
ROK X. Nė 253 (2761) 

SŁOWO 
WILNO, Wtorek 3 listopada 1931 r. 

Redakcja } Administracja, Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 da 4. Telefony: 

   

  

   
grzesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7zł. 

PRENUMERATA miesięczna z Odniesieniem do domu lub z 

Ke, 80259, W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 

  

c 

Konto czekowe P.K.O. Redakcja rękopisów 

Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
niezamówionych nie zwraca. Administra.. 

cia nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELS | 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 
BUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodziniiezow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HMORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
FWIENIEC -— Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — uł Suwalska 13 — $, Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch““, 

Kia LDSS MPLA 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane miimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczpe o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administracje zmieniane dowolnie. Za dostarazenie numeru dowodowego 20 or. 

  

NIEŚWIEŻ — 14 

— A. Laszuk. N. -SWIECIANY 

    

$ 

Ratuszowa — Księgarnia Įažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

<- Księzarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — Si. Bednarski.. 

Zwierzyński. ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

Zwycięstwo konserwatystów ŚRODOWE POSIEDZENIE SEJMU Rozruchy na Cyprze 
angielskich a racja stanu Polski 

Zwycięstwo konserwatystów angiel 

skich przy wyborach, którzy otrzymali 

kilkanaście razy więcej mandatów, niż 

partja pracy, uważać należy z punktu 

interesów polskich za objaw pomyśl - 

ny. Niema bowiem partji politycznej w 

Europie więcej niechętnej względem 

Polski i zagrażającej żywotnym na- 

szym interesom, jak Labour Party. 

Żadna z gazet europejskich w tym 

stopniu nie popiera antypolskiego ru- 

chu Ukraińców w Małopolsce Wschod 

niej, jak The Manchester Guardian, 

organ |labourzystiów. Posłowie z tej 

grupy przyjeżdżali do Wschodniej Ma- 

łopolski, wchodziii w kontakt z Ukra- 

ińcami i dając im nadzieje na pomoc 

Anglji, przeciwdziałali ugodzie polsko- 

ukrańskiej. 

W Lidze Narodów minister spraw 

zagranicznych  labourzystów Hender- 

san był przewodniczącym komisii, ma- 

jącej rozpatrywać skargi Ukraińców 

Wschodniej Małopolski i nie ulega wąt 

pliwości, że stanowisko jego byłoby 

dia nas nieprzyjazne. 

W sprawie t. zw. korytarza pomor 

skiego labourzyści byli zdecydowany- 

mi zwolennikami oddania go Niemcom. 

Jeżeli uświadomimy sobe, że sena- 

tor Borah wypowiedział się przeciwko 

posiadaniu przez Polskę „korytarza“, 

— to przyznać musimy, że labourzyści 

u władzy w Anglji wytworzyliby zgod 

ny front anglo-saski przeciwko żywot- 

nym polskim interesom. 

Labourzyści są dla nas niebezpiecz 

niejszym czynnikiem polityczhym, niž 

hitlerowcy. Hitlerowcy, będąc zwolen- 

nikami nietylko uzyskania korytarza, 

lecz i przyłączenia Austrji do Niemiec 

(Anschlussu), rewindykacji Alzacji i po 

Lotarynglji, osłabiają skupienie ener- 

gji niemieckiego narodu ku jednej spra 

wie, sprawie naszego Pomorza. Przy 

porozumieniu w sprawie Anschlussu, 

przy poparciu przez nas sprawy re- 

windykacji kolonii i zniesienia od- 

szkodowań, możemy nawet z hitlerow- 

cami zawrzeć ugodę na mocy status 

quo naszego terytorjalnego. Realne in- 

teresy mogą nas dzielić i łączyć; na- 

tomiast nierealne interesy, lecz penty 

doktryny skierowują labourzystów prze 

ciwko nam. 

Łabourzyści u władzy —- to zwięk- 

szenie niebezpieczeństwa sowieckiego, 

to wzmacnianie Rosji kredytami angiel 

skiemi. Wprawdzie romans ich z bol- 

szewikami jest już inny, niż był w r. 

1920, kedy w przeciwdziałaniu wszel- 

kiej pomocy Polsce i uznaniu rządu bol 

szewickiego upatrywali labourzyści dro 

gę do wydźwignięcia gospodarczego 

Anglji i realizację socjalnych ideałów 

w Europie. W ostatnich latach prasa 
bolszewicka z niechęcią pisała o par- 

tji Pracy, nazywała ją służką kapita- 
lizmu.. Znaczny już odłam Partji Pra- 

. cy uważa, że bolszewizm jest krzywem 

zwierciadłem socjalizmu. Jednak stosu- 

nek konserwatystów do Rosii sowie- 
ckiej w każdym razie jest bardziej nie 

chętny, niż nawet prawicowego odła- 
mu labourzystów, albo Lloyd George'a, 
nałeżącego dziś do opozycji. : 

Konserwatyšci angielscy ze wzglę- 

du na ich postulat zadzierzgnięcia šciš- 

lejszych więzów gospodarczych z do- 

minjami, będą przeciwnikami dumpin- 

gu sowieckiego, Kanada bowiem i Au- 

stralja, dostarczające surowców Wiel - 

kiej Brytanii, są naturalnymi współza- 

wodnikami Rosji sowieckiej, Ich wzmo 

żony wywóz zastąpił lukę, jaka istnia- 

ła w pierwszych latach powojennych, 

Z powodu braku rosyjskich surowców 

i dziś usiłują przeciwdziałać zjawieniu 

się ich na rynku Wielkiej Brytanii. 
Gdy w sprawie chińskiej labourzy- 

ści są zwolennikami polityki ustępstw, 
i nieinterwencji i zaniedbują umocnie- 
nie bazy angielskiej w Singapoore, a 
dziś są przeciwnikami akcji japońskiej 

w Mandżurji, konserwatyści angielscy 

—zwolennicy energicznej polityki wo- 

bec Chin nie będą przeciwstawiali 

się akcji japońskiej w Mandżurji, która 

przez oderwanie od Chin Mandżurji, a 

może w przyszłości i Mongolii osłabi 

Chiny i wzmocni Japonję. Wzmocnie- 

nie zaś Japonji musimy uważać za fakt 

pożądany, gdyż silna Japonja jest czyn 

nikiem, osłabiającym Rosję. 

Pod względem gospodarczym zwy- 

cięstwo konserwatystów jest zwycię- 

stwem angielskiego funta i niedopu- 

szczeniem do dalszego spadku waluty 

angielskiej. Rząd konserwatywny przez 

deflację podniósł angielski funt al pa- 
ri, miało to ze względu na zwiększe- 

nie poziamu cen w Anglji dla niej kon 

sekwencje w pewnym względzie niepo 

myślne, lecz cztery miljardy funtów, 

inwestowanych przez Wielką Brytanję 

zagranicą, czyni Wielką Brytanję za- 

interesowaną w stabilizacji funta na 

możliwie wysokim poziomie. Pisaliśmy 

niedawno o szkodliwei dla nas pod 

względem gospodarczym konsekwencji 

spadku funta angielskiego. Zwycięstwo 

zaś konserwatystów jest czynnikiem, 

przeciwdziałającym owemu spadkowi, 

wzmacniającym zaufanie świata do go- 

spodarki angielskiej. 
Program jednak konserwatystów 

unji celnej z kolonjami sprzeciwia się 

interesom wywozu Europy do Wiel- 

kiej Brytanii, która w bilansie wielu 

państw europejskich odgrywa pierw- 

szorzędną rolę i stanowi 10 proc, na- 

szego wywozu w ostatnich czasach.. 

Władysław Studnicki. 
  

Losowanie dolarówki 
ARSZAWA. PAT, — W dniu 2 listopa- 

da odbyło się piąte łosowanie premij 4-pro- 
centowej premjowej pożyczki dolarowej se 
rji III, Główna wygrana w sumie 12 tysięcy 
dolarów padła na Nr. 40.649; po 3 tysiące 
dolarów wygrały niimery 919.593 i 200.089, 

tysiąc dolarów — NrNr 733,276, 504.411, 
1.449.593, 773.334, 221.123, 1.424.196 i 
136.644. Po losawniu premij 4-procentowej 
pożyczki dolarowej losowano -premje 3 proc. 
premjowej pożyczki budowlanej serji I. Głów 
na wygrana w sumie 250/tysięcy złotych pa- 
dła na Nr 884,343, 50 tysięcy złotych — Nr 
209.419 i po 10 tysięcy złotych wygrały nu- 
mery 299.812, 760,939, 599.618, 672.807, 
158,581, 93.944, 594.722, 541,939, 572,505 i 
Nr 317.052. 

Rezultat podróży 
Litwinowa 

MOSKWA. PAT. — Podróż Litwi 
nowa do Turcji uwieńczona została na- 
razie podpisaniem protokółu, przedłu- 
żającego na dalszy 5-letni okres ukła- 
dy, istniejące między Turcją a Sowieta- 
mi. Protokół obejmuje pakt przyjaźni 
i neutralności z dnia 17 grudnia 1920 
roku wraz z trzema protokółami dodat 
kowemi i z umową morską z 7.3 r. b. 

  

WARSZAWA, (tel. wł. 2.XI 31). 
Następne posiedzenie Sejmu odbędzie 
się w Środę, dnia 4 listopada r. b. o 
godz. 16-ej. Na porządku dziennym 
między innemi sprawozdanie i wnio- 
sek posłów PPS w sprawie autonomii 
ziem Rzeczypospolitaj, zamieszkałych 
w większości przez ludność ukraińską, 

oraz odczytanie rządowego projektu 
ustawy o kolejach podczas wojny. 
Na następnem posiedzeniu, które od- 
będzie się w piątek dn. 16 listopada 
r. b. odbędzie się prawdopodobnie 
pierwsze czytanie budżetu i możliwe 
jest ekspose Ministra Skarbu, Jana 
Piłsudskiego. 

8 NOWYCH PROJEKTÓW RZĄDOWYCH 
WARSZAWA, (PAT). Rząd wniósł 

do Sejmu 8 nowy.h projektów ustaw, 
dotyczących naszego życia gospodar- 
czego. Na czoło tych ustaw wysuwa się 
projekt ustawy w sprawie zmiany pań- 
stwowego po satku przemysłowego, da- 
lej ldą ustawy o specjainym podatku 
od nisktórych zajęć zawodowych, o 
państwowym podatku od energji ele- 
kirycznej czaz o zmianie ustawy z dn 
2 slerpnia 1926 r. o podatku od Iokall. 
Pozatem wniesiony został projekt u- 
stawy o zatwierdzeniu zmian statutu 
Banku Polskiego Zmiany te przewidują 
możność wprowadzenia w skład Rady 
Komisarza Banku, który może być u- 

Akcja Komitetu do 
WARSZAWA, (Pat). W wyniku 

dotychczasowej akcji Naczelnego Ko- 
mitetu do spraw bezrobocia w dzie- 
dzinie zwiększenia stanu zatrudnienia 
oraz odpowiedniej działalności inspek- 
torów pracy zdołano zatrudnić ogó- 
łem 10.190 bezrobotnych, w tem 6499 
osób w okresie do 21 października i 

rzędnikiem państwowym, co ma na ce- 
lu ściślejszą współpracę Banku z Mini- 
sterstwem Skarbu, oraz znoszą niektó- 
re nieaktualne artykuły, np. dotyczące 
doradcy finansowego. 

Następnie wniesiona została ustawa 
w sprawie zmiany ustawy o mierni- 
czych przysięgłych, projekt ustawy о 
zarobkowym przewozie osób i towa- 
rów pojazdami methanicznemi. 

Wreszcie minister skarbu przesłał 
Sejmowi do zatwierdzenia rozporządze- 
nie ministrów skarbu | przemysłu i 
handlu oraz rolnictwa z dnia 30 wrześ- 
nia r. b. o uldze celne] na rodzynki 
perskie. 

Spraw Bezrobocia 
3691 w czasie od 21 października do 
1 listopada r. b. Ta ostatnia cyfra 
dotyczy głównie zwiększenia stanu 
zatrudnienia w cukrowniach naskutek 
wprowadzenia w życie zasady poro- 
zumienia Naczelnego Komitetu z 
przedstawicielami cukrownictwa. 

KARA ŚMIERCI w TORUNIU 
TORUŃ. PAT. — Przed sądem okręgo- 

wym w Toruniu odbyła się w dn, 2 bm. 

rozprawa w trybie doraźnym przeciwko Pio 
trowi Klamrzyńskiemu i Edmundowi Schuel-- 

kemu, oskarżonym o dokonanie szeregu na. 
padów i zabójstw w celach rabunkowych. 
Sąd po zbadaniu świadków i wysłuchaniu 

przemówień prokuratora i obrońców wydał 
wyrok, mocą którego obaj oskarżeni zostali 
skazani na karę śmierci, Oskarżeni wyrek 
przyjęli spokojnie. jeżeli p. Prezydent Rze- 

czypospolitej nie skorzysta z prawa łaski, 
wyrok zostanie wykonany w ciągu: 24 go- 
dzin na podwórzu więziennem w Toruniu. 

Krwawy wieczór w Borysławiu 
BORYSŁAW, (Pat). Wczoraj wieczorem 

Stanisław Kluska zastrzelił swą narzeczoną 
Janinę H rbnink, a następnie ciężko zran ł 
jej siostrę Aniełę. Po dokonaniu zabójstwa 

morderca udał się do swego domu, gdzie za- 
strzelił gospodynię, a następnie wystrzałem 
z rewolweru w usta pozbawił się życia. 

  

POWRÓT PREMJERA LAVALA 
PARYŻ. (Pat). O godzinie 14-ej 

przybył tu premjer Laval, powi 
tany przez ministrów, przedstawi- 
cieli poszczególnych ministerstw 
oraz liczne tłumy publiczności, 
która gorąco okiaskiwała prem- 

chwili, gdy premjer przybył do 
gmachu ministerstwa spraw we- 
wnętrznych. Tutaj premjer o- 
świadczył, że jest oczarewany 
podróżą, przyczem premjer po- 
wtórzył raz jeszcze, że spodzie- 

ATENY, 31.10. — Według donie- 
sienia dzienika „Acropolis* został na 
Cyprze aresztowany burmistrz stolicy 
wyspy ze względów politycznych. An- 
gielski gubernator wyspy wydał do 
ludności rodzaju proklamacji - ultima- 
tum, w której żąda w przeciągu 24 go- 
dzin, by ludność wróciła do swych nor 
malnych zajęć. W przeciwnym razie 
gubernator grozi jaknajdalej idącemi 
represjami. 

Równocześnie w ultimatum ludność 
została ostrzeżona, iż nietylko ujęcie 
kogokolwiek z bronią w ręku, ale na- 
wet próba wywołania przez ludność 
większego zgromadzenia, lub  zamie- 
szek, będzie karana natychmiast po- 
wieszeniem. 

Proklamacja wywołała wśród lud- 
ności niesłychane wzburzenie. Sklepy i 
warsztaty pracy są pomimo to dalej 
zamknięte i wszelkie życie publiczne 
zamarło. Jedynie dochodzą wiadomo- 
ści o krwawych zamieszkach w głębi 

wyspy. 
LONDYN, 31.10. -— Według oficjal 

nego komunikatu brytyjskiego dla spr. 
kolonjalnych, zaburzenia na Cyprze ma 
ją charakter sabotażowy, co zmusiło gu 
bernatora do zarządzenia całego szere- 
gu aresztowań oraz zastosowania re- 

esji. 
ATENY, 31.10. — Zawiązał się tu 

komitet mający na celu akcię za przy- 
łączeniem wyspy Cypr do Grecji, przy: 
czem na czele tego Komitetu stoi sze- 
reg wybitnych osobistości  politycz- 
nych. 

Jak żyje prezydent 
Hoover 

Do niedawna zdawało się, że gwia- 
zda prezydenta Ameryki Hoovera 7a- 
czyna już przygasać, że Hoover, które 
go urzędowanie przypadło na okres 
największego kryzysu w Stanach Zjed 
noczonych, opuści swe stanowisko, za- 
pomniany przez wszystkich. 

Jednak Hoover pod koniec swego 
urzędowania potrafił znowu  zaintere- 
sować swą osobą cały świat. Od kil- 
ku tygodni nazwisko prezydenta amery 
kańskiego nie schodzi z ust wszystkich 
obywateli starego i nowego świata. W 
pismach ponownie ukazały się jego fo- 

POSTAWY — Księgarnią Polskiej Macierzy Szkolno . 
STOŁPCE —- Księgarnia T-wa „Ruch*. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, «l. Mickiewicza 13. 

— M, Lewin--Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 

WiLEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. juczewska. 

"ow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

Z KOWNA 
KONGRES SO0CJ£L-DEMOKRA- 

TÓW © WILNIE 
KOWNO. (Pat). Na kongresie 

socjai-iemokratów wszyscy mów 
cy podkreślali, że partja w ciągu 
ostatnich 6 lat była zmuszona do 
bezczynności. Partja postanowiła 
nadał pozostawać w ostrej opo- 
zycji do obecnego rządu. W kwe- 
511 wileńskiej kongres wypowie- 
dział się za koniecznością ple- 
biscytu. 

