zaczy- 
nające się już od 3-ch złotych miesięcz 
nie, dalej przyjmowanie ubezpieczeń 
bez badania lekarskiego i wreszcie wy 
płata podwójnej sumy ubezpieczenia 
w razie śmierci spowodowanej nieszczę 
śliwym wypadkiem. 

Uzupełnieniem działalności P.K.O. 
jest umiejętna i wszechstronna propa- 
ganda, która wykracza daleko poza 
konwencjonalne ramy, a której działa- 
nie, pomijając już korzyści dla P.K.O., 
przyczynia się znacznie do rozwoju 
oszczędności w Polsce. 

R. Panasewicz. 

Preliminarz budżetowy na rok 1932—33 
WARSZAWA, (tel. wł. 30.X—31). 

Jak się dowiadujemy preliminarz bud- 
żetowy na rok 1932—33 przedłożony 
zostanie Sejmowi w dniu 31 paździer- 
nika, w sobotę. Globalna suma wy- 
datków przewidziana  preliminarzem 
wynosi 2.452,383.400 zł. Po stronie 
dochodów  preliminarz zamyka się 
kwotą 2.375.015.800. Pokrycie niedo- 
boru w kwocie 77 miljonów złotych 
przewidziane jest z rezerw skarbo- 
wych. Przy przewidywanym deficycie 
liczyć się należy z tem, że w prak- 
tycę zostanie on zredukowany dzięki 

oszczędnościom, które osiągnięte Z0- 
staną w drodze dalszej reorganizacji 
administracji państwowej oraz dzięki 
ewent. zmniejszeniu się pożyczki przy- 
znanej na obsługę długów  państwo- 
wych, wynoszącej w preliminarzu 280 
miljonów. Wedle bowiem wszelkich 
oznak sytuacja międzynarodowa za- 
powiada przedłożenie w tej czy in- 
nej formie moratorjum Hoovera. Po- 
zycja ta powinna ulec poważnemu od- 
ciążeniu, które będzie mogło być wy- 
zyskane na całkowite nawet usunięcie 
niedoboru. 

Delegacja palestryu ministra sprawiedliwości 
WARSZAWA, (tel. wł. 30.X—31). W dniu 

30 października 1931 r. minister sprawiedli- 
wości Czesław Michałowski przyjął na audjen- 
cji przedstewicieli adwokatury w osobach pp. 
Henryka Konica, prezesa Naczelnej Rady 
Adwokackiej, Stefana Chomiczewskiego wice- 
prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz 
adwokatów: Marjana Strumiłły, Jana Kręglew= 
skiego i Wojciecha Żytomierskiego. 

Delegacja przedstawiła ministrowi postu- 
laty adwokatury w związku ze zgłoszonym 
przez Rząd proej:ktem ustawy o ustroju adwo- 
katury. Ministęr Michałowski podkreślił, że 
stoi na stanowisku samorządu zawodowego 
dla adwokatury, w żadnym jednak razie nie 
może dopuścić do wykorzystywania samo- 

  

rządowych placówek adwokackich dla celów 
politycznych, jak to juź nieraz miało miejsce. 
Uchwała nadzwyczajnego Walnego Žgro- 
madzenia stołecznej palestry a zwłaszcza 
przyjęte przez Zgromadzenie oświadczenie 
dziekana Izby, zawierające w swej treści apro- 
batę postępowania Rady warszawskiej, która 
wystąpieniem swojem weszła wyraźnie na te- 
ren walk politycznych muszą wywołać dale- 
ko idące obawy, że adwokatura warszawska 
nie chce zwrócić z drogi, na którą weszła, 
wbrew swoim żywotnym interesom. 

W tym stanie rzeczy — mówi minister 
Michałowski — nie widzi możności podda- 
nia rewizji stanowiska Rządu, wyrażonego w 
złożonem do Sejmu projekcie ustawy 0 u- 
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Honunalna Kaia Oszczędność 
miasta Wilna 
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stroju adwokatury. 

MASTER ZALE NA AONIŚJI SPRAW ZAGRANCZNYCH 
Na wczorajszei Komisji Spraw Za- 

granicznych zabrał głos minister Au- 
gust Zaleski i wygłosił przemówienie, 
które zajęło 12 kartek, przesłanych 
nam przez urzędową ajencję telegrafi- 
czną. Nie mogąc zamieścić przemówie- 
nia ministra w całości musimy je stre- 
ścić, ograniczając się do powtórzenia 
tez najważniejszych. 

Minister rozpoczął od charaktery 
styki ogólnego kryzysu gospodarczego 
zaznaczając, iż jest optymistą co do 
gospodarczego położenia Polski. jed- 
nakże — powiada minister —- wszech- 
światowy kryzys gospodarczy należy 
leczyć przedewszystkiem środkami e- 
konomicznemi, posługując się przytem 
koniecznym czynnikiem, jakim jest po- 
czucie zaufania w stosunkach między- 
narodowych. Dlatego też rząd polski 
kierował się zawsze myślą utrzymania 
ścisłej współpracy z innemi państwa- 
mi. 

Następnie minister charakteryzuje 
czteroletnie wysiłki naitęższych ekono- 
mistów świata, zbierających się perjo- 
dycznie w Genewie i obradujących nad 
kryzysem gospodarczym. Brak rezul- 
tatów konkretnych tych narad wskazu- 
je, iż .nie wystarczają zabiegi specjali- 
stów dopóki nie powróci zaufanie. Tym 
czasem dwie doktryny spotykają się 
na terenie międzynarodowym. Jedna 
to jest doktryna Paneuropy, druga dok 
tryna, którą minister nazywa autarchją, 
dąży przeciwnie do samowystarczaino- 
ści gospodarczej państw. Jak widać z 
przemówienia minister Zaleski nie sym 
patyzuje z tą drugą doktryną, uważa- 
jąc, że skutków tei autarchji došwiad- 
czyliśmy już od szeregu lat ze względu 
na to, że w naszym obrocie han- 
dlowym mieliśmy do czymienia z inte- 
resami rolniczemi niektórych państw, 
które, mimo przeważających interesów 
natury przemysłowej, zastosowały, do 
pewnego stopnia sztucznie, tę zasadę 
autarchji do swego roinictwa. 

Starcie się tych koncepcyj  dopro- 
wadziło wprawdzie do negatywnego 

stanowiska zajętego względem prób 

unii celnej  niemiecko-austrjackiej, co 

min. Zaleski uważa za bardzo ważny 

rezultat. 
Następnie minister Zaleski charak- 

teryzuje stosunek Stanów  Zjednoczo- 
nych do spraw europejskich, a przecho 

dząc do inicjatywy prezydenta Hoo- 
vera powiada, iż inicjatywa ta nałoży- 
ła również znaczne obciążenia  finan- 

sowe na skarb francuski i belgijski, a 

także na Anglję, Włochy, Jugosławię i 

kilka innych państw wierzycielskich. 
Jeżeli chodzi o interesy finansowe 

iPolski, to plan ten wstrzymał na prze- 
ciąg jednego roku nieznaczny, annuitet 
należny nam od Niemiec, natomiast 
zwolnił nas z obowiązku uiszczenia 

spłat z tytułu długów  skonsolidowa- 
nych i reliefowych oraz  plebiscyto- 
wych. 

Zapytany rząd polski przez rząd 

Stanów Zjednoczónych o swoje stano- 
wisko względem powyższej inicjatywy, 
odpowiedział niezwłocznie, iż ocenia ją 

jako dzieło pokoju i odnosi się do niej 

wych przejawów propagandy przeciw 
porządkowi prawnemu w Stanach Zje- 
dnoczonych dostojny Prezydent Wiel- 
kiej Republiki Amerykańskiej, z którą 
zawsze nas łączyła tradycyjna przy 
jaźń, stwierdził, iż nie może on i nie 
chce interwenjować w tego rodzaju 
prawach europejskich, 

Przytoczymy teraz charakterystykę, 
którą dał minister Zaleski stosunkom 
Polski z Francją, z Niemcami i z ZSSR. 

Z Francją: 
W zrozumieniu potrzeby  jaknajbliższe- 

go kontaktu z rządem francuskim w tak do- 
niosłych chwilach skorzystałem z okdzji mo- 
ich ostatnich pobytów w Genewie i w Pary- 
żu, by przeprowadzić szczegółową wymianę 
zdań z premjerem Lavalem i ministrem spraw 
zagranicznych  Briandem, oraz ministrem 
skarbu Flandin'em na tematy interesujące na 
sze obydwa kraje. Z żywem zadowoleniem 
muszę podkreślić całkowitą z$odność poglą- 
dów naszych i naszego francuskiego sojusz- 
nika w przedmiocie aktualnych problemów, 
którą całkowicie potwierdziły te rozniowy, 
oraz zrozumienia pełną współpracę z Fran- 
cja w tych dziedzinach. 

Zgodność polityki polskiej i francuskiej 
wynika przedewszystkiem z zasadniczego za- 
łożenia, iż oba państwa konsekwentnie zmie 
rzają do utrwalenia pokojowych stosunków 
w Europie, i że w swojem szczerem dążeniu 
do osięgnięcia tego cełu nie zrażają się, mi- 
mo licznych napotykanych na tej drodze 
przeszkód, To też w chwiłach ciężkiego kry- 
zysu obecnego ca polsko-francuska 
jest cennym atutem, nietylko dla obu państw, 
ale i dła utrzymania pokoju w Europie, Z 
przyjemnością stwierdzić mogę, iż współpra- 
ca ta zacieśnia się coraz bardziej. 

Z Niemcami: 
W związku z tem pragnę w kilku sło- 

wach przypomnieć Panom konsekwentne i 
pełne umiaru stanowisko, które rząd polski, 
podobnie jak i Francja, nie przestaje zajmo- 
wać w stosunku do Niemiec. $miem twier- 
dzić, że cała oświecona opinja polska odno- 
si się z pełnem zrozumieniem dla wszelkich 
poczynań tych czynników na terenie Rzeszy, 
które, zdając sobie sprawę z konieczności so 
lidarności europejskiej, która jedynie szcze- 
rze pojęta, może wyprowadzić świat z ka- 
tastroty gospodarczej, szukają dróg do pozy- 
tywnej, trwałej współpracy z sąsiadami, Opi- 
nja niemiecka w dobrej wierze nie może się 
skarżyć na to, ażeby Polska ze swej strony 
kierować się miała względami innymi, niż na 
kazami solidarności europejskiej w  stosun- 
ka do swego zachodniego sąsiada, Wszakże 
Panowie właśnie w zrozumieniu tych naka- 
zów ratyfikowaliście „polsko-niemiecką wmo 
wę gospodarczą”, która dotąd przez Rzeszę 
ratylikowana nie została, mimo iż stanowi 
ona ostateczny kres naszych koncesji wzglę- 
dem Niemiec. Czy ze strony Rzeszy w tym 
samyra czasokresie , doznaliśmy podobnego 
ustosunkowania się zarówno do spraw na- 
sze dwa państwa bezpośrednio obchodza- 
cych, jak i w dziedzinie stosunków Polski z 
innymi jej sąsiadami? Jest to pytanie, które- 
go nie chcę tu pogłębiać, skoro dążeniem mo 
jem jest służyć szczerze celom solidarności 
międzynarodowej. 

Z. ZSSR: 
Tym samym duchem staraliśmy się na- 

tchnąć stosunek nasz do naszego wschodnie- 
go sąsiada, Niejednokrotnie już miałem za- 
szczyt poruszać z tego miejsca sprawę tak 
dawno już dyskutowaną między nami a 
ZSSR, tak zwanego Paktu o nieagresji. W 
ciagu lata, jak Panom zapewne wiadotno z 
prasy, powstał cały szereg nieporozumień 
tak co do stadjum, w jakiem znajdują się 
pertraktacje, jak i co do autorstwa pomysłu 
zawarcia Paktų o nieagresji między Polską 
a ZSRR. 

