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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
grresyfką pocztową 4 zł., zagranicę 7zł. 
Nr, RO259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego п-ги 20 gr. 

Nowa fala wybryków studenckic 
POGRZEB Ś. P. WACŁAWSKIEGO 

WILNO. — Wczoraj, o godzinie 10 rano, 
na cmentarzu Antokolskim odbył się pogrzeb 
ś. p. Stanisława Wacławskiego, Na pogrze- 
bie był obecny brat tragicznie zmarłego 
Piotr Wacławski. Przed opuszczeniem zwłok 
do grobu otwarto trumnę w celu zrobienia 

iotograiji, 
Do żadnych przemówień nie doszło i zebra 

na licznie młodzież akademicka udała się z 
cmentarza na nabożeństwo żałobne do ko- 
ścioła św. Piotra i Pawła. 

Po nabożeństwie ó godz. 1 popoł, stu- 
denci ruszyli pochodem w kierunku śródimie 
ścia. Po drodze rozległy się głosy nawołu- 
jące do udania się na ulicę Słowackiego, 
gdzie był zamordowany ś. p. Wacławski. 

ZAJŚCIE PRZY UL. ARSENALSKIEJ 

Przy zbiegu ulic Arsenalskiej i Kościusz- 
ki skonsygnowane oddziały policji konnej i 
pieszej zastąpiły drogę idącym, usiłując roz- 
proszyć pochód, Zaraz na wstępie wynikła 
scysja, bowiem studenci tłómaczyli, że asy- 
stują pocztom sztandarowym. Gdy poczty 
wy przechodzić, ruszył za nim j rówinież 
im. 

Nacierająca policja konna i piesza roz- 
dzieliła zebranych na dwie grupy w celu ła- 
twiejszego rozproszenia. 

Naciskani przez policję akademicy prze- 

LIST OTWARTY 
Wczoraj dopiero przebrzmiały dzwony 

żałobne i wczoraj zaległy ulice naszego mia- 
sta niezliczone rzesze kroczących za trumną 
kolegi naszego Śś. p. Stanisława  Wacław- 
skiego. 

” I zaprawdę nikogo nie zbrakło i zbraknąć 
nie mogło nikogo w szeregach oddających 
ostatnią koleżeńską przsiugę tragicznie zmar 
łemu. Ale dziś pora jest, by wzburzone ser- 
ca i umysły uspokoić i uczynić głęboki, chrze ję 
ścijański rachunek sumienia, Azali współmier 
ną jest „ofiara śmierci" — idei, dła której 
została złożona? Azali wszystkie uczynki na 
sze zgodne były z zasadami, które głosimy, 
które w sercach naszych miłować winniśmy 
ponad wszystko? Azali w uczynkach swoich 
nie zapomnieliśmy słów Chrystusa: ,,...błogo- 
sławieni pokój. czyniący..,*, „miłujcie nieprzy- 
jacioły swoje”, „.. odpuść nam winy nasze, 
jako i my odpuszczamy naszym 'winowaj- 
com“? 

Nie czekam od Was odpowiedzi politycz 

nych, odrzucam teraz wszelką politykę i, iw 

obliczu świeżej mogiły zapytuję Was jako 
chrześcijan i Polak. z 

onię żydów, namawiam do słabości — 

mie, to nieprawda! я 
Bronię czystości naszego honoru, naszej 

godności polskiej, naszej chrześcijańskiej od- 
wagi sumienia, 

Jeśli słuszną jest nasza sprawa — wałcz- 
cie, nie ustąpcie, ale walczcie po chrzešcijan 
sku. „Bądźcie czyści, jak gołębie, a mądrzy, 
jak žmije“ — to są też słowa nauki chrześci 

jańskiej. Su ZNANE 
Gdy dawniej słyszałem i widziałem po- 

gromy żydowskie w Rosji — brzydziłem się 
niemi, brzydziłem się ciemnem barbaryzmem 
rosyjskiem. | dlatego bolą, strasznie bolą 
wszystkich prawdziwych chrześcijan i Pola- 

ków fakty stwierdzające, iż nasz poziom tak 

mało odbiegł od poziomu dzikiego wschodu. 

Może nie «ńacie ambicji do wyższej kultu- 

ry zachodniej i do głębszego chrystjanizmu? 

Przekreślam to pytanie, bo sam w nie mie 

wierzę. jeżeli niektórzy uważają, że z krwi 

naszego kołegi powstaną mściciele, powsta- 

ną szeregi nowych ulicznych bojowców — 

mylą się, nie powstaną! Do nas chrześcijan 

powinno przemówić jego zgasłe, młode žy- 
cie, jego zaiste tragiczna śmierć nie zasadą 
judajską „oko za oko", lecz słowami Chry- 
stusa: „Odpuść tm Ojcze, bo nie wiedzą, co 

czynią”, Jeśli ktoś nie wierzy całą mocą du- 
szy, że zło można zwyciężyć tylko dobrem, 
a zło rodzi zło -— ten nie jest chrześcijani- 
nem — i ten nadał może iść na ulicę z god 

nym siebie orężem — kijem. Nam zaś nie 

wolno szafować tak lekkomyślnie polskiem 

życiem, będącem własnością Narodu; nie wol 

no tak bezmyślnie plugawić naszych dusz, 

nie wolno tak nieopatrznie siać w Serca chrze 

ścijańskie i polskie najgorsze, uliczne instyn- 
kta į bezcejową nienawiść. Zbrakło przyszie 

go obywatela, a gdy za oręż w obronie pań- 

stwa naszego chwycić będziemy musieli — 

zbraknie nam jednego żołnierza. Dlaczego 

pominęliście tysiące nnych dróg, jak legal- 

nych protestów, wieców, uchwał, strajków 

nawet — a poszliście odrazu na ulicę? Ci, 

którzy rozpętal walkę, ci z pewnością nie- 

liczni, którzy rzucili hasło do ulicznych eksce 

sów — są w dużej mierze winni śmierci Ś.p. 

Stanisława Wacłajwskiego. 
Przypomnijcie te proste, katech:zmowe 

dziewięć grzechów cudzych 1 о®о ujrzycie, 

że się stał jeden z nich — grzech cudzy. | 

Nie oczyszczam sumienia żydów, nie zdej 

muję z nich wielkiej winy skrytobójstwa — 
ale uczynki ich są zgodne z nikczemną ich 

zasadą: „oko za oko”, Nasze zasady Są - 

ne — azali nie mogliśmy się spodziewać in 

nych uczynków? I oto we wszystkich Umcz- 
nych zajściach, jakby umyślnie na nie cze- 

kając, skorzystał uliczny motłoch, jakiś ta- 
jemniczy element antypaństwowy, gotowy 

zawsze mącić w naszem państwie. 3 

Któż odpowie jednak za wybite szyby i 

pokaleczonych niewinn:e? Ale dlatego, żeby 

wyznać odważnie winy swoje, żeby umieć 

odczuć głębię tragicznych nieporozumień i 

Słębię prawdy z drugiej strony — trzeba 

leć prawdziwie chrześcijańskie - sumienie, 

eścijańską odwagę. s 

У imię dobra naszej sprawy, w imię do- 

bra moralnego naszego, w imię cywilnej od- 

wagi chrześcijańskiej, Koleżanki : Koledzy, 
uczyńmy odważny rachunek Sumienia. 

Kazimierz Biszewski, 
student. 

  

  

    

       

    
    

    
Konto czekowe P.K.O. 

dostali się przez przełamany płot na tereny 
3 baonu saperów i do Cielętnika. 

Przez Cielętnik demonstranci poczęli biec 
w kierunku płacu Katedralnego pod gmach 
Urzędu Wojewódzkiego. 

Wśród nieopisanej wrzawy oddziały po- 
licyjne ponownie natarły na tłoczący się w 
ogródku przed gimachem tłum z dwu stron, 
strzełając przytem z pistoletów pociskami 
gazowemi i rzucając granaty z gazem łza- 
wiącym, 

Odniosło to wreszcie skutek, bowiem de- 
monstranci zasłaniając oczy rozbiegli się w 
różnie strony. Podczas powyższych zajść a- 
resztowano 10 osób, w tem 2 studentów. 

Podczas strzelania z pistoletów gazowych 
doznał poparzenia oka student Józet Bycho- 
wiec (Słomiańska 5). 

Zadraśnięcie szablą otrzymałą studentka 
Jadwiga Tyszkowiczówna (Słowackiego 19) 
zaś studenci: Jan Płacewicz (Zamkowa 14) 
i Mieczysław Zabłocki (zaułek Biały 8) ule- 
gli zatruciu gazem. Inny znowu akademik 
6 nieznanem nazwisku uległ zadraśnięciu 
bagnetem. 

Ponadto kilka studentek, które całkiem 
niepotrzebnie wszędzie się pchały naprzód, 
zostało poturbowanych, względnie zemdlały 
pod wpływem czadu od rzuconych  grana- 
tów gazowych, 

NA ULICY MICKIEWICZA 

W czasie odprowadzania jednego z za- 
trzymanych demonstrantów przed 3 komisa- 
rjatem tłum usiłował odbić aresztowanego i 
w znacznej liczbie natarł na konwój policyj- 
ny. Kilkunastu policjantów dotychczas ukry- 
tych w komisarjacie natarło: na zebranych, 
likwidując zbiegowisko i umożliwiając przez 
to doprowadzenie zatrzymanego. 

PO POŁUDNIU 

Po chwilowem uspokojeniu próby wystą- 
pień ponowiły się z chwilą zapadnięcia zmro- 

Ц, 
Różne grupy usiłowały wdarć się w dziel 

nicę żydowską, napotykały jednak na zde- 
cydowane stanowisko policji. 

„Około godziny 6 przy zbiegu ul. Niemie- 
ckiej i Wileńskiej, zebrał się tłum wynoszą- 
cy przeszło 500 osób, Gdy rezerwa konna 
rozproszyła zebranych, ci usiłowali zgroma- 

dzić się koło poczty. Usiłowania te spełzły 
jednak na niczem. Również udaremniono in- 
ne próby urządzenia pochodu w innych punk 
tach miasta. 

W tym samym mniej więcej czasie jakiś 
osobnik cisnął kamieniem w okno naszej re- 
dakcji, rozbijając szybę wystawową. Jak się 
okazało „„bohaterem* tego „czynu* był stu- 
dent studjum rolniczego USB. Jan Płotnicki, 
który został zatrzymany przez policję i prze 
kazany do dyspozycji Rektora, 

Wobec wyraźnych prób przedostania się 
do kwartału żydowskiego cała ta dzielnica 
była okrążona policją do późna w noc. 

Ponadto gęste patrole obsadziły prawie 
wszystkie ulice w śródmieściu nie dopuszcza 
jac do jakichkolwiek zbiegowisk. 

Dla likwidacji ewentualnych zajść policja 
zaopatrzyła się w strażacką cysternę z wo- 
dą, która każdej chwili była gotowa na we- 
zwanie. Ogółem w dniu wczorajszym zatrzy 
mano 18 osób. 

PRZEDŁUŻENIE ZAKAZU 
SPRZEDAŻY ALKOHOLU 

Władze wojewódzkie przedłużyły zakaz 

sprzedaży alkoholu do dnia 15 b. m. włącz- 

nie, 

WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

Mimo zakazu, całe masy młdozieży szkol 
nej przebywały wieczorem na ulicach. 

- Również w szkołach podniecenie trwa. 
Uczniowie uniemożliwiają  kołegom-żydom 
normalną naukę. 

Jakaś organizacja rozdaje wśród uczniów 
zielone wstążeczki. 

Naogół, jeżeli chodzi o wystąpienia ulicz- 
ne, daje się zaobserwować wyraźne dąże- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cia mie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Zielińska. 

nie do przedłużenia niepokojów. Kolportowa- 
ne wczoraj pogłoski o przybyciu do Wilna 
ministra spraw wewnętrznych p. Pierackie- 
go okazały się nieprawdziwe, 

® 

W czwartek za uhiłowanie wybicia szyb 
wystawowych oraz stawianie oporu policji 
zostali zatrzymani:. Arluk Szloma, fryzjer 
(Mostowa 29), Sielicki Wacław, rymarz (R.- 
Śmigłego 41), Stankiewicz Bolesław, fryzjer 
(Stelańska 27), Wojtkiewicz Władysław, ro- 
botnik (R. Śmigłego 19), Jankowski Jan, ślu 
sarz( zauł. Lidzki 9), Grochowski Józef, ma- 
larz (Bankowa 1), Taubenhaus Aza, kamasz 
nik (Beliny 12), 

ZWOLNIENIE ZATRZYMANYCH 

STUDENTÓW. 

W godzinach popołudniowych w sprawie 
zatrzymanych akademików interwenjował u 
p. wojewody j. M. rektor prof. Januszkie- 
wicz, prosząc o ich zwolnienie, Pan wojewo 
da zarządził naskutek tej interwencji zwoł- 
nienie wzmiankowanych studentów, po u- 
przedniem przesłuchaniu ich przez władze 
śledcze, jakkołwiek zatrzymani są poważnie 
zaangażowani w podburzaniu do nielegalne 
go pochodu i w stawianiu oporu władzom. 
Zatrzymanych Zabłockiego i Nowika zwolnio 
no, a wynik śledztwa będzie zakomunikowa 
ny p. Rektorowi. 

PORANIENI NA ULICACH 

Wieczoren: miały miejsce napady na po- 

jedyńczych przechodniów. 
Na ulicy Niemieckiej został podstępnie 

ugodzony nożem Mikołaj Kruszyński, rze- 

mieślnik (Podgórna 18). Kruszyński jest ka- 

leką. 

Na Wielkiej, koło Ratusza poraniono Jó- 

zefa Orło (Ostrobramska 25). 

Na ulicy Targowej uderzeny został no- 
žem Zygmunt Žygo (Šniegowy 14) i wresz 
cie na Lipówce jakiemś ostrem narzędziem 

zraniono w plecy Heronima Skoczyka (Środ- 

kowa 4). 

ARESZTOWANIE RABUSIA Z ULICY 
WILEŃSKIEJ 

Policja aresztowała Jana Miszko (zaułek 

Ślepy nr. 1) pod zarzutem rabunku podczas 

wtorkowych zajść. Przy aresztowanym zna- 
leziono zegarek zrabowany z jednej z wy- 
staw jubilerskich przy ulicy Wileńskiej. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 
BARANOWICZE — ul. tyckiego — A. Laszuk, 

sięgarnia K Malinowskiego. 

G KIE — uł, Zamkowa — W. Włodzimierow. 
ūRODNO — Ksiegamia T-wa „Ruch“ 

DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Buiet 

BORODZIEJ 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul. 

nadesłane młimetr 50 gr. 

  

WARSZAWA, (tel. wł. 13.X1—31). 
Dzisiejsza giełda była klęską dla 
spekulantów grających na zwyż- 
kę złota. Już od wczoraj wiado- 
mem było, że spekulanci groma- 
dzący złoto od wielu tygodni 
przystąpiii do realizacji wobec 
zupełnego braku szans nazwyż- 
kę, bądź nawet utrzymania kur- 
su na dotychczasowym pozłomie 
5,10 za rubla. 

— Dworzec Kolejowy — K. Smiarzyński, 

Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*”, $ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy ni 
Kronika reklamowa miłimetr 60 

Zagraniczne 50 . drożej. Ogłoszenis cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc dre 
do miejsca, Tokaj: a aa być przez Administrazję zmieniane dowotnie. 

eska spekulantów giełdowych ROZBROJENIE 
CENY NA ZŁOTE RUBLE i 

NIEŚWIEŻ — sd 

POSTAWY — 

Ratuszowa 
WOWOGRÓDEK —. Kiosk St. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polską — St. Bednarski. 

Michalskiego. ; 

Polskiej Macierzy Szkolne . Księgarnia 
; STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

Zwierzyński. 

          

a stronie 2-ej i 
gr. W numerach 

DOLARY ULEGŁY ZNIŻCE 
Dzisiaj rano przed glełdą ruble 

złote oddawane były po kursie 
4,92 a dołary 9,05. W czasie g0- 
dzin południowych kurs zniżył 
się, spekulanci pragnąc za wszel- 
ką cenę realizować swe zapasy 
złota, oddawali rubla po 4.90 a 
później po 4,85, jednocześnie do- 
lar złoty spadł do kursu 9 zł., 
Jednakże nabywców nawet po tak 
nizkich cenach nie było zupełnie. 

  

Niepomyślny wyrok dla działaczy Centrolewu 
WARSZAWA, (tel. wł. 13.X1-31). W 

1929 r. ukazała się w gazecie związku 
chłopskiego „Pzzyjaciel Ludu* Graz Ww 
„Przedświcie" korespondencja o działal- 
ności zarządu krośsieńskiej Kasy Cho- 
rych, a mianowicie dzisiejszego kandy- 
data I filara listy Nr. 7 Centrolewu przy 
wyborach uzupełniających w okręgu 
przemyskim niejakiego Pilcha i jego 
najbliższych przyjaciół politycznych. 

Autor tej korespondencji, p. Bocheń- 
zarzucał działaczom Centrolewu 

nadużyć na szkodę robotników 
eczeństwa. Pilch i jego towarzy- 

sze dopiero pod naciskiem opinji pu- 
blicznej wnieśli skargę przeciwko Bo- 
cheńskiemu do Sądu. Po rozpatrzeniu 
tej sprawy Sąd Okręgowy wy- 
dał wyrok uniewinniający p. Bocheń- 
skiego, a tem samem stwierdził nadu- 
życia kandydata iisty Nr. 7 p. Pilcha. 

ski, 

  

  

Nowy termin wyborów do Sejmu 
W OKRĘGU WYBORCZYM NR. 48 

WARSZAWA, 13.11 (tel. własny). — W 
dniu 22 bm. odbędą się " wybory 
do Sejmu w okręgu wyborczym Nr, 48, obej 
mującym powiaty: przemyski, dobromilski, 
sanoski, brzozowski oraz krośnieński. Kam- 

panja wyborcza na terenie okręgu trwa już 
od kilku dni. Blok Bezpartyjny urządził do- 
tychczas 250 wieców i zebrań  informacyj- 
nych. 

