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Albert Sarraut wygłasza w Izbie Deputowanych deklarację rządową. 

Paryż, początek listopada. 

Programowe oświadczenie prem je 

ra Sarraut w Izbie Deputowanych nie 

zadowolnilo żadnej partji. W trakcie 

posiedzenia, gdy Sarraut czytał dek- 
laracje nowego gabinetu od czasu do 
czasu rozlegały się tylko okslaski na 
awach radykalnych, Przy zapowiedzi 

oszczędności budżetowych oklaskiwa- 
ło również centrum, ustęp o polityce 

zagranicznej spotkał się z aprobatą so 
cjalistów. Nikt jednak gorąco nie ok- 

laskiwał programu nowego rządu. Po 

skonczonej deklaracii tylko radykali 

wyrazili swe zadowolenie. Nastrój w 

Izbię był dość niezdecydowany, do 

ostatniej prawie chwili niewiadomo 

było jakie zajmą stanowisko socjali- 

  

"ści. Prawica nie mogła również po- 
przeć rządu, który zapowiadał kon- 
tynuowanie polityki lewicy. 

Jeśli jednak nikt nie odniósł się 

z entuzjazmem do exposė premjera, 
to trzeba również przyznać, iż nie 

wywołało ono specjalnej opozycji ani 
na prawicy, ani na lewicy. Deklara- 
cja, pomimo swych dużvch bardzo roż 
miarów wypełniona była ogólnikami, 

tak iż deputowani nie wiedzieli wła- 

ściwie jaki będzie program nowego 
rządu. Leader centrowej opozycji b. 
premjer Tardieu napisał w „La Li- 
bertć” że deklaracja Sarrauta jest 
pierwszym w dziejach parlamentaryz- 
mu wypadkiem, gdy szef rządu staje 

przed lzbą, nie informując jej właści- 
wie o swym programie. Również przy- 
wódca socjalistów Leon Blum zazna- 
czył, że istniała sprzeczność między 

deklaracją premjera, a późniejszemi 

wyjaśnieniami, jakich Sarraut udzielił 

na wieczorńem posiedzeniu Izby. Gdy 
by socjaliści mieli głosować na pod- 
stawie deklaracji ministerjalnej ma- 
sieliby wypowiedzieć się przeciw rzą- 
dowi, gdyby zaś mieli zająć stanowi- 
sko na podstawie wieczornych oświad 
czeń premjera musieliby się ustosun- 

kować pozytywnie. W tych warun- 
kach nie mający pewności co do in- 

tencyj premjera socjaliści postanowili 

wstrzymać się od głosowania i zacze- 
kać aż do przedstawienia programn 

finansowego. 

Ogólnikowa stylizacja deklaracji 

była nietylko spowodowana chęcią 
niezražemia sobie lewego lub prawego 

skrzydła ewent. większości. Wyni- 

kała ona również z Fozbieżności zdań 
istniejącej podobno w łonie samego 

gabinetu. Jak twierdzą niektóre koła 

istnieje różnica w poglądach na spra- 

wy budżetowo-finansowe między mi- 

nistrem budżetu Gardey'em z jednej 
a ministrem finansów Bonne- 

tem i premjerem Sarraut — z drugiej 

strony. Podobno Gardey był zwolenni 

kiem jak najszybszego przegłosowa- 

  

   

nia budżetu. poczem dopiero w о4- - 

dzielnej ustawie rząd przedstawiłby 
Izbie środki, jakie zamierza przedsie- 
wziąć celem wyrównania deficytu, 
podczas gdy Sarraut i Bonnet byli za 
natychmiastowem  zrównoważeniem 
budżetu. Według wszelkiego prawdo- 
podobieństwa musiały istnieć w łonie 
gabinetu również tendencje załatwi». 
nia tej sprawy „krakowskim  tar- 
giem*, gdyż niektóre dzienniki donio- 
sły, iż rząd zamierza narazie zapro- 
ponować tylko częściowe wyrówna - 

nie deficytu a resztę pozostawić do 
następnego etapu. Naskutek demar 
che uczynionej przez przedstawicieli 
grupy radykalnej premjer Sarraut 
zdecydował się podobno w ostatniej 

chwili na zrealizowanie równowagi 
budżetu w jednym etapie i dlatego 

zretuszował odpowiednio deklarację 
rządową. 