Nie wydaje mi się, aby cała ta polemika 
wa przyniosła jakąkolwiek korzyść i dla 

tego nie będę jej tu streszczał, ograniczę się 
ynie do stwierdzenia, iż rząd g9- 

ów jest podpisać Pakt o nieagresji z ZSRR, 
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przyczyni się ona również do odpręże- £ 
krok naprzód w umocnieniu pokoju, utrzy- 

nia sytuacii politycznej. Ustosunkowu- 

jąc się w sposób tak pozytywny do 

propozycji, najwidoczniej czyniąc alu- 

zje do senatora Boraha minister Zale- 

ski wyraża się optymistycznie, iż „mu 

szę skonstatować, że w związku z po- 

lemiką powstałą około pewnych jaskra 

manie którego tak mocno leży na sercu na- 
szego całego narodu, Równocześnie z pole- 
miką prasową, dotyczącą negocjacyj poisko- 

sowieckich, pojawil się w prasie rožnych 
jów szereg wiadomości o podobnym Pakcie, 

mającym być zawartym między Francją a 

ZSRR. Otóż pragnę zawiadomić Panów, iż 

MSZ jest w tej sprawie, jak w wielu innych, 

  

Min. Zaleski zajmie stanowisko w sprawie 

stosunków polsko-łotewskich 
WARSZAWA, (tel. wł. 30.X—31). 

W kołach politycznych warszaw- 
skich wczoraj panowało pewne- 

go rodzaju zdziwienie z powodu 

ominięcia przez ministra Zales- 

klego w przemówieniu na posie- 
dzeniu sejmowej komisji aktual- 
nych obecnie spraw w stosun- 
kach rządu łotewskiego do mnie|- 
szości narodowej polskiej wogó- 
le, a organizacji polskich Spo- 
łecznych w szczególności. Należy 
wskazać, że w Sejmie znajduje 
się w toku załatwienia wniosek 
nagły kliku stronnictw, traktują- 

w tej sprawie. Rząd polski 
przez a ministra Zaleskiego 
będzie musiał zająć stanowisko 
wobec wniosku i poruszonych w 
nim zagadnień. W najbliższych 
dniach wobec tego na terenie 
Sejmu spodziewać się można je- 

szcze jednego wystąpienia mini- 
stra Zaleskiego właśnie w ma- 

terji stosunków polsko-łotew- 

skich. Pominięcie więc tych za- 

gadnień w ostatniem przemówie- 

niu ministra Zaleskiego staje się 

zrozumiałe. 

w stałym kontakcie z naszym soj 
francuskim, który nas informuje o gna gr 
sunięciach w tej sprawie z równą Iojalnością 
jak my to czynimy w stosunku do niego, 0- 
ba rządy bowiem mają na widoku ten sam 
cel, którym jest wzmodnienie pokoju, tak 
potrzebnego dla gospodarczej odbudowy 
świata, 

Następnie minister opowiada © 
wysiłkach Polski solidarnej z innemi 
państwami co do przywrócenia poko- 
ju w Mandżurji, specjalnie podkreśla- 
jąc, iż Polska miała gorące intencje 
przywrócenia tam pokoju. 

Konferencję rozbrojeniową uważa 
minister Zaleski za nader ważne zda- 
rzenie historyczne i oświadcza. 

Polska chce odegrać tutaj rolę czynnika 
twórczego i zamierza wystąpić na terenie 
Konferencji z całym szeregiem konkretnych 
wniosków, jako państwo szczerze pokojowe 
i stojące Ściśle na gruncie poszanowania z0- 
bowiązań międzynarodowych. 

Na zakończenie minister Zaleski 0- 
świadcza: 

Powtarzam raz jeszcze, że głęboko poko- 
jowa polityka Polski jest faktem powszech- 
nie znanym i jako taki przyjętym do dodat- 
niego bilansu w ocenie sytuacji tej części 
Europy, w której promieniują najbezpośred- 
niej nasze wpływy. Kraj nasz jest na wska- 
zanym terenie siltym elementem stałości. 

W WIRZE STOLICY 
LEW W MILANÓWKU 

Pani Majewska cddawna pragnęła zwró- 
cić na siebie oczy kulturalnego Świata, Lecz 

szło jej opornie, 

Trzeba było wymyśleć coś ciekawego. 

Usłyszawszy od znajomych, że Iwice w war 

szawskim ogrodzie zoołogicznym przeszły 

same siebie pod względem płodności,. pani 

Majewska niezwłocznie pognała do dyrek- 

tora zoologu. 

— Niech mi pan sprzeda lwa, prosiła. 

Dyrektor wyjaśnił, iż nie wolno mu wy- 

zbywać się dorobku zwierzyńca, a ponad- 

to, każdy !'ejwi gdy podrośnie staje się złośli- 

wym i niebezpiecznym. Wszystko, co mo- 

że uczynić, to oddać małe lwiątko na prze 
chowanie — po roku, gdy zwierzę mogłoby 

już być niebezpieczne, ' odbierze je z powro- 

tem. 

Uradowana pani wsadziła 

lewka do kosza i zawiozła do 

gdzie stale przebywa. 
Co za frajda karmić kwa z butelki, szoro- 

wać mu ogon, wyłapywać pchły, Albo bawić 
się z nim na dywanie — z nim i grubym ko- 
tem, który lekceważąco odnosił się do tw: 

miesięcznego 
Milanówka, 

„i lubił macnąć go pazurem. 4 

Najprzyjemniej jednak zaprosić znajo- 
mych i pokazać im dziką bestję grzecznie 

chrapiącą na kolanach, wszyscy wydziwia- 

ją i podziwiają, Choć lew trochę śmierdzi, 
nic to w porównaniu z zazdrością, która 
dusiła piękne znajome pani Majewskiej. 

Właściciel wilk przyszedłszy po komor- 

ne, zobaczył dziwaczne zwierzątko hasające 

po salonie. 
— Kto to jest? 

— To lew!! 
O Boże, stary prostak słyszał o tych 

krwiożerczych potworach, nigdy się z niemi 
na szczęście nie zetknął — masz tobie na 

starość... w jego wiasnym domu... jeszcze 
zostanie pożarty. 

Wziąt pieniądze i zażądał niezwłocznego 

opuszczenia willi. Wynaymował ją ludziom 

przyzwoitym — nie pogromcom fi hodow- 
kra 79m. On ma małe wnuczki, sam zresztą chce 

żyć aż do Śmierci -— obecność kwa łacno- 
pokrzyżuje ten zamiar. Co za życie pod jed- 
nyni dachem z potwerem — ciągle uważać, 
mieć się na baczności .. 

Daremne byty perswazie pani Majewskiej, 
bezskutecznę demonstracje pieszczenia, cało- 

wania Iwa. Właściciel był _ nieubłagany 
— nigdy iwa nie widział, więc djabli go wie 

dzą jak wygląda, ale skoro to lew — to 
znaczy jest niebezpieczny. Zła reputacja nie 

może być wyssana z palca. 
Pani Majewska rozzłościła się i oświad- 

czyła, że nie opuści willi, Stary właściciel 
wytoczył jej proces. Aihwokat zapewnia, że 
wygrają — sąd musi uznać twa, bez wzgię 
du na wiek, za nieodpowiedniego lokatora. 
lak się to skończy? ' 

  

Oszczędzając dziennie 1 zh. na 8 proc. 
uzyskuje się po 5-ciu latach 2.219 zł, po 
10-ciu latach 5.480 zł. po 15-tu 10.27! Zi, 

po 20-tu 17311 zł a po 30-tu latach 

42.853 zł. 

TEATR „BOLSZEWICKI" 
| W WILNIE 

I I 

Pewnego wieczora do kancelarji 
teatru „Lutnia wszedł młody czło- 

wiek, w podartym kożuchu, ubrany 

bardzo nędznie, prawie w łachmanach. 

Na twarzy jego widoczne były śla 

dy wielkiego zmęczenia. Prosił, aby 

pozwolono mu ogrzać się nieco. | 
(Treść naszej rozmowy była wiel- 

- ce oryginalna. 
o widzenia znam pana do- 

skonale. Przychodzę, aby was pocie- 

szyć. Wytrwajcie jeszcze dni dziesięć. 

W okresie świąt Wielkiej Nocy pla- 

nujemy zajęcie Wilna i wyzwolimy 

was niebawem z tej dręczącej niewoli“ 

— odrzekł nieznany gość, paląc pa- 

pierosa i zacierając skostniałe z zim- 

na ręce. ! : 

-_ Zdziwiony i zaskoczony niespodzie 

waną wizytą przypuszczałem narazie, 

  

że jest to zwykła prowokacja i ów ta- 
jemniczy gość pragnie mię wybadać i 
wciągnąć w rozmowę. Z całą więc о- 
strożnością zapytałem: 

— „Proszę mi powiedzieć, kim 
pan jesteś i z jakich stron pan przy- 
bywa? 

— „Jestem oficerem szwoleżerów, 
— odparł po krótkim namyśle, —Sto- 
imy w pobliżu Lidy. Otrzymałem roz- 
kaz dotarcia do was, aby zasięgnąć 
nieco wiadomości. To też pomimo 
wielkich trudności i grożącego niebez- 
pieczeństwa udało mi się w tem oto 
przebraniu bezpiecznie przejść kordo- 
ny nieprzyjacielskie. 

Wszystkie potrzebne wiadomości 
już zdobyłem i teraz niebawem ru- 
szam w powrotną drogę. W. czasie 
Świąt Wielkiej Nocy zobaczymy 
się napewno. 

Uścisnął mi dłoń i niepostrzeżenie 
wymknął się na ulicę. 

Ciekawemi temi wiadomościami po 
dzieliłem się ze swymi kolegami. Ra- 

dosny ten promyk rozwiał przygnębie- 
nie i stan beznadziejności, jaki nas 
wszystkich pożerał. 

Nadzieja jaśniejszego jutra była 
bodźcem do wytrwania i przezwyćię- 
żenia ówczesnych trudności życio- 
wych. 

Nazajutrz w południe przybyły do 
Wilna polskie pułki bolszewickie: war 
szawski i lubelski. 

Długim korowodem przeciągały 
przez ulicę Mickiewicza oddziały bo- 
jowe w pełnym rynsztunku. 

Słychać było wszędzie czystą mo- 
wę polską oraz piosenki polskie. 

Przy zbiegu ulic Mickiewicza i Wi- 
leńskiej wybudowano specjalną trybu- 
nę, z której mówcy witali pułki pol- 
skie, podążające na tront bojowy. Mo- 
wy przerywane były okrzykami: „Idzie 
my na Warszawę!“. 

Zaprawdę smutny to był widok 
nadługo pozostanie w mej pamięci. 

Ostatnie przedstawienie przed świę 

i 

tami Wielkanocnemi odbyło się w so- 

botę 12-go kwietnia 1919 r. 
Było to widowisko składane: Pro- 

gram zawierał następujące utwory: 
„Sedziowie“ Wyspiańskiego, „Śmierć 

Ofelji* S. Wyspiańskiego z udziałem 
Zenobji Janczewskiej, oraz „Pieśń 

przerwana” Elizy Orzeszkowei, z u- 
działem Marji Malanowiczówny. 

Przedstawienie to w pięknem о- 

bramowaniu _dekoracyjnem, według 

projektów E. Kazimierowskiego, stało 

na wysokim poziomie artystycznym. 

Było to faktycznie ostatnie przed- 

stawienie Polskiego Teatru Artystycz- 

nego w Wilnie. W wielką sobotę we- 

szły do Wilna, zgodnie z zapowiedzią 

gościa nieznanego, —- zwycięskie woj 

ska polskie. 
W ciągu dni kilku zdołaliśmy zmom 

tować przygotowaną zawczasu sztukę 

Anczyca „Kościuszko pod Racławica- 

mi“. 
Popiilarna ta sztuka ukazała się na 

przedstawieniu specjalnem z okazji 

wejścia do Wilna wojsk polskich. 

Przedstawienie nosiło charakter 
nadzwyczaj uroczysty i podniosły. 

Na widowni zgromadziła się cała 
generalicja, przedstawiciele miasta 0- 
raz organizacyj i instytucyj  spolecz- 
nych. 