ZLIKWIDOWANIE OBOZU W 
WORNIACH 

KOWNO. (Pat). Na wniosek minl- 
sterstwa obrony kraju z dniem 1 b. m. 
został zlikwidowany obóz koncentra- 
cyjny w Worniach, 

ARESZTOWANIE KOMUNISTY 
KOW O (Pat). Radjostacja kowień- 

ska donosi: W Kłejpedzie został ujęt. 
instruktor partji komunist cznej Gold 
berg (Kugelman), który zajmował wy- 
bitne stanowisko wśród komunistów 
niemieckich I obecnie przybył jako In- 
Struktor do Kłajpedy. ю 

DR. SZAULIS POSŁEM W 
BERLINIE 

KOWNO. (Pat). Posłem litewskim 
w Berlinie został mianowany dr. Szau- 
lis. Rząd niemiecki udzielił swego 
agrement. 
ERĄ WIZ SNES TIA 
tograije obok artykułów, opisujących 
jego życie prywatne, 

Parlament amerykański daje prezy- 
dentowi Stanów Zjednoczonych moż- 
ność prowadzenia życia na szeroką sto 
pę w Białym Domu i poza granicami 
prezydenckiego osiedla. 
meryki otrzymuje rocznie do swej dy- 
spozycji pół miljona dolarów. Z sumy 
tej prezydent otrzymuje 100,000 dola- 
rów (75.000 dolarów jako pensje i 25 
tys. na podróże i cele reprezentacyjne). 
Pozostałe 400.000 dolarów przeznacza 
się na utrzymanie kancelarji prezyden- 
ta i konsekrwację Białego Domu.W prze 
ciwieństwie do Francji, gdzie prezy- 
dent z własnej kieszeni opłaca całą 
służbę do kucharza i szofera włącznie, 
w Ameryce wydatki na utrzymanie ca- 
łego sztabu służących w domu prezy- 
denta pokrywa skarb, przyczem pań- 
stwo płaci nawet za lekarza nadworne 
go i fryzjera. 

  

SENATOR BORAH 
KANDYDATEM NA PREZYDENTA ST. ZJEDNOCZONYCH 

jera. Owacje powtórzyły się w wa się, iż podróż jego nie będzie 
bezowocna. 

KONFERENCJA Z DOUMEREM 
PARYŻ. (Pat). W palacu Elizeįskim mera i premjera Lavala, która trwała 

odbyła się konferencja prezydenta Dou- przeszło godzinę. 

PREMJER LAVAL © WYBORACH ANGIELSKICH 

LONDYN, PAT, — W wywiadzie z korzystny dla współpracy francusko- 
przedstawicielami prasy Laval, przy- angielskiej, która dziś jest jeszcze nie- 
bywszy do Plymouth, oświadczył m.in., zbędniejsza, niż kiedykolwiek dla bez- 
iż wynik wyborów w Anglji jest wielce pieczeństwa świata. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
Siódmy dzień procesu.—Czy sędzia Demant będzie pociągnięty 

do odpowiedzialności.—Dalsze zeznania świadków. 
WARSZAWA, 2.11. (tel. własny). 7-my 

dzień procesu przeciwko przywódcom 

darczem Sądu Apelacyjnego rozpatrywano 
wniosek obrony, żądający pociągnięcia do 

- nie 
trolewu; jednocześnie na posiedzeniu gospo- rzeń. Świadek odpowiada przecząco. 

odczytanie zeznania, złożonego w śledztwie, dek ten przedstawił obszernie . działalność 
przypomni świadkowi zaszłych 'wyda stronnictw Piasta, Wyzwolenia i PPS na te- 

renie województwa krakowskiego, aż do kon 
Św. Kec, drożnik, opowiada 0 mowie gresu w czerwcu 1030 r., oraz wystąpienia 

Witosa w Wilkowicach, gdzie świadek sły- poszczególnych oskarżonych na tym terenie. 
odpowiedzialnosci sędziego śledczego, p. De szał, padające z jego ust zdanie: ludzie ci, Działalność ta — według zeznań świadka, 
manta. Sąd Apelacyjny orzekł, że prawo de- którzy doszli do władzy, muszą być wycofa- opartych na bogatym materjale informacyj- 
cyzji w tej sprawie należy zostawić preze- ni z rządu, Adw. Szurlej: Wycofani czy ze- nym, stawała się od 1928 roku coraz ostrzej 
sowi Sądu Apelacyjnego. Od Prezesa więc 
zależy, czy sędzia Demant będzie ia- 
dał dyscyplinarnie za swe rzekome niedbal- 
stwa służbowe na terenie twierdzy brzeskiej. 

Sam proces rozpoczął się przy pustej sa- 
li o godz, 10-ej. Przystąpiono do badania 
świadków. Nie wiele pamiętają, coś niecoś 
tylko nowego dorzucają do zeznań złożonych 
już przed sądem, Mówią przeważnie o wie- 
cach Witosa, 

St poster. Stanisław Wała- 
szek z osady Rudno mówi o zebraniu, urzą 
dzonem przez Witosa. Witos mówił, że Cze- 
chowicz powiedział, iż przeprowadzi wybo- 
ry z pieniędzy podatkowych — zeznaje świa 
dek, — potem mówił, że szabla Marszałka 
Piłsudskiego jest bardzo ostra, ale niezbyt 
mądra i że chłopi płacą podatki, ale nie ma- 
ja kontroli ua co te podatki idą. Jeszcze mó- 
wił, że Marszałek Piłsudski przyszedł do wła 
dzy, a z nim iudzie o ciemnej przeszłości, 
którzy powinni siedzieć w kryminale, potem 
powiedział do chłopów, że jak się zbierzemy 
pod starostwem, to pokażemy swą siłę i ci 
ludzie, którzy są przy władzy, będą musieli 
się z nami liczyć i że możemy ich siłą ze- 
pchnąć, Z zeznań świadka złożonych w śledz 
twie, widać, że składając zeznanie nie po- 
wiedział on, że możemy ich zepchnąć siłą, a 
tylko, że niożemy ich zepchnąć. 

Św, Jan Noga, były komendant poste- 
runku policji w Wilkowiczach, sprawia za- 
wód, oświadczając, że uległ porażeniu i zt- 
pełnie nie pamięta, co działo się w okresie 
jego służby. Przewodniczący zapytuje, czy 

? Świadek nie pamięta, może wyco- sza i grożniejsza, Na bardzo licznych wie- 
me zepchnięci, L cach i ZA działacze wymienionych 
Również nie wiele pamięta świadek stronnictw, a w szczególności oskarżeni Wi- 

Jan Cieślak, były naczelnik gminy Brzo tos, Kiernik, Putek, Ciołkosz, Mastek i Lie 
zowej, który na wstępie oświadcza, że od berman, gwałtownie atakowali rząd i wzy- 
czasu powstania BB nie bywa na wiecach; wali do bezwzgłędnej z nim walki, zaznacza 
obrońcy się śmieją, przewodniczący zapytu- jąc, że walki ta nie obejdzie się bez rozlewu 
je, dlaczego? Okazuje się, że chodzi tylko krwi, Ton prasy tych partyj stawał się coraz 
o wzgłędy techniczne, gdyż Cieślak ma już bardziej bojowy. Kolportowano liczne ulotki 
pod 70-kę i jako człowiek starszy wogóle mielegalne, a PPS wydawała biuletyny i o- 
przestaje brać udział w życiu politycznem.  kólniki, których treść w nader ostry sób 

Św. Banek, przodownik policji, stwier- zwracała się przeciwko rządowi. Kilka takich 
dza, że słyszał, jak Witos ha wiecu wołał: dokumentów świadek składa sądowi, który 
tylko siłą można zwyciężyć. postanowił dołączyć je do akt sprawy. 

Przed sądem staje następnie świadek _ Następnie świadek szeroko omawia przy- 
Karol Piechociński, przeod, w Pod- gotowania do kongresu Centrolewu i agita- 
grodziu, który zeznaje o zebraniu „Piasta“ cję rozwiniętą przed kongresem na terenie 
we wrześniu 1929 r., na którem przemawiali województwa, zaznaczając, że na zebraniach 

Kiernik i poseł Witos. Poseł Kiernik zwoływanych w związku z tem głoszono, że 
poddał ostrej krytyce rząd i Marszałka Pił- trzeba zmusić rząd : Prezydenta Rzeczypo- 
sudskiego. Poseł Kiernik mówił, że każdy po spolitej do ustąpienia. Po kongresie — jak 
seł w Bloku rządowym kosztował kilka ty- mówoino na tych zebraniach — miał nastą- 
sięcy złotych, a potem poseł Witos mówił, pić marsz na Warszawe 
że rząd daje Żydom dostawy, Dalej świadek obszernie mówi o organi- 

Prokuraior Rause: Czy Kiernik zacjach bojowych socjalistycznych, które wy 
nie mówił, że teraz w Polsce dyktatorem jest ekwipowane były na sposób wojskowy i od 
każdy starosta? bywały ćwiczenia, W czasie kongresu kra- 

Św.: Tak, poseł Kiernik powiedział, że kowskiego organizacja hojowa liczyła 600— 
Marszałek jest ukrytym dyktatorem i że dy- 800 osób, nietylko z Krakowa, ale i z Kon- 
Ktatorem jest każdy starosta, referent i po- gresówki i Śląska, Byla tež milicja Piasta, 

liejant. uzbrojona w kije, kastety i rewolwery. Na 
Następnie zeznawał świadek Wola- dwa dni przed kongresem do Domu Koleja- 

niecki, referent wydziału bezpieczeństwa rzy w Krakowie wprowadzić miano dwa ka- 
w krakowskim urzędzie wojewódzkim. W rabiny maszynowe 
długiem, 4 godziny trwającem zeznaniu, świa Dalszy ciąg rozprawy we wtorek. 

NOWY YORK. PAT. — Senator nów Zjednoczonyćh przy najbliższych 
Barah otrzymał od grupy republikań- wyborach zamiast Hoovera. Borah 0- 
sko-postępowei propozycję wysunięcia świadczyć miał jednak swym zwolenni- 
go jako kandydata na prezydenta Sta- kom, że nie wydaje mu się rzeczą mo- 

żliwą pokonanie Hoovera. 

NIEMCY I ROZBROJEN 
W związku z w ramach dotychczasowych wydat- BERLIN. PAT, 

przesłaniem do sekretarjatu Ligi Naro- ków ogólnych na zbrojenia. O ile cho- 
dów noty rządu niemieckiego w spra- dzi o Niemcy, moratorjum nie dotyczy 
wie rozejmu zbrojeń, w której Niemcy prowadzonej już budowy niemieckich 
godzą się w zasadzie na jednoroczne jednostek bojawych i nie uniemożliwia 
moratorium zbrojeń, miarodajne koła bynajmniej rozpoczęcia budowy no- 
niemieckie zwracają uwagę, że zarów- wych pancerników zastępczych. 
no rezolucja Zgromadzenia, jak i ko- Wobec tego Niemcy uważaią, że 
mentarz 3-ej komisji Ligi Narodów ze- będą mogły kontynuować swój pro- 
zwalają na dalsze prowadzenie budo- gram zbrojeń morskich i nietylko wy- 
wy jednostek zastępczych oraz na za- kończyć budowę pancernika „B*, lecz 
stępowanie zużytego sprzętu lotniczego Žirgas rozpocząč budowę pancernika 

Chińsko-sowieckie porozumienie wojskowe? 
RYGA, 1.11. -— Nota japońska do wieckich do Cycykaru, celem reorgani 

ZSRR zawiera konkretne dane o przy- zacii armji chińskiej. Nota japońska 
gotowaniach sowieckiej akcji zbrojnej twierdzi, że nad granicą chińską odby 
w Mandžurji. Dowódca wojsk chińskich wa się nadal koncentracja wojsk sowie 
w Cycykarze gen. Maa odbył dłuższą ckich. 
naradę z delegatem sowieckiego szta- Jak wiadomo, rząd sowiecki wiado 
bu gen. w.m. Sacajan pod Błagowie- mościom tyt zaprzeczył. 
szczeńskiem. Delegat sowiecki przy- RYGA. 31.10. — Karachan odbył 
rzec miał armji chińskiej całkowite po- 
parcie ze strony Sowietów w sensie 
dostarczania amunicji, kulomiotów, sa- 
molotów, oraz wysyłania oficerów s0- 

dwugodzinną konterencję z delegatem 
chińskim Modegui w związku z za- 
ostrzeniem sytuacji politycznej w Man З, ; 

  

Przegrupowania parlamentarne w Estonii 
TALLIN. (Pat). Na wczorajszem 

posiedzeniu parlamentu deputowany 
Gustawson zakomunikował o połącze- 
niu się dwóch frakcyj parlamentar= 
nych — narodowo-demokratycznej i 

chrześcijańskiej demokracji, które u- 

tworzyły jedną wspólną frakcję pod 
nazwą „zjednoczona frakcja narodo- 
wa*. Nowa frakcja posiada 13 depu- 
towanych, w tem 9 narodowych de- 

mokratów i 4 chrześcijańskich demo- 
kratów. 

Połączenie obydwu partyj, t. j. 
narodowo-demokratycznej i chrześci- 
jańsko-demokratycznej, jeszcze nie 
nastąpiło. W obecnej chwili prowa- 
dzone są rokowania o utworzenie blo- 
ku centrowego, do którego, prócz 
wymienionych dwóch partyj, weszłyby 
jeszcze grupa gospodarcza i partja 
pracy. 

Aresztowanie szpiega niemieckiego 
PARYŻ. (Pat). W okolicy Lemberg w Lo- 

taryngji zaaresztowano byłego oficera bawar- 
skiego niejakiego barona von Berga. Władze 
bezpieczeństwa od dłuższego czasu miały uż 
na oku jego osobę, gdyż wydał się podejrza- 
ny z powodu częstych wyjazdów von Berga 

do miejscowości nadgranicznych niemieckich. 
Okazało się, że von Berg uprawiał szpiego- 
stwo. Znaleziono przy nim plany i zd'ęcia 
fotograficzne oraz dokumenty, stwierdzając” 
łączność jego z organizacją szpiegowską, wy- 
krytą na wiosnę. 
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JESZCZE O UNJI 
Czyż naprawdę wypadki lat minio- 

nych, od męczeńskiej śmierci Błogo- 
s.awionego Jozafata Kuncewicza, po 
przez tragedję chełmsko-podlaską, aż 
do współczesnych 24 parafij z Unji na 
prawosławie przeszłych w ziemi czet- 
wińskiej, nie dają miary nietrwałości 
poczynań unijnych? 

Czyż kilka miljonów rdzennych Po- 
laków, co za wielkopańską koloniza- 
cją podążyli do Wołynia, Podola i 
Zadnieprzą, i tam po przez Unję dla 
naszego Narodu zginęli, nie daią do- 
statecznej miary nieszczęścia, jakiem 
była Unja Brzeska ze stanowiska Na- 
rodu naszego i Państwa? 

Przeszłość miarą powinna być war- 
tości tych poczynań. W czasach obec- 
nych do tych doświadczeń winny dojść 
względy inne. Czem jest Unja? 

Ustępstwem co do formy; formy 
wschodniej zachowaniem, w złudnej 
nadziei, że się ją zapełni nową treścią 
zachodnią. 

W powąjennem masowem szaleń- 
stwie, które się objawia we wszyst- 
kich narodach, a które w narodzie na- 
szym znalazło swój wyraz w pokoju 
Ryskim, w ograniczeniu akcji Żeligow- 
skiego, w pogodzeniu się z istnieniem 
dziwoląga, jakm jest statut t. zw. Wol 
nego Miasta Gdańska, i tylu, tylu in- 
nych, ©.-przekleństwo potomności wo- 
łaiących czynów i zaniedbań, akcja u- 
nijna, w Polsce zrodzona, należy do 
objawów patologicznych —najgroźniej- 
szych. 

Demokracja współczesna — to lek- 
ceważenie formy, dażenia do jej za- 
niku. 

Bolszewizm — to formy zanik zu- 
pełny. = R i<Ą 

W czasach groźnego wszelkich 
form zaniku, który za sobą fatalnie 
pociąga zanik treści, wyrzekania się 
przez Kościół Rzymski rzymskiej swej 
formy, t. j. tego czynnika, który rów- 
nolegle z dogmatem i wślad za nim 
niósł cywilizację społeczną i materjal- 
ną, wyrzekanie się tej rzymskiej for- 
my nieszczęściem jest strasznem, groź- 
nem, nietylko już dla narodu naszego, 
ale i dla samego w Polsce Kościoła 
rzymskiego. || : : 

W zuchwałej mowie, wygłoszonej 
po podpisaniu umowy Laterańskiej, 0- 
śmiekił się Mussolini twierdzić, że chrze 
ścijaństwo przez to się po nad inne 
wzniosło wyznania, że w Rzymie się 
oparło i stamtąd w świat ruszyło. 