  

VII! polsko - sowiecki zjazd kolejowy 
WARSZAWA, 13.11 (tel. własny). 

W dniu i6 b. m. rozpoczyna swe pra- 
ce w Moskwie VIII zjazd kołejowy- do 
spraw komunikacji osobowej, bagażo- 
wej, ekspresowej i towarowej między 

Polską a Sowietami. 
W pracach zjazdu z ramienia Mi- 

nisterstwa Komunikacji wezmą udział: 
E. Piasecki, Soczyński oraz Szczeciń- 
ski. 

Powrót posła niemieckiego do Warszawy 
WARSZAWA, (tel. wł. 13.X1—31). 

Poseł Rzeszy Niemieckiej w Warsza- 
wie p. Moltke wrócił z urlopu i objął 
urzędowanie. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
° 17-1у DZIEŃ PROCESU. — MANIFESTACJA W TORUNIU. 

WARSZAWA, 13.11 (tel. własny). 17-ty 
dzień rozprawy sądowej pręeciwko Centro- 
lewowi. Pierwszy zeznaje Świadek przypad- 
kowy, Gajewski, Stał w oknie naprzeciw 
ko lokalu PPS CKW ; słyszał rozmowę Kil- 
ku ludzi stojących na ulicy pod oknem. Mó- 
wili tajemniczo, ałe dość wyraźnie:  Józiek 
dobrze rzucił bombę, kilku policjantów padło. 
Innym razem pójdzie lepiej. Kto byli ci r02- 
mawiający nie wiadomo. 

' Drugi świadek, kobieta w procesie, p. 
Świadek niechce przysięgać. 

Sąd zwalnia ją od przysięgi. Nic nowego 
świadek nie 'wnosi. 

Na sali zjawia się komisarz Kones, 
który Hkwidował pochód w Alejach Ujazdow 
skich. Słyszymy barwne opowiadanie, które 
było znane zresztą z poprzednich procesów. 

Podkom. S$. Szczeniowski po- 
twierdza zeznania komisarza Konesa. 

Adw. Sterling stawia wniosek o po- 
wołanie świadków  Tomiłowicza i Salwina, 
znanych z procesu © zajścia w dniu 14 wrze- 
śnia, celem zbadania ich co do kolejności na 

DO MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ W WILNIE 
Wypadki dnia dzisiejszego — pró- 

ba demonstracji ulicznej na placu Ka- 
tedralnym — utwierdzają mnie w prze 
konaniu, iż w dalszym ciągu stan pod- 
niecenia wśród młodzieży akademickiej 
trwa, powodując niedopuszczalne ze 
względu na spokój i bezpieczeństwo 
publiczne tłumne wystąpienia, do któ- 
rych przyłączają się natychmiast szu- 

mowiny społeczne. : 2 
Wzywam kategorycznie młodzież 

akademicką do bezwzględnego  zanie- 
chania wystąpień ulicznych, nie licują- Ch 
cych z powagą akademika i ostrzegam, 
że wszelkie próby zakłócenia spokoju 
publicznego będą tłumione z całą sta- 
nowczością. 

Wilno, miasto najpiękniejszych tra 
dycyj akademickich, nie powinno być 
terenem zajść obcych powadze i nastro 

jowi jego ludności. 
Wojewoda (—) Z. Beczkowicz. 

  

Zaburzenia w Łomży i Sosnowcu 
ŁOMŻA. PAT. — Dnia 12 bm. grupy 

młodzieży ze szkoły mierniczej i przemysło- 
wo-leśnej zaczęły napastować na ulicy Giet- 
czyńskiej przechodniów -żydów, wskutek cze 
go między godziną 19 a 21-ą doszło na uli- 
cach do szeregu incydentów i bójek, w cza- 
ste których kilkanaście osób po obu stronach 
zostało poszwankowanych, 

W zwiazku Z podnieceniem, jakie wytwo- 

rzyło się na tem tle w mieście, starosta łom- 
żyński odbył konierencję z dyrektorami za- 
kładów naukowych, na której ustalił środki, 
jakie będą zastosowane w celu powstrzyma- 
nia młodzieży od wybryków. Pozatem wi 

starostwie ła się konferencja z przedsta 
wicielami żydowskiej gminy wyznaniowej, 
za pośrednictwem której społeczeństwo ży- 
dowskie zostało wezwane do zachowania 

spokoju i powstrzymania się od wszelkich 
kroków, któreby utrudniły władzom bezpie- 
czeństwa przeciwdziałanie wszelkim wystą- 
pieniom młodzieży szkolnej. 

SOSNOWIEC. PAT. — W piątek, w g0- 
dzinach wieczornych zebrało się na peryle- 
rjach Sosnowca około 3 tysięcy osób, które 
usiłowały urządzić demonstrację antyżydow- 
ską. Wśród zebranych znajdowało się około 
40 proc. młodzieży szkolnej zagtębia Dąbrow. 
skiego i Śląska, resztę natomiast 
szumowiny i komuniści. Policja tłum rozpro- 
szyła, nie dopuszczając do . Za 
trzymano przytem 9 uczestników. Aresztowa 
no również przytem 2 komunistów. Do żad- 
nych poważnych zajść nie doszło. Poszkodo- 
a są lekko dwie osoby. Wybito kilka 
szyk. 

tarcia ze strony policji na tłum. Sąd postano 
wił wniosek obrony oddalić, 

Świadek Staniszewski, starosta.w 

w Toruniu, opowiada 0 maniiestacjach i 
krwawych zajściach, które się tam odbyły 
w dniu 14 września. W dniu 14 wrżeśnia de 
legował komisarza urzędu śledczego na wiec 

z poleceniem, by zwrócił uwagę w razie wy 
stąpień antyrządowych i informował telefoni- 

cznie o przebiegu maniiestacji. W czasie ma- 

niiestacji zebrani podnosili okrzyki: precz Z 
dyktaturą, precz z Marszałkiem Piłsudskim. 
Zwróciłem się więc do maniiestantów, oświad 

czając, że występuję jako starosta i że nie 

udzieliłem zezwolenia, wobec czego, poc 
winien się rozejść. Odpowiedziały mu okrzy- 

ki. Miticja PPS otoczyła mnie oraz towarzy- 

szącego mi podkomisarza, zepchnęła na tro- 

tuar i rozdzieliła. Widziałem laski nad głową 

podkomisarza. Nie uderzono go wówczas. 

Poleciłem wywiadowcy, by zawiadomił 2-4 

kompanję policji. Podszedł wówczas do mnie 

10-1etni chłopiec z wiadomością: proszę Pa- 

na, ten pan ma rewotwer, przyczem wskazał 

na jednego z milicjantów. Podszedłem do 0- 

wego milicjanta, który trzymał rewolwer w 

kieszeni i miał wyzywającą postawę. Jeszcze 
raz nawoływałem: proszę się rożejść. Mili- 

cjant wówczas spojrzał na swych towarzy- 
Szy, ci otoczyli mnie i rozpoczęto masakrę. 

Iwyciłem zwieszającą się nad moją głową 

laskę i zawołałem: czy panowie sobie zdają 

Sprawę z tego, co grozi za naruszenie — то- 

jej nietykalności? О 8 
ka ciosów, z których jeden przeciął mi skó- 
rę na głowie do kości. Odwieziono mnie do 

szpitala, Relację o dalszym ciągu przebiegu 
maniiestacji mam od AE tot R 

Tłum otoczył pierwszą kompani dicji, 
*ierunku której posypały się strzały i kamie 

nie, 2 policjantów otrzymało rany od „kul re 

wolwerowych, Kilkunastu było poranionych 
kamieniami. Nadeszła 2 kompanja i zaczęła 

pochód rozpędzać. Zaznaczyć muszę, że na 

50 aresztowanych osób nie było ani jednej z 

Piasta i NPR, co więcej nie było ami jednej 

z Torunia, Wszyscy pochodzą z PPS i z in- 

nych miast. 2 
— Prokurator Rauze: Czy policja 

nie strzelała? 
— świadek: Bezwzględnie nie. Mia- 

ła tylko rozkaz rozpędzania kolbami. 

Przewodniczący zarządza przerwę. PO 
przerwie rozpoczyna się serja świadków drob 

nych, zeznających o pewnych fragmentach 

działalności i przemówień oskarżonych po- 

słów na. prowincji. Dawny komendant policji 

w Tarnowie Munk opowiada 9 działalności 
_ posłów Witosa i Ciołkosza. Osobiście świa- 

dek nie był na żadnym zebraniu i zeznaje na 

podstawie iaforiacyj wywiadowców i komen 
dantów posterunków. 

Przewodniczący: Czy poseł Cioł- 

kosz powiedział coś na jednym z wieców o 

Otrzymałem wówczas Kil- . 

zrzuceniu Marszałka Piłsudskiego z tronu? 
Świadek: Tak. Poseł Ciołkosz powie- 

dział, że Marszałka Piłsudskiego należy zrzu- 
cić z tronu, 

Przewodniczący: A może poseł 
Ciołkosz mówił coś o Prezydencie? 

Świadek: Mówił, že Polska niema 
szczęścia do Prezydentów. 

Przewodniczący: 
jakąś broń? 

Świadek: Przy rewizji w domu robot- 
niczym znaleziono 2 stare szabłe ii nabój re- 
wolwerowy. 

Przewodniczący: Czy pamięta Pan 

Czy znaleziona 

hód jeszcze coś z przemówień posła Ciołkosza? 
Świadek: Na jednym z wieców poseł 

Ciołkosz wyraził się, że robotnicy, którzy 
byli w wojsku, potrafią jak tego będzie po- 
trzeba, podnieść broń. 

Przewodniczący: Jak to należy ro 
zumieć, 

Świadek: ja to wszystko wiem tylko z 
raportów. Na dalsze pytania świadek odpo 
wiada, że poseł. Witos przemawiał naogół 
bardziej umiarkowanie, 
du, ale. tylko drogą parlamentarną. Świ. 
zna tylko dwa wypadki ostrzejszych wystą 
pień posła Witosa. 

Komendant posterunku w Milowce, 
Franciszek Oko, był na wiecu, na któ 
rym przemawiał między innymi i poseł Wi- 
tos. Witos miał się między innemi wyrazić, 
że kto wjeżdża na armacie, ten może wyje- 
chać па karawanie, 

Mateusz Magiera, rolnik, był na 
wiecu posła Witosa. 

Przewodniczący: 
mówił? 

Świadek: Na wiecu, iak na wiecu, 
Przewodniczący: Ale może świa- 

dek parmięta coś z przemówienia? — Świa- 
dek nie pamięta. Przewodniczący: 
Czy mówił coś przeciwko rządowi? 

$wiadek: Nie. 

Co poseł Witos 

Przewodniczący: Czy mówił coś 
o pożyczce? 

Świadek: Mówit coś o pożyczce ame- 
rykańskiej. 

Prokurator Rauze: Czy pan po- 

szedł sę PR s: Ra” powiedzieć, 
czy.policja przyszi pana 

Świadek: Policjant przyszedł do mnie. 

Prokurator Rauze: 1 wtedy pan 

policjantowi powiedział, co mówiono 0 p0- 
życzce? й ; 

Świadek: On mi sam mówi, || 

„Prokurator Rauze stara się od świadka 

wydobyć coś konkretnego, lecz bezskutecz- 

nie, 
Adwokat Szurlej: 2 Pan na 

wiecu. jak na wiecu, co to znaczy 
świadek: Ano tak, ludzie słuchają, to 

jeden zatrzyma w głowie, a drugi wyrzuci. 

Następne zeznania świadków są mało in- 

teresujące. Dalszy ciąg rozprawy jutro. 

й *;'те,::о‚п!- tekstem 15 ы 
ych braz z prowincji o proc. drożej. 

żej Administracja 
Ha doztaezenie 

ówił o zmianie гга 

SLONIM — Ksaiegarnia D, Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biura Gazetowe, ul, 3 Majs 8. 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 21, F. juczewsia 
WARSZAWA — Tow, Księgarni Kot, „Raca” 

      gr. Komunikaty oraz 

nie przyjmuje zastrzeżeń ce 
mumeru dowodowego 20 pr 
  

Wyznaczona na luty 1932 r. konfe- 
rencja rozbrojeniowa już obecnie do- 
minuje nad horyzontem polityki euro- 

pejskiej. Wszystkie wypadki, jakie ostat 
nio miały miejsce, w bliższy, lub dalszy 
sposób wiążą się z zawiłym i skompli- 
kowanym problemem rozbrojenia, któ- 
ry po długich latach przygotowań ma 
być wreszcie rozważany na konieren- 
cji międzynarodowej. 

„ Doskonale redagowany  miesięcz- 
nik „Przegląd polityczny* poświęca 
ostatni numer omówieniu tego właśnie 
problemu. Wśród wielu artykułów na 
uwagę zasługuje głos angielskiego de- 
legata w przygotowawczej komisji do 
konferencji rozbrojeniowej lorda Ceci- 
la, znanego germanofila i wielkiego en-* 
tuzjasty Ligi Narodów. 

: Miedzynarodowa konferencja  rozbroje- 
niowa — pisze lord Cecil — będzie jednym 
z tych przełomowych wydarzeń w historji 
Świata, które może się albo udać, ałbo za- 
wieść całkowicie. 

Co będzie oznaczało jej niepowodzenie? 
Przedewszystkiem Konferencja może się roz 
wiązać nie osiągnąwszy żadnego porozu- 
"mienia, Nieprawdopodobnem wydaje się jed- 

nak, aby szaleństwo ludzi mogło posunąć 
sie aż tak daleko. Wspomnienie jednak nie- 
wiarogodnych wprost szaleństw 1914 r. 
zmusza nas do liczenia się ze wszeikiemi 
možliwošciami na terenie międzynarodowyń. 

Nie zapominajmy o głównej racji Roz- 
brojenia. Bez. watpienia jest ono pożądan е 
na wielu polach: gospodarczem, politycznem 
i społecznem. Lecz na tych polach nie jest 
ono w chwili obecnej bardziej konieczne, niż 
było kiedykolwiek, Dla tych jedynie wzglę- 
dów, rozwiązanie tej sprawy mogłoby się 
jeszcze odwlec. Wzgląd, który nas zmusza 
do określonego i szybkiego działania, jest to 
„Skrupulatne poszanowanie zobowiązań trak 
tatów*. Rękójmia dana pierwotnie przez Cle- 
'menceau aljantom i zaprzyjaźnionym mocac- 
stwom, wzmacniana następnie przez Artykuł 
8 licznych traktatów pokojowych, powtórzo- 
na w końcowym artykuie Traktatów Locar- 
neńskich i stale wspominana w rezołucjach 
i deklaracjach Zgromadzenia Ligi Narodów— 
ciągle jeszcze oczekuje wypełnienia. Rzeczą 
zasadniczą jest dotrzymanie tych zobowiązań 
teraz, gdy po długich przygotowaniach istot 
nie już wyznaczono Konferencję na najbliž- 
szy luty. 

Jeśli zobowiązania te będą traktowane ja 
ko bezwartościowe „Świstki papieru, to ca- 
ła podstawa, na której spoczywa organizacja 
pokoju, zostanie zachwiana. 

: Nie wolno nam jednak biernie tego ocze- 
kiwać, wynikną stąd bowiem pewne nieunik- 
nione konsekwencje. Oto należy oczekiwać, 
że wówczas żądanie uzupełnienia zbrojeń ze 
strony zwyciężonych narodów stanie się co- 
raz bardziej natarczywe. Protesty obecnego 
rządu „Rzeszy Niemieckiej, rządu przecież 
umiarkowanego, nawet żądania  Nazzis 
i Stahlhelmu nie są niczem w porównaniu 
do ogólnego poruszenia opinji patrjotycz- 
nej Niemiec za odzyskaniem swej pierwot- 
nej potęgi militarnej, co zdarzy się niewąt- 
pliwie, jeśli Aljanci na Konferencji Genew- 
skiej 1932 roku nie dotrzymają ostatecznie 
swych obietnic. Jeszcze najmniej może grož- 
ną konsekwencją byłyby intensywne zbroje- 
nia odwetowe. Wiem, że usłyszę odpowiedź, - 
że legaine zobowiązanie rozbrojenia będzie 
obowiązywało nadal wrogie mocarstwa. Moż 
na bronić tego punktu widzenia, lecz nie po- - 
siada to najmniejszego znaczenia. Zobowią- 
zanie takie, nawet jeśli istnieje, nie może 
być narzucone siłą. Nie będzie dość siły mo- 
ralnej dla zapewnienia sobie poparcia opinii 
całego świata, jedynej przeciwwagi fizyczne- 
go przymusu, a przymus fizyczny oznacza 
wojnę, wojnę, z którą sympatyzować będą 
inne, pokrzywdzone narody. Niemcy nie są 
jedynym krajem, dotkniętym obecnym sta- 
nem rzeczy. Oprócz nich nałeży również 
wziąć pod uwagę Węgry, Austrję i Bułgarję 
wraz z Rosją, stale czatującą na pochwyce- 
nie odpowiedniego momentu dla złamania 
„kapitałistycznej cywilizacji”. 