Po akcie Il-gim, po przysiędze Ko- 

ściuszki, zerwała się istna burza — о- 

klasków. Publiczność powstała i sa- 
morzutnie odśpiewała hymn narodowy 

polski. Do śpiewających przyłączyła 

sie orkiestra teatralna. Wzruszenie o- 

gamięło równie i artystów, biorących 

udział w sztuce. 
Niejeden łzę uronił, niejednemu kur 

czowy spazm gardła — utrudniał wy- 

dobycie głosu. : ` 

Długo jeszcze, długo po skończeniu 

widowiska gromadziła się publiczność 

na sali i w poczekalniach, komentując 

ostatnie wydarzenia. Myśmy dążyli do 

domów, witani serdecznie przez tłumy 

publiczności, zadowoleni w głębi du- 

szy, żeśmy sie przyczynili do uświet- 

nienia tego dnia uroczystego, a zara- 
zem wypełniliśmy swój szczytny obo- 
wiązek. 

Może, kiedyś, wspomnienia niniej = 

sze posłużą historykom teatru, jako 
materjał de zobrazowania całokształtu 
działalności teatru polskiego w Wilnie. 
Materjałów z tego Oxresu zupełnie 
brak, wszystkie bowiem zostały zni- 
szczone. Znikoma zaledwie cząstka 
druków, ocałałych od zniszczenia, — 
znajduje się w Towarzystwie Przyja- 
ciół Nauk. 

W okresach okupacji niemieckiej i 
bolszewickiej dążyliśmy nieustannie, 

aby słowo polskie, głoszone ze sceny, 

— nie zamierało. Usiłowania nasze u- 

wieńczone były pomyślnym wynikiem. 

Słowo polskie rozbrzmiewało stale i 

było żywym dokumentem, że Wilno 

jest polskie i posiada stały teatr pol- 
ski. e mikis p A 

Jedna karta z dziejėw Teatru Pol“ | 

skiego w Wilnie — zakończona. Z. $. 
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KOSTKA CZY ASFALT? M FILMOWEJ TAŚMIE 

DYSKUSJA PUBLICZNA 
WILNO. Wobec odmowy przcd- 

siębiorców ułożenia próbnych prze- 
smyków asfaltowych sprawa uporząd- 
kowania jezdni w mieście utknęła na 
martwym punkcie. 

Jednocześnie wyłonił się projekt 
wyłożenia jezdni kostką drewnianą ku 
czemu skłaniają się siery przemysło- 
we, szczególnie reprezentujące związ- 
ki drzewne. 

Wysuwane przez przemysłowców 
argumenty są dostatecznie znane więc 
powtarzanie ich jest zbędne. Magi- 

W ĄAKTUALNEJ SPRAWIE 
strat, wobec niedojścia do porozumie- 
nia z tow. asfaltowem, zerwał osta- 
tecznie z konspiracją, która dotych- 
czas cechowała wszystkie poczynania 
i pertraktacje w tej sprawie i zasad- 
niczo zgodził się na przeprowadzenie 
w sprawie jezdni publicznej dyskusji, 
do której mają być zaproszeni fa- 
chowcy i osoby zainteresowane w tej 
sprawie. Ponadto dyskusja będzie pro 
wadzona w ten sposób, że każdy bę- 
dzie mógł wypowiedzieć się w tej 
sprawie. Dyskusje odbędą się w Sali 
Miejskiej lub w Stow. Techników. 

  

W poszukiwaniu podejrzanych 
WILNO. W związku z aresztowaniem na 

granicy litewskiej dwu osobników podejrza- 
nych o działalność wymierzoną przeciw Pań 
Stwu, władze bezpieczeństwa w Wilnie prze 

prowadziły rewizje w mieście, lustrując jedno 
cześnie internaty i schroniska Htewskie. 

„Szczegóły tej sprawy utrzymywane są 
narazie w tajemnicy. 

Strzały do narzeczonej i samobójstwo 
WILNO. — Na drodze pod  Jaszunami, 

na przechodzących Jadwigę Narkiewiczów- 
nę i jej brata Jana napadł z rewolwerem w 
ręku Antoni Rosakowicz, mieszkaniec wsi 
Błotnice, gm. trockiej. 4 

Napastnik oddał w kierumtu _ Narkiewi- 
czówny kiłka strzałów, które zraniły jedynie 
jej brata. 

Po dokonaniu zamachu  Rosakowicz na 

Aresztowanie 
WILNO. Ostatnio, jak notowaliśmy, do- 

konano kilka zamachów na połączenia tele- 
foniczne w okolicy Dokszyc. 

W trakcie dochodzenia w tej sprawie zdo 
Jano ująć jednego ze sprawców tych aktów, 

  

oczach obecnych popełnił samobójstwo wy- 
strzałem w skroń. 

Jak się okazało, przyczyną 
nieporozumienie między _Narkiewiczówną i 
Rosakiewiczem, który do niedawna był jej 
narzeczonym. 

Ostatnio młodzi zerwali z sobą i czyn Ro 
sakiewicza był aktem zemsty za odtrącenie 
go. 

sabotażysty 
niejakiego Piotra Żyrko, b, członka Niezależ 
nej Patrji Chłopskiej, mieszkańca okolic Dok 
szyc. 

Znaleziono przy nim szczypce do rozci- 
mania drutów. 

zajścia było 
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SOBOTA 

Dziś 31 

Luci 

w. Św. 
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.Ś.B. W WILNIE 

z dnia 30 października 1931 r, 

Ciśnienie średnie 753, 
Temperatura średnia +-1. 

Temperatura najwyższa -|-3. 

Temperatpra najniższa --1. 

Opad w mm. — 

Wiatr Południowo-zachodni, 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

   

  

; MIEJSKA 

— Sodowiarze o podatkach, Wiašciciele 

budek z wodą sodową zwrócili się do Ma- 

gistratu z prośbą o zmniejszenie podatku ko 

munałnego ściąganego łącznie z patentem. 

Zdaniem GCN podatek ten 

jest niewspółmiernie wysoki. 

pas Rzeźnicy przeciwko giełdzie mięsnej. 

Odbyło się zebranie rzeźników wileńskich, 

na którem wypowiedziano się przeciwko 

otwarciu giełdy mięsnej. Rzeźnicy utrzymu- 

ją, że otwarcie giełdy nie odpowiada inte- 

resom 'wców mięsa. 3 
— Dodatkowe lampy elektryczne. Magi- 

strat wstawi nowe lampy elektryczne na ul, 

Wiosennej, Saskiej, Kępie i Złoty Róg. Mie- 

szkańcy tych ulic czynili starania o dodatko 
we światło już oddawra. 
„. — Regulacja ruchu kołowego. Na wszyst 
kich uliczkach w dzielnicy żydowskiej bę- 
dzie wprowadzony jednostronny ruch koło- 

— Wznowienie ruchu kołowego na 
ul. w. Pohulanka. W dniu wczorajszym 
wznowiony został po dłuższej przerwie spo- 

"wodowanej przebrukowywaniem jezdni, nor- 
malny ruch kołowy na Wielkiej Pohulance, 
na odcinku między ulicami Słowackiego i Za- 
walną. Autobusy linji nr. 3 wznowiły już 
normalne kursowanie. 

AKADEMICKA 
— Stow. Ak. Mł, Kat. „Odrodzenie* po- 

daje do wiadomości, że w sobotę 31 bim. o 

godz. 20 w lokalu „Odrodzenia” odbędzie 

się zebranie Sekcji Zagad. Prawno-Społ. — 

Referat wygłosi kol, Henryk Dembiński na 

temat ..Czy jest możliwe międzynar. ce- 

sarstwo Kapitału" — Odtąd zebrania powyż 
e sekcji będą się odbywały w każdą 50- 

ę: 
— Akademickie Koło Inilantczyków. Z2- 

rząd Akademickiego Koła Inflantczyków w 
Wilnie, niniejszem podaje do wiadomości 
ogółu członków, iż zwyczajne walne zebra 
nie Koła odbędzie się dnia 1 tistopada r.b. 
o godz. 10 w pierwszym terminie w loka!u 
Koła Medyków (Wielka Nr. 24), 

Porządek dzienny: 
1) Zagajenie; 2) wybór przewodniczące- 

g0; 3) odczytanie protokułu poprzedniego 
== m nn, 

„ „Oszczędność jest połowiczną, jeśli pie- 

„hiądze chowamy w domu, a nie składamy 
„je w. instytucjach oszczędnościowych, jak 
„Banki Akcyjne i Spółdzielcze, Kasy Komu- 
„nalne i t.p.“ a 
    

walnego zebrania; 4) sprawozdanie ustępu- 
jącego zarządu; 5) sprawozdanie komisji 
rewizyjnej; 6) dyskusja nad obu sprawozda- 
niami; 7) wnioski ustępującego zarządu 8) 
wybór władz stowarzyszenia; 9) sprawy bie 
żące; 10) wolne wnioski. 

W razie braku quorum w pierwszym ter- 
minie, zebranie odbędzie się tegoż dnia 0 | 
godz. 11, bez względu na iłość obecnych. 

r SZKOLNA 

— Towarzystwo Kursów Technicznych 
w Wilnie przyjmuje zapisy na pozostałe wol 
ne miejsca na Kursach wieczorowych Mier- 
niczych, Drogowych i Elektrotechnicznych 
do dnia 10-XI r.b. Informacyj udziela kance 
larja Kursów w godzinach 17 — 19 Wilno, 
Holendernia 12, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Na „Dzień Oszczędności*, Z okazji 

„Dnia Oszczędności" staraniem J. M. rekto- 
ra U.S.B. dr Al. Januszkiewicza oraz władz 
uniwersyteckich odbędą się w dniu dzisiej- 
szym w sali Śniadeckich U.S,B. odczyty: 

1) Docenta dr Swianiewicza pt. „Oszczę- 
dność w życiu gospodarczem*, 

2) Star. asystenta Andrzeja Dmitrjewa 
pt. „Rozwój oszczędności w Polsce". 

, Początek punktuatnie o godzinie 19, Wej 
ście bezpłatne, 

— Organizowanie zw. Iniarzy. W 
dniu 2 listopada odbędzie się w Izbie 
Przem.-Handl. zebranie Iniarzy z trzech 
woj. wschodnich w celu omówienia re- 
dakcji statutu związku Iniarskiego. 

—Z „Ogniska* Kolejowego. W bieżącym 
sezonie zimowym Ognisko Kolejowe w Wil- 
nie organizuje cykl bezpłatnych odczytów 
poświęconych wiedzy lekarskiej, przyrodni- 
ctwu, muzyce i innych. 

Odczyty odbywać się będą systematycz- 
rie w każdą niedzielę o godzinie 6 po połud 
niu w lokału Ogniska przy ul.Kolejowej 19, 
Wstęp wolny dla wszystkich. 

Pierwszy odczyt odbędzie się w dniu 8 
listopada na temat „Istota gruźlicy i walka 
z nią" przez prof. Stefana Bagińskiego, do- 
centa USB. 3 

22 listopada na temat „O  Moniuszce“ 
przez prof, Gałkowskiego, ilustrowany mu- 
zyką i śpiewiami utworów Moniuszki. 

29 listopada na temat „Higjena oka" i 
chorobach oczu przez prof. Ignacego. Abra- 
mowicza, 

6 grudnia na temat „O Chobinie* z ilu- 
stracja:ni muzycznemi i śpiewnemi przez 
prof. Gałkowskiego. 
‚ 13 grudnia na temat „Mowa, jej rozwój 
i zaburzenia mowy“p przez prof. Benedykta 

Ro MB USB. 
alszych odczytach będzie ano w 

'następnych komunikatach. * = 

RÓŻNE 
— Dar dla U.S.B. Prof. Madejski z 

Rzymu ofiarował Uniwersytetowi Ste- 
fana Batorego płaskorzeźbę króla Bato 
rego, wykonaną w marmurze. 

Dar ma nadejść, do Wilna w pierw- 
szych dniach listopada. 