(Zuchwałe to twierdzenie należytą 
z Watykanu otrzymało odprawę. 

Lecz jeżeli chodzi o równoległą z 
duchową akcję Kościoła katolickiego 
cywilizacyjną, jeżeli rozpatrywać bę- 
dziemy dorobek kulturalny i obyczajo- 
wy państw i narodów katolickich, w 
pizeciwstawieniu do państw i naro- 
dów, które chrześcijaństwo przyjęły w 

„ iego formie wschodniej, przyznać o ty- 
le będziemy musieli rację Duce, że Ko- 
ściół katolicki, równolegle do misji, 
którą spełniał w dziedzinie wiary i dusz 
pasterstwa, niósł ze sobą pojęcia i za- 
sady państwowości, społeczności, pra- 
wa i umysłowości rzymskich, że wraz 
z chrztem i dogmatami wiary niósł tę 
dyscyplinę myśli, tę ścisłą krystaliza- 
cje pojęć prawnych i zasad państwo- 
wości, te pojęcia społeczności, civitatis 
Romanae, któremi się przejął w Rzymie 
od zarania swego istnienia. 

Tam, gdzie się kończy łacina, koń- 
czy się i cywilizacja. 

Nie jest to ani paradoksem, ani po- 
zbawionem treści powiedzeniem. Głę- 
boko w niem tkwi prawda. : 

Nie jest wypadkiem, a tylko logicz- 
nym rzeczy porządkiem, że fatalna w 
swych skutkach, a kto wie, czy nie 
praprzyczyną będącą bolszewizmu 
dziwaczna forma wspólnego władania 
ziemią, t.zn. „obszczy .na', nie przyjęła 
się i nigdy nie ustaliła w tych ziemiach 
byłego cesarstwa rosyjskiego, na któ- 
rych choć czas krótki panowała Rzym- 
sko-Katolicka Rzeczpospolita. Guber- 
nie: Połtawska, Smoleńska, Czerninow 
ska „obszczy ny” nie znały. 

Jeżeli w tysiącach rozejrzeć się 
przyczynach, które się złożyły na nie- 
bywałą katastrofę rosyjskiągo narodu, 
zaprzeczyć się nie da, że wśród tych 
przyczyn, jedno z pierwszych miejsc 
zajmuje Prawosławie. 

Nie o dogmatyczną tu jego stronę 
"oczywiście chodzi. Wyznanie to, ze 
wszystkich wyznań chrześcijańskich 

-najbliższem nam jest co do treści. 
Do ostatnich lat dziesiątków, kiedy 

troskę o wychowanie młodych poko- 
leń przejęły państwa, do ostatnich lat 
dziesiątków od zarania wieków, głów- 
nym, jeżeli nie jedynym czynnikiem 
wychowania mas był Kościół. 

„Po owocach ich poznacie je“. 
Tysiąc lat Prawosławja dały w 

swym rezultacie bolszewizm z całym 
iego koszmarem, zawalenie się wszyst- 
kiego, co się na społeczeństwo składa- 
ło. A granicą bolszewizmu jest i bę- 
"dzie linja dzieląca Prawosławje od 
Rzymskiego Katolicyzmu. 

I znowu stwierdzić należy, że nie 
jest to linja przypadkowa, gdyż w tych 
rzeczach przypadków niema, a tylko 
ścisły przyczynowy zjawisk związek. 

Rozumieją to wszystkie grupy wy- 
wrotowe. 

Demokracja — jak to mówiłem wy- 
żej — to dążenia do zaniku formy. 

Lecz poszanowanie formy — to wła 
ściwość narodów, które w swoim roz- 
woju czerpały soki z rzymskich trady- 
cyj, które wychowały się na wzorach 

łacińskich. Stąd wychowanie klasyczne 
solą jest w oku wszystkich stronnictw 
skrajnych. Widzimy we Francji, tej 
współczesnej twierdzy śródziemno-mor 
skiej umysłowości i ducha, że w miacę 
wzrostu Sił lewicy, wszelkich karteli i 
socjalistycznych dążeń, rośnie chęć 
ucięcia głowy klasycznemu wychowa- 
niu młodych pokoleń. Udało się już, 
niestety, tym panom niemały w tej dzie 
dzinie zrobić wyłom. 

W dążeniu swem do powiększenia 
liczby wiernych, do przesunięcia na 
Wschód swych dogmatów i prawd, 
Kościół rzymski dziś jak niegdyś wy- 
raża gotowość ustępstwa co do formy. 

Czy nie jest to groźnem dla osiąg- 
nięcia celu wyborem kierunku najmniej 
szego oporu? 

Wszak z dwojga jedno: albo iud- 
ność prawosławna, którą akcja ta ma 
na celu, tak dalece przywiązana jest 
do wschodnich form swego wyznania, 

że jego błędów wyrzec się nie chce 
inaczej, jak tylko pod warunkiem za- 
chowania starej formy; w takim razie 
przyjęcie Unji będzie powierzchownem 
i nietrwałem: lada nowy prąd, lada 
zorganizowana akcja, całą tę robotę w 
niwecz sprowadzi, a nowi adepci ma- 
skowanego pod wschodnią formą kato- 
licyzmu do starej schyzmy przy pierw- 
szej wrócą sposobności, jak to już mia- 
ło miejsce za Siemaszki i dziś się od- 
bywa na ziemi Czerwińskiej; 

albo przyjęcie katolicyzmu wynik- 
nie z duchowej i psychicznej potrzeby, 
z przekonania religijnego, lub z ukształ 
towania się psychiki jednostek na mo- 
dłę zachodnią; w tym ostatnim wypad- 
ku forma wschodnia przeszkodą raczej 

= będzie, niż bodźcem. Przekonana © 
prawdach katolickich jednostka zmie- 
niając wyznania, a z niem i metodę 
myślenia, przy starej formie zostać nie 
zechce: zmieni szaty. 

Rozrost Unji, rozszerzenie wpły- 
wów katolicyzmu wschodniego obrząd 
ku pociągnąć miusi wolne, lecz stałe 
przechodzenie na nią jednostek z wy- 
znania i narodowości należących do 
Rzymskiego Katolickiego Kościoła, któ 
ry w naszej Ojczyźnie utożsamia się z 
pojęciem polskości. 

Niebezpieczeūstwo stąd wynikają- 
ce dla Kościoła i Narodu jest oczywi- 
stem. Po przez Unię katolicy rzymscy 
z biegiem czasu, przy lada okazji przej 
dą na prawosławie; Polacy po przez 
Unję i Cerkiew, ulegną zruszczeniu. 

Kościół i Naród, jak to już miało 
miejsce, miljony stracą swych synów, i 
stracą ich bezpowrotnie! 

Zagadnienie katolickiej akcji na 
Wschodzie jedno ma jeszcze oblicze, 
dotąd bodaj nie poruszone przez ni- 
kogo. 

Oto i katastrofa narodu rosyjskie- 
go, katastrofą jest jednocześnie prawo- 
sławja, w tej jego części conaimniej, 
która doszła do zupełnego absurdu, w 
której sezaropapizm panował niepo- 
dzielnie, a'z nim do szczytu doszła ka- 
zuistyka, a forma zgoła zatraciia treść. 

Ježelibyšmy się ośmielili ludzkim 
umysłem naszym dociekać treści tego 
Bożego dopustu, jakim jest bolszewizm 
i jego celu, doczlibyśmy prawdopodab- 
nie do przekonania, że katastrofa ta, 
logicznym jest wprawdzie skutkiem 
dziejów, lecz że jednocześnie jedyną 
jest przez Opatrzność wybraną drogą, 
prowadzącą do przejścia Wschodu na 
łono Prawdziwego Rzymskiego Ko- 
ścioła. Przejście to bowiem bez zupeł- 
nego zaniku prawosławja w jego ro- 
syjskiej przynajmniej postaci nie dało- 
by się wogóle pomyśleć ani wyobrazić. 

Lecz procesy duchowe odbywają się 
wołno. Jedno zniesienie niewolnictwa 
stuletniego prawie wymagało okresu, 
by dojrzeć w zupełności i zapanować. 

Cóż dopiero mówić o czasie po- 
trzebnym dla przeobrażenia się pojęć 
religijnych i podstaw duchowych wiel- 
kiego narodu? 

W ludzkiem dążeniu do przyśpiesze 
nia tego zarysowującego się procesu, 
Rzym chce robić koncesje formalne. 

Psychiczne procesy u ludzi z ziem- 
ską swą powłoką tak ściśle związanych 
podobno są bardzo do procesów  doj- 
rzewania w przyrodzie. 

Sztuczne przyśpieszenie dojrzewa- 
nia owocu daje rezultat efektowny, lecz 
nietrwały. Owoc prędko ulega zepsu- 
ciu. Przyśpieszanie ręką ludzką proce- 
su dojrzewania Wschodu do treści i 
iormy Zachodu, przyniesie niezawod- 
nie te same skutki, co  przyśpieszanie 
dojrzewania fizjologicznego. Owoc mo- 
że być efektownym, lecz trwałym nie 
będzie. Rzymski katolicyzm przez wy- 
rzeczenie się formy straci 
swą treść. Owoc zgnije, zarażając 
swem gniciem całe otoczenie, Cel osta 
teczny przez to odwlecze się na wieki. 

Dla nas, narodu polskiego, współ- 
praca w tej robocie równałaby się sa- 
mobójstwu. 

Cała wartość naszęgo istnienia, ca- 
ły wyższy cel naszego z martwych po- 
wstania, wszystko, co się składa na 
treść naszego bytu, zniknąćby musiało. 
fatalnie. 

Jak Unja Brzeska pozbawiła nas 
niegdyś treści naszego na Wschód dą- 
żenia i przyczyniła się przez to do na- 
szego upadku, tak Unja współczesna 
pozbawi nas tego,na co nas Opatrz- 
ność z upadku podniosła. 

Bastjonem winniśmy być wypado- 
wym rzymskich podwalin bytu naro- 
dów, a nie objektem doświadczeń ję- 

tu, u nas 
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Niemcy, Grandi i 

о 

rewizja, traktatów 
ECHA W PRASIE FRANCUSKIEJ 

PARYŻ. PAT. — Niemiecki amba- 
sador w Paryżu von Hoesch powrócił 
wczoraj wieczorem z Berlina, dokąd 
jeździł w celu ostatecznego porozumie 
nia się ze swym rządem, ca do roko- 
wań, mających niebawem nastąpić po- 
między Francją a Niemcami w sprawie 
odszkodowań oraz przedłużenia kredy- 
tów krótkoterminowych. 

„L'Ere Nouvelle, omawiając spra- 
wę tych rokowań, pisze: Skoro Niem- 
cy, pragnąc wybrnąć z ciężkiego poło- 
żenia, w którem się znajdują, zwracają 
się do Francji z prośbą o pomoc, po- 

winni wiedzieć, czego od nich żądamy. 
Nie mamy zamiaru dyktować  warun- 
ków, jak zwycię. zcy zwyciężonym. 
Pragniemy tylko jednej rzeczy, a mia- 
nowicie utrzymania i wzmocnienia po- 
koju, bez czego nie uda się osiągnąć do 
brobytu gospodarczego. Niemcy powin 
ny zrozumieć, że niemożliwa jest kon- 
solidacja pokoju, ieżeli będą dawać po- 
słuch przemówieniom Mussoliniego i 
radom Grandiego, którzy mamią nacjo 
nalistów niemieckich perspektywą re- 
wizji traktatów, będących w obecnej 
dobie niezbędnym warunkiem ogólne- 
go bezpieczeństwa. 

Pakt © neagresji ekonomicznej 
GENEWA. PAT. — W dniu 2 bm, roz- 

poczęła się sesja komitetu specjałnego komi- 
sji europejskiej w sprawie paktu mieagresji 
ekonomicznej, Jak wiadomo, chodzi tu o pro 
pozycję sowiecką, którą Litwinow już kilka- 
krotnie uzasadniał na posiedzeniach komisji 
europejskiej. Komisja ta postanowiła dla 
szczegółowego zbadania projekt Litwinowa 
odesiać do wybranego w tym celu komitetu 

specjalnego. : 
Na posiedzeniu delegat sowiecki Sokoini- 

kow, ambasador ZSRR w Londynie, wyka- 
zał konieczność zawarcia umowy międzyna- 
rodowej, któraby zabezpieczyła poszczególne 
państwa przed agresją ekononiiczną. Amba- 
sador Sokolnikow wyraźnie oświadczył, że 
projekt mia przedewszystkiem na celu Obro- 

nę intersów ZSRR, które czują się zagrożo- 
nemi przez środki prohibicyjne przeciwko 
towarom sowieckim, zastosowane przez sze- 
reg państw. Duże wrażenie zrobiło oświad- 
czenie Sokolnikowa, że ZSRR rozszerza za- 
kres nieagresji ekonomicznej również na 
sprawy finansowe i wważać będzie za akt 
agresji ekonomicznej wycofywanie  udzielo- 
nych Związkowi Sowieckienu Kredytów, jak 
również nieprzedłużanie kredytów krótkoter- 
minowych, 

Na tle oświadczenia Sokolnikowa rozwi- 
nęła się dyskusja, która trwała w ciągu obu 
posiedzeń — rannego i popołudniowego. De- 
legatem Polski w komitecie specjalnym jest 
minister Sokal, jego zastępca — p. Roman, 
radca ekonomiczny Ministerstwa Spraw, Za- 
granicznych, 

Żydówka na czele rokoszan 
macedo 

Niebywałą sensację wywołały w 
ostatnich dniach rewelacje, dotyczące 
osobistości i karjery tajemniczej i nie- 
uchwytnej rewolucjonistki macedoń- 
skiej, znanej w Bułgarii, Jugosławii 
innych krajach bałkańskich pod przy- 
domkiem „Czerwona Anna* i uchodzą 
cej za przywódczynię macedońskiego 
terorystycznego ruchu niepodległościo- 
wego. Ujawiono bowiem w tych dniach, 
że owa tajemnicza Czerwona Anna jest 
młodą Żydówką i że na imię jej Anna 
Milescu. 

Czerwona Anna jest dobrze znaną 
ze swych śmiałych niebywale awantur 
niczych imprez, zwłaszcza z napadów 
rewolucjonistów macedońskich na buł- 
garskie i jugosłowiańskie oddziały woj 
skowe. Większością tych partyzan- 
skich napadów Czerwona Anna osobi- 
ście dowodzi, zdobywając sobie roz- 
głos, szerząc postrach śród wojsk nie- 
przyjacielskich. Rewolucjoniści mace- 
dońscy uważają ją za swą przywódczy 
nię i powierzają jej sprytowi i umiejęt- 
ności manewrowania zorganizowanie 
najbardziej śmiałych aktów terorystycz 
nych. 

Milescu przystąpiła do macedoń- 
skiego ruchu wolnościowego po woj- 
nie światowej, w której brała udział w 
charakterze siostry miłosierdzia serb- 
skiega Czerwonego Krzyża. Mąż jej 
walczył na frontach serbskich. Przez 
krótki czas po zakończeniu wojny An- 
na pozostawała jeszcze na służbie w ju 
gosłowiańskim Czerwonym Krzyżu, po 
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ńskich 
czem w nader tajemniczych okoliczno- 
ściach znikła bez śladu. 

Wkrótce jednak po swem zniknię- 
ciu znów wypiynęła na powierzchnię, 
lecz już w charakterze wojowniczei 
Czerwonej Anny, której oczywiście naj 
bliżsi ludzie z jej otoczenia nie podej- 
rzewali, że jest to nieznana skromna 
siostra Czerwonego Krzyża Anna Mi- 
lescu. Niebawem śmiałe jej poczyna- 
nia zdobyły jej rozgłos w macedońskim 
ruchu niepodległościowym. Stała się о- 
na przywódczynią akcji terorystycznej 
tego ruchu, i bez zasięgnięcia jej rady i 
wskazówek nie ważono się na żaden 
bardziej odważny krok. Anna Milescu 
była rozczarowana z wyników wojny 
światowej. Uważa, że sprzymierzeńcy 
zdradzili Macedonię, która brała tak 
dzielny udział w wojnie, i że nie speł- 
nili danych jej w czasie wojny przyrze- 
czeń. 