Niema więc w tem przesady, że najbar- 
dziej prawdopodobną konsekwencją  poli- 
tyczną niepowodzenia Konferencji Rozbroje- 
niowej przyszłego roku, będzie to, że Euro- 
pa znajdzie się między dwiema uzbrojone.ni 
potęgami, których współzawodnictwo wi zbro 
jeniach odżyje; współzawodnictwo już nie 
między pojedyńczemi państwami, lecz co_gor 
sza, między dwiema  potężnemi grupami 
państw, dążącemi do hegemonji. Jest rzeczą 
więcej, niż prawdopodobną, że to wręcz nie- 
bezpieczne rozwiązanie paciągnęłoby za so- 
bą usuwanie się państw z Ligi Narodów, po- | 
litykę rozpaczy, przed którą bardzo niedaw 
no ostrzegałiśmy. | 

W dalszym ciągu lord Cecil zasta- 
nawia się nad tem co jest możliwe do 
osiągnięcia w dziedzinie rozbrojenia i 
dochodzi do wniosku, że 
jest najzupełniej rozsądne i możliw,e przy du 
żej dozie cierpliwości, osiągnąć, to, aby kon- 
ferencja 1932 roku uchwałiła ogólną redukcję 
25 proc. wojskowych budżetów tych państiw 
którym Traktaty nie nakazały ograniczenia | 
zbrojeń, — Będzie to pierwszy krok, lecz | 
krok olbrzymi, do równości międzynarodowej 
którą przewidują i na którą się zgadzają 
wszyscy poważni badacze spraw  europej- 
skich. 

Polityk angielski podkreśla, iż ta-- 
kie rozwiązanie nie będzie odpowiada- | 
ło całkowicie żądaniom równości wy- | 
suwanym przez Niemcy i inne państwa 
ani również francuskiej tezie o bezpie- 
czeństwie jako zasadniczym warumku 
pokoju. Będzie to jednak  wzmacniało 
iestniejące już akty międzynarodowe, 
mające na celu zabezpieczenie pokoju. 
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W Mandżurii coraz niespokojniej 
POD CICIKAR SYTUACJA 

NAPRĘŻONA 

MOSKWA. PAT. — Według donie- 
sień prasy sowieckiej, na odcinku Cici- 

karu w Mandżurji panuje w dalszym 

ciągu sytuacja wysoce naprężona, któ- 

ra doprowadzić może do poważnego 

rozszerzenia się działań wojennych. 

Główny dowódca japońskiej armji oku 

pacyjnej gen. Hantsio miał już uprze- 

dzić oddziały japońskie pod Dosinem o 

spodziewanym ataku wojsk gen. Maa, 

które grupują się obecnie w okolicach 

Cicikaru. 

KAWALERJA CHIŃSKA 
OSKRZYDLA JAPOŃCZYKÓW 

SZANGHAJ. PAT. — Według komunika- 
tu japońskiego pozycje chińskie w An-Gan- 

Chi wzmocnione zostały przez przybycie po- 

siłków i transportów zbrojeń. Lewe skrzydło 
wojsk japońskich oteczone jest przez korpus 

kawalerji chińskiej. Sytuacja ma być niebez- 

pieczna, 

NOWE SAMOLOTY JAPONSKIE 
WYRUSZĄ NA FRONT 

TOKJO. PAT. — Japońskie władze woj- 
skowe wydały instrukcję, ażeby wysłać no- 

  

we samoloty do Mandżurji 
uszkodzonych i zniszczonych. 

KONSULAT JAPOŃSKI 
W RĘKACH WOJSK CHIŃSKICH 
TOKJO. PAT. — Wedle informacyj pra- 

sy japońskiej, konsulat japoński w Cicikar 
został otoczony przez wojsko chińskie. Kon- 
sul jąpoński oraz urzędnicy konsułatu zostali 
aresztowani, Prasa donosi pozatem, iż kawa- 
lerja chińska zaatakowała pozycje japońskie 
około miejscowości Tah-Sing. Brak dotych- 
czas ołicjalnego potwierdzenia tych wiado- 
mości. 

POGŁOSKI O PROKLAMOWANIU 
CESARSTWA 

WIEDEŃ. PAT. — „Neue Freie 
Presse'* donosi z Londynu, że były ce- 
sarz chiński Suan-Tun przybył do Dai 
ren i znajduje się w drodze do Mukde 
nu, obsadzonego przez wojska japoń- 
skie, gdzie czynione są przygotowania 
do proklamowania cesarstwa. 

TO DOPIERO WSTĘP... 

PARYŻ. — Z wiadomości, nadcho 
dzących z Dalekiego Wschodu, wnio- 
skują tutaj, że dotychczasowe  działa- 
mia wojenne były tylko wstępem do ak 
cji na daleko szerszą skalę. 

dla zastąpienia 

  

ZSSR a Daleki Wschód 
Wypadki na Dalekim Wschodzie, 

gdzie w rzeczywistości bez wypowie- 
dzenia wojny prowadzone są walki i 
perjodycznie dochodzi do wymiany 
strzałów, czego ofiarą pada dziesiątki 
ludzi, wzbudzają żywe zainteresowanie 
nietylko w prasie sowieckiej, ale i w 
szerokiej opinji publicznej ZSSR. 

Jeśli prasa moskiewska : jeszcze 
przed kilku tygodniami stosunkowo ma 
ło pisała o Dalekim Wschodzie i refe- 
rowała bardzo powciągliwie o. poczy- 
nahiach Japonji, to w ostatnich” dniach 
stanowisko prasy sowieckiej znacznie 
się zmieniło. Informacje z Dalekiego 
Wschodu, coraz to więcej zajmują miej 
sca w. „lzwiestjach*, „Prawdzie* i 
„Wieczerniaja Moskwa', a komentarze 
odnośnie kroków japońskich brzmią 
ostro i stanowWčžo: 

„Sytuacja jest zupełnie jasna — pi- 
szą moskiewskie „Izwiestija'*. Zamiast, 
aby Mandżurja oczyszczona została od 
wojsk japońskich, militaryzm  japoń- 
ski przygotowuje się do rozszerzenia 
okupacji na północną Mandżurię. Do- 
tychczas Japończycy starali się uspra- 
wiedliwič okupację wskazywaniem na 
to, że Mandżurja zalana jest „bdndy- 
tami'* chińskimi. Jednakowoż argument 
ten nie może nikogo przekonać. Trze- 
ba poszukać nowego „argumentu“, 
któryby posłużył okupantom przynaj- 
mniej do 16 listopada, kiedy Liga Na- 

cił się dnia 4 listopada do komisarza 
wojny ZSSR Woroszyłowa z prośbą o 
odpowiedź na pytania, dotyczące wy- 
padków na Dalekim Wschodzie. Pyta- 

nia brzmiały następująco: : 

gi Narodów w kwestji mandżurskiej, 
Woroszyłow powiedział: „Nie wierzę, 

ani w uprzejmość, ani skuteczność ro- 
kowań Ligi Narodów." 

W dalszym ciągu Woroszyłow о- 

świadczył, że „dałsze stanówisko rzą- 

du sowieckiego zależne jest od uprzej- 

mości i życzenia gabinetu japońskiego, 

aby zachować przyjazne stosunki ze 

Związkiem Sowieckim. Jeśli o nas cho- 

dzi— kończy Woroszyłow — to obsta- 

jemy i obstawać będziemy przy tem, 

aby przyjacielskie stosunki z Japonią 

były zachowane”. Jak jednakowoż po- 

godzić to zdanie można z artykułem 

wstępnym oficjalnej Izwiestji, ostro 

występującym przeciwko Japonii. 
Dziennikarz amerykański zauważa, 

że główny dowódca armji czerwonej 

na Dalekim Wschodzie W.  Bliicher, 

znany pod nazwiskiem Galen ze swego 

pobytu przy rządzie narodowym Chin 

w latach 1924 — 27, jako doradca woj 

skowy, przebywa obecnie w Moskwie 

i zabawi tam jeszcze kilka tygodni. 

1). Czy rząd sowiecki udzielił ja- 

kiej pomocy władzom chińskim od 

chwili, gdy wojska Japonji okupowały 

Mandżurję i czy polityka sowiecka do- 
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Mapka teatru wojennego w Mandżurji. 

rodów zmuszona będzie ponownie za- 

jąć się konfliktem japońsko chińskim. 
Za taki argument okupanci uważają 
wymysł o mieszaniu się Sowietów, plot 

_" karskie opowiadanie o koncentracji 
wojsk sowieckich nad granicą Mandżu- 

rji, o dostarczaniu wojskom chińskim 
sprzętu wojennego przez Związek So- 
wiecki, o sowieckich  instruktorach w 
armji chińskiej i t.d, 

Taki sam ton panuje na łamach cen 
tralnego organu partji komunistycznej 
ZSSR „Prawdy. „Za jeden i pół mie- 
siąca — pisze „Prawda'** — udało się 
militaryzmowi japońskiemu wyciągnąć 
swą rękę na wszelkie bogactwa w 
trzech wschodnich prowincjach  chiń- 

_ skich. Rabunek imperjalistyczny doko- 
nywany jest tam według planu poprzed 
nio opracowanego. Zebrane zostały ol- 

brzymie obszary, przyswojone tinanse, 
dochedy, a nawet oszczędności obywa 

_teli, Do Mandżurji ściągane są masy 
wojska, szpiedzy, policjanci, żandarmi, 

szukają tam wyżywienia. Imperjalizm 
japoński bezustannie rozszerza pasmo 
okupacji wojskowej. Plany, które tak 
długo opracowywane były w sztabie 
generalnym są obecnie realizowane". 

W dzień rocznicy rewolucji komu- 
nistycznej, 7 listopada pomiędzy tran- 
sparentami, noszonemi w Moskwie, naj 

_ większe zainteresowanie wzbudzał tran 
‚` spareńt z napisami przeciwko ekspan- 

sji japońskiej na Dalekim Wschodzie. 
"W. stosunku sowiecko-japońskim 
nastąpiła wyraźna zmiana. W Związ- 

_ ku Sowiieckim prowadzona jest ener- 
giczna propaganda przeciwko Japonii. 

 WOROSZYŁOW 0 WYPADKACH NA 
; „ DALEKIM WSCHODZIE. 

Europejski dyrektor amerykańskiej 
_ agencji prasowej „United Press", zwró 

puszcza możliwość współpracy wojsko 
wej z generałami chińskimi? 

2). Czy komisarz przypuszcza, że 
Japonja będzie ewakuowała Mandżurję 
w najbliższej przyszłości i czy przywró 
cone zostanie status quo? 

3). Jak przejawiłoby się w stosun- 
kach sowiecko-japońskich utrzymanie, 
lub rozszerzenia pasa okupacji japoń- 
skiej w Mandżurji? 

*° 4). Czy komisarz przypuszcza, że 
interwencja Ligi Narodów, lub Stanów 
Zjednoczonych w konflikcie mandżur- 
skim, będzie miała jakikolwiek wpływ 
i jaki w danym razie ten wpływ bę- 
dzie? 

Odpowiadając na zadane pytania, 
Woroszyłow oświadczył, 
wiecki nie uczynił nic, co dowodzilo- 
by ruchu wojsk sowieckich nad grani- 
cami Mandżurji i że rząd sowiecki nie 
udziela żadnej pomocy, ani Chinom, 
ani Japonji. 

Rząd sowiecki jest zdania, że udzie 
lenie t. zw. pomocy oznaczałoby bez- 
pośrednią interwencję, a jako następ- 
stwo tego podział Chin i likwidację ich 
samodzielności. „Niewątpimy — po- 
wiedział Woroszyłow* — że t. zw. 
„mocarstwa życzyłyby sobie współ- 
pracy Związku Sowieckiego przy po- 
dziale Chin, ale ZSSR nigdy nie pój- 
dzie temi drogami“. 

W  kwestji ewakuacji Mandżurji 
przez wojska japońskie, Woroszyłow 
nie wypowiedział swega zdania, lecz 
zaraz odpowiada na pytanie, czego spo 
dziewa się od nowego posiedzenia Li- 

  

MW Czechach wnet po urodzeniu otrzy- 
muje dziecko książeczkę  oszczędnościową. 
A ao jest uważany za oby 

atela nie wypełniającego swych obowiąz- 
ków względem ojczyzny. 3 

że rząd So- * 

Okoliczsość ta wzbudza w pew 
nych środowiskach lepiej uświadomio- 
nych poważny niepokój, gdyż konflikt 
między Japonją a Chinami może łatwo 
wciągnąć w krwawe starcia również i 
inne państwa. . 

I ONI TEŻ... 

MOSKWA. — Przybył tu przewod- 
niczący rady ministrów republiki mon- 
golskiej. Celem tej podróży jest ustale- 
nie postępowania rządu mongolskiego 
w konflikcie japońsko - chińskim. Mon 
golski dygnitarz został przyjęty przez 
przewodniczącego CIK-a Kalinina, ko- 
misarza spraw wojskowych  Woroszy 
łowa, zastępcę komisarza spraw zagra 
niczych Karachana oraz odbył dłuższą 
naradę z szefem sowieckiego sztabu 
generalnego Jegorowem. 

  

Burzliwe posiedzen 

K AO 

Nie wolno polskiej 
orkiestrze 

GRAĆ NA POLSKIEJ UROCZYSTOŚCI 
W GDAŃSKU # 

GDANSK. PAT. — W dniu 15 bm. odbę 
dzie się w Gdańsku uroczystość poświęcenia 
sztandaru Polskiego Związku Podoficerów 
Rezerwy. Związek Podoficerów Rezerwy 
miał zamiar sprowadzenia na uroczystość tę 
orkiestry marynarki wojennej z Gdyni, 

Senat w. m. Gdańska odrzucił jednak 
wniosek zarządu Związku Podoficerów, mo- 
tywując swoje stanowisko tem, że wobec 
bezrobocia w Gdańsku nie może pozwolić 
na wjazd orkiestry polskiej do Gdańska. Se- 
nat odrzucił również wniosek zaproszenia 
polskiej orkiestry kolejarzy na uroczystość 
niedzielną, 

Wzwiązku z tem zarządzeniem Związek 
Podoiicerów Rezerwy w Gdańsku udał się 
do wysokiego komisarza Ligi Narodów z 
prośbą o interwencję. Wysoki komisarz Li- 
gi Narodów hr, Gravina polecił zwrócić uwa- 
gę Senatu, iż jeszcze latem udzielił on kilka- 
krotnie zezwoleń na odbywanie koncertów. 
nietylko policji berlińskiej, lecz także orkie- 
strze Reichswehry na terenie w. m. Gdańska. 
Pomimo tej interwencji Senat jednak dał od- 
powiedź odmowną. 

ie Okrągłego Stołu 
GANDHI ZAMIERZĄ ODPŁYNĄĆ DO INDYJ 

LONDYN. (Pat). Piątkowe po- 
siedzenie komisji mniejszościo - 
wej konferencji Okrągłego Stołu 
miało przebieg bardzo burzliwy. 

Większość mówców z Gandhi 
na czele zaatakowała ostro po- 
rozumienie zawarte między mniej 
szościami, czyniąc aluzję pod 
adresem Mac Donalda, że popie- 
rał on taktykę mniejszości, skie- 
rowaną przeciwko większości 
hinduskiej. 

Gandhi oskarżał rząd bryty|- 
ski, że zachęcając mniejszości do 
wysuwania coraz większych żą- 
dań, doprowadził do obecnego 
bankructwa konferencji. Gandhi 

kategorycznie przeciwstawił się 
projektom, wysuniętym w pro- 
tokóle porozumienia mniejszo- 
ści, popieranym przez rząd bry- 
tyjski, co do podziału izb usta- 
wodawczych na odrębne katego- 
rje narodowościowe względnie 
klasowe. 

Podobno rząd zamierza za po- 
średnictwem lorda Irvina podjąć 
ostatnią próbę porozumienia z 
Gandhim. Gandhi zamierza odpły- 
nąć do Indyj w końcu Ilstopada, 
rezygnując z podróży do stolic 
europejskich, ponieważ uważa, 
że wobec nieudania się kKonfe- 
rencji wskazany jest jaknajpręd- 
szy powrót jego do indy|. 

Co powiedział Laval kancierzowi Niemiec 
PARYŻ. PAT. — Dziennik „Petit 

Journal“ pisze: Premjer Laval oświad- 
czył wczoraj, przed połączonemi komi- 
sjami finansową i spraw zagranicznych 
Izby: З ; 

Powiedziałem kanclerzowi, iž zanim 
Niemcom udzielona zostanie požyczka, 
naležy osiągnąč porozumienie co do 
pewnej ilości spraw; powiedziałem, iż 

Prasa o zwycięstwie gabinetu Lavala 
PARYŻ, (Pat). Prasa poranna wyra- 

ża zadowolenie z powodu sukcesu, Jaki 
wczoraj odniósł gabinet Lavala w cza- 
sie pierwszego zetknięcia się z opo- 
zycją. Kwestja taryfy kolejowej, która 
nie figurowała nawet na porządku 
dziennym, była pretexstem dla wypró- 

trzeba spowodować odprężenie umy- 
słów i że to odprężenie nastąpić może 
u nas tylko, a ile Niemcy zrezygnują 
że swych roszczeń co do korytarza pol 
skiego, co do Anschlussu i o ile mani- 
festacje stahlheinowców zostaną stłu- 
mione. jednem słowem, powiedziałem, 
iż trzeba przedewszystkiem uzgodnić 
nasze opinje publiczne. 

bowania sił opozycji. Okazało się, że 
ani agitacja, prowadzona w czasie feryj 

parlamentarnych w pewnych grupach, 

ani kombinacje natury przedwyborczej 

nie wpłynęły na zwiększenie zastępów 
opozycji i że obecny gabinet może sta- 
le ilczyć na zapewnienie większości. 

| „Król Alfons XIII — zdrajcą ojczyzny” 
TAKI WYROK ZAPOWIEDZIAŁA KOMISJA ŚLEDCZA 

"MADRYT, (Pat). Komisja mająca 
ustalić odpowiedzialność byłego kró- 
la Alfonsa XIll, wyraziła opinję, iż 
zmuszona będzie uznać króla za zdraj- 

cę ojczyzny, zabronić mu powrotu do 
Hiszpanji, skazać go na śmierć lub 
na dożywotnie ciężkie roboty oraz 
skonfiskować mu cały majątek. 