— Sprostowanie, — W nocy ze środy 
na czwartek transmisja telefoniczna pomię- 
dzy Warszawą a Wilnem była okropna. Te- 
"mu przypisać należy, że w artykule wstęp- 

nym, nadanym telefonicznie rój się od błę- 
dów, Wymienimy najbardziej przykre, Oto 

w zastosowaniu do posła Barlickiego nie le- 

żało w naszych intencjach użycia wyrazu 

„typ”, a w zdaniu „Dwóch księży tym, któ- 
rzy wołali o straceniu, o latarni i nie roz- 

„KAPITAN MARYNARKI" 

„Styłowy*. 

Harry Liedtke wytworzył własny typ fil- 
mu. Operetkowiec z urodzenia niemal, z 
przekonaniem trwa na raz zajętej płaszczy- 
žnie, Filmv jego to beztroski śmiech, tobu- 
zerski figiel, — chwila radości, tak potrzeb- 
na w szyrzyźnie życiowej. Naturalnie, że 
trudno mówić o głębi tych filmowych ope- 
retek — cała sprawa, by nie były nudne i 
banalne. 

W całym szeregu jego filmów (a 
miał ich wiele”) sa lepsze i gorsze. Mierni- 
kiem popularności Liedtkego może być ilość 
filmów produkowanych przez niego. W cią- 
gu roku wypuszcza on w świat 30—35 ob- 
razów! To amerykańskie tempo odbija się 
rzecz prosta na jakości filmów. 

„Kapitan marynarki" jest malutkiem qui 
pro-quo, gdzie niezbyt wiele trudu poświę- 
cono na obmyšlenie scenarjusza, cały ciężar 
i efekt skupiając w osobie bohatera. Cza- 
sem gniewa bezceremonjalność, z jaką po- 
traktowano widza, ale nawet niewybredny 
komizm sytuacyjny znajduje aplauz. Zależy 
od widowni i od... humoru! 

Dorabiana muzyka i parę dialogów nie 
koniecznie szczęśliwie wypadły! Naogół fikn 
należy do gorszych. Pociesza się widownia 
drugim filmem pt. „Jeździec królewski” z 
Ken Maynardem i jego koniem  Tarzanem. 
Młodociane i pełne temperamentu audytor- 
jum szaleje na widok „prania”, które urzą- 
dza Ken Maynard przy pomocy swych to- 
warzyszy zdrajcom króla tajemnej krainy 
A!aronji. Owa Alaronja to coś w: rodzajn b. 
Rosji, czy Bułgarii, Nie wiem, W każdym 
razie grają tam na harmonji i maja samo- 
wary. Zwierzęca gwiazda—-koń Tarzan, jak 
zwykle zbiera laury. Amatorom zwierząt na 
ekranie przyda się wiadomość, że zjawił się 
nowy „gwiazdor” w posta kundelka 
Schlumpsi! Rasowo piękny Rin-Tin-Tin rie 
obawia się konkurencji, 

W każdym razie ciekawe, 
ten Schlumpsi?! 

  

jak wygląda 
Tad, C. 

z SĄDÓW 
SKARGA DR. PAWŁOWSKIEGO 

ZOSTAŁA ODDA'ONA 

W dniu 18-go lutego br. korzysta- 
jąc z informacyj pochodzących ze źró 
deł wiarogodnych umieściliśmy notat- 
kę pt. „Zajście w szpitalu Sawicz”. No 
tatką tą uczuł się dotkniętym ordyna- 
tor szpitala dr Pawłowski, nadesłał 
nam sprostowanie, które też lojalnie 
zamieściliśmy. 

Pomimo to dr Pawłowski wpadł na 
niefortunny pomysł wystąpienia na dro 
gę sądową. 

Na skutek skargi sprawa ta zosta- 
ła w dniu wczorajszym rozpoznaną 
przez Sąd Okręgowy w Wilnie, który 
skargę dr. Pawłowskiego oddalił. 

Mamy nadzieję, że sprawa ta wpły 
nie dodatnio na stosunek do chorych w 
szpitalu Sawicz. 

  

Młocarnie motorowe 
Wichterlego i Wolskiego 

Młocarnie maneżowe 
Wichterlego i Sp. Akc. „Kraj* 

Tarki i bukowniki dokoniczyny 
Motory 

Munuktellsa i Massey - Harrisa 
Maneże 

Wolskiego i Sp. Atc. „Kraj* 
oleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a     
  

stawali się z czerwonym sztandarem, posy- 
ła swe „szczęść Boże". 

Wyraz tym został zamieniony wyrazem 
„Z tych”, skutkiem czego wypadło, że to ja- 

cyś księża wołali o straceniu etc, 

— Dzień Zaduszny, W dzitń Zaduszny, 
2 listopada b. r., o godzinie 19.30, na cmen- 
tarzu Rossa chór pocztowy wraz 
strą pocztową wykona przy grobach pole- 
głych Obrońców Wilna twory żałobne: 
1) „Reqiem* — Szopena, .2) 
ciemnej" — Oriawskiego, 3) „Libara“ — 
Juszkiewicza, 4) „Marsz żałobny” —- Betho- 
vena. 

— Niedbalstwo służby kolejowej. 
jednokrotnie, 
się o tem, że w wagonach przeznaczonych 
dla uczni, pełno jest różnych kandlarzy itd. 
Winę jednak ponosi służba kolejowa. Prze- 
dewszystkiem dłatego, że wagony ala uczni- 
kursują i wtedy, gdy uczniowie wogóle nie 
jeżdżą, a wówczas sama służba kolejcwa lo 
kuje do tych wagonów pasażerów. Np. w 
pociągach odchodzących z Wilna w. godz. 
11, 15, 30 z Nowowilejki w godz. 9,30, 15,15 

i in. znajduje się wagon przeznaczony dla 
uczącej się młodzieży. Trudno wymagać od 
pasażerów, by decydowali, kiedy im wolno 
zajmować miejsca w wagonach dla  uczni, 
a kiedy nie wolno, Widocznie jakieś „tabu” 
wisi nad tablica informacyjną: „dla uczni” 
skoro służba kolejowa takowej nawet nie 

ruszy. St. 
— Z towarzystwa popierania pracy spo- 

łecznej, W związku z odbywającą się budo- 
wą pomnika wielkiego filantropa Józefa Mon 
twsłła, zarząd Tow. popierania pracy Spo- 
łecznej, zainicjował wydanie książki pamiąt- 
kowej, któraby zobrazowała całokształt dzia- 
talnośc: tego niezapomnianego działacza na 
niwie społecznej i dobroczynnej, Interesujące 
to wydawnictwo po za życiorysem j. Mon- 
twiłta, obejmie rozwój stworzonych przez 
niego wszystkich instytucyj, stowarzyszeń i 
organizacyj, aż do chwili vbgcnej. Pozatem 
jeden z działów tego. wydawnictwa, poświę- 
cony będzie dziejom pomnika, realizacja któ 
rego, jak wiadomo, napotykała rozmaite 
przeszkody. Pod przewodnictwem prezesa 
P. L. Ostrejki odbyło się posiedzenie komite- 
tu redakcyjnego. Do opracowania poszczegól 

Nie- 

  

z orkie- | 

„W. mogile 

bezskutecznie wzmiankowało , 

о 

nych dzialėwi wydawnictwa, Zaproszeni Z0- 

stał: p.p.: Micha: Brensztejn, Józef Wierzyń- 

ski i Zbigniew Śmiałowski, 
Książka pamiątkowa ma ukazać się na 

wiosnę roku przyszłego, w dniu edsłonięcia 
pomnika Józefa Montwiłła. (ZS) 

—— Na dzień oszczędności 31 paždzierni- 
ka. Biuletyn Rady Spółdzielczej o stanie 
wkładówi i rachunków bieżących w. Ban- 

kach Spółdzielczych w Polsce na dzień i 

iipca 1931 r. podaje następujące cyfry: 
W 4705 Bankach Spółdzielczych 505.312, 

osób ulokowało swe oszczędności na wkła- 
dach termin. 343.576.000 złotych, na rachun- 
kach bież. 34,689,000 złotych. 

Te wymowne cyfry świadczą jakiem za- 
ufaniem cieszą się naogół Spółdzielnie Kre- 
dytowe w całej Polsce, a i nasze Spółdziel- 
nie Kredytowe w Wilnie mogą się również 
tym zaufaniem poszczycić.. 

Z nadesłanego naszej Redakcii bilansu 
Chrześcijańskiego Banku Spółdzielczego na 
Antokolu w Wilnie na dzień 1-X r.b. podaje- 
my cyf kilka: 

Bank ten liczy 863 członków, posiada 
kapitału udziałowiego 105.210 zł, kapitału za- 
pasowego 19.960 zł, wkładów  217,700 zł, 
kredytu w innych Bankach 113.00 zł., portfel 
pożyczek do 450.000 zł., odpowiedzialność 
członków za operacje Banku do 1,800.000 zł, 

Jak widać wiec Bank Antekolski oparty 
jest o zdrowe podstawy finansowe, co zapew 
nia lokującym w nim swe oszczędności 100- 
procentową gwarancja kapitału, a oprócz tego 
ze względu na wysokie oprocentowanie - 
kat, także i pokaźne ds 

— Co należy zrobić w dniu 31 paździer- 
nika, jako w dniu oszczędności? 

— Należy otworzyć konto oszczędnościo- 
we w Chrześcijańskim Banku  Spółdz, na 
Antokolu. 

— „Dzień Oszczędności" przez Radjo. W 
sobotę dnia 31 b.m, o godz. 19.30 dr. H. Gru 
ber, prezes PKO wygłosi przez radjo przemó 
wienie na temat Dnia Oszczędności. 

HANDLOWA 
— Z lzby Przemysłowo-Haadlowej. Izba 

Przemysłowo-Handlowa w Wilnie komuniku 
je, że Filja Wojskowa Zakładu Zaopatrzenia 
Interdenckiego rozpisała konkurs do sklada- 
nia ofert na zakup inwentarza drukarni woj- 
skowej, oraz materjałów! drukarskich i kan- 
celaryjnych. ; 

Szczegółowych informacvį 
Izby Przemystowo-Handlowej sw Wilnie, Troc 
ka Nr. 3. : 

BALE I ZABAWY 

— Staraniem Patronatu Więziennego od- 

będzie się w sobotę 31 b.m. Dancing Towa 

rzyski w cukierni Czerwonego Sztralla. Cał- 

kowity dochód przeznacza się na zakup do- 

żywiania i ciepłej odzieży dla rodzin więż- 

niów. Początek © godz. 11 wiecz. Wstęp 2 
zł, dla młodzieży 1 zł. 

— Sobótka Rzemieślnicza w Resursie od- 
będzie się dnia 31 października. Początek o 
godzinie 8.30, Wstęp wyłącznie za okazaniem 
legitymacji członkowskiej, zaproszenia, ewen 

tualnie listu polecającego. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziś, w sobo- 

dnia 31 b.m. arcywesoła komedja w 3 ak- 

tach T, Łopałewskiego „Aurelciu nie rób te- 

go“, która bawi publiczność nie szczędzącą 

oklasków wszystkim wykonawcom za ich 
grę z p.p. Dunin-Rychiowską, Zielińską, Sła 

wińską, Detkowską : E. Glińskim. 

— Dziady — Widma w Lutni, W nie- 
dzielę dnia I listopada b.r. o godz, 4 i 6 po 
poł. (dwukrotnie) ukaże się w Teatrze Lut- 
inia misterjum St. Moniuszki do słów Ada- 
ma Mickiewicza (Dziadów cz, Il) po cenach 
zniżonych. We wspaniałem tem widowisku 
misteryjnem biorą udział wybitni artyści ope- 
ry i dramatu p.p. Hendrichówna, Kamińska, 
Ludwig, Bielecki, Olszewski, Oszywa i in., 
oraz chór akademicki USB. i zespół orkie- 
"stry symfonicznej. Kierownictwo muzyczne 
spoczywa w doświadczonych rękach kapelm. 
Wład. Szczepańskiego, Reżyseruje prof. 
Adam Ludwig. Ё 

Bilety wczešnie do nabycia w kasie Te- 
atru Lutnia. 