Jeszcze ostatnio rozeszła się pogio- 
ska, że Czerwona Anna już nie żyje. 
Oto donoszono, że została zabita w wal 
ce partyzanckiej między rokoszanami 
macedońskimi a oddziałem żołnierzy 
jugosłowiańskich. Kierowanie akcją 
partyzantki macedońskiej miało być 0- 
statnim terorystycznym czynem Czer- 
wonej Anny. Lecz w parę dni później 
okazało się, że Czerwona Anna nie zo- 
stała zabitą, lecz iedynie wziętą do nie 
woli jugosłowia j. Z niewoli udało 
jej się jedz.k ż Dasadła gdzieś 
konia i powró jednej z grup re- 
wolucjonistówy órach macedoń- 
skich. 
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„DZIKIE P6LA“ 
х 

Po wielkiem poruszeniu, jakie powstało 
w Warszawie z okazji wieczorów dyskusyj 
nych w Polskim Klubie Artystycznym prze 
ciw terrorowi cenzury i zaśmiecaniu rynku 
polskiego przez tandetę filmową, ożywiła się 
trochę rodzima produkcja filmowa, 

Jednym z najżywotniejszych objawów no 
wego ruchu jest powstanie nowej wytwórni 
filnów dźwiękowych pod nazw. „SOLFILM*, 
na której czele stanę'i inicjatorowie walki z 
dotychczasowym szablonem. Ogólne kierow 
nictwo artystyczne wytwórni i bezpośredni 
nadzór dramaturgiczny objął Michal Ožlicz, 
znany ze Swoich prac, jako kierownik lite- 
racki „Reduty”, głośny reżyser Józef Lejtes, 
twórca filmów „Huragan* i „Z dnia na 
dzień", oraz Władysław Suryn, jako admini 
stracyjny dyrektor produkcji. 

Z programu, który sobie młoda wytwór 
nia zakreśliła, na pierwszy ogień poszedł sce 
narjusz Leona Bruna p. t. „Dzikie pola" w 
opracowaniu filmowem  Lejtesa, Orlicza, 
i znakomitego wilnianina Urbanowicza. Zdję 
cia odbywają się już od kilku tygodni w sa 
mym rdzeniu Polesia na południę od Pińska 
we wsi Ładoroża, gdzie zespół, zlożony z 
przeszło 30 osób walczy z niezwykłemi trud 
nościami terenowemi i atmosferycznemi. 

Myślą przewodnią filmu jest zobrazowa- 
nie przejść psychicznych 'udzi, ubranych w 
mundury oficerskie różnych armij świata, w 

których twat. > rzeczywistość służby fronto 
wej zabiła wszeiką uczuciowość i powycinała 
wszystkie ślady cywilizacji, 

Natknięcie się tej gromady ma kobietę, 
zachowanie się wobec niej tych na wpół 
już zdziczałych ofiar demoralizacji wojennej 
i powrót do uświadomienia sobie wartości 
dorobku cywilizacyjnego, bez którego cała 
ziemia byłaby dla ludzi dzikiemi polami — 
oto najbardziej zasadnicze momenty ideolo- 
gii tego filmu. ° 

. W pracach  fotograficzno-operatorskich 
bierze udział, jako gość polskiej produkcji, 
świetny operator bawarski p. Franciszek 
Weihmayr, wynałazca barwnej taśmy, a 
współpracują z nim połscy operatorowie: p. 
Stefan Plater i p. Zbigniew Jaszcz. 

Mimo dokuczliwej niepogody nakręcono 
już przeszło 60 proc. pleinarów, które ma- 
*wowniczością swoją i egzotyzmem, przypomi 
nającym niekiedy dżunglę afrykańską, stano 
wić będą tło najnowszego dźwiękowca, 

Charakterystyczne jest, że do terenu, na 
którym odbywają się zdjęcia, niełatwo się 
jest dostać. Komunikacja odbywa się tylko 
czółnąmi i łodziami, na których przewozi się 
często wozy i konie dła komunikacji *lado- 
wej, która łączy odcięty od świata zespół 
filmowy z apteką i lekarzem, odległym o 18 
Km. z urzędem pocztowym oddalonym '0 40 
Km., ze sklepami żywnościowemi i t. @. (I). 
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zykowo-wyznaniowych, zrodzonych w 
mylnej, a szkodliwej nadziei przyśpie- 
szenia dokonania się widoków Opatrz- 
ności przez skierowanie roboty na dro- 
gę najmniejszego oporu. 

Wielkie rzeczy rodzą się w bólu i 
walce. Przyjęcie Unji przez część pra- 
wosławnej ludności z porninięciem dro- 
gi wewnętrznego dojrzewania tej zmia- 
ny, od ostatecznego celu raczej oddali 
niż doń zbliży. 

Polska racja stanu podobnej robo- 
cie powinna przeszkodzić. Nie *potoś- 
my z upadku dźwignięci Cudem, by w 

letnim kompromisie złudnego używać 
błogostanu. Praca nad pzrygotowaniem 
zwycięskiego na Wschód pochodu 
rzymskiego Kościoła winna polegać na 
wzmacnianiu w naszym narodzie du- 
chowego życia, nad skupianiem wysił- 
ków ku podniesieniu katolickich zasad 
i rzymsko-katolickich form i treści. 

Zwyciestwo Kościoła na Wschodzie 
wtedy za sobą pociągnie i podniesie 
nie naszego Narodu i Państwa, które 
na tej jedynie drodze wykonać mogą 
odwieczne swe przeznaczenie. 

Szymon Meysztowicz. 

Wilno w Dniu Zadusznym 
W pewnych dniach i chwilach tysiące 

niewidzialnych mic, co łączą nas z zaświa- 
tem, stają się bardziej wyczuwalne, a dusze 
blizkich nam zmarłych pochylają się jakgdy- 
by nad nami... 

Do tego rodzaju dai naležy przedewszyst 
kiem Dzień Zaduszny, specjalnie czci z'mar- 
tych poświęcony, 

W, Wilnie — mięście „Dziadów* „Za- 
duszki" odznaczają się osobliwym jakimś na 
strojem, posiadają ton szczególnie głęboki! 
‚ ч% dzień Wszystkich Świętych stanowi 
jakgdyby introdukcję do Dnia Zadusznego. 
Zwłaszcza wyczuwa się to pod wieczór, gdy 
po nieszporach rozpoczną się modły żałobne 
w kościołach, a na cmentarzach z nastaniem 
mroku zapłoną setki Świec. 

Procesje w dnii! Wszystkich Świętych od 
były Się i w tym roku. A więc z kościoła 
szpitala wojskowego na Antokolu Wwyruszy- 
ła w godzinach vopałudniowych procesja na 
poblizki cmentarz wojskowy, zaś nieco póź- 
niej podobnaż procesja udała się z kościoła 
św.św. Piotra i Pawła na cmentarz tejże 
nazwy położony tuż za kościołem. 

Zdala już połyskiwał krzyż niesiony na 
przodzie procesji, powiewały chorągwie ża- 
łobne, a blask licznych świec padał na twa- 
rze niosących je wiernych. Po krótkich mo- 
dłach w kapliczce cmentarnej procesja wró- 
ciła do kościoła. 

Przejdźmy do samego Dnia Zadusznego. 
Gros uwagi pochłaniał, jak zwykle, cmen- 
tarz Rossa, Dzięki pięknej acz mroźnej po- 
godzie przewałały się przez Rossę niezliczo- 
ne tłumy, a samochody i dorożki ledwie się 
mogły przecisnąć wśród ciżby. 

Już zdaleka jašniai rzęsiście iluminowa- 
ny lampkami elęktrycznemi fronton Mauzo- 
leum, wzniesionego przed wejściem na cmen 
tarz ku czci poległych obrońców Wilna z 
krzyżem z lampek cezrwonych na szczycie. 
Z drugego końca tych mogił wielki krzyż z lampek elektrycznych zdobił kamieny grobo- 

wiec Polaków rozstrzelanych w Dynaburgu. 
Gdyśmy przyszli właśnie wiceprezydent 

s składał u stóp Mauzoleum imieniem mia sta ogromny wiericc, przybran umi barwach Nod S # JE 
Cały olbrzymi, bez. końca zda się cmen- tarz jarzył się od tysiąca świateł, a oświetio 
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KIEDY URUCHOMIONA ZOSTANIE 
KOLEJ WATYKAŃSKA 

Według pogłosek, krążących w ko- 
łach rzymskich, kolej watykańska zo- 
stanie uruchomiona po raz pierwszy w 
związku z wyjazdem legata papieskie- 
go na uroczystości św. Antoniego w Pa 
dwie. Jak wiadomo, przed inauguracją 
jubileuszu św. Antoniego, Ojciec św. 
w liście do biskupa Padwy przyrzekł 
wysłać swego legata dla uświetnienia 
uroczystości. Zatarg o akcję katolicką, 
jaki nastepnie wyniknął między Stoli- 
cą Apostolską i rządem faszystowskim, 
uniemożliwił wyjazd legata, który obec 
nie pa usunięciu wszelkich trudności, 
dzięki układowi z września r.b., będzie 
mógł udać się w drogę. Nie jest Wy- 
kluczone, że wtedy, po raz pierwszy 
zrobiony będzie użytek z kolei waty- 
kańskiej. Za tą możliwością przemawia 
również i ta okoliczność, że prace nad 
budową dworca watykańskiego posu- 
nęły się już tak daleko, iż na wiosnę ro 
ku przyszłego z tej strony wyruszeniu 

nic pierwszego pociągu papieskiego, 
nie będzie stało na przeszkodzie. 

  

    

    

    
   

    

    

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
1 Biajorusł—szkice historyczae zł. 6,— 
Płacyd Jankowski (John of Dycaip)— 

życie i twórczość „ zł 10— 
Bez steru I busoli (Sylwetka 

x prof, Michała Bobrowskiego) 
Qstatnie lata Alumnatu Pa- 

pieskłego w Wilnie . 
„Żyrowice—łask krynice 
Pierwsza trudy I walki wl- 

iańskich kolejarzy а « 8.89 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

Ślub polityczny 
W indyjskich swych troskach Anglja usi- 

łuje się oprzeć na kidności mahometańskiego 
wyznania tembardziej, że mahometanie zaj- 
mują jedno z najwybitniejszych miejsc wśród 
licznych ludów zamieszkujących Indje. O- 
prócz Indyj imperjum Wielkobrytańskie sty- 
ka się z Islamem w Egipcie i w tych nówo- 
tworach państwowych, które powstały na 
gruzach starej Turcji, jak Irak, Hedżas, Pale 
styna i inne... 

Niedawno poczęto pisać w prasie zachod 
niej, że rząd angielski interesuje się kwestią 
odrodzenia kalifatu, tj. wyboru nowego sze- 
fa religijnego islamu. A ponieważ Turcja sta- 
ła się państwem zupełnie świeckiem, a po- 
tomkowie dynastji tureckiej praw swoich do 
kalifatu nie zrzekli się, więc powstał projekt 
odnowienia tej instytucji i wybrania na god- 

ność kalifa jednego z następców ostatniego 

sułtana, którego stolicą ma rzekomo zostać 

Jerozolima, S ži 
W związku z tem nabiera dla całego świa 

ta muzułmańskiego poważnego znaczenia 
projektowane małżeństwo jednej z córek o- 
statniego sułtana Abdul Madżida, z synem 
jednego z najbogatszych i najpotężniejszych 
władców feodalnych angielskich Indyj, ma- 
haradży Haderabadu... 

Narzeczony ma lat dwadzieścia cztery i 
od roku przebywa na studjach wraz z młod- 
szym swoim bratem w Londynie, 

Narzeczona ma lat 22. Wychowywała się 
na Zachodzie, włada 8 obcemi językami, lecz 
nie zerwała ze starą tradycją turecką, żyje 
w zamknięciu i dotąd jeszcze przyszłego swe 
go małżonka nie widziała, a zaręczyny Od- 
były się przy pomocy „pertraktacyj" dyplo- 
matycznych. 

Maharadża Haderabadu chce nadać przy 
szłym zaślubinom charakter niezwykle uro- 
czysty i odbyć je z niesłychaną wspaniało- 
ścią i pompą odpowiednio do tego znaczenia, 
jakie to małżeństwo będzie miało w Świecie 
muzułmańskim, Najwybitniejsi przedstawicie- 
le Mekki, Medyny, Jerozolimy, Stambułu i 
Indyj beda obecni na tym ślubie w Londy- 
nie. Przyjadą na kcszt maharadży, który roz 
porządza środkami bajecznemi. I!ość złota u- 
krytego w lochach jego rezydencji określa- 
ją na sumę stu miljonów funtów szterlingów. 
W czasie ostatniej wojny maharadża ofiaro- 
wał rządowi angielskiemu dwadzieścia miljo- 
nów funtów szterlingów w złotei monecie. 

Pisma angielskie zwracają uwagę na wy 
bitnie polityczne znaczenie tego małżeństwa, 
wiążąc go z projektem odnowienia kalifatu. 

   
    

              

    

2— 

4.60 

B.EG 

ne czerwonawo, beziiste drzewa zarysowy— 
ay się niesamowicie na tle czarnego mie- 
a... 

Oto oświetlony reflektorem grób Joachi- 
ma Lelewela, znajdujący się przy, jednej ze 
scian kaplicy cmentarnej, 

Tak samo oświetlono reflektorem grób 
Syrokomli, przy którym pełnią wartę skauci 
w banwnych szalikach ludowych na szyi. 

Przy grobie d-ra Basanowicza — straż 
skautow litewskich, a tuż u wejścia na cmen 
tarz przykuwa uwagę rzęsiście oświetłonv 
świeczkami grób literata białoruskiego Ja- 
dwihina. 

Tak samo jak zwykle wznosi się 
nad wspaniałym grobowcem  Montwiłła po- 
stać Genjusza z „oświaty Карайсет“. 

Cicho į nastrojowo jest też na grobie $.р- 
Redaktora Cz. |ankowskiego, ozdobionym 
deniczkami z kwitnącemi białemi chryzante- 
mami, J. C-ski. 

Zaduszki wWarszawie 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 2 

listopada, jako w Dniu Zadusznym, na 
cemenatrzu wojskowym na Powązkach, 
w kościele św. Józefata, zostało adpra- 
wione nabożeństwo żałobne. Na nabo- 
żeństwie obecni byli przedstawiciele 
władz wojskowych z komendantem gar 
nizonu m. st. Warszawy płk. Strzemiń- 
skim, delegacje wszystkich pułków gar 
nizonu warszawskiego, delegacje ofi- 
cerskie i podoficerskie zakładów, urzę- 
dów i instytucyj wojskowych oraz kom 
pania pułku radjotelegraficznego i or- 
kiestra 30 p.p. Po mszy świętej. wszy- 
scy obecni na nabożeństwie udali się 
pod pomnik poległych w roku 1920 w 
bitwie pod Warszawą, gdzie kapelan 
wojskowy wygłosił kazanie, zaś orkie- 
strą odegrała hymn narodowy. 

U GROBU NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 

WARSZAWA. PAT. — 2 listopada, 
jako w Dniu Zadusznym, 0 godzinie 
12-ej w południe, w imieniu Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej złożył wie- 
niec na grobie Nieznanego Żołnierza 
szef Gabinetu Wojskowego płk. Gło- 
gowski. O godzinie 12 min. 20 w imie- 
niu Marszałka Piłsudskiego złożył wie- 
niec wiceminister spraw wojskowych 
gen. Fabrycy. O godzinie 12 min. 30 
został złożony wieniec przez szefa woj 
skowej misji francuskiej płk. Prioux. W 
czasie składania wieńców asystowała 
kompanja chorągwiana 36 p.p. z orkie 
strą oraz delegacje wszystkich pułków 
garnizonu warszawskiego. 

  

Terminy płatności 
podatków 

Ministerstwo Skarbu przypomina 
płatnikom podatków bezpośrednich, że 
w miesiącu listopadzie 1931 r. płatne 
są następujące podatki: 

1)do 15 listopada r.b. państwowy 
podatek przemysiowy od obrotu, osiąg 
niętego w miesiącu październiku  b.r. 
przez przedsiębiorstwa. handlowe I i II 
kategorji i przedsiębiorstwa przemysło- 
we od I do V kategorii, prowadzące 
prawidłowe księgi handlowe, oraz 
przez przedsiębiarstwa sprawozdaw- 
CZE; 

2) do 15 listopada b.r. —— wpłata 
H raty podatków gruntowych za bieżą- 
cy 1931 rok, oraz wpłata i/4 części za 
ległości w podatku gruntowym według 
stanu na dzień 31 marca 1931 r. w 
myśl zarządzenia Min. Skarbu z dnia 
20 kwietnia 1931 r. L.D.W. 7461— 
1-31 (Dz, Urz. Min. Skarbu z dnia 11 

maja 1931 r. Nr. 13 poz. 219; 
3) —w ciągu listopada r.b. — wpła 

ta państwowego podatku od nierucho- 
mości za III kwartał b.r., tudzież podat 
ku od lokali i od placów niezabudowa- 
nych za [V kwartał b.r.; 

4) — W ciągu listopada b.r. naby- 
warmie świadectw przemysłowych i kart 
rejestracyjnym na rok 1932; 

5) do 7 listopada b. r. — podatek 
dochodowy od uposażeń służbowych, 
emerytur i wynagrodzeń za majemną 
pracę, potrącony w ciągu miesiąca paź- 
dziernika b. r. 