Królowa rumuńska wyjechała do Paryża 
BUDAPESZT, (Pat). W dniu 13 

b. m. przejeżdżała przez Budapeszt 
jadąca z Bukaresztu do Paryża ru- 
muńska królowa Marja. 

Min. Groener o rozbrojeniu 
BERLIN. PAT. — W wywiadzie z 

berlińskim korespondentem „Chicago 
Tribune'* minister Reichswehry Groe- 
ner oświadczył, że celem Niemiec na 
konferencji rozbrojeniowej będzie za- 
pewnienie sobie bezpieczeństwa przez 
wysunięcie żądań, aby również do in- 
nych państw zastosowane zostały te 
same metody rozbrojeniowe, jakie trak 
tat wersalski nałożył na Rzeszę Niemie 
cką. 

W sprawie rozbrojenia na morzu 
mfinister Groener oświadczył, že Niem- 
cy, budując swój 6000-tonowy pancer 

nik i 10000-tonowy krążownik O spe- 
cjalnych konstrukcjach, dowiodły, iż 

nawet w ramach tak ograniczonych, 
jak przewiduje traktat wersalski, bu- 
dować można sprawne i zdolne do wal 
ki jednostki bojowej. Groener organiza- 
cjom bojowym, jak Reichsbanner, Stahl 
helm i hitlerowskim oddziałom sztur- 
mowych nie przypisuje wartości woj- 
skowych, podkreśla jednak, iż mogą 

one oddać wielkie ustugi, wyrabiając 

młodzież sportowo i krzewiąc wśród 
niej ideę narodową. 

Bank Finlandji stosuje restrykcje 
HFLSINGFORS, (Pat). Bank Fin- 

landji zmuszony jest stosować @а- 
idące leko restrykcje w handlu wa- 

      

  

lutowym, skutkiem czego znaczna 
ilość weksli zagranicznych uległa pro- 
testowi. 

Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17. PKO. 80928 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40. 
Oddział w Lidzie,sSuwalska 22. 

Główna wygrana zł. 1.000.000 
Połowa losów wygrywa 
Cena: 1/4 losu 10 zł. 

Ciągnienie już 19 i 20 listopada r. b. 
u Zamówienia pozamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą. 
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pisów traktatu 

„ZŁE OKO" SHIWY 
1. PRAWDA. 

Wygląda mniej więcej tak: w New Yor- 
ku żyje od lat rodzina miljonera amerykań- 
skiego Mac Leane. Pater familas jest wy- 
dawcą rzutkiej i bardzo w Stanach wpływo 
wej „Washington Post“. Pozatem nie jest 
miljonerem, lecz miljarderem, W kółku ro- 
dzinnem — jak to nieraz bywa z twardymi 
brutalnymi nazewnątrz hommes d“affaires— 
byt idealnym mężem i ojcem, Pieniądze do 
zwialały mu zaspokajać wszystkie, najbar- 
dziej kosztowne, najbardziej  nonsensowne, 
zachcianki najbliższych. 

Niedawno padł grom: młodszy syn Mac 
Leanów zginął w katastrofie samochodowej. 
Potem rozeszły się wiadomości, że w mał- 
żeństwie Mac Leanów powstały tarcia... 
dziś przychodzi wiadomość, że rozwodzą 
się. Rozwody nie gorszą w Ameryce nikogo. 
Ten zdumiał wszystkich. Mac Leanowie żyli 
ze sobą 25 lat, byli przysłowiowo zgodnem 
małżeństwem. Pobrali się młodo, z miłości, 
z miłości, która na chwilę nie osłabła. Roz- 
wodzą Się.... 

1. LEGENDA, 

Ludzie w New Yorku szepczą: rozbicie 
szczęśliwej rodziny przyszło zbyt nagle, zbyt 
niespodzianie. Trzeba to wytłumaczyć. I lu 
dzie w New Yorku znaleźli wytłumaczenie: 

Temu lat dwieście i pięćdziesiąt około ma 
ło znane lądy i morza przebiegał awantur- 
nik francuski Tavernier. Wróciwszy ze swo 
ich wędrówek do Francji złożył Ludwikowi 
XIV м darze wspaniały diament. Był wielko 
ści Judzkiego oka i figurował jako oko w 
szczerozłotym posągu Shiwy w jakiejś indu 
skiej świątyni. Zwiedział się o tem Taver- 
nier i nocą dostawszy się do chramu, wyłu 
pił kordelasem Shiwie jego drogocenne oko. 
Tavernierowi udało się zbiec. Jego diament 
spoczął w skarbcu następców króla słońca. 
I jak tyle innych diamentów począł przyno- 
sić nieszczęścia, — klątwę zelżonego bóst- 
wa, 

„Był w diademie nieszczęsne. 
niny. ? 

„„Byt w skarbcu sułtana Abdul Hamida. 
.„Stamtąd sprzedany po upadku sułtana 

przez rząd turecki, przeszedł na własność 
pewnego hiszpańskiego magnata. Yacht te- 
go magnata zatonął z nim samym na brze- 
gach Sycylji; nurek co z wody wydobył ka 
mień, zginął w walce w szynku portowym. 
Diament przeszedł wi ręce torda Hope. Lord 
ożenił się niebawem z młodą tancerką May 
Joe. W noc po ślubie uciekła z pewnym ko 
lega, by popełnić samobójstwo. 

Przez jakiś czas zło przynoszący kamień 
był do sprzedania. lakoś nikt się nie kwa- 
pił. Ale pani Mąc Leane uprosiła męża. Za 
cenę 300000 dolarów kupił jej „Oko Shiwy”. 
Pani Mac Lęane zazdrościł „cały New York" 

Tak brzmi — legenda. 

į Marji Anto 
2 

8 tysięcy osób przy 
stole 2 

WIELKI DZIEN SZWEDZKIEGO 
MIASTECZKA 

Pięćset lat mija od czasu, gdy Eryk 
Pomorski, władca zjednoczonych kró- 

- Jestw Szwecji, Danji i Norwegii, wydał 
edykt, którego mocą osada Vestervik, 
położona w. szwedzkiej, prowincji Sma- 
aland, uzyskała wszystkie ówczesne 
przywileje i prawa miast. Z tej okazji 
mieszkańcy Vestervik postanowili ucz- 
cić pięćsetną rocznicę założenia miasta 
wspaniałą uroczystością, zaś rada miej 
ska zaprosiła na ucztę wszystkich mie- 
szkańców, w wieku począwszy od 7 
lat wzwyż. Będzie to niewątpliwie naj- 
liczniejsza z biesiad, jakie kiedykolwiek 
wyprawiano w Szwecji, gdyż do stołów 
zasiądzie w dniu jubileuszu ponad 8000 
osób. Każdy z zaproszonych gości bę- 
dzie mógł po uczcie zabrać do domu 
jako pamiątkę filiżankę i spodeczek od 
kawy, na których widnieć będzie herb 
miasta, oraz daty jubileuszu. 

Spodziewana jest również obecność 
króla Gustawa wraz z członkami da 
mu panującego, zarówno na uczcie, 
jak 1 na widowisku historycznem, któ- 
re zakończy uroczystości miasta Vester 

ik. < 

  

W WIRZE STOLICY 
GDZIE KUPUJEMY MASŁO. 

Do Opatówka przypędził gospodarz tu- 

czonego wieprza. Nikt nie chciał patrzeć na 

wieprza, ani rozmawiać z jego właściciełem 

— ostatecznie zralazi się dobroczyńca w jar 

mułce, co ofiarował 25 gr. za kilo. Kmiotek 

się zgodził, lecz gdy za pięknego, wyhodo- 

wanego zwierzęcia otrzymał równo 22 zł. 

dostał ataku szału: podarł pieniądze, własne 

ubrainie, skopał wieprza i żyda, zdemolował 

parę straganów. Odstawiono go do Jana 

Bożego, gdzie zaczęto od kaftana  bezpie- 

czeństwa. 

Bardzo możliwe, że wszyscy ziemianie, 
rolnicy zwarjują — i ci co mają z nimi do 

czyrienia, też, wtedy skała się odwróci i 

człowiek o zdrowych zmysłach będzie ucho- 

dził za obłąkanego. 

Onego czasu przyszła do nas ma szóste 

piętro starsza. pani, możliwie wyglądająca, 

ale w dwóch różnych trzewikach i pałcie 
bez jednego rękawa. 

— Dzień dobry! 

— Na wieki wieków! 

— Jestem S.... 

— Jakże nam przykro, 

chodzi. 

— Qzy państwo jadają masto? 
— Mamy to złe przyzwyczajenie... 
— No to ja państwu zaproponuję takie 

oto masło po 3 zł, 20 gr. za kiło. 

Cudowne masło śmietankowt, białe, mięk 

kie, apetyczre. Skrobnęłiśmy pałcem, obli- 

zali — doskonałe, jeszQze raz — jeszcze 
lepsze. 

— (Czy to kradzione? 
— Nie, nie! I nie własnego wyrobu, pro 

szę mi wierzyć. 

Stara jejmość opowiedziała historję ma- 
sta i swoją. 

Dawniej była panią całą torbą, wycho- 

wywała starannie swych dwoje dzieci — cór 
ka skończyła uniwersytet, akademię sztuk 
pięknych, instytut pielęgnowania włosów i 

szkołę nauk politycznych, syn również ta- 

godnie zwarjował. Zaczęty się złe czasy, nie 

było co na talerz położyć. Poczciwa córka 

wzięła posadę u zamożnych obywateli na 

wsi, obarczonych plagą jedenaściorga dzie- 

ci. Pobierała 300 zł. miesięcznie, .które nie- 

mal w całości przesyłała matce i bratu do 
Warszawy. Stara pani przeglądała stare fo- 
tografje, stare bilety wizytowe, czasem ce- 

rowała stare pończochy; synalek kiwał się 

w kącie nad chronologją Piastów Baltzera i 

głośno podziwiał mędrca, który wykazał, że 

Władysław Laskonogi nigdy w Krakowie nie 

panował. 

Przed rokiem zamożni obywatele prze- 

stali płacić nauczycielce swych jedenastu 

bęcwałów. „Bardzo pani je dobrze uczy, 

rzekli, ale narazie komornik i sekwestrator 

są jedynymi, co nie wychodzą od nas z 

próżnemi rękami — może się sytuacja popra 

wi... wówczas wszystko zwrócimy”. Zac- 

na, córka mając mieszkanie, utrzymanie i 

pranie, odzienia chlebodawczyni, które zu- 

żywszy się przechodziło ra jej własność, zo 

stała nadal we dworze. Coby pomogło opu- 

ścić niepłacących? 

Stara pani i wielbiciel prawdy o Piastach 

że winda nie 

zaczęli przymierać głodem.  Sprzedali co 
mieli — niewiele mieli, rozpaczłiwe listy 

do córki płynęły ciurkiem. I oto jaka się 
znałazła rada: obywatele nie mają pieniędzy, 

ale dają nauczycielce 20 kilo masła miesięcz- 

nie — na rachunek pensji, po 2 zł. kiło li- 

cząc. To masło dobra córka posyła matce 

— ta sprzedaje je jak może i z tego żyje. 

Kupiliśmy dwa kilo masła — ponieważ 

(wi mieście kosztuje 4 zł. 50 gr., więc to na- 

wet znośny: interes, 
Obiecała pani przyjść znowu, gdy nadej- 

dzie nowy trarsport. Jest nadzieja, że córka 

zacznie jej przesyłać również wieprzowinę, 
drób, jaja Karol, 

  

Organizator puczu Heimwehry 
wydalony 

WIEDEŃ. PAT. — Organizator puczu 
Heimwehry dr, Piriemer, wydalony z granie 
Bawarji, wyjechał wczoraj do Włoch, skąd 
ma udać się do Jugosławji. 

Szef biura prasowego księcia Stahrem- 
berga dr. Tahler, wysłany do Monachjum ce 
łem śledzenia Piriemera, powiadomił policję 

z Bawarji 
monachijską, ze Pfriemer odbywa konferen- 
cję z dwoma delegatami austrjackimi celem 
zorganizowania ponownego zamachu stanu 
w Austrji. Według planu Piriemera, narodo- 
wi socjaliści mieli wkroczyć do Tyrolu i 

stamtąd wraz z oddziałami Heimwehry roz- 
począć pochód na Wiedeń. 

Tajna organizacja zbrojna w Stokholmie 
STOKHOLM. PAT, — Komitet wykonaw 

czy partji socjal.demokratycznej ogłosił de- 

klarację, w której stwierdza, iż od 4 lat 

istniała w Stokholmie tajna organizacja zbroj 

na. | 

Deklaracja utrzymuje, iż podobne organi- 
zacje o mniej lub bardziej wyraźnych tenden 
cjach faszystowskich utworzone zostały w) 

° а sa * 

Dziennik belgijski 
BRUKSELA. — Naczelny redaktor 

dziennika „La Meuse“, G. Detry, w ar 
tykule wstępnym pisze:  ,„,Nastepujące 
bez przerwy w Gdańsku wypadki sta- 
nowią uzupełnienie zaburzeń na rozmai 
tych punktach granicy polsko - niemie 
ckiej, mających na celu wskazanie, iż 
kwestja granic jest ciągle otwarta mi- 
mo, iż została ona uregulowana raz na 

zawsze przez traktaty pokojowe. Do- 
stęp do morza jest koniecznością życio 
wą 30-miljonowego narodu. Tembar 
dziej, iż wszystkie statystyki wskazują, 
że „korytarz* jest zamieszkany przez 
olbrzymią większość polską. 

Dziś senat Gdańska usiłuje zabronić 
przybijania do portu polskim statkom 
wojennym i to mimo wyraźnych prze- 

wersalskiego. Polska, 

wielu okolicach kraju. Komitet domaga się 

ed władz, ażeby przeprowadziły śledztwo w 
sprawie ewentualnego istnienia nielegałnych 
uzbrojonych organizacyj w celu ich rozwia- 
zania. Wreszcie komitet występuje przeciw- 

ko poglądom, jakoby było rzeczą niemożliwą 
zapewnienie porządku przy pomocy jedynie 

pozostających do dyspozycji legalnych orga- 
nów. 

polskiem Pomorzu 
mając dostęp do morza, jest zmuszona 
posiadać małą flotę dla obrony swego 
kraju. Więcej jeszcze. Z chwiłą budo- 
wania w Niemczech olbrzymich krą 
żowników wojennych, Polacy muszą 
posiadać łodzie podwodne, służące do 
obrony swych wybrzeży i zapewniają- 
ce swobodny ruch handlawy. I to wła 
śnie jest przyczyną, dla której Gdańsk 
stara się robić rządowi. polskiemu 

trudności '*. 

Następnie, autor w długich wywo- 
dach stwierdza na podstawie  Trakta 

tów Międzynarodowych  niezaprzeczo- 
ne prawo Polski do przybijania stat 
ków wojesnych do Gdańska i wylicza 
korzyści ekonomiczne z tego powodu 
dla W. Miasta Gdańska.



Makojnika, tworzą z przedstawienia tego cza 
rującą fantazję sceniczną. 

Wieczorem o godz. 8 ujrzymy po raz dru 
gi „Dzień październikowy”, frapującą sztu- 
kę jerzego Kaisera w reżyserj. Stanisławy 
Wysockiej w wykonaniu  Dunin_Rychłow 
skiej, Mareckiej, Glińskiego, Jaškiewicza i 
Loedla, Skupiona, pełna wyrazu gra wyko- 
nawców, emocjonująca treść, oraz nezwykle 

  

  SOBOTA ciekawe ujęcie sceniczne, składają się na wy 
Dziś 14 W. s. g. 6 m. 46 soce artystyczną całość. Arcyciekawe deko 

4 Józefat racje projektu W. Makojnika przyczyniają się 
Gas Gej Z. s. g. 3 m. 21 niemało do powodzenia tej wybitnej nowości. 

L Ja Gd Jutro „Dzień październikowy”. с 
Oh — Teatr Miejski na Pohulance. Premiera 

  

„Lalki“ — Audran'a, Dziś Teatr na Pohulan- 
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE ce występuje z RANE, „Lalki“, melodyjnej 
 ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE komedji muzyczneį Audran'a. Reżyserja = 

i Radulskiego, pełna nowych pomysłów, pod- 
й .2.&\:’а 12‘№[0ра‹13 A> kreślająca momenty komiczne, a jednocze- 

Ciśnienie średnie 756. śnie wyzyskująca stronę melodyjną sztuki, 
Temperatura średnia +-5. rzedstawi nam „Lałkę”* w nowej, oryginal- p RWE ; 
Temperatura najwyższa --8. nej szacie. W sztuce tej oprócz EE 

niż rów, wystąpi cały niema» zespół Teatrów Temperatura najniższa --4. Miejskich: Detkowska, Kamińska, Lubowska, 
! Opad w mm. 0,9. 

W iatr: Cisza. 

  

SLO AM 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 
  

NIEFORTUNNY RYNSZTOK 

Między wylotem ul. Mickiewiczowskiej 
na piac Katedralny, a skwerkiem na tym pla 
cu przebiega przejście dla pieszych, ułożone 
z płyt kamiennych, Przejście to jest zdecy- 
dowanie wąskie, jak na tak ruchliwą arterję. 
to też publiczność spycha się wzajemnie z 
tych płyt na bruk z wyrazem twarzy, po- 
twierdzającym słuszność powiedzenia, że „ho 
mo homini lupus, '.. 