Uwaga: Premjerę przecudnej bajki „Kop 
ciuszka“ ujrzy dziatwa wileńska już nieba- 
wem. Reżyserja H. Zelwerowiczówny. Prze- 
piękne dekoracje pomysłu W.  Makojnika, 
'Pomysłowe tańce układu Z. Karpińskiego. 
Udział w niej biorą p.p.: M. Szpakiewiczo- 
wa, I. Jasińska-Detkowska, |. Ładosiówna, 
A. Herbut-Pawłowska, B. Sławińska, H. Ka- 
mińska, S. Zielińska, oraz p.p. S$, Skolimow- 
'ski, J. Lubiakowski, S. Kubinski, J. Ciecier- 
ski, J. Wasilewski, L. Detkowski, M. Milec- 
ki 3 inni, 

° — Teatr Miejski na Pohułance, W sobo- 
tę dnia 31 b.m. arcydzieło Żeromskiego „Ró- 
ża” w reżyserji dyr. M. Szpakiewicza, Deko- 
racja pomysłu W. Makojnika, 

W niedzielę, dnia 1 tistopada „Róża” 

— mons! Bierdiajew w Wilnie. Tylko 
dwa występy opery warszawskiej na Pohru- 
lance, We wtorek dnia 3, oraz we środę dnia 
4 listopada spragnieni oddawna widowisk 
"muzycznych wilnianie będą mieli możność 
rozkoszować się operami: „Tosca“ Puccini'e- 
go, oraz „Borys Godunow" M. Mussorgskie 
go. Udział w operach biorą najwybitniejsze 
siły opery warszawskiej u pulpitu kapełmi- 
trzowskiego stanie znakomity Walery Bier 
djajew. Reżyserja Franciszka Freszeła. 

— „Wyrok Jana Kazimierza” w Ognisku 
W dniu 1 listopada sekcja dramatyczna Ogni 
ska Kolejowego wystawia po raz drugi sztu 
kę historyczną Syrokomli „Wyrok Jana Ka- 
zimierza , wyreżysęrowaną przez artystę 

Niezwykłe aresztowanie groźnej bandy 
KOGO OKRADZIONO. — W SUKNI ŚLUBNEJ DO ARESZTU. — 

NABITE REWOLWERY POD PODUSZKĄ. 
Do aresztowanej przedwczoraj bandy wła 

mywaczy, jak się okazuje należeli: Bolesiaw 
Wołejszo (bez st, m. zaru.), Stanisław Ła- 

bański (Bobrujska 18). Wincenty  Persztel 
(Majowa 69) i Ateksander Juszkiewicz, zam. 

pod Niemieżem, pow. wil.-trockiego. 

Wymienieni w okresie ostatnich miesię- 

cy okradli: tow. „Block i Brun", gdzie wy- 
mieśli narzędzia ślusarskie wartości 500 zi0- 
tych, Spółdzielnię „Społem* przy zauł, Ros- 
sa 3 (dwukrotnie) na sumę 5 tys, zł., sklep 
Wedla przy ul. Mickiewicza 5, mieszkanie 

Zolji Wajnik (Wielka 39), mieszkanie Zofji 

Sztolper (św. Filipa 1) na ogółną sumę В 
tysięcy złotych. 

Podczas rewizji w mieszkaniach złodziei 
znaleziono znaczną ilość skradzionych przed 
miotów i narzędzia, któremi włamywacze 
pusługiwali się podczas swych wypraw. 

Członków bandy aresztowano w Niemie- 
żu w okolicznościach dość niezwykłych, 

W chwili gdy policja przybyła do Juszkie 

wicza w mieszkaniu odbywało sie wesele z 

udziela biuro - 

|
 

MICHAŁ NIEDEK 
inspektor Samorządu Gminnego pow. Wileńsko trockiego 

po ośmioletniej pracy samorządowej zmarł w dniu 29 paźdźiernika 1931 r. 
w wieku lat 31. 

Jego śmierć przedwczesna stanowi wielką stratę dla Samorządu, 

któremu się poświącał z całym zapałem młode ści. 

Wydział Powiatowy 
Sejmiku Wileńsko-Trockiego 

MICHAŁ NIEDEK 
inspektor Samorządu Gminnego pow. wileńsko-trockiego 

po długiej i cjężkiej chorobie zmarł w dniu 29 października 1931 roku 
w wieku lat 31. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (Trębacka 44) do kościoła Św. Ralala 

odbędzie się dn. 31 października o godz. 8 min. 30. | ! 
Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarz Św. Piotra i Pawła © 

godz. 14 tegoż dnia. 
Dzielnego współpracownika i serdecznego przyjaciela żegnają KOLESZY 

JAN GRĄDZKI 
INŽYNIER-TECHNOLOG 

Zmarł nagle dnia 30 października 1931 r. w Białymstoku, 
Eksportacja zwłok z dworca kolejowego w Wilnie na cmentarz Rossa 

odbędzie się dnia 1 listopada o godz. 13-ej. 
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele Serca Jezusowego 

(ul.;Wiwulskiego) w poniedziałek dn. 2 listopada o godz. 8 rano. 
O czem zawiadamizją Krewnych, Kolegów i Znajomych pogrążeni w 

łębokim smutku 
ы ŽONA, CORKA SYN i RODZINA 

š T. 

Inżynier, Członek Zarządu Koła Wileńskiego Związku Polskich 
inżynierów Kolejowych, Starszy Kontroler Wydziału Mechanicznego 

Dyrekcji Kolel Państwowych w Wilnie 
Zmarł 30 października r. b. w Białymstoku, 

Eksportacja zwłok z dworca kolejowego w Wilnie na cmentarz Rossa 
i pogrzeb odbędą się w Niedzielę dn. 1 listosada o godz. 1-ej popołudniu. 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele Serca Jeznsowego 
dnia 2 listopada o godz. 8-ej rano. 

O tych obrzędach zawiadamia krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych 

Zmarłego Zarząd Koła Wileńskiego Związku 
Polskich Inżynierów Kolejowych 

scen wileńskich p. Zbigniewa Śmiałowskie- 
go. Nowe dekoracje i stroje. 

Sztuka grana jest bez suflera. Wstęp od 
50 gr. do 2 zł. Dla członków Ogniska Kole- 
iowego i Kolejowego Przysposobienia Woj- 
skowego — zniżki, 

— „Połonja* Mickiewicza Nr. 11 codzien- 
nie od 10 wiecz. do 4 rano rewja tańca, śpie 
me i Przygody w obłokach 
wu i humoru, „Dancing“ 

CG GRAJA W KINACH? 
Casino — Rango (pieśń Dżungli). 

Kino Miejskie — Sonia, Sonia, szczeście 
Heljos — Hadżi Murat (biały szatan). 

Hollywood — Hadżi Murat (biały szatan) 
Światowid — „Krystyna“. 

Stylowy — Kapitan marynarki 

Echa radjowe na wsi | 
Myśleliśmy już wszyscy, że może o nas 

zapomniano, że może los wsi pod względem 
potrzeb duchowo-kulturalnych stał się dla 
miasta obojętnym, — Aż tu nagle wybwch 
ła ponownie walka o wiłeńskie programy 
radjowe, dzięki Radzie Opiekuńczej Kreso- 
wej, a przedewszystkiem dzięki głównemu 
inicjatorowi akcji p. M, Obiezierskiemu, kió- 
ry wieś całą duszą ukochał. 

Zima się zbliża, a z nią okres wytężonej 
pracy społścznej, kiedy to w długie iwieczo- 
ry zbierze się 'nłodzież w świetlicąch, żąd- 
na godziwej rozrywki umysłowej. Wiemy 
przecie, że wielkie usługi wi dziedzinie kul 
turalnej na wsi może przynieść radjo, od- 
powiednio do środowiska programami swe 
mi dostosowane, Na tem właśnie tle odby- 
ła się w Wilnie audycja i dyskusja, w któ 
rych wzięły udział dostojne osoby. 

„Lud zawsze wdzięczny jest temu, kto 
mu choć na chwilę był przyjacielem”; tro- 
ska zaś o wieś tak iicznego i wpływowego 
grona osób napawa nas slodką nadzieją, 
że duchowo zostaniecie z nami na zawsze. 
że patronat, jaki roztoczyliście nad strze- 
chami ubogich chat wieśniaczych nigdy nie 
zgaśnie. 

  

„We współczesnej walce o byt ten naród 
„wytrzyma konkurencję, który ma wielkie 
„zapasy oszczędności w  nagromadzonych 
„towarach, w inwestycjach, oraz wkładach 
„oszczędnościowych*. 

Giełda Warszawska 
z dnia 30 października 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: + 

Dolary 8,86 i pół 8,88i pół 8,84 i pół w IS 

Belgja 12445—124764 — 124447 a MS оРНО ИЕ 
Bukareszt 533 — 534 — 581 ip6! Nie byta czułą na nasze wołania, bagateli- 

Holandja 360,50 — 361,40 — 36960 zowała sobie nasz — vox populi w dzie- 

Londyn 34,40 — 3435 — 3444 dzinie radja. Może dopiero teraz, dzięki 

N.York kabel 8,917 — 8,937 — 8,897 „zwartemu frontowi" ludzi dobrej woli u- 
Paryż 35,08 — 35,17 — 34,99 zyskamy autonomię radjową, czysto regjo- 
A; == w > — a nalną. 
zwajcarja — 17408 — 173,22 i j i ' i 

Berlis > ali pryw. 211,75 ” ių najrychlej, przed nowym rokiem 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 31,25—31,50 
5 proc. konwersyjna 41,25 
6 proc. dolarowa 59 
7 proc. stabilizacyjna 55,50—56,75—55,50 

10 proc. kolejowa 105 

+ A 
Do współpracy zaś z Komitetem, mają- 

cym objąć inicjatywę i kierownictwo w: au- | 
dycjach dła wsi na Wileńszczyźnie i zię- 
miach przyległych zapiszemy się chętnie, 

8 proc. L. Z. B. G. K. i B R, obligacje B Czekamy tylko na zew! © I. Hopko: 

Te same 7 proc. 83,25. Go ESTA" 
8 proc. obl. bud. BGK 93 
7 proc. L. Z. ziemskie dolarowe 57 
4 i pół proc. warszawskie 47,50—47 
5 proc. warszawskie 50,75 
8 proc. warszawskie 65,75—63,25— 63,60 
8 proc. częstochcwy 55,75—55,50 
8 proc. Łodzi 61,50 

Pow. Wileńsko-Trocki 
— Budowa leśniczówki, Przy” trakcie Im. 

Marszałka Piłsudskiego, na 25 km. od Wil 
na stała nowa gajówka. Obecnie, dzięki go 
spodarczemu zmysłowi zawsze ruchliwego | 
leśniczego w Gobach p. Kazimierza Olendz- 
kiego — gajówkę tę przy bardzo skromnych 
kosztach przebudowano na leśniczówkę, W: 
ten sposób rozwiązano ciężką sytuację mie- 
szkaniową kilku funkcjonarjuszów !ešnych, 

Fakt powyższy Świadczy dobitnie, że 
przy dobrych chęciach i umiejętności moż- 

MIELEGIANY POW. ŚWIĘCIAŃSKI 
W dniu 25 października b.r. odbyło się 

przedstawienie. p. t. ;,Błażek opętany”, 
dzone przez miejscowe Koło Młodzieży Wiej 
skiej, we własnej świetlicy. Aktorzy grali zna 
komicie, widać było wyrobienie jch samych. 
w tym kierunku i dobre opracowanie pod 
kierunkiem p. Micha — prezesa Koła, który 
dużo Starań i pracy poświęca, przyczyniając 

racji ślubu jego siostry. Widok policjantów 
wywołał popłoch wśród biesiadników i pró- 
by oporu ze strony włamywaczy, którzy 
byli uzbrojeni. 

Widok wymierzonych rewolwerów zmu- 
sił złoczyńczów do usłuchania rozkazu od- 

rzucdnia broni i poddania się. 
W trakcie rewizji zwrócono uwagę na £. е 
ы S się ido rozwoju Koła. 0 0300 0 60 

strój pany młodej; która jak się okazało bv- Po przedstawieniu odbyła się zabawa ta 
ła ubrana w suknię pochodzącą z kradzie- neczna, która trwala do. godz. 2-ej Przy 

ży, a daną jej przez brata jako podarek ślub jeminie było przyglądać się młodzieży, bawią 
ny. : cej się: przykładnie, która zrozumiała i prze- 

х jęła się ideą swej organizącji a w myśl tej idei 
pracuje. da dobra swęgo,. okolicy j Państwa. 