Nadto płatne są w listopadzie b.r. 
zaległości odroczone na raty z termi- 
nem płatności w listopadzie b.r., tu- 
dzież podatki, na które płatnicy otrzy- 
mali nakazy płatnicze również z termi- 
nem płatności w tym miesiącu. 

  

  

Tęcza, Nr. 44 — Brat Cezary w art. „Pa- 
rem nostrum* porusza zagadnienie kryzysu 
ekonomicznego. St. P, rozważa ciekawe hi- 
potezy, dotyczące słowiańskiego pochodze- 
nia Wirgiljusza. O losach Międzyrzecza 
Ostrogskiemo pisze A. Czekalski, J. Meissner 
rozpoczyna druk ciekawej noweli pt, „Gwta- 
zdy Broadway'u'. W dziale rozrywkowym 
niepodzielnie panuje „Maryśka z  Pohulan- 
ki“. 

liustracja Polska — nr. 57 -— Zeszyt za- 
wiera b. ciekawy artykuł o zapomnianym 
poznańskim malarzu Władysławie Motty'm, 
rozmowę z groźnym atletą T. Sztekkerem, 
nowele J, Bandrowskiego „Awantura w 
džung'i“ i Z. Kossak - Szczuckiej — „U- 
parte mniszki” oraz przebogaty tmaterjał re 
portażowy, 

Wiadomoścj Literackie — nr. 44 — Boy- 
Żeleński krzyczy w rozpaczy: „Stwórzcie 
polskie gejsze!*. Tuwim i Wierzyński krzy 
czą swemi wierszami, Choynowski — efek 
townym fotomontażem. 

Artykuły St, Estreicha, B. Winawera, Z | 
Nałkowskiej, St. Kosulewskiej, A, Drogo- 
szewskiego, A. Słonimskiego i wielu inpych 
składają się na bogatą treść numeru, 
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W pogoni za karjerą, 

„R 6 Ž A“ 

w ZW. LITERATÓW 
Miarą wielkiego zainteresowania, jakie 

wywołała w naszem mieście świetna premie 

ra Teatru na Pohulance, jest ostatnia dysku- 
sja w wypełnionej po brzegi sali, na ('stro- 

bramskiej, „Środę” tym razem przeniesioną 

'na czwartek, zagaił p. W. Hulewicz. Ramy 

dyskusji nakreślił pr. Srebrny, nawołując ze- 

branych do dyskutowana nad: 1) stroną 

ideową Róży, 2) artystyczną, 3) grą zespo- 

tu. 

Jakkolwiek niestety dwa pozostałe punk- 

ty zostały prawie nietknięte, dyskusja utrzy- 

mała się naogół biorąc na nader wysokim 

poziomie, W polemice o stronę ideową „Ró- 
žy“ starły się ze sobą dwa prądy. Dla jed- 

nych „Róża” jest zjawiskiem bolesnem wo- 
bec współczesnej rzeczywistości polskiej, dla 
innych pożądaną oczyścicielką sumień pol- 

skich. 

Walka pomiędzy przedstawicie!ami tych 

2-ch kierunków przybierała chwilami tormy 

dość gwałtowne. 
Natomiast dyskusja w sprawie 'nsceqiza- 

cyj wypadła znacznie łagodniej i jednoli- 
ciej. Prawie wszyscy mówcy z pr. Siawiń- 
skim na czełe przyznał: słuszność dyr. Szpa- 
kiewiczowi, uznając, iż nie może być mowy 

o „wilenskim“, czy „warszawskim“ Žerom- 

skim. Pr. Sławiński zaś w gorąco oklaskiwa 

nem i z dużą dozą humoru wypowiedzianem 

przemówieniu poddał dowcipnej krytyce re- 

gjanalizm „przyjezdnych regjonalistów", 
Na zakończenie zabrał głos dyr. Szpakie- 

wicz, dziękując zebranym za  zainteresowa- 

nie się teatrem, oraz podkreślając rzadko spo 

tykany w czasach obecnych entuzjazm dla 

wielkiej sztuki, jaki panuje w Wilnie. 

Na sali, niestety, nie było -recenzentów 

teatralnych, a że wobec tego i temat gry 

aktorskiej nie był poruszony, apeluję do p. 

Hulewicza o poświęcenie „Róży” jeszcze je- 

dnej Środy. В 

W dyskusji zabierali głos oprócz powyżej 

wymienionych: pp. Studnicki, Ostrowski, Lo- 

pałewski, Damięcki, Leczycki itd. Słuchacz. 

Z SĄDÓW 
ECHA NIELEGALNEGO ZEBRANIA W 

STOW. WZAJEMNEJ POMOCY ZWIĄZKU 
STUDENTÓW ŻYDÓW 

W dniu 6 grudnia r. ub. w lokalu Stow. 

Wzaj. Ponioce: Stad. żydów miał się odbyć 

Wiec ten miały wykorzystać czynniki an- 

typaństwowe, sk 

Powiadomiona o tem Policja wkroczyła 

do lokalu i rozwiązała wiec. Aresztowano 

wówczas sto czternaście osób. a 

Większą część aresztowanych po kilku 

Ćniach zwolniono. 
Do o 

vociągnięto tylko 23 osoby. 
A i ukarał ich za udział w 

wielegalnem zebraniu 2-miesięcznym  aresz- 

tem. 
Wyrok ten został zaskarżony do Sądu 

Okręgowego, który miał tą sprawę rozpozna 

wać jeszcze w maju, a następnie we wrze- 

śniu, Sprawa wówczas spadła z wokandy, 

wobec niestawiennictwa głównego Świadka, 
romisarza Wasilewskiego. 

Jutro sprawa zostanie rozpoznaną. 

KTO ZABIŁ 
KATARZYNĘ DOBROWICKĄ? 

TAJEMNICA WSI KAWKI 
Mieszkańcy wsi Kawki, gm, lužeckiej, 

zostali Z i w nocy z 17 na 18 sierpnia 
1929 r. przez sąsiada Jakóba Dobrowickiego, 
który okrwawiony biegł, wołając o pomoc. 

Dobrowicki „opowiedział, że został zranio 
ny wystrzałem z fuzji. Następnie ktoś strze 
łał z „Nagana” do jego żony. Osobnik ten 

* z figury i ubrania podobny był do jego sy- 
na Aleksandra. 

Gdy Dobrowicki w towarzystwie sąsia- 
dów wrócił do domu, znalazł żonę swą, Ka 
tarzynę, korającą, Sprawą tą zainteresowała 
się policja, która opierając się na zeznaniach 
Jakóba Dobrowickiego aresztowała syna jego 
Aleksandra i synowę, która miała rzekomo 
namawiać męża swego do czym, 

W konkluzji przeprowadzonego śledztwa 
Aleksander i Nadzieja Dobrowiccy zasiedłi ina 
ławie oskarżonych, 

W dlniu 12 maja rb. sprawa ta została 
rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Wilnie, 

— pominąwszy wszystkie okoliczności 
łagodzące w tej sprawie i opierając się wy- 
łącznie na zeznaniach Jakóba  Dobrowickie- 
go, wysiępującego w charakterze głównego 
świadka oskarżenia — skazał Aleksandra 1 
Nadzieję  Dobrowickich 
ciężkie więzienie. 

Od tego wyroku obrońcy skazanych za- 
li apelację, na skutek której sprawa to- 

<zyłą się onegdaj w Sądzie Apelacyjnym. 
Podczas przewodu drugiej instancji, ba- 

cały szereg świadków, którzy dokład- 
= sw oskarżonych, jako lu- 

ciwych i ych, pozatem © spra- 
wie zabójstwa Katarzyny Dobrowickiej „a 
den z nich nic konkretne 

  

administracyjnej 

na bezterminowe 

Apel do społeczeństwa 
W dniach od 4 do 7 listopada r.b. wiącz- 

uje w godzinach od 10 do6 zapukają do Wa- 
szych mieszkań kwestarze, zbierający z ra- 
mienia Wileńskiego Wojewódzkiego Komite- 
tu do Spraw Bezrobocia wszystko, co ofia- 
rować będziecie mogli. 

— Stare ubranie, bielizna, obuwie, żyw- 
ność, pieniądze, a nawet butelki próżne; 
wszystko bedzie przyjęte z wdzięcznością, 
wszystko z ie swoje zastosowanie. 

— Jest świadkami bezmiaru nędzy i 
niedostatku wśród bezrobotnych, , 

— Ulżyć doli tych ludzi jest obowiązkiem 
każdego obywatela Państwa. 

— Zebrane przedmioty w specjalnych pra 
cowniach, zatrudniających tylko bezrobot- 
nych, będą doprowadzone do stanu užywal- 
ności i oddane tym, którzy pomocy Waszej 
wobec zbłiżającej się zimy najbardziej po- 
trzebują. 

-— Kwestarze zaopatrzeni będą wć kwi- 
tarjusze. 

-— Na każdy, najmniejszy datek wydare 
będą pokwitowania, 

— Wierząc, że w sercach Waszych tli 
święty płomień 'mfosierdzia i litości, Wiłeń- 
ski Wojswódzki Komitet do Spraw Bezrobo- 
cia, przekonany jest, że w dniach  wiełkiej 
zbiórki odzieżowej, żaden z kwestarzy nie 
odejdzie z Waszych mieszkań z pustemi rę- 
kami. 

— Nagrodzą za Waszą ofiarność niech 
posłuży świadomość spełnionego czynu oby- 
watelskiego i biogosławieństwo tych, którzy 
z pomocy Waszej korzystają. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„NASZE NIEWINNE NARZECZONE* 

  

    

„Hollywood“, 
Tytuł mocno instrygujący, nawet rzec 

można prowokacyjny! — Temat obraca się 
około zagadnienia uczciwości ubogich dziew- 
cząt, wystawionych na pokusy złotej mło- 
dzieży, hojnej w obietnicach i nie zawsze w 
tym względzie wypłacałnej! 

Jak utrzymać się na „drodze cnoty", a 
jednocześnie osiągnąć szczęście osobiste, lub 
jeżeli kto woli, jak złapać złotą rybkę na 
wędkę — demonstruje plastycznie i dobit- 
nie Joan Crawford, 

Z trzech uroczych dziewczątek: Anity 
Page, Doroty Sebastjan : Joan Crawford -— 
ta ostatnia najwięcej skupia na sobie wzrok 
widza, 

Dla panów ma powaby zgoła niecodzien- 
ne, bo piękne nóżki, zgrabną figurkę i fascy- 
nujące negliże, dla pań wspaniałe modele naj 
nowszych fasonów toalet galowych, wieczo- 
rowych i.. nocnych. jak dotychczas jedno- 
głośnie 'wszyscy przyznają, że Joan Craw- 
ford jest fenomenalnie zrabna, a znawcy 
twierdzą, że w porównaniu ze zgrabnością 
Marieny Deitrich reprezentuje Joan Craw- 
ford rasę i kulturę. Na tem zresztą stoi cały 
film „Nasze niewinre narzeczone”, bo ani 
akcja, ani pomysł nie wychodzą poza prze- 

ciętność, * 
7е утр1ейбу artystycznych film nie 

przedstawia żadnej wartości, bo wszechstron 
ne j dokładne demonstrowanie się czołowej 
bohaterki nie ma nic wspólnego ze sztuką, 
Główną rolę męską kreuje Robert Montgo- 
mery, wschodząca gwiazda Metra, Widzie- 
liśmy go w „Szarym domu". Obecnie nie wy 
suwa się Montgomery z ogólnej szarzyzny 
filmu. 

Wystawa, jak zwykle w filmach Metro- 
Gołćwyn, ladna. Film ma grzech główny 
wszystkich falkiesów z dorobioną muzyką, 
jest rozwleczony przez trzysta (!!) prawie 
napisów! Coś okropnego! Do widza musi 
mówić obraz i dźwięk, a nie „filmowa książ- 

ka”, bo to można mieć na własność z ksie- 
garni" Dobór mniej lub więcej fascynujących 
ilustracyj zależy od upodobań i gustu. 

Tad. C. 

SMIETANA 
z m. WIRY 

do nabycia w dowolnych ilościach 

w firmie Zygmunt Nagrodzki 
ul. Zawalna 11-a 

  

  
nie mógł, gdyż każdy świadek zeznawał ze 
słów starego Dobrowickiego. 

W charakterze świadka zbadano również 
pokątnego doradcę Kuca, obecnie odbywają- 
cego karę w więzieniu, który opowiedział 
sądowi, że stary Dobrowicki zwracał się do 

S z prośbą, napisania skargi rozwodo- 
WEJ. 

Jednocześnie wyszło na jaw, że nocy kry 
tycznej Aleksander Dobrowicki siedział w a- 
reszcie gminnym, gdyż nie zapłacił grzyw- 
my 10 zł,, za iakieś wykroczenie administra- 
cyjne. Żona zaś jego zastępowała go na pa- 
stwisku. 

Wobec braku dowodów winy ze strony 
oskarżonych, Sąd zgodził się z wywodami 
obrońców — dziekana Rady Adwokackiej, 
K. Petrusewicza i adw. H. Sztukowskiej, — 
i uniewinnił obu oskarżonych. 

istnieją poważne poszlaki, że morderstwa 
dokonał główny 'śwadek oskarżenia — Ja- 
kób Dobrowicki, Jak wynika z zeznań świad 
ków, stary Dobrowicki uchodził za miejsco 
wego Don Juana. 

W jego przygodach miłosnych przeszka- 
dzałi mu syn z synową, którzy stawali po 
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włamanie do gimnazjum im. J. Lelewela 
WILNO. — Nieznani sprawcy wła 

mali się w nocy z soboty na niedzielę 
do lokalu gimnazjum Lelewela przy 
ul. Mickiewicza, licząc, że z racji ter- 
minu wypłaty pensji w kancelarji gint- 
nazjum _ przechowuje się większa 
suma pieniędzy. 

Żywe po 
WILNQ. — W trakcie suszenia Inu w 'wydostały się z trudem z 

Rabusie splądrowali sekretarjat i 
porozbijali biurka dyrektora Paszkiewi 
czą i sekretarza gimnazjum, lecz zawie 
dli się w swych nadziejach, bowiem łu 
pem ich padło zaledwie kilkaset zło- 
tych. Policja szuka winnych i jest na- 
dzieja, że ich znajdzie, 

chodnie 
płomieni i w pło- 

łaźni koło wsi Kobyłki, gm. połoczańskiej, nących ubraniach pobiegły do wsi wołając 
pow. oszmiańskiego, powstał niespodziewa- 
nie pożar. 

© 

Nieszczęśliwe uległy strasznym poparze- 
Zatrudnione przy lnie trzy wieśniaczki niem i w stanie ciężkim odwieziono je do 

szpitala, 

Tragiczna Śmierć urzędnika kolejowego 
WILNO. W pokoju służbowym w Ignali- 

nie znaleziono zastrzelonego dyżurnego ru- 
chu stacji kolejowej Ignalino S. Walenty- 
nowicza, 

Jak się potem okazało Walentynowicz po 
pełmił samobójstwo. 

W pozostawiony liście samobójca wy- 
jaśnia, że przeciwności życiowe zmusiły go 
de tego kroku, R 

Aresztewanie wójta-agitatora 
WILNO, — Z polecenia wiadz sądowych, 

został aresztowany wójt gminy żyrmuńskie 
J. Urbanowicz, oskarżony o podburzanie lud 
ności i nawoływanie do stawiania oporu 
funkcjonarjuszom państwowym, _asystują- 

cym geometrom, pracującym przy podziale 
gruntów w tej gminie, 

Agitacja prowadzona przez Urbanowicza 
mogia doprowadzić do: rozruchów, 
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EC PÓPREŻLECE 

WTOREK 

Dziś 3 
Huberta 

Jutro 
Karola 
LL 
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU ME TEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 2 listogada 1931 r. 
Ciśnienie średnie 772. 
Temperatura średnia — 1. 

Temperatura najwiyższa 0, 
Temperatura najniższa 4, 

Opad w mm. — 
Wiatr: zachodni, 
Tendencja: wzrost, spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

W. s. g. 6 m. 22 

Z. s. g. 3 m. 4ł 

  

NABOŻEŃSTWA 
— W (niu 8-XI 1931 r. staraniem pra- 

cowników parowozowni Wilno, przy Ołtarzu 
w. Wachlarzowej Parowozowni, o godz. 9.45 
rano, zostanie odprawione uroczyste, nabo- 
żeństwo przez ks. dr. Henryka Hiebowicza, 
profesora USB., z okazji przypadającej 1ocz- 
nicy objęcia Kolejnictwa przez władze pol- 
skie i zarazem rocznicy wyświęcenia wspom- 
nianego Ołtarza, 

Nabożeństwo będzie transmitowane przez 
radjostację wileńską, 

W czasie nabożeństwa zostanie wygłoszo 
ne kazanie przez ks. dr. Henryka Hlebowicza 

MIEJSKA 
— Przekroczenia administracyjne, — W 

ubiegłym miesiącu policja sporządziła 3200 
protokułów za różne wykroczenia administra- 
cyjne. Najwięcej protokułów sporządzono za 
niestosowanie się do przepisów sanitarnych, 
a następnie za awantury i opilstwo. 