Sprawa równowagi budżetowej, tak 
ważna dla Francji, i dla dalszych lo- 
sów franka — 'iest niewątpliwie w 
pierwszym rzędzie natury politycznej, 
jak to oświadczył dziennikarzom mi 
Bonnet, Sprawa ta jest tem trudniej- 
sza do przeprowadzenia, że co do spo- 
sobów jej zrealizowania istnieją róż- 
nice zdań nietylko pomiędzy poszcze - 
gólnemi partjami, lecz także między 
Izbą Deputowanych a Senatem. Gru- 
pa radykalna w Izbie przeforsowała 
swe stanowisko” w tej sprawie. Nie 
trzeba jednak zapominać, że odpowia 
dająca radykałom grupa-w-Senacie ró 
żni się tu nieco w poglądach od de- 
putowanych radykalnych. Jej inter- 
pretatorem jest właśnie w obecnym 
rządzie minister budżetu Gardey. Pro- 
jekty finansowe rządu mową stać się 
znów piętą Achillesa obecnego gabi- 
netu. gdyż nawet w razie przyjęcia 
ich przez Izbę, mogą one natrafić na 

silną opozycie w Senacie. Nie należy 

   

  

zapominać o bardzo charakterystyez- 
nym fakcie, iż w czasie tworzenia ga: 
binetu, Sarraut napotkał na pewne 
trudności również w.łonie swej włas- 
nej grupy w Senacie, która zamiast 
zwyczajnego wniosku o poparcie przy 
jęła wprawdzie opowiadający się za 
Sarrautem wniosek, ale dorzuciła. do 
tego motywy skłaniające grupę de po- 
„parcia gabinetu. Ta motywacja wnio- 
sku jest pewnego rodzaju dyrektywą 
dla Sarrauta i ostrzeżeniem, by nie 

ważył się pójść inną drogą. 

W tak trudnem położeniu, w ia- 
kiem znajduje się obeeny rząd coraz 
częstsze głosy wypowiadaja się za ja- 
snem rozwiązaniem sprawy i za przej 
ściem otwartem do formuły t. zw. kon 
centracji, czyli gabinetu opartego na 
współpracy radykałów z grupami cen 
trowemi. Grupy umiarkowane przy- 
wiązuija duże znaczenie do faktu, iż 
Sarraut był ministrem w gab. ..jed- 

  

ności narodowej Poincarego, że umiał 
energicznie przeciwstawić się dema- 
gogji partyjnej. Obecność Pi triego 
i Sterna w gabinecie, jako reprezea- 
tantów żywiołów umiarkowanych, in- 
terpretowama jest przychylnie przez 
niektóre grupy centrowe.. Możliwe 
jest, że w najbliższej przyszłości ta 
współpraca z centrum zostanie jesz- 
cze rozszerzona w kierunku innych 
ugrupowań centrowych, a wtedy wy- 
tworzyłaby się stała większość rzą- 
dowa. Nie będzie to większość po 1v- 
Śli soejalistów, ani 
Nie będzie z niej zadowolone-nawe=t 
lewe skrzydło partji radykalnej. Bę- 
dzie ona jednak miałą wielką zśletę, 
która zrównoważy wszystkie jej nie- 
dogodności: będzie ona jedyną więk- 
szošcią parlamentarną możliwa w 0- 
becnej Izbie. Dlatego w najbl ym 
czasie należy si spodziewać dalszego 
przesunięcia w kierunku centrum, co 
może jedynie zapewnić gabinetowi 
dłuższe życie, 

  

  

_ Dr. Jan Brzękowski. 
  

Odpowiedzi Paul Boncoura 
na interpelacje w sprawie polityki zagranicznej. 

PARYŻ, (Pat). Prasa zamieszcza 
szczegóły odpowiedzi, jakich udzielił 
Paul-Boncour interpelującym go de- 
putowanym. 

Na interpelację co do paktu locar: 
neńskiego odpowiedział, że pakt lo- 

carneński ma dziś pełną wartość pr':- 
wną, jeżeli zaś chodzi o jego wartość 
polityczną, to zależy ona od gwaran- 
tów. Mowa Simona świadczy, że An- 
glja odpowiedziała twierdząco na to 
pytanie. Na podstawie różnych infor- 
macyj Paul-Boncour sądzi, że Wło- 
chy również odpowiedzą w tym du- 

chu. 
W odpowiedzi na pytanie, co rząd 

zamierza uczynić w razie gdyby Niem 
cy nie zgodziły się na proponowaną 
kontrolę, Paul-Boncour oświadczył, że 
witedy sygnatarjusze paktu locarneń- 
skiego zastosowaliby sankcje, przewi- 
dziane w art. 14 paktu. Na dalsze ру- 
tanie, czy rząd przewiduje sankcje na 
tury militarnej, minister odpowiedział 
że po wyczerpaniu wszystkich sankcy: 
natury ekonomicznej Francja mogła- 
by porozumieć się z państwami co do 
zastosowania innych sankcyj. 