Wszelkie prośby pod adresem 'nagistra- 
tu, by rozszerzyć przejście chociaż o jedna 
jeszcze płytę, których tyle pouprzątano pod 
czas robót chodnikowych — nie odnoszą re 
zultatu: „Furda, kamienne, zrobimy wam 
przejścia betonowe!* — powiada magistrat 
i.. i nie robi żadnych!. 

Gorzej, bo w trakcie przebrukowywania 
ulic, usuwa przejścia z płyt kamiennych, na 
wet tam, gdzie one istniały oddawna, zmu 
szając w ten sposób publiczność do dodat 
kowego wykręcania nóg na sławetnych bru 
kach wiłeńskich.. Exemplum? Służę: skrzy- 
żowanie ulic Wileńskiej i Trockiej; W. Po 
hulanki i Zawalnej j kilka innych miejsc. 

Zresztą wspominamy tu o tem tylko mi- 
mochodem, przy sposobności; o innej bo- 
wiem bołączce chcemy tu mówić, o rynszto 
ku na placu Katedralnym. Rynsztok ten 
przebiega właśnie wzdłuż wspomnianego na 
wstępie przejścia z płyt kamiennych, pogłę 
biając się stopniowo w kierunku wylotu Mic 
kiewiczowskiej, 

W odległości jakichś dwudziestu kroków 
od narożnika Mickiewiczowskiej, przylegają 
cego do niezabudowanego placu, wspomnia 

Stanisławska, Szurszewska, Zielińska, Bry- 
giewicz, Ciecierski, Dejunowicz, Detkowski, 

Tendencja barom.: wzrost, ciśn, Dobrowolsk., Domański, Karpiński, Łubiakow 
Uwagi: mglisto ski, Moranowicz, Wołłejko i Wyrwicz-Wi 

Ž й chrowski. Orkiestra pod batutą kapelmistrza 
W. Szczepańskiego. Nowa oprawa scenicz- 

— Nowomianowany starosta grodzki. — na pomysłu W. Makojnika. к 

Nowomianowany starosta grodzk. p. Stefan _ Zainteresowanie premjerą bardzo duże. 
Modliński, ur. w. roku 1896, w powiecie czę- Jutro „Lałka”, 
stochowskim, szkołę Średnią ukończył w  — Niedzielne przedstawienia w Lutni. Ju 
Piotrkowie, zaś studja prawnicze odbywał w tro w niedzielę Teatr s 
Warszawie. Brał czynny udział w robocie trzykrotnie. Rano o godz. 12 

ku 1916 pracował w POW. Wojnę przebył, go zespołu, 
służąc w 26 pułku piechoty i był ciężko ran- _ Popołudniu o godz. 4 

„ my w bitwie pod Rudnią Radowelską na Po wileńską w nowym 
lesiu (dziś sowieckiem). W dalszym przebie- i Satelici“ pióra T. 

/ gu slużby wojskowej był przydzielony do 36 chowskiego. ! 89 
pułku piechoty Legji Akademickiej, zaś w _„ Wieczorem o godz. 8 w. „Dzień p 
ciągu ostatnich 5 lat pełni! służbę w Gabine- nikowy" Kaisera, J r 

cie Wojskowym Pana = jących nowości dramaturgji współ 
spolitej. Ostatnio mianowany został radcą awiet 

wwiewódzicj i przydzielony do Wydziału na Pohułance. Teatr Miejski ni 

Bezpieczeństwa w Wileńskim Urzędzie Wo- Cyna. będzie jutro dwukrotnie. 
SEZ : 3 

ice zniżonych. 
Wieczorem o godz. 8 „Lalka* Audran'a, 

reż: 

ujrzymy 

czesnej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY : 

— Zebranie Rodziny Radjowej. Dnia 22 melodyjna komedja muzyczna w 

listopada r.b. o godz. 5 odbędzie się w gma- W, Radulskiego. 

chu radjostacji wileńskiej przy ul. Witoldo- ‘ je l 

wej 21 wałne zebranie członków stowarzy- Dyrekcja Teatrów Miej 
szenia „Rodzina Radjowa”. Ze względu na nie komunikuje, że jako udogodnienie 

ważne sprawy, znajdujące się na porządku pań znosi zakaz wchodzenia na widownię wi 

an ODA : członków kapeluszach. Odtąd więc panie będą mogły 
zasiadać w kapeluszach nawet na parterze. 

dziennym, obecność wszystkich 
jest konieczna. 

— 4 rocznica Koła b. Wychowańców Gim 
nazjum im. Т. Czackiego. — Dnia 15 bm., 
w lokalu szkoły przy ulicy Wiwulskiego 13, 
odbędzie się obchód z okazji 4-ej rocznicy 
założenia Koła. 

Na powyższą uroczystość zarząd zaprasza 
wszystkich członków, byłych pp.. wykładow- 
ców, oraz uczniów niniejszego gimnazjum. 

Jednocześnie zarząd zawiadamia, że se- 
kretarjat Koła czynny jest we wtorki i sobo- 
ty od godziny 5—7. 

CO GRAJĄ W KINACH” 

Kino Miejskie: Złote piekło. 
Heljos — 10-ciu z Pawiaka. 
Hollywood — Miłość Żorżety. | 
Casino: Neapol, śpiewające miasto. 
Światowid: 2-ga serja Indyjski grobo- 

wiec. " 
Stylowy — Droga do raju. 
Lux: 2-ga serja Nibelungów — „Krew 

za krew". ь RÓŻNE WYPADKI I KRADZIEŻ? 
— Remont gmachów wojskowych. 

Onegdaj bawił w Wilnie wice-minister skiemu 
spraw wojskowych gen. 

Władysławowi (W. 

damską i pościelową, 
| Podczas swego pobytu generał złątych. 
__ Składkowski przyrzekł kredyt w wyso- 
_ kości 100 tysięcy zł. na przeprowadze- 

nie remontu w gmachach wojskowych 
w Wilnie. 

W związku z tem pewna liczba bez- 
jdzi zatrudnie- е 

;?:Ошу chy znajdzie przyiet ża: „ mieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

cznej wartości 285 zł. 

  Zawieszenie nauczycielskiego kursu 
dykcji — Nauczycielski kurs dykcji, zorga- 

nizowany przez Kuratorjum O. Ś. Wileńskie- 
go, został zawieszony na dziesięć dni t. zn. 
do wtorku dnia 25 bm. Powodem zawiesze- 
nia kursu są z jednej strony zajścia uliczne, 
które powstrzymają słuchaczów od uczę- 
szczania na kursa, z drugiej zaś strony wy- 
padające w przyszłym tygodniu sesje okre- 
Sowe w gimnazjach. SW: 

Następny wykład p. dyr. Szpakiewicza 
odbędzie się w tym samym lokalu, t. zn, w 
£imn. im. J]. Lelewela, o godzinie 17-ej, dn. 
24 bm. (c) 

— Ze stowarzyszenia Kupców i Przemy- 
jg 1owców Chrześcijan w Wilnie. Stowarzysze 

"nie Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 
w Wilnie wzywa swoich członków, poszko- 
dowanych wskutek ostatnich zajść ulicznych, bena przed sądem. 
do zarejestrowania poniesionych strat w. biu Wieczorem dn. 
rze Stowarzyszenia (godz. urzęd. 12— 2 i kańcy folwarku Boholówce, należącego do ro- 
5 — 8). dziny EA gm Rudka usły- 

szeli dwa strzały, Jednakże nikt z domowni- 
BALE I ZABAWY ków nie GWLÓCH na to uwagi, myśląc że 

— Odwołanie. Podaje się do ogólnej wia- strzelają myśliwi. 
domości, że „sobótka” Koła Rolników — Nazajutrz służąca właściciela folwarku Bro» 
handlowców słuchaczy INHG. w wilnie, ma- nislawa Szwengrubena, udała się do stodoły 
jąca się odbyć 14 b.m. w salach Instytutu, budzić swego pana 1 zastała go z przestrze- 
została odwołana z powodu wypadków ostat oną skronią. Natychmiast zawiadomiono po- 
nich dni. Zaproszenia, już rozesłane, będą sterunek P. P. w Rudziszkach. Do folwarku 
ważne na „sobótkę" następną, o której ter- przybył komendant posterunku, który po 
minie ukażą się specjalne ogłoszenia w pra ustaleniu że ma do czynienie z wypadkiem 

sie. я ёршіегс':‘ ня_потіпеів a całą stodołę. 
— Wielka Parada Koiejowa. Rewia w 18 Foszukiwania nie były daremne, gdyż w sto- 

Zak. Dziś o godzinie 20 wi Ognisku Ko- dole została znaleziona kula karabinowa. 
2 2 ; 2 : Podczas śledztwa zdołano ustalić, że lejowem przy ul, Kolejowej 19 zostanie po- | 5 ы RE 

wtórzona ciesząca się ogromnem powodze- mieszkaniec wsi Szkłary, Kazimierz Koniu 
niem Rewia w 18 obrazach pióra Boba szewski, posiada strzelbę. Mało tego zdołano 

n L L takźe ustalić że Koniuszewski razem ze swe 
Lwicza, Emjota, muz. jaszczyńskiego, Emio- my przyjaciółmi Adamem Kołpakiem i Win- ta, Lwicza i in. „Barwne A PSOE kostjumy, centym Szczygłem przechodzili w pobliżu 
orkiestra jazz! i miłe girlaski! bawić będą rojwarku przyczem Koniuszewski był uzbro- Publiczność, zapewniając miłe i niefrasobli- jony w strzelbę. 
we spędzenie wieczoru. O godz. 23 dancing Pozatem Świadkowie stwierdzili, że w towarzyski, do tańca przygrywać będzie @шп 2 krytycznym Kołpak był w folw. Boho- 
kwartet, Miejsca numerowane, Ceny zniżone, Tówce, gdzie zwrócił się do Szwengrubena, 

, A bufet obficie zaopatrzony! Całkowity do- prosząc o kawałek chleba, pozatem Kołpzk m chód przeznacza się na cele kulturalno-Q- poprosił Szwengrffbena, ażeby pożyczył mu 
światowe Ogniska. | 1 zł 50 gr. 

Prośbie tej Szwengruben uczynił zadość. _ TEATR I MUZYKA Powyższe ALSS aus j 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś teatr czyn rzenie, że wszyscy trzej działali wspólnie i 

ny dwukrotnie. Popołudniu o godz. 3 ukaże po stwierdzeniu, że Szwengruben posiada 
się entuzjastycznie przyjmowana przez dzieci większą gotówikę, postanowiono go zabić, 
aśń Grimma „Kopciuszek* w reżyserji Ze! Wszyscy trzej zostali aresztowani i zba- Werowiczówny z udziałem całego zespołu, z dani przez sędziego śledczego w charakterze 

P.p. Detkowską, Sławińską, Pawłowską, Ła- oskarżonych, Kazimierz Koniuszewski i Adam dosiówną, Kamińską, Ciecierskim, Wasilew- Kołpak do winy się przyznali, wyjaśniając, że skim ; Śkolimowskim na czele, Piękna mu- działali w chęciach zysku. Natomiast Wincen- 
ty S'czygieł wyjaśnił, że żadnego udziału w 
zabójstwie Szwengrubena nie brał i o całym 
zajściu dowiedział się dopiero wtedy, gdy 
się zjawiła do niego policja, aby Zaareszto- 
wać Koniuszewskiego, który nocy krytycznej 
u niego nocowal. | 

Wobec udowodni 
nęli przed Sądem. 

Po przeprowadzeniu przewodu sądowego 
i wysłuchaniu stron, Sąd wyniósł wyrok ska- 
zujący Kazimierza Koniuszewskiego na bez- 
terminowe ciężkie więzienie, Adama Kołpa- 
ka—ria zamknięcie w domu poprawczym na 
przeciąg 8 lat, Wincentego Szczygłś, dla bra- 
ku dowodów winy—uniewinniono. 

Obrona skazanych zapowiedziała apelację. 
Niebawem sprawa ta znajdzie się na wokan- 
dzie Sądu Apelacyjnego. 

Reperacje 

MASZYN ROLNICZYCH 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
sieczkarń oraz motorów wszelkiego 
rodzaju i traktorów dokonywa Zakład 
Reparacyjny przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
Wilno, Zawalna 11-a 

Z SĄDÓW 
Morderca Bronisława Szwengr 

  

      

u- 

* 

zyka M, P, 
pińskie 

. Popławskiego, tańce układu Z, Kar- 
80, oraz pomysłowe dekoracje W. 

    
Najwięcej żądana 

na rynkach Światowych 

nx. HHERBATA 
LYONS'A 
Już ze świeżych zbiorów 

jest do nabycia w handlach kolonjalnych 

- ma wst. K. Abłamowicz ” ча Wilno: 
ui. Kasztanowa 7. 

+ 5) 

ionej winy sprawcy Sta- 

czynny będzie 
: ‹ odegrany bę- 

niepodlegtošciowej od roku 1911, zaś od ro- dzie „Kopciuszek“ Grimma z udzialem caie- 

Rewję 
rogramie p. t. „Słońce do R RE 

Bujńckiego i J. Święto- ślhiwe już miały 

jedna z najbardziej frapu- 

— Niedzielne przedstawienia w Teatrze 
a Pohulance S' - 
Po południu kiem i 

inie 4 ukaże się „Róża* Żeromskiego by nie 

je 

— Udogodnienie dla P-T._ publiczności. 

aw: skich ZASP. w Wi (nor 
dla nie szczegėlnie aktualnem! 

— Kradzieże mieszkaniowe, — Falkowa 
Pohulanka 

Składkow- 31-33) w nocy z dnia 12 na 13 bm. niezna- 
ni sprawcy skradli z pralni biefiznę męską, 

łącznej wartości 300 

— Karuzaczownie Marį; (Polowa 1) skra 
dziono z niezamkniętego mieszkania 235 zł., i 
obrączkę złotą, zegarek srebrny damski, łą- M 

— Podrzutek. W dniu 12 bm., w bramie do miłości". Temat tego 4 | s 
domu nr*15 przy ulicy Bakszta znaleziono dookoła kwestji, zwanej w prawie małżeń- 
4_miesięcznego podrzutka pic. żeńskiej j u- stwem „matrimonium ratum sed non consu- 

ny rynsztok kończy' się zlewem, przykrytym 
rodzajem drewnianego mostka. 

Otóż rynsztok w: pobliżu zlewu staje się 
o tyle głębokim, że wszelkiego rodzaju po- 
jazdy muszą pilnie baczyć, by nie wpaść 
doń i nie połamać koła! Wypadki nieszczę 

miejsce; tak, naprzykład. 
tu pewnego razu dorożkarz „wykoleił się” 

aździer ze swymi pasażerami! 
Nawet przy normalnym ruchu kołowym 

pojazdy, skręcające tu w kierunku Biskupiej 
lub Bonifraterskiej, z trudnością przemykały 

ię przez wąski przesmyk między narožni- 
zlewem, musząc jednocześnie uważać 
'wpaść do rowu i nie stratować prze 

chodni na przejściu. 
Obecnie, gdy w związku z remontem ka 

tedry cały ruch kołowy przy niej skierowany 
został przez uł. Magdaleny, sytuacja na tere 
nie przesmyku stała się bardziej jeszcze nie 
znośną i unormowanie tej kwestji jest obec 

Oczywista, najlepszemby tu było całko- 

wite skasowanie rynsztoku j zlewu w tem 
ruchliwem 'miejscu, ponieważ jednak ze 

względów technicznch jest to trudne do zrea 

fizowania, tedy, jako sposób najłatwiej wy- 

konalny, proponujemy rozszerzenie obecne- 

go karkołomnego mostku j pokrywki w ten 

sposób, by pomost drewniany pokrywał rie 

tylko sam zlew, lecz i tę część rynsztoku, 
gdzie ze względu na jego głębokość, prze- 
jazd wi chwiń obecnej jest niemożliwy, By- 

łoby to coś w rodzaju tych mostków, jakie 
oglądać można przed niektóremi bramami, 

przy których rynsztok jest głęboki. 
Przechodzeń. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„PRAWO DO MIŁOŚCI" 

„Kino Miejskie” 

„Złote piekło” idzie nadal na seansach dla 
łodzieży, natomiast seanse późniejsze są 

  

  

  

wypełniane filmem salonowym p. t. „Prawo 
filmu obraca się 

matum“ (o ile się nie mylę w terminie, bo 
prawnikiem nie jestem). Jeżeli kto lubi tego 
rodzaju zagadnienia rozwiązujące trójkąt 
małżeński, to znajdzie w „Prawie do miłości” 
jeszcze jedno wyjście, Najciekawsze są foto- 
montaże na początku obrazu. Są one wyko- 
nane doskonale i bez zarzutu. 

Dodatek z Haroldiem Lloydem, jak zwy- 
kie pomysłowy. Tad. C. 

„DROGA DO RAJU* „STYLOWY*, 

Był czas, że gwałtownie zaczęto nakrę- 
cać operetki. Brakło nowych tematów do fil- 
mów dźwiękowych, nie wiedziano jak roz- 
wiązać proble.ny muzyczne, na ekranie, a 
trzeba było coś dać pubłiczności. Rzucono 

się więc do różnych oper i operetek, prze 
noszono je na ekran z większą, lub mniejszą 
udatnością i na jakiś czas zapchano lukę w 
produkcji filmowej. Tak powstała „Droga 
du raju* i wiele innych operetek filmowych. 