— (Gmina żyd. składa odwołanie, Wła- 
dze wojewódzkie zatwierdzając budżet gmi- 
ny żydowskiej skreśliły kilka pozycji, uwa- 
żając, że w obecnej sytuacji gmina winna 
kierować się jaknajdalej idącemi oszczędno 
ściami, Gmina nie podzielając tego zdania, 
postanowiła na onegdajszem posiedzeniu za 
skarżyć decyzję województwa u władz cen- 
tralnych. 

AKADEMICKA 
— Mkademickie Koło walki z aikoholiz- 

mem, urządza dnia 5 listopada r.b. w sali 
„Ogniska“, Wielka 24, czwartek akademicki. 

Na program Czwartku złożą się: 
1) część odczytowa. Kol, Beck omówi za- 

dania i cele Koła w odczycie p, t. „O alko- 
holizmie“. 

2) część wokalno-muzyczna. Udział bio- 
rą kol. kol, H, Kołodziejska, Naumik, fomal- 
czyk, P. Kaminski (kuplety) i inni, oraz 
członkowie Akad. Koła Muzycznego. Po 
Czwartku tańce. 

Młodzież szkołna i goście mile widziani. 
Wstęp wolny, Początek o godz. 20. 

SZKOLNA 
— Godziny zajęć w szkołach. Z dniem 

1 listopada lekcje w szkołach z racji okre- 
si zimowego rozpoczynają się o godzinie 
8 m. 30, a nie jak dotychczas o godz. 8. 

— Shelley's Institute podaje do wiado- 
mości, że z powodu powiększenia lokalu za- 
pisy na kurs języka niemieckiego i francuskie 
go przyjmowane będą w dalszym ciągu dnia 
3 listopada od godz. 5 do 6, w kancelarji, 
przy ul. Mickiewicza 38, Zapisy zaś na. kurs 
języka angielskiego przyjmować będzie kan 
celarja instytutu, Skopówka 11 m. 10 —dnia 
4 listopada od godz. 4 do 5-ej. 

WOJSKOWA 
— Zarząd Stowarzyszenia Rezerwistów i 

b. Wojskowych w Wilnie, ul. Żeligowskiego 
nr. 4, prosi wszystkich chętnych i niezatrud- 

„Matka Judasza”, oraz utwory poetyckie m. 
in. niezrównane wiersze dziecięce. 

— Odczyt o Afryce Centralnej Dzisiaj, o 
godz. 19 w lokalu Stowarzyszenia Techni- 
ków Polskich w Wilnie p. Tański wygłosi 
odczyt p. t. „Możliwości i nakazy chwili dla 
polskiej handlowej i przemysłowej ekspansji 
w Afryce Środkowej". Wstęp wolny i bez- 
płatny. 

— Zebranie wędliniarzy. W dniu 31 paž- 
dziernika br., w sałi cechowej, przy ul. Nie- 
mieckiej 25, odbyło się Nadzwyczajne Wal- 
ne Zebranie Członków Cechu Rzeźników i 
Wedliniarzy w Wilnie. Po wysłuchaniu spra- 
iwozdania delegatów ze Zjazdu w Warszawie 
poruszono ponownie kwestję pomocy na 
rzecz bezrobotnych. Pragnąc przyjść z jak- 
największą pomocą rządowi w złagodzeniu 
skutków bezrobocia i biorąc pod uwagę, iż 
uchwalone poprzednio stawki na rzecz bez- 
robotnych nie są wystarczające, zebrani, na 
wniosek zarządu Cechu, jednogiośnie posta- 
nowili powiększyć stawki na rzecz bezrobot- 
nych od bitych sztuk na Rzeźni Miejskiej w 
'wiysokości od 2 zł, do 50 gr. 

Poruszono również sprawę organizacji 
Giełdy Mięsnej w Wilnie, Zebrani jednogłoś 
nie wypowiedzieli się przeciwko tworzeniu 
jej obecnie w Wilnie, wobec braku racji ist- 
nienia oraz zubożenia rzemiosła rzeźnicko- 
wędliniarskiego, które nie jest w stanie po- 
nosić kosztów związanych z założeniem i 
śstnieniem Giełdy Mięsnej w Wźlnie, 

Polecono Zarządowi Cechu otrzymać od 
Dra na Rzeźni Miejskiej wyciągi z poszcze- 
gólnych kont członkow Cechu o zabitych na 
Rzeźni Miejskiej sztukach, a to celem wyja- 
śnienia sprawy w Izbie Skarzowej, gdyż jak 
stwierdzono, opłacający podatek od sztuki 
zapisują zabite przez siebie sztuki na cudze 
konta celem uchylenia się od podatków 
przez co Izba Skarbowa wprowadzona w 
błąd wymierza niesprawiedliwie podatki, 

— WiL T-wo Fotograficzae organizujć 
dwa kursy fotograficzne dła początkujących 
i zaawansowanych amatorów, Wykłady i 
ćwiczenia będą się odbywały dwa razy w 
tygodniu w godz. wieczorowych w ciągu 
trzech miesięcy. Dla zaawansowanych, pro- 
wadzony będzie kurs techniki bromowej (po 
wiekszenia) i bromolej. 

Zapisy na oba kursy w 'okalu T-wa ul. 
Ad. Mickiewicza 15 w poniedziałki od 5 — 7 
w środy i piątki od 5.30 -— 7.30 przyjmuje, 
oraz udziela informacyj kierownik kursu. 

Kurs otwarty będzie 9 listopada b.r, 

przyjmę dzieci od lat 6do 8 
Pierwszy rok nauczania. 

Ciasna 22 m. 1, (obok Mickiewicza) 

Zapisy przyjmuje się 

od 9-ej rano do 2-ej pp. 

   

  

polsko - francuskiego 
kompletu 

      

BALE I ZABAWY 
— „Wielka Parada Kolejowa" w Ogni- 

sku. Po raz pierwszy w Wilnie, kolejarze 
nasi wystąpią w rewji, którą sami ułożyli i 
wydali pierwsze wileńskie nowości rewjo- 
we. Na nowości rewjowe miała dotąd mo- 
nopol Warszawa, Na szczególną uwagę za- 
sługuje kilka melodyjnych utworów: tango 
Emjota „Lili“, tango Jaszczyūskiego „Pozo- 
stań ze mną“ i foxtrott Lwicza „Gdy awjo- 

netka czeka nas“, Na rewji, amatorów tang 
i foxtrottów, czarować będzie swym miłym 
głosem p. Hanka Skorokówna, p. Kostański, 
śmieszyć do tez, dowcipnemi monołogami, a 
orkiestra jazz oraz girisy — dosknają reszty. 
Zatem do niedzieś 8-go w „Ognisku“. S-t. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Uwaga! Dzieci! 

wwe wtorek dnia 3 b.m. ujrzy dziatwa wileń- 
ska tak długo wyczekiwanego „Kopciuszka“, 
do którego przebajeczne dekoracje skompo- 
nował p. W. Makojnik. Reżyserja H, Zełwe- 
rowiczówny, Tańce uktadu Z. Karpińskiego. 
W roli Kopciuszka wystąpi p. Sławińska, w 
roli królewicza p. Jaśkiewicz, w rolach po- 
zostałych panie: Szpakiewiczowa, Detkow.- 
ska, Ładosiówna, Pawłowska, Kamińska, Zie 
lińska, panowie: Detkowski, Łubiakowski, 
Milecki, Skolimowski, Kubiński. W środę dnia nionych codzienie w godzinach od 10 do 18 4 b.m. „Kopciuszek“. 

swych człnoków, aby wzięli czynny udział 
w kweście odzieżowej Akcji do spraw bez- 
roboc:a przy Wileńskim Komitecie Wojewódz 
kim. Zapisy chętnych przyjmuje nasz Sekre 
tarjat w godzinach od 17 do 20. Mamy na- 
dzieję, że staniecie wszyscy chętnie w zwar- 
tym szeregu do tej obywatelskiej pracy i po 
możecie wspomnianemu wyżej Komitetowi 
do zwalczania bezrobocia na terenie nasze- 
go Województwa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Ewa Szelburg na 140 Środzie Literac- 

j. Na zaproszenie Związku Literatów przy 
bywa_do Wilna znana literatka Ewa Szel- 
burg-Zarembina. Środa Literacka z jej ©80- 
bistym udziałem, ze względu ha operę w 
w Teatrze na Pohulance, przełożona została 
na czwartek 5 b.m. Autorka i artyści teatrów 
wileńskich odczytają szereg fragmentów z go powiedzieć stronie pokrzywdzonej matki, a jego żony. najnowszej, niewydanej powieści p, Szelburg 

wileńska będzie rozkoszować 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś, we 
wtorek, dnia 3 b.m. muzykałna publiczność 

sie „Toscą“ 

Za spokój duszy 

p 

Nollemara hr. Tyszkiowi 
zmarłego 28 "Października w Krakowie i pochowanego w 

woniczu, odbędzie się nabożeństwo żałobne w Kościele Boni- 

fraterskim we Środę 4 Listopada o godz. 9-ej. 

  

operą w 3 aktach Pucemi'ego w wykonaniu 
wybitnych sił opery warszawskiej, Reżyserja 
Е. Freszla. U pulpitu zjawi się znakomity k: 
pelmistrz W. Berdiajew, którego zawsze mi- 
le wita publiczność wiłeńska. 

W środę dnia 4 b.m. opera „Borys Go- 
dunow“ z'Al, Dobeszem w roli Dymitra Sa- 
mozwańca na czełe wybitnych sił opery war 
szawskiej, W roli Borysa Godunowa wystą- 
pi A. Michałowski. Bilety są już do nabycia 
w. kasie od 11 — 9 wiecz. 

— Premjera „P. Posla i julii“. Jak się do 
wiadujemy, w połowie listopada będzie mia- 

ła miejsce w Lutni premjera sztuki Kazimie 

rza Leczyckiego i Józefa Mackiewicza p, t. 
„Pan Poseł i Julja". 

Niemal jednocześnie sztuka 
grana w Grodnie, a nieco później 
szawie i Poznaniu. 

Tak Jak : „Sztuba“, „Pan Poset i Julja“ 
jest do polowy dramatem, a do polowy ko- 

medją. Sztuka posiada dość silne zacięcie sa- 

tyryczne, 2 

— „Dzien paždziernikowy“ Kajsera w Lut 
ni. W sobotę dnia 7 b.m. ujrzy publiczność 
wvileńska po raz pierwszy sztukę Kajsera p.t. 
„Dzień październikowy”. Autor należy do 
czołowych przedstawicieli ekspresjonizmu 
niemieckiego. Kierunek ten usiłował dać syn- 
tetyczne ujęcie stanów duchowych i miał na 
celu niejako odrazę teatru przed zalewem 
niepotrzebnych słów w repertuarze drama.- 
tycznym ostatniej doby. Reżyserja spoczywa 
w doświadczonych rękach p. Stanisławy Wy 
sockiej. Udział w sztuce tej biorą: Dunin-Ry- 
chłowska, Marecka, Gliński, Loedl, Jaškie- 
wicz, Czapliński, 

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

CO GRAJA W KINACH? 
Kino Miejskie: W sidłach zdrajców oraz 

W cieniu piramid. 
Helios: Królowa dancingów. 

Holiywood: Nasze niewinne narzeczone, 
Casino: Nieśmiertelna miłość, 
Światowid: Indyjski grobowiec. 
Stylowy — Kapitan marynarki 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Dzieciobójczyni. Przed 

paru tygodniami w dole kloacznym w 
jednym z domów przy ul. Wiłkomir- 
skiej znaleziono trupa  kiikutygodnio- 
wego dziecka. { 

Obecnie policja zdołała ustalić 
sprawczynię zabójstwa w osobie pew- 
nej służącej, zatrudnionej w posesji, 
gdzie dziecko odnałeziono. 

— Wisielec. W posesji nr. 26 przy 
ułicy Przyjaźń, powiesił się Aleksander Mi- 
ckiewicz, iat 24. 

Przyczyny tragicznego kroku nie są zna- 

— Okradfi, Lawrynowiczowi Piotrowi 
(Portowa 10) nieznani sprawcy skradli gar- 
derobę męską i 3 kgź. herbaty, łącznej war- 
tości 400 zł. 

Możejko Edwardowi, zam. w Postawach, 
w. piwiarni, przy ul. Zawalnej 19, skradzio- 
no 160 zł. wi gotówce. 

— Przebity bagnetem, W dniu 
1 bm. na dziedzińcu domu Nr. 105 przy ul. 
Katwaryjskiej pomiędzy Szwinto Antonim 
(Katwaryjska 10), Siemaszko Juljanem (Stry 
charska 38), Wołodkiewiczem Antonim (Kal- 
waryjska 82), Sokołowskim Stanisławem 
(Lwowska 67) i Szudejko Władysławem, 

  

   

ta będzie 

wi War- 

j odbywającym ćwiczenia wojskowe w 6 p.p. 
Leg. powstała sprzeczka, w czasie której 
Szudejko Władysiaw uderzył bagnetem w le 
wy bok i głowę Szwinto Antoniego. Lekarz 
pogotowia przewiózł rannego do szpitala Św. 
Jakóba, gdzie stwierdzono ciężkie uszkodze- 
nie ciała. Szudejkę Władysława i innych za- 
trzymano. 

— Przeciął arterje. Z po- 
wodu ciężkich warunków życiowych, 
spowodowanych utratą pracy, targnął 
się na życie Józef Rosiński, zam. przy 
ul. Lwowskiej 24. 

W nocy, gdy wszyscy w domu spa 
li Rosiński przeciął sobie arterje žyl- 
nie na rękach, licząc że upływ krwi spo 
woduje szybki zgon. | 

Jęki samobójcy usłyszeli domowni- 
cy i pośpieszyli mu na ratunek. 

W stanie ciężkim ulokowano despe 
rata w szpitalu św. Jakóba. 

— Ujęcie na występach w Łodzi. — Pod 
czas planowania całego szeregu włamań do 
mieszkań zamożniejszych kupców łódzkich, 
ujęto bandę rabusiów, a m. in. Josela Traj- 
nowiczą i Muszka Szerlaka, mieszkancėwi 
Wilna. Przy zatrzymanych złoczyńcach zna- 
ieziono precyzyjne narzędzia wartości kilku 
tysięcy złotych. Trajnowicz i Szerlak_ byli 
poszukiwani przez połicję wileńską, Bandę 
aresztowano w jednej z piwiarń łódzkich w 
dzielnicy bałuckiej, 

— Zagadkowa śmierć funkcjonarju- 
szki szpitala św. Jakóba. Wczoraj wie- 
czorem na skutek wezwania lokatorów 
domu nr. 12 przy ul, Tatarskiej policja 
wyważyła drzwi do įednopokojowego 
mićszkania 20-letniej Marji Rozmyśle- 
wiczówny, niższej funkcjonarjuszki szpi 
tala św. Jakóba. Po wejściu do środka 

AKUMULATORY, BATERJE ANODOWE 
'i RADJOSPRZĘT 

ZA GOTÓWKĘ NAJTANIEJ 

+-me Michal Girda 
ZAMKOWA 20, Tel. 16-28 

LADOWANIE, ZAMIANA NA NOWE, WYPOŽYCZANIE i NAPRAWA 
AKUMULATOROW, REPERACJA SŁUCHAWEK.   

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

NA PORZĄDKU DZIENNYM — TOR 
SANECZKOWY! 

„Pierwszy śnieg, który wypadł przed paru 
dniami „— to jak gdyby „memento““ dla о- 
sób i instytucyj opiekujących się sportem: 
saneczkowym w Wilnie, by potroszczyli się 
zawczasu 0 odpowiednie przyszykowanie 
toru saneczkowego na górze Trzykrzyskieg, 
Chodzi mianowicie o większe przystosowa- 
mie terenu do potrzeb toru, mimo bowiem, 
że tor ten rozpocznie niebawem trzeci rok 

działalności, szereg poważnych usterek, któ- 
re posiadał on w chwili jego inauguracji do- 
trwały do dziś dnia jeszcze w stanie niemal 
że niezmienionym. A usterki te są tego ro 

dzaju, że tor ten ma już na swem sumie- 
niu jedno życie ludzkie (urzędnika, który sa- 
neczkując, roztrzaskał sobie głowę © prosto 
padłą niemal Ścianę głównego zakrętu. Zda- 
rzyło się to w pierwszym roku funkcjonowa 
mia toru), nie mówiąc już o kilku pomniej- 
szych kaiectwach, odniesionych tam przez 
osoby saneczkujące, 

Wprawdzie w: roku ubiegłym poczyniono 
pewne poprawki toru, a także po nowym 
wypadku, zakończonym złamaniem ręki, czy 
nogi jakiejś uczenicy, opracowano przepisy 
porządkowe dła osób, korzystających z to- 
ru, jest to jednak mniej niż małol. 