„Partja Jauresa“ 
Nowe stronnictwo socjalistyczne we Francji. 

PARYŻ, (Pat). Wczorai ukonstytu: 
owała się nowa grupa parlamentarna, 
w skład której weszło 7 senatorów i 
20  deputownych socjalistycznych. 
Grupa prawdopodobnie przyjmie na; 
we „partja socjalistyczna  Jauresa*. 
Nowe stronnictwo socjalistyczne za- 
mierza w dalszym ciągu należeć do 
międzynarodówki socjalistycznej. 32 

  

deputowanych socjalistycznych o ten 
dencjach prawicowych, którzy jed- 

nak mie wystąpili ze stronnictwa, po- 
stanowiło poinformować Leona Blu- 
ma, że zamierzają prowadzić politykę 
wyraźnie refonmmistyczną, nie negatyw 
na i nie solidaryzują się z towarzy 
mi, którzy przestali należeć do pa 
socjalistycznej. 

    

I „autonomiczna federacja socjalistyczna”. 
PARYŻ, (Pat). Dep. Felix, należą- 

cy dotychczas do S. F. I. O., zapowie 
dział dziś rano. że wraz zi0deputowi- 
nymi socjalistycznymi z departamen- 
tu Hersult zamierza utworzyć autono 

  

miczną federacię socjalistyczną. Fe- 
lix spodziewa się, że 2/38 wyborców so 
cjalistycznych z tego  dopartamentu 
przystąpi do nowei federacji. 

  

Litwinow proponuje Rooseveltowi 
pakt o nieagresji. 

Trudności napotyka sprawa dumpingu sowieckiego. 
WASZYNGTON (Pat). „Herald 

Tribune* twierdzi, że rezydent Roo- 
sevelt i komisarz ludowy spraw za- 

granicznych SSR. Litwinow znaleźli 
podstawy do porozumienia. Oba kra 

je mają zobowiązać sie do nieprowa- 
dzenia propagandy przeciwko insty- 
tuejom politycznym, jakie -w nich ist- 
nieją. 

Sprawa długu 325 miljonów do- 
larów zaciągnięteso przez rząd Kie- 
reńskiego oraz kredytów dia Związka 
Sowieckiego, zostanie załatwiona w 

późniejszych rokowaniach, Prawdopo 

dobnie zostanie stworzona specjalna 
komisja dla gruntownego zbadania 
sprawy prywatnych - wierzytelności 
amerykańskich w Rosji, sięgających 
400 miljonów dolarów. Wieksze trud 
ności napotyka sprawa  nielojalnej 
kenkureneji i dumpingu. Mało praw 
dopodobne jest, by prezydent Roose- 
velt zgodził się na załatwienie tvch 
Spraw proponowane przez Litwino- 
wa, który pragnie również zawarcia 
paktu nieagresji. SE” 

   

neosocjalistów. , 

cą" (w języ 

Protest Sowietów 
przeciwko przelotowi 

MOSKWA, (Pat). Ambasador ZSSK. 
w Tokjo Jurenjew zgłosił u rządu 50- 
wieekiego notę, zawierającą energicz 
ny protest przeciwke przelotowi samo 
lotów japońskich nad okolicami Wła- 
dywostoku. Nota kwalifikuje ten prze 
lot jako hezceremonjalne i bezprzy- 

samolotów Japońskich. 
kładne pogwałcenie granicy sowiec- 
kiej, domagając się uniemożliwienia 
tego rodzaju wypadków na przyszłość 
i ukaranie winnych. Rząd sowiecki w 
raża przekonanie, że rząd japoński 

przedsięweźmie realne kroki w tym 
kierunku. 

Dziś premjer Rumunji złoży dymisję gabinetu. 
BUKARESZT, (Pat). Na odbyterm 

dziś rano pesiedzeniu prezydjum 
stronnictwa narcdowo-chlopskiego 
premjer Vaida potwierdził swój za- 

Niemiecka 

miar zgłoszenia jutro dymisji rządu. 
BUKARESZT, (Pat). Titulescu wy- 

jechał o godzinie 13 dg Sinaia celem 
odbycia narady z królem Karolem. 

propozycja 
zawarcia paktu o nieagresję z Czechosłowacją ? 