Nadmienić przytem należy, że Koło tam- 
tejsze znajduje się w trudnych warunkach 
materjalnych, jednak' /pomimo'- to, pracuje 

w żali wydajnieo w !dżiale oświatowym ourządzając 
Miejscem zbiórek bandy było mieszkanie ><hrania, odczyty, pogadanki, przedstawienia 

przy tl. Bobrujskiej 18, gdzie też'i areszt0- (które zamiast zysku dają deficwė) į prowa- 
wano herszta Łabańskiego”* w chwili < gdy dzą ® a rų przyspóśobienie sk 
odpoczywał po trudach nocy, insq - nicże, «czego: dowodem jest "wysunięcie с 

On również był przyszykowany na wszy i zespołu NZ 
„ przez Powiai mis ysposobieni 

stko, bowiem pod poduszką mial ukryte až 5 Aa ION dei ra "Rik. 
dwa nabite rewolwery, " 2 

i 

Z głośnemi wymyślaniami Juszkiewiczów 
na musiała pozbyć się swego piękriego stro- 

DYW. 7 

    

` 

na dokonać większych rzeczy, niżby się to | 
rawet zdawało. ' i 3 

Brawo, p. leśniczy! J. Hopko. 
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Chów lisów srebrzystych 
Wzmagający się wciąż na rynku świato- 

wym popyt na cenne futra, spowodowany z 
jednej strony powiększeniem się ludności w 
krajach kulturalnych, a również rozpowszech 
nieniem się w kobiecym świecie mody na fu- 
tra, daleko poza granice rzeczywistej potrze- 
by, ustałonej przez warunki klimatyczne, Z 
drugiej zaś strony zmniejszeniem się podaży 
skutkiem spotęgowanego trzebienia zwierząt 
futerkowych, nasunęły zainteresowanym 0S0- 
bom myśl chowu cennych lisów  srebrzy- 
stych na fermach. 

Świetne powodzenie, osiągnięte w tym 
kierunku w ciagu kilkudziesięciu lat w Kana- 
dzie, Stanach Zjednoczonych, Norwegii, oraz 
w innych krajach, stanowczo zalecało zało- 
żenie w Połsce wzorowej fermy. Miejscowe 
warunki chowu lisówi srebrzystych w Pol- 
sce są szczególnie sprzyjające: klimat lądo- 
wy, znaczne obszary wolnej ziemi, tanie po- 
żywienie i niektóre inne współczynniki, zni- 
żające własny koszt chowu. 

Wspomniane kraje: Kanada, Stany Zjed- 
noczone i Norwegja przez wprowadzenie 
chowu lisów srebrzystych stworzyły u sie- 
bie znaczny przemysł, nader pomyślnie wpły 
wający na bilans handlowy tych krajów. 
Sprzyjające warunki geograficzne i ekono- 
miczne Połski otwierają daleko sięgające wi- 
doki na rozwój chowu lisow srebrzystych w 
tym kraju. Wiele osób inteligentnych może 
przytem otrzymać to, czego często bez po- 
wodzenia poszukuje: pracę, dającą wzamian 
za dołożone starania znaczny zysk materjal- 
ny. Cenne futra mają zapewniony zbyt w ca- 
łym świecie i dają wywożącym je krajom 
znaczny dochód. 

W Polsce wi wielu majątkach są wolne 
obszary, niedające właścicielom żadnego do- 
chodu; suche grunty mogą być z korzyścią 
zużytkowane na założenie ferm. 

Chów lisów srebrzystych okazał się naj- 
bardziej korzystnem  przedsiębiorstwem w 

dziedzinie chowu zwierząt futerkowych, 
gdyż — 1) ma za sobą długoletnie doświad 
czenie i 2) otrzymuje się przy nim najbar- 
dziej cenny objekt handlu futrami. 

Jest ustałone, iż dwie pary listów srebrzy 
stych daje tyle rocznego dochodu, ile się 
otrzymuje z dobrze prowadzonego gospodar 
'stwa rolnego obszarem 40 hektarów. 

__ W Norwegji chów lisów srebrzystych stał 
się bardzo korzystnem zajęciem, Wieśniacy 
i obywatele ziemscy przekonali się, iż na 
chowie lisów. srebrzystych daje się zarobić 
„Więcej, niż na gospodarstwie rolnem lub 
miejskiem. Przedsiębiorstwo, to przynosi ta- 
kię zyski, jakie w dzisiejszych czasach kry- 
zysu, żadne inne przynieść nie może. 

Chów lisów srebrzystych jest kontrolo- 
wany przez państwo. Dokonuje się selekcja 
rasowych osobników i te wciągane są do 

  

księgi zwierząt rasowych, Kontrola jest na- 
der surowa. Tylko osobniki, zapisane do księ 
gi zwierząt rasowiych, mogą być sprzedaiwa- 
ne jako rasowe. 

Rozradzanie się lisów srebrzystych odby- 
wa się od stycznia do kwietnia. Czas ciąży 
trwa 51 dni, W tym czasie w ogrodzeniu nie 
powinien być nikt, z wyjątkiem nadzorcy. 
Po wydaniu na świat młodych, samica trzy- 
ma je przy sobie 4 tygodnie. Po upływie te- 
go czasu, młode lisy zaczynają same szukać 
sobie pożywienia. Po upływie 8 tygodni mło- 
de są zabierane od matki i daje się im wła- 
sne legowisko; po upływie zaś 6 miesięcy 
młode lisy są już dojrzałe i zwykle już w 
najbliższym roku wydają na świat po czte- 
ry do sześciu młodych. 

Lisy są sprzedawane jako zwierzęta ra- 
sowe (żywe) iub też w postaci futra. Cena 
gniazda rasowego wynosi 5.000 złotych za 
parę, lub 8.000 złotych za gniazdo, sktada- 
jące się z jednego lisa i dwóch  liszek, 
za futro otrzymuje się w Angli w 
firmie C. M. Lamson $£ Co Ltd., London za 
sztukę — przeciętnie 1.000 — 1.300 złotych; 
wszelkie ułatwienia sprzedaży chętnie robi- 
my. 

Założycie! największej fermy w Polsce 
pod nazwą „Argentoljs* pod Warszawą w 
maj. Passy — Norweg, pan Knut Horvei był 
kilka razy w Kanadzie na fermach „Prince 
Edward Island“, w celu zapoznania się i uzu- 
pełnienia fachowej wiedzy w dziedzinie ho- 
dowli lisów srebrzystych i nabył za każdym 
razem większą partję najpiękniejszych lisów 
dla swojej fermy w Norwegji, oraz dla in- 
nych swoich Ferm. 

Pierwsze fermy hodowli lisów srebrzy- 
stych powstały na Prince Edward Island, 
tym klasycznym dzisiaj kraju hodowli tych 
zwierząt, Początek hodowli lisów srebrzy- 
stych datuje się od r. 1870. 

Za własne lisy srebrzyste p, Knut Ног- 
wei otrzymał w Oslo pierwszą nagrodę. Rów. 
nież i sprzedawane przez niego zwierzęta 
otrzymywały pierwsze nagrody. Na fermie w 
Passach jest 35 nagrodzonych par. 

W Norwegji zakładają zwykle towarzy- 
stwa, w celu nabycia większej ilości par li. 
sów srebrzystych, gdyż hodowla większej 
ilości gniazd -— więcej się opłaca. 

W Szwecji w 1928 roku założone towa- 
rzystwe dla 10 par lisów srebrzystych, już 
po upływie pierwszego roku wypłaciło 90 
proc, zysku. 

Wszelkich informacyj, porad, wskazówek, 
dotyczących zakładania ferm, hodowli i pro- 
wadzenia jej i t. p. udziela najchętniej Za- 
rząd Fermy „Argentolis" w Warszawie, ul. 
Nowiogródzka 12 m. 7, tel. 764-23, lub ge- 
neralny przedstawiciel na Kresy wschodnie, 
Wład. Obuch-Woszczatyński, poczta Horo- 
dziej, maj, Niedźwiadka Wielka, 

  

B А оЫЙ 
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— Z powiatu Wileisko-Trockiego. Dnia 
29 X. rb.'odbyła się w Niemenczynie powia 
towa wystawa prac przysposobienia rolni- 
czego, która zakończyła  legoroczną akcję 
konkursów rolniczych na terenie powiatu wi 

' leńsko-trockiego, O godz, 12-ej wi imieniu 
p. wojewody otworzył wystawę p. starosta 

„Radwański. W przemówieniu swem p. sta 
rosta zobrazował nadzwyczajnie trudne wa 
runki, .w jakich znajduje się rolnictwo, pod- 
kreślając, że tylko przez usilną i umiejętną 
pracę można obecny kryzys przetrwać : pod 
nieść dobrobyt wsi. W imieniu powiatowej 
„komisji przysposobienia rolniczego zabierał 
głos p, Fałewicz, zaś w imieniu Wydziału 
Powiatowego p. poseł Wędziagolski, 

Z ramienia Wydziału Pelnego Urzędu 
Wojewódzkiego wziął udział w wystawie p. 
inspektor Gawecki, a z ramienia Wil. Tow. 
Org. i Kółek Roln, p. inż, Czerniewski. 

„_ Wystawę powiaiową zwiedził: oprócz 
licznego starszego społeczeństwa miejsccwe 
go i przyjezdnych z cko!t.cy rolników, obie 
szkoły rolnicze pow. wileńsko -trockiego na 
czele z p. dyr. Lesiecką i p. dyr. Giarszyń- 
skim,, oraz słuchacze Wydziału Samc1ządo- 
wego Instytutu Handlowo-Gospodarczego w 
Wilnie, 

Wystawę powiatową poprzedziły tak zwa 
ne wystawy rejonowe w Mejszagole, jaszu 
nach, Wornianach i Trokach. 

: Akcja konkursów roiniczych w roku bie 
żącym obejmowała następuiące tematy: u- 
prawę buraków, marchwi, ziemniaków, kapu 
sty, hodowli i tuczu trzody chlewnej, oraz 
hodowli kur. 

Było zgłoszonych 35 zespołów młodzieżo 
wych z 676 uczestntkami i 28 zesporów sa- 
modzielnych gospodarzy, członków - Kórek 
Rolniczych z 224 uczest. 

Na 'wiystawę. przybyto 81 zespełów mło 
dzieżowych z 486 uczest, i 13 zespołów sa- 
modzielnych gospodarzy z 108 uczest.- 

Nagród wydano na summ; 2040 zł, przy 
czem zaznaczyć należy, że tegcroczna akcja 
konkursów rolniczych była prowadzcna wy 
łącznie z sum, asygnowanych przez scįmik 
*wifeńsko-trocki i samorządy gminne, 
"ul Prócz nagród rzeczowych osobom, któ- 

1€ przyczyniły się do rozwoju akcji konkur 
sów 'fółniczych zostały przyznańe i rozdane 
nagrody: honorowe. 

Powiatowa komisja przysposobienia rolni 

    

= TTT T-—— 
‚ „Paūstwo“*z ludnością oszczędzającą zysku 
je niezalezmość ekonomiczną, szacunek i zna 

. czenie w,,świecie, coraz pewniejsze stanowi- 
sko w polityce, bo teraz siła finansowa roz- 
Aizygajacą jest/, Bierzmy. przykład z Fran- 
CE asirai exkyco 

     

  

   

   

  

29) 
Grzegorz Rodkiewicz przyszedł do 

mnie: pewnego ranka rozczochrany, Z 
błędnymowzrokiem. Możnaby, sądzić, że 
jest piiany,, lub, nie spał kilka nocy. Roz 

pacz jegasbyłastak wielka, że nie znaj- 
dywałam słówopocieszenia'i milczałam. 
Zdawałot'mi” śię; że jestem? częściowo 
winna temu, „že Maria zginęła tak tra- 
gicznie, >Poczła.„przecie,wby; mścić się 
za:mego: męża; którego 'mimowoli od- 
dała w ręce czekistów. Teraz" "oddała 
swe życie za niego. W milczefiiu sie- 
działam. naprzeciw „Grzegorza. Mikoła- 
jewicza: ii patrzałam w jego smutne; nic 
nie witłzące oczy: pabi 2 

Niema już Mafusi! — 

  

2 rzekt ma“ 
gle, 15% bynbnt_w g ubisns 

suo Milczałam..Cóż. mogłam mu od- 
powiedzieć? "Głucho "tykał zegar w 

Niema „Marusi ;——„powtórzył po 
dłuższej, = pauziei —+Aleov0na<-wróci. 
Wiem, że ona'wróci. borg 
siasidogoqaysti 9įZimo? 