8-go czerwca r. b. miesz- „Droga do Raju** należy do lepszych prze- z pośród starszych, 
róbek, a to dzięki. oryginalnemu ujęciu i oso 
bom głównych bohaterów. W wersji niemiec 
kiej gra tu popułarna i lubiana para (nota 
bene małżeńska), Liljan "Harvey i Willi 
Fritsch, a w wersji francuskiej,  kręconej 
obecnie w: „Stylowym* ta sama Liljan Har- 
vey i Henty Garat, francuski „odpowiednik* 
Willi Fritscha. H. Garat coraz więcej wybi- 
ja się na czoło francuskich aktorów  filmo- 
wych i zdobywa wielbicielki... hurtem, Umie 
on odpowiednio ,pokazać się”, co zawdzię- 
cza znakomicie opanowanej sztuce ubierania 
się. Dla panów świetna lekcja! Co do pań, 
to podobno są takie, które zdradzają dla H. 
Garat'a nawet... Brodzisza! — Mogę podać 
adres, jeżeli znajdzie się zdecydowana „.bro- 
dziszanka”, któraby zechciała udowodnić, 
wyźsżość walorów Brodzisza nad Garat'em. 
W tem miejscu malutka uwaga pod adre- 
sem dyrekcį? „Stylowego“. Racjona!na rekla 
ma polega na uwydatnianiu wartošci „towa- 
ru“ į tuszowaniu wad, Tymczasem w anonsie 
„Drogi do raju* ani stowem nie wspomniano 
o Henry Garacie?!? Jest mowa o Oldze Cze- 

   

  

      

   

    

chowej — pięknie, o Liljanie Harvey — cu- 
dow a gdzie Garat, przynęta dla nic- 
wiast, które przyjdą same j przyprowadzą 
innych?!? — Zupełnie zbędne jest górno- 
lotne i bezsensowne określenie: „operowa 
operetka" (co to jest?), a brak rzeczy, zda- 
niem naszem, ważniejszej! 

Nad program idzie obraz w stylu powie 
ści Coopera, lub Karola May'a. Młodociana 
publiczność z zapartym tchem śledziła przy 
gody bohatera, choć to nie Tom Mix ze 
swym koniem, ale tylko Tim Me. Coy. 

Tad, C. 

Ofiary 
„Wileńskie Koło Filistrów Korporacji Ve- 

lecja zamiast wieńca na trumnę tragicznie 
zmarłego Stanistawa Wacławskiego do uzna 

  

nia Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży 
Akademickiej składa złotych dwadzieścia 
pięć (25), 

Bezimiennie na wykupienie maszyny H.S. 
złotych 2. 

. Zamiast kwiatów na grób $.p. Marji z 
Sienkiewiczów  Downarowic'agvej składają 
H. i W. Nowiccy na II koni. Bernard. St. 
Winc. a Paulo 10 zł. 
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0 jednolity front opinji 
Nikt uczciwy nie może być zado- 

wolonym z tragicznych zajść, jakie 
ostatnio miały miejsce w Wilnie. Krew 
przelana jest sama przez się faktem 
dostatecznie ubolewania godnym. Do 
smutnych refleksyj, które się nasuwa- 
ją, dołącza się jednak bolesne zdzi- 
wienie z powodu obojętnego stano- 
wiska opinji publicznej. 

Można Żydów lubieć, albo nie— 
jest to kwestja osobistego gustu. 
Można ich więcej, albo mniej cenić— 
jest to kwestja osobistego zdania, nad 
którem da |się dyskutować. Można 
wreszcie być zwolennikiem takiego, 
lub innego rozwiązania problemu ży- 
dowskiego, lub też zgoła twierdzić, iż 
rozwiązania niema. Krwawe wypadki, 
którym dał początek pewien wiadomy 
wszystkim, odłam młodzieży, podle- 
gają jednak przedewszystkiem ocenie 
prawa karnego. Pomijam  umyśl- 
nie stanowisko etyki chrześcijańskiej, 
bo zbyt wiele osób wyznaje pogląd, 
iż praktyka niezawsze musi być w 
zgodzie z teorją (a jednak: do czego 
wówczas służy teorja?). Niepozbawio- 
nym pewnej pikanterji pozostaje skąd- 
inąd fakt, iż za przykład miłości bliź- 
niego służy w Piśmie owiętem przy- 
powieść o Dobrym Samarytaninie; 
otóż Samarytanie byli w owych cza- 
sach mn'ejszością tak samo niemile 
widzianą przez Żydów, jak dziś Ży- 
dzi przez znaczny odłam społeczeń- 
stwa. 

Zapytajmy jednak, co przedewszy- 
stkiem cechuje życie wewnętrzne spo- 
łeczeństw kulturalnych naszej doby. 
Otóż ani poszczególne jednostki, ani 
też liczniejsze ugrupowania nie szuka- 
ją sprawiedliwości na własną rękę, 
lecz istnieją stałe urządzenia, | służące 
do wzajemnego wyrównywania pre- 
tensyj. Dlatego wszelki gwałt i samo- 
sąd spotyka się zazwyczaj—i słusznie! 
—z surowem potępieniem, nawet, je- 
Śli podstawą jego Są słuszne dążenia. 

Jakże się przedstawia w świetle 
tych uwag inicjatywa, jaką wzięła na 
siebie część naszej młodzieży? Obok 

3 

Wieści z Rosji Sowieckiej | 
(Korespondecja własna ze Stołpców) 

Słynne czerwcowe przemówienie 
Stalina, zapowiadające t. zw. „zwrot 
w prawo', jako efekt znalazło dość 
liczne przekraczanie granicy sowieckiej 
ludzi, łaknących „raju* bolszewickiego. 

Lazło to tałałajstwo przez granicę 
do Sowietów, aby zażyć spodziewa- 
nych rozkoszy, Tymczasem bolszewi- 
cy pakowali do aresztów, pokarmili 
„Supem“, zaprawnym tureckim  pie- 
przem, co kto miał cenniejszego ode- 
brali i wywalali na łeb, na szyję z po- 
wrotem. Był taki gość, który zbiegł do 
Rosji sowieckiej z całym swoim mająt- 
kiem t.j. 5-cioma garniturami ubrania 
na sobie. Zwąchali coś bolszewicy, że 
jegomość za gruby, przeprowadzili re- 
wizję, no i puścili gościa”w jednem u- 
braniu... Jeszcze inny zbiegł z kupą do- 
larów zaszytych w ubraniu. Po wywa- 
leniu go z powrotem do Polski przy- 
znał się swoim współtowarzyszom, że 
na szczęście bolszewicy nie zwąchali 
jego zaszytych dolarów. Wieczorem, 
kiedy opodal granicy owa gromadka 
spacerowiczów granicznych żanocowa- 
ła w lesie, towarzysze posiadacza do- 
larów rzucili się na niego, zarzucili po- 
stronek na szyję, odebrali dolarki i w 
nogi. Szczęściem, że ktoś tam nadszedł 
i odratował nieszczęśliwca z opresji. A 
był i taki wypadek, że pewien podsta- 
rości z czasów chjeno-piasta, w towa- 
rzystwie jakiegoś dozorcy domowego 
z Warszawy nad granicę przywędrował. 
Tłumaczył się później, że przyszedł od- 
szukać zakopanych na pograniczu skar 
bów.... Niektórym udała się jednak po- 
być parę tygodni w Sowietach: no i 
proszę, mordy im zarosły, jak żydowi- 
nom, wychudli, jakby przetrwali oblę- 
żenie hajdamaków i klną uciekłszy do 
kraju, szczęśliwi, że odpoczną po tych 
perypetjach w pace. Szczęściem, że te- 
go rodzaju głupców było stosunkowo 
niewielu, w przeciwnym razie, Sowiety 
ciągnęłyby z tego wcale niezły profit: 
z drugiej strony, może byłoby to i po- 

kolektywy. Tacy kolektywiści znoszą 
ostatnią nędzę, ale trzymają się na miej 
Scu przy zagonie, który im został ode- 
brany. 

Do jakiej nędzy dochodzą kolekty- 
wy, Świadczy najlepiej fakt, że niedaw- 
no w kilku kolektywach w rejonie Ko- 
pylskim (okr. Mińskiego) wybuchły 
krwawe walki między starymi a nowy- 
mi kolektywnikami, na tle „uspołecz- 
nienia* zapasów żywności, posiada- 
nych jeszcze przez nowowstępujących 
kolektywistów. Owocem tych bójek 
było kilkunastu zmasakrowanych lu- 
dzi, walczących o kęs chleba. 4 

Nie lepiej dzieje się , w fabrykach. 
Niemal trzecią część zarobków pochła- 
niają robotników składki partyjne, oraz 
„zajomy* (pożyczki) państwowe. Jak 
wiadomo, każdy prawdziwy  proleta- 
rjusz w Rosji Sowieckiej obowiązany 
jest nabywać pożyczki państwowe i to 
w kwocie, ustalonej przez Komitet fa- 
bryczny, W bieżącym roku kwoty te 
ustalano w wysokości 2 miesięcznych 
zarobków... Kto nie wykaże się Soli-- 
darnością i nie nabędzie przypadającej. 
mu sumy pożyczki, ten staje się podej- 
rzanym o nieprzychylność do ustroju 
sowieckiego no i w związku z tem, po- 
nosi cały szereg przykrych konsekwen- 
cyj: otrzymuje na razie pracę mniej po- 
płatną, gorszą, czasem dostaje „wol- 
czyj bilet* — i basta. Z wilczym bile- 
tem, nigdzie w Rosji sowieckiej pracy 
nie otrzyma. W. fabryce „Czerwony 
Kastrycznik* w Orszy, na tem tle do- 
szło do poważnych zaburzeń: mianowi- 
cie większa część robotników poczęła 
bojkotować tych, którzy zgednie z dy- 
rektywami komitetu fabrycznego t. zw. 
„Fabkomu* — zgłosili swój udział w 
nabywaniu pożyczki „trzeciego, decy- 
dującego roku piatiletki". Skończyło się 
na tem, że połowę robotników wywa- 
lono z fabryki, przyczem spóro trafiło 
wprost na wygnanie. 

Wydzielane robotnikom  „pajki*, 
względów natury ogólnej, zachodzi tu Żyteczne, gdyż amatorzy czerwonego Czyli deputaty żywnościowe — zupeł- 
poważna okoliczność obciążająca. Mia- 
nowicie, w „akcji podjętej nie było 
żadnego, własciwie mówiąc, powodu. 
Zamało mówiono i podkreślano, iż 
sprawa zwłok w prosektorjach jest 
oddawna załatwiona ustawowo, tak, 
iż Żydom nie wolno dawać do kraja- 
mia zwłok chrześcijańskich. Ci zatem, 
którzy posługiwali się, dla szerzenia 
zamętu, argumentem „trupów żydow- 
skich, albo — w swej bezgranicznej 
lekkomyślności—nie zadali sobie tru- 
du poinformowania się o istotnym 
stanie rzeczy, albo też Świadomie gło- 
sili nieprawdę. 

Dalszą okolicznością obciążającą 
są fatalne skutki, które zajścia dni 
ostatnich wywołają, zarówno w poli- 
tyce wewnętrznej, jak i zagranicznej. 
Nie potrzeba zbyt wielkiej wyobraźni 
ani bystrości umysłu, aby sobie od- 
tworzyć ogromne szkody, jakie po- 
niesie na tem Państwo. Z tego pun- 
ktu widzenia, akcja ta nabiera chara- 
kteru antypaństwowego, powiem na- 
wet—przez dziwną ironję losu—-cha- 
rakteru antynarodowego. 

Zdaje się nie ulegać kwestii, iż były 
wykroczenia z obu stron. I jedne i dru- 
gie zasługują na potępienie. Jednako- 
woż to, co później uczynili Żydzi, nie 
może w najmniejszym stopniu służyć za 
usprawiedliwienie dla inicjatorów roz- 
ruchów. 
oburzenia, bez względu na przekona- 
nia osobiste, powinno się skierować 
przeciw tym, którzy zajścia wywołali: 
zarówno przeciw rozbrykanym prowo- 
dyrom młodzieży, jak i przeciw tym 

którzy z tych, 
lub innych względów całą pożałowa- 
nia godną ruchawkę zapoczątkowali. 
Żadne zapatrywania na kwestję ży 
dowską nie mogą usprawiedliwić po- 
pełnionych ekscesów, ani też odebrać 
im charakteru kryminalnego. Oburze- 
nie ! potępianie nie może zatem być 
połowicznem. Tego, co się stało nie 
zdołamy wprawdzie już cofnąć. Zdro- 
wy i uczciwy odruch opinji publicz. 
nej mógłby jednak przyczynić się do 
pewnego złagodzenia sytuacji, a nad- 
to jest tą jedyną rzeczą, która zdolna 
byłaby dać gwarancję, iż ohydne wi- 
dowisko, jakiego byliśmy niedawno 
świadkami, nie powtórzy się nigdy 
więcej. Apelujemy przeto gorąco do, 
wszystkich ludzi uczciwego serca i 
błagamy ich, aby zechcieli dokładniej 
i na zimno zastanowić się nad ostat- 
niemi wydarzeniami, aby z głębi 
własnego sumienia wydali sąd bez- 
stronny o nich, aby wreszcie przyczy- 
nili się do wytworzenia takiego fron- ' 
tu opinji publicznej, niezależnego od 
osobistych przekonań poszczególnych 
jednostek, któryby zapobiegł na przy- 
szłość podobnym nieszczęściom. 

Dr. S. K. Zaremba. 
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skiego.. 

raju, przekonaliby się naocznie, czem 
ten raj pachnie. 

* * 

Tymczasem coraz nowi zbiegowie 
przybywają z Rosji sowieckiej. Ostat- 
nio walą całemi kupami: jedni w związ 
ku z kolektywizacją, którą teraz po do- 
konanych zbiorach Sowiety przeprowa 
dzają z całą energją, aby zasilić w ten 
sposób zapasami zboża i inwentarzem 
zbankrutowane kolektywy, —inni znów 
to sami kolektywiści, którym do cna 
obmierzło życie. 

Jeden z kołektywistów, z kolekty- 
wu Siemierzowskiego (z dawnej Słucz- 
czyzny) opowiada, że w tym kolekty- 
wie z pośród 100 zgórą członków, do 
roboty stawało. zaledwie 16 kolektywi- 
stów. — Reszta, to zarząd kolektywu, 
magazynierzy, instruktorzy rolni, hodo- 
wlani, oświatowi (izbocze i politrucy), 
„Sztab“ szczetowodów (rachmistrzów) 
i buchalterów i t.p. Wobec takiego sta 
nu rzeczy, olbrzymie połacie ziemi le- 
żą w kolektywach odłogami, gdyż nie- 
ma komu pracować. Tak samo i zbio- 
ry się marnują, bo niema komu je 

'sprzątnąć, gdyż większość kolektywi- 
stów darmozjadów, spędza czas na u- 
stawicznych naradach i instruowaniu 
nielicznej grupki tych, którzy muszą 
pracować. Niktby się nie utrzymał w 

W okresie powszechnego Kolektywie, gdyby nie przywiązanie do wiadaniach uciekinierów. 
ziemi, — która im została zabrana pod 

nie nie wystarczają, zwłaszcza, jeżeli 
ktoś posiada rodzinę. Można wpraw-' 
dzie nabyć żywności od  „spekulan- 
tów' którzy przywożą do miast żyw- 
ność i sprzedają z pod pazuchy, ale nie 
każdego stać na taki luksus. W Mińsku 
pud żyta kosztuje 20 rubli, jajko 25 ko- 
piejek, para butów tylko... 180 rubli. 
Jeżeli się zważy, że dolar według gieł 
dy sowieckiej równa się 2 rublom, to 
wówczas wytwarzamy sobie pojęcie o 
drożyźnie w Sowietach. 

Pozatem ludność po stronie sowiec 
kiej jest ciągle pod wrażeniem, że wy- 
buchnie wojna. Najwięcej przyczyniają 
się do tego jaczejki partyjne, które na- 
wołują przy tej okazji do wstępowania | 
młodzieży do Komsomołu, Pionierów i 
innych związków partyjnych, do zasila 
nia składkami Osoawiachimu (odpo- 
wiadającemu naszej LOPP.) W grun- 
cie rzeczy te straszaki dla ludności nie 
są straszne. Większość wzdycha do 
wojny, jako momentu wyzwolenia z 
podjarzma bolszewickiego. Ale bolsze- 
wicy w ten sposób nieraz sprowokują 
co gorętszych wrogów swego ustroju 
do czynnych wystąpień, co pozwala im 
likwidować nieprzychylnie usposobio- 
ne do siebie elementy. 

— Tak to w ogólnych zarysach 
przedstawia się „,raj sowiecki" w opo- | 

Veg. 
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Wstęp 50 gr. — Ulgowy 
Wystawa potrwa 

O ile w poniedziałek „Ognisko* będzie 

WYSTAWA 
MALARSTWO, RYSUNEK, GRAFIKA 
Mickiewicza 13 (Kasyno Garnizonowe) 

WYSTAWIA JÓZEF HORYD 

Giełda Warszawska 
z dnia 13 listopada 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

  

30 gr. — Wycieczki 20 gr. 
do dn. 30 listopada 

nieczynne, próba chóru odbędzie się w miesz Rolacija AR i A ЧЕ 22 ‘ kaniu prywatnem przy ul. Piaskowej 12.— 6. Londyn 33,75 — 33,83 — 38,67 — N.-York kabel 8,923 — 8,943 — 8,03 Е Paryż 08 — 3512 — 3494 
raga 26,39 — 2645 — 26.33 Radio wileńskie Szwajcarja _ 174,34 — 17477 — 17291 Włochy 46,20 — 46,32 — 46,08 

* Piątek 13 listopada. 
11,40 Komumikaty j sygnał czasu z War 

szawy. 
12,10 Komunikat meteorologiczny z War 

szawy. 
12,15 Poranek ze Lwowa. 

5 Koncert z płyt gramofonowych. 
5 „Przegląd wydawnictw perjodycz- 
— z Warszawy. 

15,45 Koncert życzeń (płyty). 
Radjokronika z Warszawy. 
Codzienny odcinek powieściowy. 