LONDYN, (Pat). „Daily -Herald* 

donosi, że rząd niemiecki zapropono- 
wał Czechosłowacji rokowania co do 
zawarcia paktu o nieagresji. W odpo- 

wiedzi ma te propozycje minister Be- 
nesz wysunąć miał zastrzeżenie, że 
wobec ścisłych stosunków pomiędzy 
Małą Ententą i Polską, Czechosłowa- 
cja nie mogłaby podpisać takiego pak 
tu, o ile Polska nie będzie do niego 

włączona. Ponadto wobec sojuszu z 

Prezydjum Koni. 
GENEWA, (Pat). Prezydjum kon- 

ferencii rozbrojeniowej zebrało się w 
dniu 9 b. m. po dwutygodn. przerwie. 

Przewodniczący Henderson brzy- 
pommiał, że komisja główna upoważ- 
niłą prezydjum do powzięcia zarzą- 
dzeń dla przygotowania projektu kon 
wencji; wyliczyła również metody 
pracy, jakie prezydjum mogłoby przy 
jać. Metody te są następujące: 1) prze 
prowadzenie dyskusji ogólnej, 2) na- 
tychmiastowe zbadanie konwencji ar 
tykuł po artykule, dla uświadomienia 
sobie, w jakim stopniu morozumieni: 
Już istnieje, 3) zbadanie kwestyj. któ- 
re poprzednio bvły przedmiotem sil. 
nei różnicy poglądów, 4) powołanie ko 

Francią dla Czechosłowacji koniec” 
nem byłoby odbycie uprzednio konsul 
tacji z rządem francuskim. 

BERLIN, (Pat). „„Boersen Ztg.* za 
przecza kategorycznie na podstawie 
zasiegnietych informacyj wiadomoś- 
<iom opublikowanym w prasie angie:- 
skiej o zaproponowaniu Czechosłowa- 
cji przez Rzeszę Niemiecką rokowan 

na temat paktu nieagresji. 

Rozbrojeniowej, 
mitetów dla zbadania poszczególnych 
części projektu, 5) mianowanie spra- 
wozdaąwców dla spraw już dostatecz- 
nie przedyskutowanych. 

W konkluzji Henderson zapropo- 
„nował utworzenie komitetu, któryby 
złożył prezydjum raport, jakie części 
konwencji winny być odesłane do ko 
mitetów, a jakie mogłyby być powie- 
rzone Ssprawozdawcom, 

Poparty przez delegata Francji 
wniosek Hendersona został przyjęty 
bez dyskusji. Do komitetu weszły na- 
stępujące państwa: Wielka Brytania, 
Francja, Włochy, Polska, Hiszpanja i 
Norwegja. Komitet zbierze się jutro, 
a prezydium w sobotę. , 

Bunin laureatem Nobla. 
STOKHOLM, (Pat). Nagrodę No- 

bla w dziale literatury "*rvznano zna 

nemu pisarzowi rosyjskiemu Iwanowi 
Buninowi. 

1000 listów pisanych krwią ludzką, 
TOKIO (Pat). Dziesięciu oficerów mary- 

narki oskarżonych o udział w zabójstwie pre 
mjera Inukai w roku 1932 skazano na kary 
więzienia od 1 roku do 15 łat. Trybunał 0- 

trzymał przeszło miljon listów z prośbą 6 ła 
godny wymiar kary. Przeszłe 1000 listów by 
łe napisanych krwią ludzką. Prokurator do 
maga się kary dla 3 oskarżonych. 

Wystawa „Książki polskiej zagranicą”. 

      
MW ub. wtorek odbył się w prywatnych 

apartamentach ip. Ministra Spraw Zagranicz 

nych pierwszy pokaz eksponatów przeznacz 
nych na w; We ki polskiej zagrani- 

ach obcych). iPokaz zaszczycił 

  

      

swą obecnością p. Prezydent z małżonką. 
Na zdjęciu: P. Prezydent Rzplitej i Pani 

Prezydentowa Mościcka na wystawie w to- 
warzystwie p. Ministra Spraw Zagranicznych 
J. Becka i jego małżonki. 
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Marszałek Piłsudski 

w Warszawie. | 

WARSZAWA, (Pat). We czwartek 
rano mowrócił z Wilna do Warszawy 

p. Marszałek Józef Piłsudski. 