Wydawca Stanisław Mac! 

    

   wód 

vicz. 

RADIO WILEŃSKIE 

SOBOTA, DN. 31 PAŹDZIERNIKA 

11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny 
12.15 Transmisja ze Lwowa poranku z 0- 

kazji dnia oszczędności. 
15,45 Program dzienny, 
15,50 Koncert dla młodzieży (płyty). 
16,20 Radjokronika z Warszawy. 
16,40 Muzyka z płyt. 

17,05 Kosnunikaty z Warszawy. 
17,10-  „Entuzjaści j krytycy Ameryki 

współczesnej'* — odczyt ze Lwowa wygło- 
si dr. M. Szarota, 

17,35 Koncert z Warszawy. 

18,05 Słuchowisko dla miodzieży z War 
Szawy, 

18,30 Koncert dla młodzieży, , 
18,50 Komunikat Wil. Tow. Org. i Kół 

Roln. 
19,00 „Tygodnik litewski",. 
19,20 Kwadrans akademicki. 
19,35 Program na niedzielę i roizmaito- 

ŚCI. 
19,45 Prasowy dziennik radjowy z War 

szawy. 
20,00 „Na widnokręgu'* — z Warszawy. 
20,15 Koncert z Warszawy. 
21,55 „Zamek niešwieski“ -— feljeton z 

Warszawy wygłosi B, Szarlitt. 
22,10 Koncert chopinowski z Warszawy. 

(solista Z. Drzewiecki)., 
22,40 Komunikaty : muzyka taneczna z 

CZYS SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr, 82108 
  

  

czego pow. wileńsko-trockiego składa ser- 
decznę podziękowanie dowódcy 21 tat. K. 
O.P. w Niemenczynie 2, majorowi Trzebin 
skiemu: za nadzwyczaj przychylne sstosun- 
kowanie się do naszej pracy i udzielenie 
„Domu Żołnierza”, w którym odbyła się 
wystawa, oraz wszystkim tym osobom, któ 
re w jakikolwiek sposób dopomogły w pra 
cy wogółe. 

    

aju tajemnic i zbrodni 
— Naturalnie, że wróci; — potwier 

dziłam nieśmiało. 

Uśmiechnął się. 

— Naturalnie, wróci. Pojadę i znaj- 
dę ją. Jadę do Rosii szukać ją. 

— Niech pan poczeka, może nadej- 
dą jakieś wieści. Czekałam przecie... 

— Pani czeka już długo. 
— Tak, bardzo długo! 

— Ja nie mogę tak czekać, — 
odpowiedział Rodkiewicz. — Nie mo- 

ое czekać tak długo. Trzeba jechać do 
osji. Bez niej nie jestem i tak zdatny 

do niczego. Dziś jeszcze wyjadę. 

— Niech pan zaczeka trochę w Pa- 
ryżu. «o 

Nie, trzeba jechać prędzej. 
ini Wstał d wziął kapelusz, ale przy 
progu: zatrzymał się i spojrzał mi w 
oczy badawczo. 

— Pani wierzy, że ona żyje? 

5 
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t TANIO 
wielki wybór 

poleca 

a skład mebli 

uciewski Wisla 
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ARA PREEMAREJARAŚCIE: 

Błudnickie ogrodnicze 
Błudniki woj. $tanisławowskie 

ROZPOCZĘŁY WYSYŁKĘ 

DALJI- KAKTUSÓW --BYLIN 
czas najwyższy przesyłać zamówienia 

cennik aa żądanie gratis dostarczamy. 

@ 

  

  

CZYTELNIA OKRĘŻNA 
„POSTĘP" 

Dostarcza lektury wyborowej na naj- 
tańszych i najdogodniejszych warunkach. 

Czytelnie „»OSIĘP* zaopatrują czy- 
telników w dzieła powieściowe, historycz= 
ne, literackie, pamiętniki, monografje etc. 
tak iż każdy należący do tej Czytelni 
Okrężnej jest pewny, że przeczyta wszyst- 
kie książki dobre, ciekawe, i literacko- 
wartościowe a zgodne z zasadami nauki 
katolickiej, które wyszły w ostatnim roku 

Z kół czytelnianych „POSTĘPU* ko= 
rzystać mogą nie tylko osoby mieszkające 
w miastach, ale i na prowincji, 

Czytelnie „POSTĘP* mają też poważ- 
ne awantaże finansowe gdyż każdy ich 
członek za skromną opłatą ma zapewnio- 
ną obłitą lekturę na cały rok, a potem 
za pełną wartość swej wkładki dostaje od- 
powiednią ilość książek na własność 

Na żądanie podajemy odwrotnie wa- 
runki i sposoby urządzenia kół czytelni 
okrężnej „POSTĘP* oraz wysyłamy kata- 
logi książek, 

Adres zarządu czytelni okrężnych 
„POSTĘP* 

Kraków, Karmelicka 45. 
1-5 
  

  

PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ 
że wełny, jedwabie, flanele, oraz ma- 

terjały pościelowe bieliźniane, kołdry 

i koce sprzedaje najtaniej 

GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. 

3600052396868636 
OGŁOSZENIE 

DYREKCJA LASÓW a> 
W WILN 

ogłasza, że w dniu 10 listopada 1931 roku, 
o godzinie 13-ej, w loka!u Dyrekcji Lasów, 
ul. Wielka 66, odbędzie się licytacja za po- 
mocą ofert na sprzedaż ca 400 'n.-3 dębo- 
wego drewna opałowego w dłużycach od 7 
cm. w cienkim końcu, Drewno znajduje się 
wi Nadleśnictwie  Duniłowickiem, leśnictwie 
Starodworskiem w oddz, 27 i 28. 

Odległość od stacji kolejowej Postawy— 
9 klm, 
Oferty w  kopertach  zapieczętowanych 

należy składać do Dyrekcji Lasów do dnia 
10.XI 1931 r., do godz, 12-ej. Do ofert na- 
leży dołączyć wadjum w wysokości 10 proc. 
ceny oferowanej, Dyrekcja zastrzega sobie 
wybór oferenta bez względu na oferowaną 
cenę, względnie odrzucenie wszystkich 0- 
fert. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie. 

sr 

    
     

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 8-go z siedzibą w Wilnie, przy ulicy 
Jakóba Jasińskiego Nr, 1 m. 3, zgodnie z 
art. 1030 Ust. Post, Cyw. podaje do wiado- 
mości publicznej, że w dniu 6 listopada 1931 
roku, o godzinie 10 rano, w Wilnie, przy, 
ul. Dominikańskiej Nr. 2, odbędzie się sprze- 
daż z dicytacji należącego do Franciszka Łu 
kaszewicza majątku ruchomego, składają- 
cego się z autodorožki firmy „Morris“, osza- 
cowanego na sumę zł, 700. 

Komornik (—) F, Legiecki. 

    
OGŁOSZENIE PRZETARGU 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie ogłasza przetarg ‚ па dzierżawę 
butetów: Oszmiana, Druskieniki, Łapy, Gra- 
įewio, Podswile, Białowieża, Sokółka, Kny- 
szyn, Różanystok z terminem objęcia 15 li- 
stopada 1931 r. i bufetów  Juraciszki, Ły- 
szczyce Wołkowysk miasto, Rudziszki z ter- 
minem objęcia 1 grudnia 1931 r. 

Termin składania ofert upływa 6 fisto- 
pada b, r., o godzinie 12 w południe. Szcze- 
gółowe warunki podańe są w ogłoszeniach, 
wywieszonych na wymienionych stacjach i 
w gmachu Dyrekcji. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie, 

7 A AS 

bez namysłu, aby go uspokoič, ale ser- 
ce ścisnęło mi się boleśnie. 

— Prawda! — ożywił się widocz- 
nie. — Naturalnie, ona musi żyć! Za- 
wsze to mówię. A oni twierdzą, że ona 
umarła. Mówią, że sama się zastrzeli- 
ła. Ale my sami o tem wiemy najlepiej. 
Nieprawdaż, my wiemy najlepiej? 

— Oczywiście! 

— Właśnie, mówię ta wszystkim. 
Pani i ja wiemy najlepiej. Ona jest ran 
na i uwięziona. Czy nie mam racji? 

— Ma pan rację. 

— Więc wszystko w porządku. Po- 
jadę do Rosji i wydostanę ją. Uratuję 
oboje. To jest moje zadanie. 

Tegoż wieczora widziałam go w 
kawiarni, odwiedzanej przez  rosyj- 
skich emigrantów. Widziałam, jak topił 
swą rozpacz w winie. Bez Marii, bez 
kochającej kobiety, która trzymała go 
w ręku, Grzegorz Mikołajewicz ginął 
zwolna. Ale postanowienie jego wyjaz- 
du do Rosji pozostało  niewzruszone. 
Radziłam mu zostać i pracować z ge- 

ŁO w 0 

SKLEP FUTER 
i pracownia kuśnierska 

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA Nad program: 
Ostrobramsks 5 

Porudomiūskich 
zostały przeniesione do nowego lokalu przy ul. 

Niemieckiej 28, Fic w 7 13-72 
Od piątku 30 października b. r. Od godz, 4 — „Przygody w obłokach" 

Od godz. 6—8—10 „SONIA, S*NIA, SZCZĘŚCIE ME“ z Harry Liedtke 
„Małżeństwo za tysiąc lat". Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 

Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna od 3.30 do 10 w. 

  

Kino „Helios“ | 

  

Kino „Hollywood“ 
Wszechświatowy przebój óźwiękowy Niezrównany król ekranu 

IwAN MOZŻUCHINE=+» LIL DAGOWER=i=« BETTY AMANN " 

RADZI MURAT 
Według słynnego arcydzieła LWA HR. TOŁSTOJA. Reżyser Aleksander Wołkow. Najpotężniejszy 

mcnumentalnym 
dźwiękowcu 

(Biały 
sZza tan) 

ze wszystkich dźwiękowych i nie- 
mych filmów ostatnich sezonów całego Świata. Dodatki dźwięk. Film jednocześnie wyświetla się w dwóch kinach „Helios“ i Hollywo 

Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Wkrótce korona Polskiej czołowej twórcz”ści filmów dźwiękowych 10 z Pawiaka. 

  

DŹWIĄKOWE о;0 

CGIIINC 
WIELKA 47. tal. 15-41 

  

Prześliczny przebój 
Coś, czego się jeszcze nie 

dźwiękowy 

widziało! Cud najnowszej techniki! 

R A M & @ Pieśń DźuNGLI 
wykcnał i reżyserował na Sumatrze ERNEST SCHOEDSACK. Mrożące krew niewidziane do= 
tychczas sceny. Film ten jest przedmiotem ,odziwu na całym świecie. 
wartość artystyczną Dla młodzieży dozwolone. Atrakcje dźwiękowe. 

Ze względu na wysoką 
Na 1-szy seans ceny 

zniżone. Początek o g. 4, 6,8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. 

Następny program „Nieśmiertelna miłość" 

  

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI m. WILNA 

BILANS SUROWY 
na dzień 1 października 1931 r. 