Ponieważ roboty nad naprawą toru mo- 
ga być dokonane w należyty sposób tylko 
przedtem, niż ziemia stężeje na grudę, pod 
całunem śnieżnym, tedy czasu jest mało i 
trzeba się zabrać do naprawy natychmiast! 
Przyjrzyjmy się więc zkolei poszczegól- 

nym odcinkom toru; ustalmy konkretnie 
wszystkie jego niedomagania eraz zastanów 
my sie nad sposobami zaradzenia złemu. 

Zacznijmy od miejsca startu, znajdujące 
go się tuż obok Trzech Krzyży. Już pierw 
Szy, stosunkowo łagodny zakręt, z Kórecd. 
się wychodzi na główną pochyłość nie poż 
Siada żadnego odchylenia ku stronie wej 
wnętrznej, co zmusza do hamowania lub do 
praktyk ekwilibrystycznych w tem miejsc4 

Najgorszym jednak į najniebezpieczniej- 
szym jest wiraż środkowy, na który wpada 
się z szalonym rozpędem z pochyłości głów 
nej, 

W pierwszym roku była tu ściana niemał 
prostopadła, w drugim — skopano ją nieco, 
jednak i obecnie wóraż ten nie jest w całko 
Witym porządku, tembardziej, że jest tu wła 
ściwie nie jeden, a dwa bezpośrednio po so 
bie następujące wiraże i sanie, skręciwszy 
pod kątem prostym wlewo, muszą w chwilę 
potem wykręcić gwałtownie na prawo! Otóż 
ten drugi wiraż posiada dotychczas ścianę 
prostopadłą na podobieństwo tego, jak to 
było z pierwszym przed jego skopaniem! 
Niezbędnem tu jest dalsze złagodzenie spa- 
dzistości pierwszego wirażu. oraz analogicz- 
na edaptacja drugiego. 

Idźmy dalej! Znów mamy dłuższą pochy. 
łość w linji prostej, jeszcze jeden zakręt i 
oto tor kończy się niebawem na plaszczyž- 
nie u stóp góry. E : 

Właśnie ten ostatni zakręt potrzebuje 
gruntownego uporządkowania, ponieważ wo- 
bec niedostatecznego wzniesienia jego stro- 
ny zewnętrznej sanki na wirażu wylatują po 
za bandę toru i znów tu trzeba hamowania 
"ub praktyk ekwilibrystycznych, by nie ulec 
działaniu siły odśrodkowej! Znaczne wznie- 
Sienie krawędzi zewnętrznej nasypu, na któ 
rym w tem miejscu przebiega „banda” i roz 
szerzenie w ten sposób toru na zakręcie jest 
tu nieodzowne! 

Kończąc niniejszem omawianie po- 
szczególnych wad toru wileńskiego, zaznacz 
my tu na ostatek, że kardynalnym jego bra 
kiem jest i to jeszcze, że droga do startu 
przecina tor, przytem przecina akurat po - 

środku, w miejscu, gdzie saneczki uzyskują 
największy pęd! Taki stan rzeczy przy naj 
mniejszej nawet nieuwadze grozi arcypoważ 
nemi następstwami! Należałoby więc i te- 
mu jakoś zaradzić!.., Przechodzień. 

Giełda Warszawska 
z dnia 2 listopada 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

    

Dolary 8,86 i pół 8,881 pół 8,84.i pół 
Gdańsk 174,50 — 17493 — 174,07 
Holandja 359,60 — 360,50 — 3€8 70 
Londyn 34,05 — 34,00 — 34,9 
N.-York kabel 35,04 — 3513 — 3495 
Praga 26,40 — 2646 — 26.34 

Szwajcarja 174,05 — 17448 — 173,62 Włochy 46,0 — 4622 — 4595 
Berlin w obrotach pryw. 211,60 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc. inwestycyjna 76,25—75 
4 proc, inwestycyjna seryjna 80 
5 proc. konwersyjna 41,25 
5 proc. kolejowa 36 
6 proc. dolarowa 60,25 
7 proc. stabilizacyjna 56,25—58 

10 proc. kol jowa 105 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B 

G. K. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 
4 i pół proc. L. Z. ziemskie 42,75 
5 proc. warszawskie 50,75 
8 proc. warszawskie 64,75—66,75—65,50 
8 proc. Piotrkowa 57 

10 proc. Siedlec 66,50. 
ERP N TESTAI STS BIES 

stwierdzono, że Rozmyślewiczówna nie 
żyje. 

Śmierć jej nastąpiła najprawdopo- 
dobniej już przed dwoma dniami z 
przyczyn ściśle nieustalonych. Zacho- 
dzi iedynie przypuszczenie, że uległa 
ona zatruciu. Dwie plamy widoczne na 
ciele świadczą o tem. Sekcja zwłok u- 
stali powody zgonu. 

Z POGRANICZA ° 
— Przemyt w październi- 

ku. W ciągu pazdziernika na pograni- 
czu polsko-litewskiem i łotewskiem za- 
trzymano 48 przemytników z towarem | 
wartości 57 tysięcy złotych. że 

" Na przesnyt składał się przeważnie 
cukier, sacharyna i rodzynki. | 

; yakiZISNA 
Agitatorzy. W rejonie Dzisny 

zatrzymano dwóch żydów, przy których zna 
leziono ulotki komunistyczne, wydane z ©- 
Kkazji rocznicy rewolucji bolszewickiej. 
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SPORT 
NIEDZIELNE WYNIKI SPORTOWE 

W WILNIE 
Zaczynamy od największej sensacji: 22 

p.p. (mistrz. okr. Siedlce) zwyciężył w Ka- 
towicach ogólnego faworyta w wałkach o 
wejście do Ligi — Naprzód (Lipiny) w sto- 
sunku 4:3. 

Siedlczanie byli zespołem lepszym, a zwy 
cięstwo swe zawdzięczają ponadto dobrej 
formie dwóch swych napastników. 

Rusinka (b. gracz Cracovji) i Święto- 
chławskiego (Tutyści — Łódź). 

W rozgrywkach ligowych Potonia zremi- 
sowała w Krakowie z Cracovią 1:1, Ruch 
(Śląsk), będąc z wizytą u Pogoni we Lwo- 
wie, zwyciężył 4:3; Legja pobiła w Poznaniu 
Wartę 3:1, a Garbarnia Warszawiankę 3:1. 
Dzięki temu Warszawianka znalazia się na 
ostatniem sniejscu tabeli. 

Pozatem w piłce nożnej należy zanoto- 
wać wyniki wileńskiej Makabi, grającej przez 
dwa dni wi Warszawie, Wilnianie ulegli pier- 
wszego dnia rezerwie Polonjt 1:4 a w nie- 
dzielę pokonali Gwiazdę 3:1. 

W Katowicach mecz LLF.C. — Kolejowe 
P. W. zakończył się gruba awanturą, 

Gracz LF.C. Knapczyk kopnął swego 
przeciwnika Żychonia, a ten zrewanżował się 
uderzeniem, od którego... wyleciało kilka %ę- 
bów. 

Publiczność poturbowała graczy. 
W meczu bokserskim reprezentacyj War- 

szawiy i Śląska zwyciężyła niespodziewanie 
reprezentacja Warszawy w stosunku 10.6. 

Z okazji Czechosłowackiego święta naro- 
dowego odbył się w Pradze bieg sztafetowy 
na 4 kim, Do biegu stanęło 1130 Iekkoatle- 
tów (113 drużyn), 

Zwyciężyła sztafeta szkoły oficerskiej. 
Niezwykłą tę imprezę _ obserwowało 

100.000 osób. 
Imponująca 1mprcza, zwłaszcza w tak ma 

łem państwie. (t), 

wiicze kły 
— Dom akademicki, Z powodu niewy- 

kończenia na czas budowy domu akademi- 
ckiego przez firmy, mimo zobowiązań i kar 
umownych, zarząd Bratniej Pomocy Pol. 
Młodzieży Akad, USB podaje*do wiadomo- 
Ści ko*. kol., przyjętych do domu akademi- 
ckiego, że część mieszkań zostanie oddana 
do użytku 5 listopada rb., a część pozosta 
ła około 15 listopada rb. w miarę wykoń- 

" Oflary 
Bezimiennie na: Chleb Dzieciom zł, 5, 

bek im, Maryi zł. 5, na bezrobotnych zł. 

  

žio 
5. 

RADJO WILENSKIE 
WTOREK, DrIA 3 LISTOPADA 
11,40 Komunikaty i sygnał czasu z War 

szawy, 
12,10 Komunikat meteorologiczny. 
14,05 Muzyka z płyt. 
15,05 Komunikaty z Warszawy. 
15,25 „Dbajmy o dobre powietrze — 

odczyt z Warszawy wygłosi dr. Z, Dąbrow' 
ska, 

15,50 Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16.20: „O lanie Ostrorogu“ — odczyt 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy, 
17,10 „Wartość zagadnienia dziedziczno- 

ści w wychowaniu" — odczyt z Krakowa— 
wygłosi dr, Godlewski. 

17,35 Koncert symfoniczny z Warszawy. 
18,50 Radjowa gazetka rzemieślnicza. 
20,00 „Droga žycia““ — felieton z War- 

szawy wygłosi Wanda Grabińska. 
22,10 Recital Marji Trombini - Kazuro      
  

ZAKŁAD HODOWLI ZWIERZĄT 
U. S. B. 

Slerakowskiego 2. Tel. 17-35 
ma do sprzedania po cenach przystępnych 
rasowe tegoroczne Leghorny i białe Wy- 
audoity oraz zeszłoroczne białe zielono- 
nóżki. Sprzedaż odbywa się w dnie 
powszednie w godzinach 9.30—10 30 
w zabudowaniach gospodarczych Zakładu 

przy zaułku Zakretowym 1. 

zakłady 
Błudnickie ogrodnicze 

Błudniki woj. Stanisławowskie 

ROZPOCZĘŁY WYSYŁKĘ 

DALJI - KAKTUSÓW --BYLIN 
czas najwyższy przesyłać zamówienia 

cennik na żądanie gratis dostarczamy. 

  

  

      

  

Wzmagający się wciąż na rynku świato- 
|vym popyt na cenne futra, spowodowany z 
ednej strony powiększeniem się ludności w 
<rajach kulturalnych, a również rozpowszech 
aieniem się w kobiecym świecie mody na fu- 
Ta, daleko poza granice rzeczywistej potrze- 
dy, ustalonej przez warunki klimatyczne, z 
drugiej zaś strony zmniejszeniem się podaży 
skutkiem spotęgowanego trzebienia zwierząt 
futerkowych, nasunęty zainteresowanym 0so- 
bom myśl chowu cennych lisów  srebrzy- 
stych na fermach. 

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

Wspomniane kraje: Kanada, Stany Zjed- 
посгопе i Norwegja przez wprowadzenie 
chowu lisów srebrzystych stworzyły u sie- 

Chów lisów srebrzystych 
księgi zwierząt rasowych. Kontrola jest na- 
der surowa. Tylko osobniki, zapisane do księ 
gi zwierząt rasowych, mogą być sprzedawa- 
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 uptywie 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, Składa- 
jące się z jednego lisa i dwóch  liszek, 
za futro otrzymuje się <w Anglji w 
firmie C, M. Lamson £ Co Ltd., London za 
sztukę — przeciętnie 1.000 — 1.300 złotych ;| 
wszełkie ułatwienia sprzedaży chętnie robi- 
my. 

Założyciel największej fermy w Polsce 
pod nazwą „Argentolis“ 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 dła 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 Hor- 
vei otrzymał w Oslo pierwszą nagrodę. Rów- 

|bie znaczny przemysł, nader pomyślnie wpły 
įwajacy na bilans handlowy tych krajów, 
Sprzyjające warunki geograficzne i ekono- 
miczne Polski otwierają dateko sięgające wi- 
doki na rozwój chowu lisow srebrzystych w 
tym kraju, Wiele osób inteligentnych może 
przytem otrzymač to, czego często bez po- 
wodzenia poszukuje: pracę, dającą wzamian 
za dołożone starania znaczny zysk materjal- 

hymn świecie | dają wypoc "RUE w ża ają w. żąc kraj 
znaczny dochód, RO RA 

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 obiekt handlu futrami. 

Jest ustalone, 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 obywatełe ziemscy przekonali się, iż na 
chowie lisów srebrzystych daje się zarobić 
więcej, niż na gospodarstwie rolnem lub 
miejskiem. Przedsięb'orstwo to przynosi ta- 
kie 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   

RBA OZKOZL ARA OWY TOTO ORO VND ZZ ORZORORZWEOC, 

AGATA CRISTY 

„Kto był mordercą? 
Nadina, tancerka rosyjska, zawojo- 

wała odrazu serce Paryża; po raz dzie- 
siąty wychodziła na przód sceny, wzy- 
wana przez rozentuzjazmowaną pu- 
bliczność. Oczy jej pałały, zarumienio- 
na twarzyczka uśmiechała się i wyra- 
żała szczęście. Wrażliwi i ekspansywni 
paryżanie klaskali wściekle, mimo, że 

kurtyna nie podnosiła się już więcej. 
Otoczona mgiełką złoto-liljowego mu- 
Ślinu, tancerka zbiegła ze sceny. Za 
kulisami brodaty jegomość — impresa- 
rjo Nadiny, pochwycił ją w ramiona: 

— Brawo, brawo! Dzisiaj przeszłaś 
„sama siebie! — wołał całując ją po oj- 
cowsku w oba policzki. 

Nadina przyjęła daninę zachwytu z 
wesołą obojętnością, wynikającą z przy 
zwyczajenia i zniknęła w swej garde- 
robie, zatopionej w powodzi kwiatów. 
Powietrze w garderobie była ciężkie i 
niezdrowe od zapachu kwiatów i per- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

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- 
rzystwo 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. 
Nowogródzka 12 m. 7, tel. 764-23, tub ge- 
neralny przedstawiciel na Kresy wschodnie, 
Wład. Obuch-Woszczatyński, poczta Horo-. 

  

Z dniem 3-go listopada r.b. rozpoczyna się 

Doroczna wyp zedaż 

RESZTEK 
i wysortowanych towarów 

jedwabiu, wełny 
i sukna 

sprzedaż według teraźniejszych 

NISKICHCEN 

$kłep sukna i jedwabiu 

CALEL NOZ 
ul. NIEMIECKA 19, tel. 8 90 
— PROSZĘ PRZEKONAĆ SIĘ — 

  

CZYTELNIA OKRĘŻNA 
„POSTĘP" 

Dostarcza lektury wyborowej na naj 
tańszych i najdogodniejszych warunkacn, 

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

Z kół czytelnisnych „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 
WINA KRAJOWE 
Stare — leżałe — mocne 

М, оо 
Wilno, Kazimierzowski 9. 

Žądač wszędzie. 

  

  

  

    

    

    

    
  

   iFORTEPIANY 

PIANINA w. JAHNE 
uznane za najlepsze w kraju. 

Otrzymano najnowsze modele. Wyłącz- 
na sprzedaż w salonie wystawowym 

R. KREĄRER 
ul. Trocka Nr. 9. 

Ceny reklamowe. — Dogodne warunki 
spłaty. 

  

    Złote me lale. Listy uznania. 

0000960006 © 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru 8 go z siedzibą w Wilnie przy ul. Ja- 
kóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zgodnie z art, 
1030 U. P. C. podaje do wiad'mości publicz- 
nej, że w dniu 11 listopada 1931 roku o go- 
dzinie 10 rano w Wilnie przy ul. Wielkiej 19 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego 
do firmy Dem Handlowy Piotr Kalita mająt- 
ku ruchomego, składającego Się z towarów 
kolonjalnych i urządzenia sklepowego, osza* 
cowanego na sumę złotych 1545 gr. 50. 

Komornik F. Leglecki. 

9800009966965 

L: KARZE 

  

  

  

    

i DOKTOR 

4 Biumowicz 

  

DOKTOR choreby weneryczne, 

Zeldowicz | wutka'n 
chor. skórne, wene-'*!. £21, ed9—113—5 
ryczne, narządów mo- W Z.P. 28 
czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz, 3 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 

KOBIECE, WENE- 
SYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOW YCH 
od 12—21 od 4—-6 

DOKTÓR MED. 

RAURYŁKIEWICZOWA 
przyjmuje od 11—12 

iod 5—6. 
Choroby skórne, lecze- 
nie włosów, kosmetyka 
lekarska i operacje ko- 

smetyczne. Wilac, 

    

  dziej, maj, Niedźwiadka Wielka. 

fum. Pokojowa Joanna spotkała 
panią potokiem komplementów. 