Odznaczenie poległych 
w obrenie Lwowa. | 

WARSZAWA, (Pat). „Monitor Pol- 
i* zamieszcza zarządzenie Pama Pre 

zydenta Rzeczypospolitej, nadające 
krzyż niepodległości z mieczami po- 
ległym w obronie Lwowa w czasie od 
1 listopada do 21 listopada 1918 r. ja- 
ko symbo] uznania ich zasług w walce 
o niepodległość Polski, oraz liste osób 
odznaczonych krzyżem nienodległoś- 
ci z mieczami, krzyżem niepodlesłości 
i medalem niepodległości. 

    

    
   

Lotnicy polscy w Moskwie. 

MOSKWA, (Pat). Przedstawiciele 
lotnictwa polskiego wojskowego i ey- 
wilnego z plk. Ravskim i Filipowi- 
czem na czele zwiedzili w dnu 9 b. m. 
w południe aeroklub Ossoawiachimu, 
oprowadzani przez prezesa tej organi 
zacji członka Rady Rewolucyjno-Wo 

jennej Eidemanna, który na cześć goś 
ci polskich wydał w lokału Aeroklu- 
bu śniadanie. 

O godzinie 2 po południu płk. Ray 
ski wraz z pósłem Łukasiewiczem zło- 
żyli wizytę zast. komisarza ludowego 
wojny i marynarki Tuchaczewskiemu 
szefowi sztabu armji czerwonej Je- 
gorowowi i zast. komisarza ludowego 
spraw zagranicznych Krestinskiemu 
oraz członkowi kolegjum komisarjatu 
lud. spraw zagranicznych Stomoniską 
wowi. 

Następnie lotnicy polscy zwiedzili 
sowiecką akademję lotniczą. 

Wieczorem odbyło się w poselst- 
wie polskiem przyjęcie ma którem by: 
li m. in, obecni najwvżsi przedstawi- 
ciele armii czerwonej, lotnictwa so- 
wieckiego i komisarjatu spraw zagra- 
nicznych, wszyscy akredytowani w 
Moskwie attaches wojskowi i członko- 
wie poselstwa polskiego. 

Sytuacja w Zagłębiu Saary. 
PARYŻ, (Pat). Ogłoszony przez se 

krctarjat Ligi Narodów perjodyczny 
raport komisji rządzącej zagłębia Saa- 
ry stwierdza, że w trzecim kwartale 
1933 r. sytuacja polityczną na obsza- 
rach Saary ciągle się pogarszała. Po- 
mimo9 zarządzeń, wydawanych przez 
komisję rządzącą od maja r. b., incv- 
denty polityczne stają się coraz częst- 
sze i poważniejsze. 

      

  

  

Komisja rządząca jest przeto zda- 
nia, że aby uniknąć dałszego pogars:a 
nia się sytuacji, która stałaby się nie 
do zniesienia, jest konieczne wyda- 
nie zarządzeń wyjątkowych. zarzą- 
dzeń o których w terminie później- 
szym złoży sprawozdanie Radzie Ligi 

Narodów. ‚ 

Hitlerowcy w Rydze. 

RYGA. (Pat.; Polieja poliżyczna zaskoczy 
ła w mieszkaniu jednego z przywódców hit 
leroweów niemieckich w Rydze nielegałne 
zebranie, w którem brało udział około 36 
csób. Skonfiskowano liczne ważne dokumen 
ty. Aresztowani poddani zostali ścisłemu ba 
daniu, poczem wypuszczono ich na wolność 
Według doniesień dzienników, było to zebra 
nie członków tajnej organizacji, mającej ną 
eeln przywrócenie dominacji baronów nie- 
mieckich na Łotwie. Organizacja buduje swe 
nadzieje na wzrastającym ciągle „Drang nach 
Osten* Niemiee hitlerowskich. 

Kronika telegraficzna, 
— Wyjechała do Moskwy dełegaeja, zło- 

żona z 17 osób, reprezentujących sfery rze- 
mieślniczo-handłowe, celem nawiązania sto 
sunków handłowych z ZSRR, 

  

- — Podczas z w Hawanie, spowodowa 
nych nową próbą zamachu stanu zgineło 50 
osób. Rannych jest 125. 

   
    

- Rząd austrjaeki zamierza rozwiązać 
WSZ *chniemiecki związek gimnastyczny, po- 
siacający w Austrji 700 filij i 64.0060 czyn- 
nych człon Związek ten (Turnerbund) 
uprawia agitację narodowo-socjalistyczną. 