16,50 Muzyka z płyt. 
17,10 „Rewolucja francuska" (cz. D — 

odczyt wygłosi prof. Marjan Zdziechowski. 
Transmisja na wszystkie stacje polskie, 

17,35 Koncert i audycja dla młodzieży z 
Warszawy. : 

18,50 Kom. rolniczy Wi. Tow. Org. 
19,00 Tygodnik litewski. 
19,20 Kwadrans akademicki. 
19,35 Program na niedzielę i rozmaitości. 
20,00 „Na widnokregu* — z Warszawy. 
20,15 Koncert wieczorny. 
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x prof, Michała Bobrowskiego) 2— 21,15 Muzyka lekka z Watszawy. szy lata Alumnatu Pa- 21,55 „Turniej szachowy w Wilnie* — 
piesklego w Wilnie . 0.60 E pogadankę wygłosi Bolesław Segal. 

„Żyrowice—łask krynice 0.56 22,10 Koncert chopinowski z Warsza-. 
Plerwsze trudy I walki wl- AO” ‚ leūskich kolejarzy..  . 0.80 22,40 Komunikaty z Warszawy. 

23,00 Audycja literacka: „Mistrz Twar- 

as GŁÓWNE KSIĘGARNI dowski na zamku krakowskim — zradjo- . WOJCIECHA w WILNIE ionizowany fragment z powieści ], Kraszew 

23,30 Muzyka z płyt gramofonowych. 

ARK GI 
B. Polski 110. Częstocice 27, 
Medrzejów 4,— 

  

Berlin w obrotach pryw. 211,40 
PAPIERY PROCENTOWE: 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 77,— 77,—75 
5 proc. konwersyjna 41,50—41,75 
6 proc. dolarowa £0,50 — 61.— 
7 proc. stabilizacyjna 58,50 —50,50 — 58,00. 

10 proc. kol-jowa 103 * 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. 

G. K. 94, 
Te same 7 proc. 83,25. 
8 proc. obl. bud. BGK 
7 proc. L. Z. ziemskie dolarowe 60 
4 i pół proc. L. Z. ziemskie 43,12 — 43,50 
4 1 pół proc. warszawskie 48,50—49 
8 proc. warszawskie 65,— 66,50 7 8 proc. Lodzi 62,— 62,50 

10 proc. Siedlec 68,—, 
6 proc. obl. m. Warsz. 1926 r. VI em. 40,— 8 proc. Kielc 56,—, 8 A 

E. X 
„50. Cukier 19. 

| Do polsko - francuskiego 
: kompletu 

przyjmę dzieci od lat 6do 8 
Pierwszy rok nauczania. 

Ciasna 22 m. _(obok Mickiewicza) 

Zapisy przyjmuje się 
od 9-ej rano do 2-ej pp. 
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MOŁODECZNO 
— Praca rolniczo-oświatowa, Praca oświa 

towo-propagandowa w powiecie Mołodeckim 
prowadzona, przez personel fachowy Sejmi- 
ku i Okręgowego Towarzystwa Organiza- 
cyj i Kółek Rolniczych, w Kółkach Rośni- 
<czych, bądź Kołach Gospodyń Wiejskich zna 
lazła oddźwięk w realnych poczynaniach sze 
rokich mas rolniczych, Powstało na terenie 
powiatu 45 gospodarstw przykładowych, któ 
re już mając racjanałnie ułożone i wprowa- 
dzone płodozmiany, zmieniły 'naterjał nasien 
ny i hodowiany. Gospodynie wiejskie, pro- 
wadząc pokazowe ogródki warzywne w sze 
regu miejscowościach, przekonały się, iż sy- 
stematyczne zmianowanie dodatnio wpływa 
na uzyskanie większego plonu, stąd coraz 
większe zgłaszanie się gospodyń wiejskich 
o przeprowadzenie ogródków warzywnych. 

Wyżej podana, stosunkowo mała ilość 
gospodarstw przykładowych, stanowi jakby 
oazy, skąd promienie oświaty rołniczej się- 
gają do najdalej pofożonych ciemnych zakąt 
ków powiatu, Rolnicy, nawet nie należący do 
onganizacyj rolniczych, pomimo ogólnego 
kryzysu, zaczynają masowo naśladować i ra- 
cjonałniej prowadzić swe gospodarstwa. Ta- 
kimi są gospodarze ze wsi Hranicze, Horo- 
dziłowo, Chołchło, Chożów, Wywier, Między 
rzecz, Dubrowa i inni,. 

" „Wyścig pracy” znalazł podatne podłoże 
w powiecie Mołodeckim: i tak: w r. 1929 do 
zawodówi w konkursach ro'niczych stanęło 
zaledwie 8 zespołów z 80 gospodarzami — 
dzisiaj 45 zespołów blisko z 450 gospoda- 
rzami. Do konkursu obrano: buraki pastew- 
ne, lepsze odmiany ziemniaków, marchew 

pastewną i kapustę. Kto tylko miał "możność 
przejeżdżać przez teren powiatu Mołodec- 
kiego z pewnością zauważył całe łany upra- 
wianych buraków, marchwi, jak również ra- 
cjonałnie posadzone ziemniaki, oraz kapustę 
posadzoną mie na grzędach, a na  płask, 
przyczem rośliny, te sadzone były w polu, 
nie zas w ogrodach. 

Roinicy, stający do zawodów konkurso- 
wych w 100 proc. wytrwali do końca, 

Mile też byfo oglądać wspaniałe ekspona- 
ty wyników konkursów rolniczych na wy- 
stawach: w Dubrowie 18-X r.b. i w Moło= 
decznie w dniu 21-X r.b. Plon buraków z i 
ha wynosił przeciętnie 7000 pudów, marchwi 
3000 pd. ziemniaków 11900 pd. 

Licznie zebrana ludność, gdyż wystawa 
odbyła się. na rynku i w dzień targowy, z 
podziwem ogłądała wspaniałe eksponaty, zda 
rzały się okazy buraków sięgające do 16 
funtów. 

Komisja sędziowska w składzie p.p. za- 
stępcy starosty Jerzego . Niedziałkoiwskiego, 
prezesa OTO i KR. Jana Pileckiego, inspek- 
tora wit, Urzędu Wojewódzkiego Gaweckie- 
go, inspektora WTO, i KR. Jana Czerniew- 
skiego, przedstawiciela SMP Kostrowickie- 
go, przedstawiciela. Związku Strzeleckiego 
Marjana Łysaka, członka Zarządu OTO i 
KR. Sidorowicza Teodora, instruktorki KGW. 
Łankiewiczówny Reginy i agronomów: Zukie- 
la. i Nawojskiego, po dokładnem przejrzeniu 
eksponatów i po przeprowadzeniu egzami- 
nów wśród konkursowiczów, przyznała i roz 
dała 112 nagród rzeczowych na ogólną sumę 
zł. 1,370 —- pozatem 13 nagród bonami na- 
wozowemi i 16 nagród honorowych, 

Nadmienić wypada, że pomimo iż kon- 
kurs hodowli drobiu w powiecie nie został 

- jeszcze zakończony (prowadzi się 22 zespo- 
ty), to jednakże na wystawie w Mołodecz- 
sie ogiądać 'można było b. ładnie sztuki miej 
scowych i pod rasowanych kur. 

ZE ŚWIATA 
KOLONJA ZAWIEDZIONYCH 

MĘŻCZYZN 
Jedyna w swoim rodzaju instytucja 

istnieje w miejscowości Folshill, w po- 
bliżu Coventry, w Anglji. |Jest to ob- 
szerna kolonja, przeznaczona wyłącz- 
nie dla mężczyzn, którzy doznali zawo- 
du miłosnego. W czterech gmachach 
mieszczą się pokoje mieszkalne i wspól 
ne sale klubowe 320 mężczyzn, któ- 
rych dotkliwy zawód miłosny spowo- 
dował do usunięcia się ze swego Śro- 
dowiska i prowadzenia odosobnione- 
go życia. Wspólną cechą mieszkańców 
tej dziwnej kolonii jest zdecydowanie 
wrogi stosunek do kobiet, którym wstęp 
na teren kolonji jest surowo wzbronio- 
ny. Każdy z nich kochał kiedyś i był 
kochany, wierzył w szczęście przy bo- 
ku ukochanej kobiety, ale gdy ta, 
wzgardziwszy uczuciem, obdarzała swe 
mi względami innego, cios był zbyt 
silny, by w zawiedzionem sercu mogła 
powstać jeszcze wiara w miłość kobie- 
ty. Wśród mieszkańców kolonii są 
mężczyźni w różnym wieku, różnych 
zawodów i grup społecznych. Przeważ 
nie są to ludzie zupełnie niezależni fi- 
nansowo, mogący sobie pozwolić na 
zupełne zerwanie z dotychczasowym 
trybem życia. Niektórzy z nich pracu- 
ja w pobliskiem Coventry, inni znów 
zajmują się ogroduictwem na terenie 
kolonji, lub też — literaturą, sportami, 
malarstwem itd. „„Kolonja samotnych 
inężczyzn* istnieje już osiem lat, a 
przez cały ten czas ani jeden z jej mie- 
szkańców nie sprzykrzył sobie życia w 
jej obrębie, ani też nie przekroczył na- 
czelnej zasady kolonii -— bezżeństwa. 

WŚRÓD DZIKICH ZWIERZĄT 
Słoń airykański, który jest większy 

i potężniejszy od indyjskiego i różni 

сР TARGET SREOAYNAEA SECA ATEITIS 
Jako wynik prowadzenia konkursów ho- 

dowii drobiu, pobudowano w tut. powiecie 
pięć wzorowych kurników, gdzie umieszczo- 
no 2 wylęgarnie, 

W dniu 21-X r.b. b, starosta p. Jerzy 
Tramecourt opuszczając Mołodeczno, zwie- 
dził wystawę konkursową, gdzie poraz ostat 
ni miał możność stwier ż jego wysiłek 
w dziedzinie rolniczej zrobił swoje, 

iPodkreślić wypada, iż powiat Mołodecki 
znalazł się w tem szczęśłiwem położeniu, iż 
nowo mianowany starosta p. Erazm  Stefa- 
nus, obejmując ster powiatu, zajął stanowi- 
sko jaknajbardziej przychylne do wszelkich 
poczynań organizacyj rolniczych. Dowodem 
tego jest zwiedzenie szeregu organizacyj spo 
łecznych, jak również wyasygnowanie na 
potrzeby rolnictwa sum nietylko budżetem 
przewidzianych, lecz także przeznaczenie na 
ten ceł specjalnych kwot, głównie na dalszy 
rozwój konkursów i na oświatę rolniczą. 

Pro-pras. 

   

  

® 

się od niego już swemi potężnemi usza 
mi, stał się dzięki nagonkom, jakie na 
niego w ostatnich lat dziesiątkach u- 
rządzano, tak rzadkim, iż zachodziła 
obawa, że niebawem będzie go można 

w stanie oglądać jedynie w muzeach 
wypchanym. Na szczęście rząd belgij- 
ski w samą jeszcze porę zakazał polo- 
wać na słonie w Kongo i wydzielił w 
wielkich obszarach północnej części 
kraju rezerwaty, do których wstęp ma- 
ją jedynie nieszkodliwi footgrafowie i 
filmiarze. Tutaj więc żyje słoń w zu- 
pełnej swobodzie, jak za najlepszych 
czasów. Angielska Wetherell - Expe- 
dition, która zdołała sporządzić piękne 
zdjęcia z życia: „Słoń u siebie, spoty- 
kała stada po 1000 do 1500 sztuk zwie 
rząt. Wieczorem po zachodzie słońca, 
gdy nastaje chłód nocy tropikalnej, o- 
puszczają słonie gąszcza lasu i pasą 
się w nizinach nadrzecznych aż do ra- 
na. Gdy nastaje upał, wracają do lasu, 
gdzie pozostają dzień cały. Ten mo- 
ment musi uchwycić fotograf, jeżeli 
chce sporządzić doskonałe zdjęcia. Zda 
waćby się mogło, że ktoś, kto w ten 
sposób szpieguje słonie, naraża się na 
szczególne niebezpieczeństwa. Lecz 
tak bynajmniej nie jest. Brzmii to pafa- 
doksalnie, ale jest trafne, że wśród dzi 
kich zwierząt Afryki jest się bezpiecz- 
niejszym bez broni, niż z bronią. 

Administracja belgijska usiłuje od 
pewnego czasu oswoić słonia. Dotąd 
osiągnięto już w tej mierze piękne wy- 
niki. Młode słonie wyłapuje się z trzo- 
dy i używa się ich, podobnie jak indyj- 
skich, do noszenia ciężarów i rozmai- 
tych posług domowych. Pod względem 
R i paisa stonie Asia й : Nekrologi, | Żałatwia na 
skie w niczem nie ustępują indyjskim. W W į ki 6 k ogłoszenia, 
Ponieważ są one zupełnie niewražliwe a l en In l sa a ® różne 5,4 BARDZO dogoć 
na moskity, tę straszną plagę okolic Spółka z ogr. odp. reklamy nych warunkach 
leśnych i bagnistych, praca ich jest ją Wlino, w. Tatarska 20, dom własny, do Bidro Reklamowe 
wprost nieoceniona. 

S 

W. JUREWICZ 
bzłr majster firmy 

Paweł Bure 

poleca wielki wybór zegarów 
i biżuterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniżonych 

Wiino, A. Mickiewicza 4. 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 

ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 

Konto P.K.O. 82,106. 
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3. Nagrodzone 

stanie wyplacone po 

  

    
I-a NAGRODA 300 ZŁ. 

REDAKCJA „ŻOŁNIERZA POLSKIEGO" 
OGŁASZA 

6— KONKURS LITERACKI NA NOWELĘ 
o NAGRODĘ GŁÓWNEJ KSIĘGARNI WOJSKOWEJ NA ROK 1931 

WARUNKI KONKURSU: 
1. Treść noweli, nigdzie dotychczas rie drukowanej, musi być związana z życiem 

żołnierskiem w czasie pokoju, lub wojny, 

2. Rozmiary noweli nie moga przekraczać 600 wierszy druku. 
będą dwie nowele: 

  

wydrukowaniu honorarjutm. 

5, Prace konkursowe należy przysłać do redakcji „Žolnierza Polskiego“ w War- 
szawie, Pl. J. Pilsudskiego 3, zaopatrzone w przybrane godio. W oddzielnej, 
kopercie, zaopatrzonej zewnątrz w goło, należy podać imię, nazwisko i adres autora, 

6. Termin nadsyłania utworów upływa z dn. 31-XII 1931 r. 
7, Wynik konkursu będzie ogłoszony do dnia 1-11 1932 r. 

Redakcja „Żołnierza Polskiego" prosi pisma I tygodniki o przedruk 

powyższego ogłoszenia. 

=. |l-a NAGRODA 200 ZŁ. 

4. Oprócz przyznanych nagród autor m nowel nagrodzonych i wyróżnionych z0- 

= 

  

zakłejonej     
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Į L a TAS i PA E 
  

„Kto był merdercą? 
— Mówiono mi, że willa jest da 

wynajęcia, — odpowiedziałam zimno, 
wyjmując zezwolenie, — Ale jeżeli już 
jest zajęta... 

— Ach, przepraszam, panienko! Ci 
przeklęci dziennikarze zamęczyli mnie. 
Nie, nie, willa nie jest zajęta i, oba- 
wiam się, że nikt jej teraz nająć nie ze- 
chce! 

— Dlaczego? — zapytałam z nie- 
pokojem w głosie. — Czy centralne 
ogrzewanie żle działa? 

— O, panienko, wszystko jest w 
porządku, nie o to chodzi. Czy pani 
nie słyszała, że tu zabita została jakaś 
pańi — cudzoziemka? 

— Tak, czytałam coś o tem w ga- 
zetąch. 

Moja obojętność dotknęła starusz- 
kę. Jakto! Mógł istnieć ktoś, kogo nie 
wzruszał ten nadzwyczajny fakt? Gdy- 
bym okazała zaciekawienie, staruszka 
aniemiałaby, jak ryba, ale moja obojęt- 
ność pobudziła jej wymowę: ' 

— Ja myšlę, že pani czytala! 
krzyknęła prawie. — We wszystkich 
gazetach 0 niczem innem nie pisano. 
„Dziennik“ wytazi ze skory, žeby tyl- 
ko znależć mordercę! A tymczasem о- 
kazało się, że policja jest do niczego. 
Mam nadzieję, że jednak aresztują go 
w końcu, a gdyby pani wiedziała, jak 
elegancko wyglądał ten młody  czło- 

-— wiek! 
Słowo daję, że rzadko zdarza się 

spotkać mężczyznę o tak sympatycznej 
twarzy! Może ona zdradziła go, męczy- 

Niejednemu zawróciła w głowie, pro- 
szę wierzyć doświadczonej kobiecie! 
Ona stała przedemną na tem samem 
miejscu, na którym teraz pani stoi. 

— Czy to była blondynka, czy bru- 
netka? — zapytałam. — Na tych fo- 
tograijach w gazetach, nic nie można 
dojrzeć. 

-— Brunetka, z białą, bardzo białą 
twarzą i tak wymalowanemi ustami, 
że wyglądały jak czerwona latarnia na 
białej ścianie! Nie lubię tego, pani 
mnie rozumie! Jak można tak smaro- 
wać się? 

Pogadałyśmy, jak stare znajome. 
Znów zdecydowałam się rzucić pyta- 
nie: 

— Czy wchodząc, była zdenerwo- 
wana, wzruszona? 