Przerwało jej pukanie do drzwi. 
anna wyszła i wróciła z biłetem wi 
towym: 

x Czy mam prosić tego pana? 
„ Tancerka leniwym ruchem wzięła 

bilet, ale ujrzawszy napis: „hrabia Ser- 
gjusz P...“, drgnęła, a źrenice jej roz- 
szerzyły się. ; 

— Niech wejdzie! Żółty szlafrok, 
Joanno, prędzej! Kiedy hrabia wejdzie 
pozostawisz nas samych. 

Joanna podała elegancki żółty pei- 
gnoir, przybrany gronostajami. Nadina 
otuliła się nim i usiadła przed tualetą, 
wystukując palcami takt swego tańca i 
przyglądając się swej uroczej główce 
w lustrze. 

Hrabia — wysoki, elegancki, blady 
znizony, bezbarwny w mowie i ru- 
chach, podobny do setek takich sa 
mych cynicznych lowelasów, z szacun- 
kiem pochylił się do ręki Nadiny. 

— Nie potrafię wypowiedzieć, jak 
mnie cieszy wizyta pana... 

Joanna nie słyszała nic więcej, gdyż 

swą 

Jo- 
Zy- 

«b Mickiewicza 24. Wileńska 33, m. 1. 
tel 27,7 2-1 х 

właśnie zamykała drzwi za sobą. Gdy 
pozostali sami, uśmiech zniknął z twa- 
rzy Nadinej, 

— Chociaż jesteśmy rodakami, nie 
będziemy przecież mówić po rosyjsku? 

— Ja myślę! — uśmiechnął się gość 
— ani ja, ani pani nie znamy innych 
słów, prócz „borszcz* i „niczewo*. 

, Rozmowa toczyła się po angielsku, 
widocznie był to rodzinny jezyk „hra- 
biego“. Zaczat on swą karjerę žycio- 
wą, jako aktor — transformator w lon- 
dyńskim music-hallu. 

— Masz olbrzymie powodzenie! — 
powiedział przyglądając się kostjumom 
baletowym, porozwieszanym w garde- 
robie, — Winszuję! 

— A jednak jestem ciągle niespo- 
kojna, — odpowiedziała tancerka — 
«dawna sytuacja nie może wrócić — Po- 
dejrzenia, które w czasie wojny po- 
wstały, nie dają się rozwiać. Dotąd je- 
szcze jestem pod nadzorem, dotąd śle- 
dzą mnie... 

— Czyż byłaś kiedy oskarżona o 
szpiegostwo? Е 

   

1-0 w-0 

SKLEP FUTER 
i pracownla kušnierska Porudomińskich 

przy ul. Niemieckiej 28, > 
ętro (róg Wielkiej) 
telefon ten sam Nr. 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu 

13-72 
  

  

KINO Od wtorku 3 listopada 
@ AR 1931 r. od godz. 4—6 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrebramsks 5 

W sidłach zdrzjców" 
godz. 6 — 8— tow. W CIENIU PIRAMID" 
Koncert, orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna od g. 3.30do 10 w, 

Nad program 
„Wybuch maszyny piekielnej" 

cudna epopeja miłosna na tle przepięknych kra- 
jobrazów Egiptu. Nad program: „Raj małżeński" 

  

  

Dźwiękowe Kino Prem era! Potęzny współczesny Przebój Dźwiękowy 

  

  

  

  
  

Pa $ 
AS 88 В Dramat obyczajowy z życia złotej 

„HELIOS“ KRÓLOWA BAR LEN mode. Wro gi” Lois" Moran 
ul, Wiłeńska 23, 1 Mas Clarke. Melodyjne cudcwne pieśni. Upojenie tango. Wytworny blues. Dodatki dźwię:owe. Na 1-szy Seans 

Tel. 926. ceny zniżone. P czątek og. 4, 6, 8 i 10.15. Następny program: Polski superprzebój dźwiękowy „%0-cluz Pawiaka* 

KINO PREMJERA! Przepiękne Dźwiękowe Arcydzieło Filmowe. 

HOLLYWOOD NASZE NIEWIKRE NARZECZORE 
Mickiewicza 22 w rolach głównych ulutienica wszystkich pikantna Joan Grawferd, prześliczna Anlta Fage, Dorothy Seba- 

tel. 15-28 stjan I Robert Montgomery. Nad program: Adrakcje dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 1020, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżcne, 

  

bŹwIĘKOWE KiIRG 

CGIJINC 
PREMJERA! Wielki przebój dźwiękowył Najpotężniejsze arcydzieło miłośne! Miłość i 

bohaterstwo lotników! 

NIEŚŃIERTELNA A0ŁOŚĆ 
Dramat potężnego uczucia na tle Wielkiej Wojny. W rolach gł. Colleen Moore oraz Cary 

  

  

WIELKA 47. żel. 15-41 C<oper. Nad program Dodatek dźwiękowy „Foxa*. Dla młodzieży dozwolone. 
Początek o godz 4, 6,8 i 1030, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na 1 szy Seaqs ceny zniżone. 

*Dziś rekordowy przebój © Ww © 
W "największy film świata ž DY i e BE e 

„SWIATOWID“ 
Mickiewicza 9. 

i Podaje do wiadomo- 

| ści Sz. Klijenteli, że 

były współ. 
firmy 

Nowa edycja nieśmiertelnego arcydzieła! Wielka epopea miłości i poświęcenia. W rol. gł. 7 asów ekranu: 
Mia May, Conrad Veidt, Lia de Putti, Bernard Goetzke, P. Richter, Erna Morena i Olaf Fiord. 

  

Skład futer M GELFELD 
Porudomiński i M. Gelfeld 
Skład został zaopatrzony na nadchodzący sezon w najlepszy wybór futer, | 

Robota wykonywana jest we własnej pracowni po cenach najniższych 1 konkurencyjnych. 
  

pozestał w tym 
samym lokalu 

tel. 
3-79 Wielka 39 „ 

  

65.000000 
PAI 

NO/ZONYCH 
wEUROPIE 
aa 
ICH DOBROCI. 

mams 

Br. Kenlgsberg 
choroby skóre, wene- 
ryczne i moczopiciowe 

KOSME >| 
L 

    

wszeikiemi 

        
     

      

   

K. DĄ 
Wilno, uł. Niemiecka 3, m. 6. 

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ _ WVNAJĘCIE 

BROWSKA 
  

  

Pokój 
Minuta—do przystanku 
autobusowego—15 mi. 
mut pieszo do placu 
Orze-zkowej (Mickie- 
wicza), w Zacisznem 
miejscu i wejściem do o 
grodu, z pełnem utrzy-   maniem, światłem i in- 

  

4.500 dolarów Sprzedaż mleka i pro- 
piękny  mająteczek duktów wiejskich 
nad jeziorem o z majątków 
kolei, gleba urodzaj- KORWIE 
na, budynki w kom- 

piecie, inwentarz žy- i MEJSZAGOŁĄ 
wy i martwy. Bom 
H.-K. „Zacheta“ 
Mickiewicza 1, tel 
9- 05. 

Dominikańska 1. 
(gmach hotelu europej- 
skiego) Mleko codzien- 
nie świeże, przywożone     

nemi wygodami; tylko 
dia osoby samotnej — 
łącznie 100 zł, mie- 
sięcznie, Lwowska 10. 

Mieszkanie 
do wynajęcia 

  

2 mieszkania pókój, 
z 3 pokoi i 4 pokoi zezjew, nowocdremonto: nia, różne ; 

Ul. bielizna, swetry i try- wygodami wane na piętrze. 

  

Palta zimowe damskie sokoprocentowa, 
i męskie, garnitury, su- litewskie, 
kienki. różne futra, ko- 
żuchy, skórki futrzane, Wszy -tkieprodukty 

3 pokoi, kuchnia, przed- różne 
уа A damskie i męskie ubra- 

kiewicza 4, — Mic 
tel. 10-90. ———— na miejscu do wyna- 

OE. 6GABRED A > 

  

  

   

    

e REL RAE Racjonainej = ni 
kosmetyki o wynajęcia 

Dr. Wolfsen ieczniczej P 0 K 0 J ае 

aka arcy WILNO: 2 osobami wojlcam yi OSIAdAM Gobrze 
skórne, Al. AZ osobnem wejściem uł. k francuski i nie- 

7, tei. 10-67 9—11 p Meko Lubelska Nr. 6 m. 3. Fojycki, poszukuję koz 
ZE k е repetycyj i tłumaczeń, uo S Urode ja darko“ 2 pokoje Dowiedzieč się admini- 

nali, odświeża usuwa go stracja „Słowa* u C. M 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz- 

brze umeblowane z 
uzywalnością- kuchni i 
wszystkiemi wygodami 
od zaraz do wynajęcia. 

ĮAkuszerkiį : 
sm Udzielam lekcji 

AKUSZERKA 
W NAAMA, y(Pa” — pańska 4 m. 5. nie). Natryski „H rmo- ŚMIAŁOWSKA 5a: wedlug prct. Spul- —-— SA оаА 

  

przeprowadziła się ml.la, Wypadavie włosów, 

niemieckiego Baterje znodowe 
Wiwulskiego 6-c m.14. (radjowe) zawsze świe- 

że, Ceny łabryczne. Na 

Zamkowa 8 m. 3. Ga łupież, Indywidualne 
binet kosmetyczny, U- q. bieranie kosmetyków 
suwa zmarszczki, piegi, do każdej cery. Ost t- 

skórne | moczopiciewe wągry, łupież, brodaw* nie zdobycie kosinety= „„___ 
ki, kurzajki, wypadanie ki racjonalnej, 

włosów Codziennie od g. 10—8 
W. Z. P. 43. 

Nosa" tzu. 
zmarszczki, wągry, bre- 

dawki i kurzajki usuwa 
Gabinet ° 
Kosmetyki © e di 
Leczniczej 
J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA A 18 m.9. 
Przyj.w g. 10-11 4-7 Wilkomierska 13 — 1. 

    

  

     LOKALE 

2 pokoje 

z używ. kuchni z 
godami 

Duży pokój 
wy- 

do wynajęcia 
Witoldowa 7 m. 1. 

Plany 

  
  

a Ali sięgły 
Włodzimierz ZEJTC 

Wileńska 15 Baranowicze, Sadowa 
wyd. dobrze umeblo-11 telefon 222. 
wany p kój z kuchnią, 
z osobnem wejściem, 
pytać w mieszk Nr. 2. 

  

Odkurzacze, 
froterki, żelazka, pie- ————2 t 

Inteligentnemu i wy: Onara: 
kształconemu 

wydam pokój 

majątków prowincję wysyła bez 
ziemskich, dcliczania kosztów o- 

parcelację orsz wszełkie pakowania i przesyłki. 
prace miernicze wyko- Firma Jan Salasiūski, 

„s Muje mierniczy przy- Wilno, Wileńska 25, tel. 

"aparaty dla gospodar- Odbiorniki radjawe, 
stwa domowego wyro= głosniki, 
bu Siemensa. Ceny tas lampy katodows marki Zwracać sję pod adre- 

z majątku. Masło wy= 
borowe, sery białe i 
bsrdzo d-bre z mleka 
tłustego Śmietanka wy- 

sery 
miód, jaja, 

krupy jęczmienne. 

Okazyjnie 

na świeże i w bardzo do- 
brych gatunkach. 

materjały 

jedwabie, 

nowoczesnemi, Wanna Wiwulskiego 26 m. 1. kotaże, obuwie, dywa- 
ny perskie, różne meb- 
le stołowe i salonowe, 
elektroluxy, kasy ognio 
trwałe, serwis angielski, 
maszyny do szycia i 
pisania, pianina i Рог- 
tepjany, 2 motory ele- 
ktryczne, 
mo ocykle,teodolit,bry- 
lanty, zegarki i wiele 
różnych, pozostałych z 
licytacji łantów sprze- 

dzje LOMBARD 

Planina I tortepiany 
nowe i używane na 
raty i do wynajęcia 

Kijowska 4—10 
HK. Abelow 

sumę ŽDĄ 
kujemy bezpłatnie 
ua pierwszorzędne 
zabezpieczenia  hi- 
poteczne na 15 proc, 
rocznie. Bom H-K. 
„Zachgta“ Mickie- 
wicza 1, tel. 9—05. 

samochody, 

  

Biskupia 12. 

  

ZA 

      

Akumulatory 
ładuje fachowo. Bez- 
płatne zabieranie i od- 

  

19 01 

Gonty tanio  noszenie a domów, 
W sprzedaje Firma Jan Sałasiński, 

POLSKI isa nos EEK: 25; tel. 19—01. ul, Kijowska. 
  Do wynajęcią niedrogo 

PIANINO. słnchawki i 

całodz. utrzyman. Sło- bryczne. Firma Jan Sa- Telefunken w  firmiesem Boufałowa Góra 

parter. 
Ё 11, drugi dom žasiūski, Wimo, Wilef- Jan Salasiūski, Wilno, 19, m. 6, tylko od go- 

anas ZE 25, tel, 19—01.  Wileūska'25, tel. 19—0] dziny 15 i pół do 17. 
  W. Z.P. 4%, -—- > 

— Nie. „On“ jest zbyt mądry, „on* 
do tego nie mógł dopuścić. 

— Zuch z naszego „pulkownika“, 
— westchnął „hrabia”. — Co powiesz 
o tem, że on postanowił wycofać się z 
„roboty*? On chce odpocząć. Jak ja- 
kiś doktór, kupiec, albo urzędnik? 

— Albo jak każdy inny człowiek 
czynu, — wtrąciła Nadina. — Nie, 
mnie to wcale nie dziwi. Pułkownik był 
zawsze człowiekiem czynu. Kierował 
naszemi przestępstwami, jak fachowy 
i doświadczony inżynier kieruje fabry- 
ką. Nie skompromitował się ani razu 
pośród setek operacyj w zakresie swo- 
jego „fachu”. Kradzież klejnotów, fał- 
szerstwo dokumentów, szpiegostwo (w 
czasie wojny przyniosło to nam duże 
korzyści), szantaż, tajemne morder- 
stwa, czygośmy tylka nie robili! A naj- 
ważniejsze jest to, że on umiał zawsze 
w porę się zatrzymać. Gra stała się te- 
raz niebezpieczną, a więc odszedł „wy- 
poczywać* z olbrzymiemi pieniędzmi! 

— Hm... Dla nas to nie jest przy- 
jemne. Cóż z nami będzie? 

— On nie zostawi nas z pustemi 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo'. 
aiti 

rękami. Jest przecież szczodry, iak ksią 
żę udzielny! . : 

Ukryta, gorzka ironja w jej tonie, 
zdziwiła nieco „hrabiego“. Nadina u- 
śmiechała się, a uśmiech ten był dla 
niego niezrozumiały. Ale, nie zadając 
ryzykownych pytań, „hrabia“ ciągnął 
dalej dypłomatycznie.: 

— Tak, to racja, nie można oskar- 
żać pułkownika © skąpstwo. Tem wła- 
śnie tłomaczę głównie powodzenie jego 
przedsięwzięć, a szczególnie jego zdol 
ność wynajdywania zawsze jakiegoś 
„kozła ofiarnego”. Zawsze umiał zna- 
leźć człowieka, na którego można było 
zrzucić wszystkie nasze grzechy. Za- 
dziwiająca głowa! On to sam wyna- 
lazł ciekawą i słuszną zasadę: „jeśli 
nie chcesz narażać się na niebezpie- 
czeństwo, nie rób tego sam“. 

I rzeczywiście każdy z nas ma ja- 
ikąś sprawę w policji. Tylko on jest 
ponad wszelkiemi podejrzeniami i zu- 
pełnie bezpieczny. Nic mu nie grozi. 

Zamiłkł, oczekuijąc odpowiedzi Na- 
diny, ałe zaczął znów, w odpowiedzi 
na jej niemy uśmiech: 

i 

  

— Nikt nie ma władzy nad nim. A 
jednocześnie, jak wiesz, jest on bardzo 
zabobonny. Kilka lat temu chodził do 
wróżki, wiem to napewno! Przepowie-“ 
dziata mu ona wielkie powodzenie we 
wszystkiem, ale mówiła, że kobieta 
zwycięży go i zgubi, 

— Kobieta? -— zapytała z żywem 
zainteresowaniem tancerka. — Ach, 
tak! Nie wiedziałam tego. 

„Hrabia” uśmiechnął się i wzruszył 
ramionami: 

— To znaczy, że w okresie „spo- 
czynku*, ożeni się z jakąś rozpieszczo- 
ną dziewczyną, która puści na wiatr 
cały jego majątek i doprowadzi go do 
śmierci głodowej w nędzy i samotno- 
Ści. Znam się na takich sprawach: tak 
zwykle bywa! 

Nadina pokiwała głową przecząco: 

— Nie, nie, tym razem będzie ina- 
czej. Czy wiesz, że ja jutro jadę do 
Londynu? 

— A twój kontrakt z teatrem? 

(D.C.N.) 

m
 

  

  

Redaktor w, z. Witold Tatarzyński |