  

    

       
oowazai 

złote ge. lziote gr. 
Kasa i sumy do dyspozycji 297.570.08 ||] Kapitał zakładowy 100.000.— 
Papiery waLlośćiwne własne 216.184.— || Fundusz zasobowy 31.083.60 

5 z funduszu zasobowego 6.660.— || W k łady 2 5022.885.19 
Walaty obce wlasne 21.458.74 || Kredyt udzielony Kasie na -emont domów 140 000.— 
Weksle zdyskontowane 1257.257 32 || Zobowiązania inkasowe 4.779,04 

2 protestowane 61.847.62 || Ró ż ne у 6.997.85 
Pożyczki na remont domów 176.470 — || Procenty i prowizja 410.400.69 

„ term, na zob, dłużne i pod zast. papier. wart. 221.518.68 || Należności Skarbu 4.485.88 
„ zabezp. hipotek., inaczej i udziel. Gmin. Miejsk. 3228.266.19 

Korespondenci 13.079.050 
Ruchomości 32.586.90 
Koszty handlowe 145.070 94 

„ organizacyjne 13.800 — 
Różne 19.706.49 
Organizacja Zakładu Zastawniczego 9.156.24 

5720.632.25 5720.632.25 
ink 373.241.50 || Różni za inkso 373.241.50 

Diodas 7 2268 487 48 || Depozytarjusze 2268 487 48 

8862 361.23 8362 361.23 8362 361.23 6 

Prezes Zarządu: (—) Józef Korolec Dyrekcja Gł. Buchalter: (—) Michał Gruźdź 
(7) Antoni illinicz (—) Anatol Fried 

  

  

RESTARACASAVOJ" 
Telef. 69. 

ma zaszczyt zawiadomić Szanowną Klijentelę, iż od soboty 31-go 

października codziennie od godz. 9-ej wiecz. do 2-ej w nocy 

  Do wynajęcia 

sklep 

  

2 mieszkania 
7 8 pokoi i 4 pokoi ze 
wszelkiemi wygodami 
nowoczesnemi, wanna 

na miejscu do wyna- 
pierwszo- ięcia. Wilno, ul. Sło- PRZYGRYWAĆ BĘDZIE ока ORKIESTRA || iecis, Wilno, 

Restauracja została powiększona o jedno piętro gdzie mieści się |] m —— m 
—DUŻA SALA oraz GABINETY — Duży pokój 

Przyjmują się zamówienia na wesela, 

Pierwszorzędna kuchnia gorące zakąski przy bufecie, 

*'—CENY DOSTĘPNE. — 

      

ILEKARZE! 
AKUSZERKA 

Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, u- 
suwa zmarszczki, piegi, 

Dr. Med. wąęgry, łupież, brodaw- 
Em.Cholem ki, a sy 

Urolog 
Choroby nerek,  P€- POWEWANANININNKZNKA 

wych przyj 12 — a KOSMET "A 

GABINET 
i 5—7. Jagiellońska 8 
tel. 10-63. 

Racjonalnej 
osmetyki 
leczniczej 

WILNO, 
Mickiewicza 31-—4 

kobiecą . 

Urod konserwu- 

rem unali, 
je, dosko- 

b odświeża usuwa 
й SsbeErg jej skazy i braki. Masaž 

Dr Kenig > Sis i ciała (panie). 
choroby skórne, wene- Szęsczne opalanie cery, tyczne | moczopłciowe Wypadanie włosów. | 

Mickiewicza 4; łupież. Najnowsze zdo- 

  

  

    

Dr Ginsberg « 
Cheroby skórne, we- 
neryczne i moczopł io- 
we. Wileńska 3, od 
8 — 1 14 — 8. Те! 
567. 

      

tei. 10-90, bycze kosmetyki racjo- 
Od 9—12 1 1—8 nalnej 

mmm Codziennie od_g. 10—8 
—— W. Z. P. 43.   

Fachowa obsługa. 

ŚMIAŁOWSKA poprawia, pielęgnuje 

przeprowadziła się nl,oraz usuwa wady skóry 

bankiety i t. p. (balkonowy - frontowy) 
ładnie odnowiony Z 
meblami lub bez, Wan- 
na, światło elektryczne 

tanio od zaraz 
Mickiewicza 48—5 

Do wynajęcia 
zaraz sklep z mieszka- 
niem ul. Kalwaryjska 

na/bardaiė) 
zaniedbans 

  Cerę 

Gabinet +„ Nr. 2. Dowiedzieć się 
Kosmetyki © e dič na miejscu. 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. Pokój 
i umeblowany, używal- 

e kir Pi ność salonti, łazienki, 
Przyj. w g. 10 - _ Dobre obiady na miej- 

w. Z. P. JA % scu, Objazdowa 6 m.7. 

Słoneczne 
mieszkanie 5 pokojowe 
z łazienką, wygodami 
tarasem, ogródkiem 
elektrycznością i piw- 
nicą, (w tem 2 pokoje 
= i a dl ay A IJ 
ciem). ękne 

dzielnicy przed pia em DO wynajęcia 
Św. Piotra i Pawła, w najruchliwszem punk 
Codziennie od g. 2 docle W. Pohulanki sklep 
4.30 po południu, nai mieszkanie na salce 
miejscu ul, Kościuszk 4 pokojowe, Wiadomość 
Nr. 25. W. Pohulanka 27 m, 20 

u właściciela. Pokój i, т 
око! 2POKOJE 

2 MIESZKANIA 
ze wszelziemi wygoda- 
mi 4 i 5 pokoi, łazien- 
ka, może być częścio- 

wo umeblowana. 
Św. Ignacego 5, m. 2. 

wygody 
łazienka, używ. kuchni 
Wiwulskiego 6-c m.14 z baikonem, mogą być 

—- umeblowane z užywal- 
Mieszkanie nością kuchni do wy- 

najęcia, Mickiewicza 15 
4-pokojowe do wyna- m. 22 od godz. 1—4 p.p. 
jęcia. Wiłkomierska 13. х 

  

  

przy ul. Wileńskiej 20. 4 pokojowe, gruntow= л 
nie odremontowane do tormator*, Krėlewska 3, 
wynajęcia. Dowiedzieć 
się u- dozorcy domu 
Nr. 37 przy ulicy Wi- 

PROŻNEŃ 

. damskie i męskie ubra- 

my „Informator” 

Mieszkanie omów, kamienic do 
D kupna poszukuje- 

my i polecamy. „In- 

    

Kupię domek 
drewniany lub muro- 
wany z ogrodem w ce- 
nie do 20.000 zł. Go- 
tówkę zapłacę. Ołerty: 

„. Kasztanowa 7 m, la. 

Okazyjnie sprzedsz mieka i pro- 
Palta zimowe damskie duktów wiejskich 
i męskie, garnitury, su- z majątków 
kienki, rėžne futra,ko- KORWIE 
żuchy, skórki tutrzane, j MEJSZAGOŁĄ 
różne aterjał na 
Se ans Dominikańska 1. 

nia, różne jedwabie, (gmach hotelu europej- 
bielizna, swetry i try- skiego). Mleko codzien- 
kotaże, obuwie, dywa- nie Świeże, przywożone 
ny perskie, różne meb- Z majątku. Masło wy- 
le stołowe i salonowe, borowe, sery białe i 
elektroluxy, kasy ognio bardzo dobre z mleka 
trwałe, serwis angielski, tłustego Śmietanka wy- 
maszyny do szycia i sokoprocentowa, sery 
pisania, pianina i for- litewskie, rniód, jaja, 
tepjany, 2 motory ele- krupy jęczmienne. 
ktryczne, samochody, Wszystkieprodukty 
mo'ocykle,teodolit,bry- Świeże i w bardzo do- 
lanty, zegarki i wiele  brych gatunkach. 
różnych, pozostałych z 

Mamka licytacji fantów sprze- 
d 
«ie LOMBARD poszukuje posady. Po- 
Biskupia 12. narska 38—1. 

Mieszkań Udzielam Iekcji 
wybór polecamy. „Infor niemieckiego 
mator* Królewska 3. Wiwnlskiego 6-c m. 14. 

łynów, folwarków, 
M majątków poszu- 

kujemy i poleca- 
Kró- 

leńskiej. 

  

  

  

  

Przybłąkał się 
"PIES 

buldog RÓ 2 żółtej 
szerści, z obcietemi u- 

o: „„Szami i ogonem, W ra 
Od niewypiacalnych zie niezgłoszenia się w 

ciągu 3-ch dai wlašci- 
DEUŽNIK O Woicia psa po jego od- 
windykujemy naležy- biór, pies uważany bę- 
tości, „Intormator“, dzie za własność, Be- 

Królewska 3. liny 48 m. 1. | 

    

chać i nie cofał się. Kiedy zaś zwróci- prosto, jakby Grzegorz Radkiewicz wy przez Bułgarję i Rumunię, (którym uda 
łam się osobiście do generała z proś- jeżdżał sobie na zwykłe polowanie i ło się dostać na terytorium Z.S.S.R. 
bą, aby wpłynął na pieszczęsnego czło miał wrócić wieczorem. Pierwszem je- przy pomocy tajnych agentów rumuń- 
wieka, generał odpowiedział, że dla go zadaniem było dowiedzieć się, czy skich), rzucili dwie bomby w wydzia- 
Rodkiewicza najlepiej będzie wyjechać. 

— Pani sama widzi, co się z nim 
stało. \ 

To człowiek stracony, jeśli zostanie 
tutaj — zginie marnie. Doskonały ofi- 
cer może spaść bardzo nisko. Lepiej 
będzie dla niego, gdy umrze w walce 
z wrogami. 

Starym swym paszportem Radkie- 
wicz nie mógł się już posługiwać. Zwró 
cił się do mnie o pomoc, ustąpiłam, czu 
jąc, że w słowach generała K. była 
szczera prawda. Po kilku dniach wa- 
hania, wystarałam się dla niego o pa- 
szport rumuński. aa 

Nic już nie mogło przeszkodzić je- 
go wyjazdowi. Po raz ostatni spotkaliś 
my się w. restauracji we troje: generał 
K. Radkiewicz i ja. Dziwne to było 
śniadanie. Zdawało mi się, że mąż Ma- 
rji już umarł, Miałam taki ciężar na 
sercu, że nie mogłam jeść. Ale generał 

Marja i Sydney żyją jeszcze, następnie 
odnaleźć, gdzie są więzieni i skomuni- 
kować się z nimi, a wreszcie, gdyby w 
inny sposób nie można było ich uwol- 
nić, wysadzić więzienie i wyprowadzić 
uwięzionych, korzystając z ogólnego 
zamieszania. Zanim jednak zastosuje 
te ostateczną broń, miał uprzedzić mnie 
i generała, pod dwoma konspiracyjnemi 
adresami w Paryżu. 

Dla niego było to rzeczywiście nai- 
lepsze, że mógł wyjechać, ale jakże 
smutne było pożegnanie! W ostatniej 
chwili miałam ochotę zatrzymać go. 
Ale mimo wszystko wyjechał dnia tego 
przez Rumunję do Rosji. ' 

Tygodnie mijały. Od Radkiewicza 
nie mieliśmy żadnych wiadomości. 

Ale nagle w gazetach ukazała się 
wzmianka: 

: Wybuch na Łubiance 
„Dmia 6 czerwca wieczorem dwaj 

‚н Oj wierze! — odpowiedziałam nerałem K., ale on nie chciał o tem siu K. wydawał rozkazy tak spokojnie i „biali* oficerowie, przybyli z Paryża, 

Drukarnia Wydawnicza „Słowo”. 

  

le paszportowym G.P.U. 
Wybuch zabił jednego z urzędników 

G.P.U. a drugiego ciężko ranił. 
Oficer, który rzucił bomby G. M. 

Radkiewicz został zabity, a towarzysz 
jego również „biały* oficer zaareszto- 
wafy w okolicach Połocka. Według 
informacyj z Warszawy, sanitarne ka- 

retki wywiozły z Łubianki sporo zabi- 
tych i rannych". 3 

Tak zginął Radkiewicz, oddając 
cie w ofierze mszcząc się za ukochaną 
żonę. Dwa miesiące później nadszedł 
do mnie przez Warszawę list, wysłany 
wigilją zamachu, w którym zawiada- 
miał, że „jutro spróbuję uwolnić óbo- 
je, a jeśli się to nie uda —- żegnajcie! 

KONIEC 

-2.£2 
Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 

  

  