— Ani trochę! Uśmiechała się do 
swych myśli, jakby się czegoś cieszy- 
ła. Rozumie więc pani, że ledwie mie 
zemdlałam, kiedy nazajutrz przybiegli 
do mnie ludzie, mówiąc, że ona tam 
leży w sypialni, nieżywa, Dotąd nie 
mogę przyjść do siebie i za tysiąc fun- 
tów nie zgodzę się wejść do domu o 

zmroku. A i tutaj nie zostałabym, gdy- 
by nie to, że sir Eustachy błagał mnie 
na kolanach. 

-— Sądziłam, że sir Eustachy Pe- 
dlar jest w Canne? 

— On był tam, ale po wypadku w 
willi, wrócił do Londynu razem z sek 
retarzem Mr. Padgettem. Sekretarz 
podniósł odrazu mnie i mężowi pen- 
sję, prosząc, żebyśmy nie ruszali się 
stąd. Teraz, jak pani wie, wszystkim 
jest trudno żyć! 

Pośpieszyłam uznać słuszność u- 
ła? O, to była niebezpieczna kobieta! wagi staruszki i pochwaliłam postępo- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

® 
— 

wanie sir Padgetta oraz ogrodnika i 
jego małżonki. 

— A ten młody człowiek, — oznaj 
miła nagle wymowna staruszka, — to 
bardzo był zdenerwowany! Oczy miał 
niebieskie, bardzo jasne, a latały mu, 

      

КО МО 

SKLEP FUTER 
i pracownla kušnierska Porudomińskich 

przy ul. Niemieckiej 28, "ua 13-72 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu 

  

DZI! UROCZYSTE OTWARCIE 

Džwiekowego kino-teatru „P AN“ 
które ma zaszczyt zakomunikować, że o godz. 2 pp. odbędzie się Uro- 
czysty pokaz prasowy arcyfilmu dźwiękowego reż. J. W. Steinberga 

(ul. Wielka 42) 

„MAROKKO““ 
na aparatach dźwiękowych „Klangfilm* (A. E. G.). W roli głównej MARLENA DIETRICH 

Wstęp tylko za zzproszeniami. Inauguracyjna premjera filmu „MAROKKO* w Sobotę o godz. 4 ej, Przedsprzedaż biletów na premierę 
w sobotę o godz. 12-ej pp. Bilety honorowe i passe-partouts bezwzględnie nieważne, 

  

Od piątku 13 b. m. 1931 r. godz. 4, 6 
KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Tstrabracakr % 

ZŁOTE PIEKŁO 
godz. 6, 8 i 10-ta PRAWO DO MIŁOŚCI nad program Ślub pod księżycem. 

Koncert, orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna od g. 3.30 

genjalna Dolores del Rio 
w roli głównej 

  

  

  

д > Dziś korona polskich dźwiękowców 10 ее ке uz PAWI ^ 
56 

„HELIOS W rol. gł. ZOFJA BATYCKA, KAROLIN  'UBIEŃSKA, Adam BRODZISZ, Bogusław SAMBORSKI, Józef 
ul. Wileńska 23. WĘGRZYN, Kaz. JUSTIAN. 2 doda Docz. o godz 4,6 8110.30. Na i-szy seans ceny zniżone 

Tel. 926. Dla m.odzieży dozwolone. 

+ 
INO Wielki pr:ebój Tragedja dziewczyny będącej we władzy 

Lao Les MIŁOŚĆ ŽORŽETY oszusta i handlarza miłością. W rolach głów- 

Mickiewicza 22 nych Danłel Porola i Pierre Bateheff. W filmie tym odżył po 50 letniej przerwie „Kankan“ taniec podniety 

tel. 15-28 : zmysłowej. Nad pogram atrakcje dźwiękowe,     
C6/INS 

WIELKA 47. tel. 16-41 ja cię dziś ujrzałem pierwszy raz*. Nad drogram: 

Dziś! Wszechświatowei sławy król tenorów JAN KIEPURA i najw. gwiazda enranu 
BRYGIDA HEILM w arcyfilmie śpiewno-dźwiękowym 

NEAPOL, ŚPIEWAJĄCE MIASTO. nano w Neapołu, na Carpi, 

Pompei i w Wiedniu. Jan Kiepnra odśpiewa po polsku piosenki „Zejdź do gondoli* i „Signora, 

Dramat miłosny. Zdjęć doko- 
w 

Dodatek dźwiękowy. Początek seansów o 
godz. 4, 6, 8 i 1030, w dnie świąt. o g. 2. Na l-szy seans ceny zniżone.         

Fabryka i skład mebii f 

Istnieje od 1843. 

Jadaluie, sypialnie, salony, gablusty, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
ty, stoły, szaty, biurka, krzesła dęba- 
we | t. p. Dogodne warcnki i on rsty. 

„SŁOWA" 
oraz do 

wszystkich 
pism 

Stef Grabowskiego 
м Wilnie 

Garbarska 1, tel. 82 
  

ЭвОБ 
Trieury MAROTT'a 

Wialnie WICHTERLEGO 
DREVERA | „UNIA* 

Žmijki krajowe i zagraniczne. 
Grzecohtki (treszczotki) i trieury do 

siemienia Inianego 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
wiino, Zawalna 11-a. 
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Mebie STYLOWE 
i nowoczesne 

pierwszorzędnej jakości 

  

  

  

Ach! żeby to pozbyć się 

otyłości! 
sekrycno PASOWY maszż, 

wyszczuplający 
stosuje 

NOWOCZESNA KOSMETYKA 

„LADY“ 
Mickiewicza 9 m. 7. 
wejście: Śniadeckich 1. 

w godz. 10 — 14 i 16 — 19. 

  

  

  

  

  B“ Olkin. |— 
Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362, LE KARZE 

Nadeszło dużo nowości! 

poleca 

az Dr.Ginsberg GABINET 
|     

- ; Cheroby skórne, wee R * 
oczopl.io= acjonalnej 203000000008Q i 2 kos metyki 

gm 8 — 1 1 4 — 8. Те!. leczniczej ŽĄDAICIE В * RE 
p 77 Mickiewicza 31—4 

we wszystkich. uptekach i Dr. Med. 
składach aptecznych znanego Em.Cholem 

środza od odcisków 

: Prow. A. PAKA 
CEDRY ORAWA OOTEJE APO UZECZOKOWEOC 

*0©*©O©©*©9690060 

TL MA i AAA 

<=! 
Sado 

K. Gorzuchowski zamkowa 9. 

li M E 

Urolog nali, odświeża usuwa 
Choroby nerek,  p€- jej skazy i braki, Masaż 
cherza i dróg moczo- kósmetyczny twarzy. 
wych przyjm. 12 — 2 Masaż ciała, elektrycz- 
i 5—7. Jagiellońska 8 ny, wyszczuplający (pa- 
tel. 10-63. nie). Natryski „Hormo- 

7 pOKTOR 
A. Cymbler 
Choroby weneryczne, do każdej cery. Ostat- 
skórue 1 marząda mo- nie zdobycie kosmety= 
czewego. Mickiawicza ki racjonalnej. 
12, róg Tatarskiej Bray) Codziennie 

   

  

łupież. 

    

  

   

  

   

  

  

   

zwyczajnego, panienko. Czy pani weź- 
mie klucze?... 

Wzięłam pęk kluczy i poszłam do 
willi. Dotąd przypuszczenia moje zda- 
wały się sprawdzać. Różnice pomię- 

dzy opisem młodego nieznajomego z 

uśmiech nie zamarł na jej ustach, a ser 
ce nie zlodowaciało w tym ciemnym i 
stęchłym przedpokoju? Czy mogła 
wbiec, nie podejrzewając, co ją czeka, 
na schody; z uśmiechem wejść do po- 
koju, w którym czekała na nią śmierć? 

        

       

      

        

        

      
    

      

      
       

poprawie, pielęgnuje 

oraz usitwa wady skóry. literami H. S. 

    

— na niejscu do wyna- 

  

kobiecą 4 pokoje i 
U rodę:::: Zwierzyniec 

je, dosko- sklep Krasnowskiej. 19-01 

na“ według prot. Spuh- korepetytor, znajdują- 
la. Wypadanie włosów, cy się w bardzo kry- 

Indywidualne tycznem 
dobieranie kosmetyków poszukuje lekcyj z gim- w dniu 6. XU. 31 roku 

od g.10—8 szenia sub 
W. Z. P. 43.A* do Adm. 

jak nieprzytomne: na wszystkie stro- willi, a moim „doktorem były nic nie 
ny. Widziałam, że jest niespokojny, 
ale nie zwróciłam na to specjalnej u- 
wagi. Ale kiedy odchodził, twarz jego 
była zupełnie zmieniona. 

— Jak długo mógł ten człowiek 
być w willi? 

— O, nie więcej, jak pięć minut!. 
Czy był wysoki? 
Tak, panienko, bardzo wysoki. 
Ogolony? 
Gładko ogolony: wąsy i broda. 

— Czy podbródek jego nie bły- 
szczał?, — zapytałam, poddając się 
nagłej fali intuicji. 

Ogrodnikowa spojrzała na mnie z 
przestrachem: 

— To prawda, teraz przypominam 
sobie, kiedy pani o to zapytała. Tak, 
podbródek jego błyszczał jakoś dziw- 
nie. Odrazu to zauważyłam, ale potem 
zapomniałam. Ale skąd to pani przy- 
szło do głowy? 

— To bardzo dziwne, — odpowie- 
działam, nie rozumiejąc dobrze, dlacze 
go to mówię, — ale podbródek mor- 
dercy zawsze błyszczy. 

Staruszka przyjęła moje wyznanie 
bez komentarzy. т 

— To dziwne. Nigdy o tem nie sły 
szałam! 

kształt miała jego głowa? 
— Głowa zwyczajna — jak wszy- przedwczoraj, uśmiechając się do sie- czył się do okna. Pod oknem była nie- skiej'. 

stkie głowy! Nie było w niej nie nad- bie, nie miała żadnych przeczuć? Czyżduża szafa ścienna. Szafa była zamk- 
st k i PEWNE 

znaczące. Płaszcz, broda, okulary. 
„Doktor“ wydał mi się człowiekiem 
średniego wzrostu, ale był nieco po- 
chylony. W ruchach, gdy nachylał się 
nad trupem, było coś młodzieńczego. 

Ofiara nieszczęśliwego wypadku w 
metro, którego nazywałam „Człowie - 
kiem Naitalinowym“ i dama - cudzo- 
ziemka o wymyślonem nazwisku, mieli 
wyznaczone spotkanie w „Willi Mły- 
narskiej 

Takie były moje przypuszczenia. 
Z jakichś niezrozumiałych powodów 
— może obawiali się, że wróg jakiś 
śledzi ich, — wzięli oddzielne przepu- 
stki na obejrzenie willi. W ten sposób 

liczyli, że uda im się oszukać wroga. 
+ „Człowiek Naitalinowy'* zobaczył 
nagle „doktora*, a spotkanie to prze- 
raziło go. 

„Doktór* w drodze do willi zdjął 
okulary i fałszywą bródkę i wszedł do 

„willi wślad za młodą kobietą. Skoro 
zdjął bródkę, na podbródku zostały 
ślady kleju — dlatego to pytałam 
stróżkę, czy skóra nie Iśniła się w nie- 
zwykły sposób? 

Pogrążona w tych rozmyślaniach 

doszłam do willi. Przedpokój był duży 
i pusty. W powietrzu czuć było stęch- 

$erce moje biło gwałtownie na tę 
myśl. A może willa nie jest pusta? Mo 
że staruszka myli się? Może i mnie 
czeka ten sam los? Po raz pierwszy 
zrozumiałam, jak silnie działać może 
na człowieka „atmosfera. 

Atmosfera tego domu była groźna, 
naprężona, straszna. 

ROZDZIAE VIII 

Kilmorden Castle. 

Otrząsnęłam się z przykrych wra- 
żeń i wbiegłam szybko na schody. Nie 
trudno było odnaleźć pokój, w którym 
rozegrała się tragedja. 

Tego dnia, kiedy. morderstwo zosta- 
ło wykryte, deszcz padał i ludzie poza 
stawili wiele śladów błota na podło- 
dze. Mimowoli myślałem 0 tem, czy 
niema tu odbicia nóg mordercy? Ale 

było to niezbyt prawdopodobne, gdyż 
poprzedniego dnia, t.j. w dniu śmierci 
nieznajomej kobiety, pogoda była bar- 

dzo piękna. 
Sypialnia niczem się nie różniła od 

innych pokoi, Dwoje okien, ściany obi- 

te jasnemi obiciami. Obejrzałam cały 
pokój, ale nic nie znalazłam. Widocz- 

nie nie było sędzonem moim zdolno- 

ściom zwyciężyć policję! 
Miałam w ręku ołówek i notes i, 

EB ły zapach dawno nieprzewietrzanego idąc za wskazaniami kryminalnych po- : ii A ) 
— Czy pani nie zauważyła, jaki mieszkania. Drgnęłam mimowoli. Czy to wieści, zaczęłam kreślić plan pokoju. Ale on sam nie mógł zgubić jej tutaj, 

możliwe, że kobieta, która weszła tu Nagle ołówek wypadł mi z ręki i poto- gdyż nie dojechał do „Willi Młynar- 

Drukagttia w: Wydawnictwa „Stowo“. 
KO p 

  
  

  

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

przeprowadziła się ul. 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet „AE «Biedna wdowa 
suwa zmarszczki, piegi, , 
wągry, łupież, Dada? dwoma córeczkami 

woła o pomoc w wy- 
ki, sie wykr płacaniu maszyny do 

mu»-_...  SZycia. Niecpłacona ra- 

Cerę 
  

tówka grozi zabraniem 
najberdziej avis — jedynego 
zaniedbaną sposcbu zarobku. Ofia- 

1y składać proszę w 
Redakcji „Słowa* pod 

Gabinet ° ai pia SAR Oda 

НнВа Ćedió Odkurzacze, 
J. Hryniewiczowej, EM Aa pie- 

cyki i inne elektryczne 
ul. WIELKA e „>. aparaty dia gospodar- 
Przyj.wg. 10-11 6-7 stwa domowego wyro- 

w. Z. P. 36 bu Siemensa. Ceny ta- 
bryczne. Firma Jan Sa- 
łasiński, Wiino, Wileń- 

ska 25, tel. 19—01. 

Odbiorniki rad] owe, 
ж mmo głosniki, słnchawki i 

р lampy katodowe marki 
2 mieszkania Teleiunken w firmie 

z 3 pokoi i 4 pokoi ZE Jan Sałasiński, Wilno, 
wszelkiemi  wygodami Wileńska 25, tel. 19—01 
nowoczesnemi, wanna 

  

оке m an — 

jęcia. Wilno, ul. Sło- Akumulatory 
wackiego 17. ładuje tachowc. Bez- 
Laimai panama" piatne zabieranie i 0d- 

Mieszkan
ie sna i. do «domów, 

Firma Jan Salasiūski, 

4 pokojowe z kuchnią Wilno, Wileńska 25, 

do wynajęcia od zaraz, | tel. 19—01. 

  

intormuje  Trościanko _ > AE 
Filarecka 43. Baterje anodowe 

> (radjowe) zawsze Świe- 
że. Ceny fabryczne. Na 

Tanio prowincję wysyła bez 

do wynajęcia mieszka- d'liczania kosztów o- 

odremontowane pakowania i przesyłki, 

pokoje i kuchnia. Firma Jan Salasiūski, 
Jasna 32 Wilno, Wileūska 25, tel. 

  

POSADY „Plan ino do 
sprzedania  śpiesznie. 

Akademik Dominikańska 13 — 8. 

Zgubiony 

  

półożeniu, 

nszjum lub szkoły po- weksel na zł. 100, — 
wszechneį'za skromnem (sto złotych) podpisa- 
wynagrodzeniem, Zgło: ny przez Konstantego © 

„Skromny Turowskiego, Wilno, 
„Słowa”. Połocka 13—9 uniewa- 

————— "2 

nięta, pomyślałam sobie, że gdyby by- 
ła otwarta, ołówek potoczyłby się do 
środka. Rzeczywiście, załedwie otwo- 
rzyłam drzwiczki, ołówek zniknął w jej 
głębi. Wyszukałam go w ciemnych za- 
kątkach szafy i starannie przeszukałam 
ją całą. Będąc z natury bardzo pedan- 
tyczną, przeszukałam dla zasady i dru- 
gą szafkę, pod drugiem oknem. 

Zdawało się że i tu nic nie znajdę. 
Ale w jednym kąciku dotknęłam nie- 
wielkiego przedmiotu, był to nieduży 
wałeczek, jak się okazało, po wyjęciu: 
rolka filmów. 

Oczywiście, rolka ta mogła należeć 
do sir Eustachego Pedłera. Ale ja przy 
trzymywałam się innego zdania, Rolka 
była zawinięta w zupełnie świeży czer 
wony papier, wywnioskowałam stąd, 
że nie mogła pozostać w szafie dłużej, 
jak trzy — cztery dni. Papier nie był 
wcale zakurzony. : 

Musiał więc trafić do szafy owego 
dnia, kiedy się rozegrała tragedja. Kto 
ją tu upuścił, morderca, czy też ofiara? 

Nagle kichnęłam: stanowczo zapach 
naftaliny prześladował mnie aż tutaj! 
Gotowa byłam przysiąc, że rolka z fil- 
mami pachniała naftaliną. Powąchałam 
rolkę i przekonałam się, że nie myliłam 
się: był to istotnie zapach 
Nie było wątpliwości... a oto znałazło 
się źródło tego zapachu: kilka nitek ja- 

kiegoś ciemnego materjału  przykleiło 
się do rolki. Nie było teraz wątpliwo- 
ści, że rolka była pierwotnie w 
kieszeni „Człowieka Naitalinowego“, 
który zmarł na relsach | metro. 

(D. C. N.) 
  

Redaktor w. z. Witołd Tatarzyėski. 
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