    

  

— Zostały zniesione w Stanach Zjednoez, 
wszystkie ograniczenia, dotyczące produkcji 
alkoholu i wina. Fabrykanci win starają się 
by zostało ogłoszone embargo na wina za- 

graniczne. 

* — W Lille wybuchł pożar w fabryce apa 
rałów radjowych. Szkody wynoszą przeszła 
2 miljony franków. * 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA    

  

   

   

Dewizy: — Londyn 
8,08. Nowy York czek — 
66 — 5,60; kabel — 5,63 

67 — 5,61. Paryż — 34,86 — 34,95 
wajcarja — 172,56 — 172,98 — 

172,12. Berlin w obrotach prywatnych 212,25 

   

Dolar w obrotach prywatnych. 5,63. 

Rubel 4,71:
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Z wrażeń naocznego Świadka. 

BEZROBOTNI A „ROBOTNIE. 
Trafił mi do ręki New Yorski „Ku- 

rjer Poranny". Dawno już nie widzia- 

łeni polskich pism, wychędzących w 

Ameryce. Z chciwością pochłaniam 

szpaltę za szpaltą, wiadomości z kra- 

iny największego kryzysu, otrzymane 

z pierwszej ręki. Przykuwa moją uwa 

ge sensacyjny tytuł: _„Nowojorskie 

piekło beznadziejnej nędzy”. Czytam: 
„Ówięrć miljona  nędzarzj Pełno ich 

wszędzie. Na ulicach, na wiełkieh placach 

stoją zbiei w gromadki. Przed wiełkiemi 

gmachami oparci o Ściany domów. Na skwe 

rseh siedzą na ławksch. Mają wybladłe wy 

chudzcne twarze. Czasami podarte buty, dzia 

ry w ubraniu. Jest ich w wielkim mieście 

New Yorku ćwierć miljona. Na ogólną liczbe 
bezrobotnych 1,250,000 w New Yorku, 250 ty 

sięcy nie ma dachu nad głową, nie ma zre 

sztą nie. Stare podzrie ubranie stanowi caly 
ich majątek. I to jest wszystko. Pairzą na 
piękne wysławy sklepów, na hogałe au'a 

przejeżdżające przez ulicę. Są jak gdyby 
poza nawiasem życia. Spotykam ich na każ 
dym kreku. Czasami proszą o papierosa, lub 
o pięć eentów. Można za nie dostać filiżan 
kę kawy i sandwiez. Przeżyć cały dzień*. 

Nasuwają mi na myśl pewne ref- 

teksje, porównania. Czytam dalej. 
„Idziemy dalej. Jesliešmy przy Colum- 

bus Cirele, Dužy plac, przy którym zbiega 

się parę ulie t gdzie zaczyna się olbrzymi 
Central Park. Na placu tłumy. Sioją dokoła 
przygodnych lub zawodowych mówców, wy 
machujących amerykańską flagą na, przy- 

niesionych stołkach. Można usłyszeć wszel- 
kie tematy. Przysłuchujemy się chwilę nau 

ee Biblji, przechodzimy de gromadki ateu- 
szów,mijamy obcjętnie profesora omawiaj 
cego problemy seksualne i udzielającezo 
praktycznych wskazówek technicznych co 
należy uczynić, aby osiągnąć zadowolenie w 
małżeństwie i jak się podcbuć kobietom. 
Słuchamy wykładu o komunizmie, o koniecz 
ności walki z foeszyzmem, o fem wreszcie, 

że National Recovery Act załrudni w naj: 
bliższym ezasie 6 miljonów łudzi. Jest łago- 
dna pogoda, ciepłe. Wszysey ci ludzie zebra- 
ni tufaj ezynią wrażenie mieszkańców mo- 
łego miasteczka, wyległych w pogodny wie 
czór, na beztroski spacer i pogawędkę. AI" 
tak nie jest, gdyż wszysey oni są mieszkań- 

eami Cenira/ Parku*. 

W tym tłumie bezrobotnych dzien 
mikarz amerykański spotyka i Pola- 
ków. 

„Pokazują mi wreszcie Polaków. Jest ich 

wielu. Wypytują mnie cheiwie o kraj. O to 
przedewszystkiem, czy mogliby wrócić. Pro 
zzą żeby nie podawać nazwisk. Niech ro- 
dziny myślą, że im się dobrze powodzi. Jest 
w tem pewna duma i fanfaronada straceń 
ców. Nie widzą zresztą znikąd ratunku. Nie 

przetrzymają jeszeze jednej zimy. Żaden nie 
pros: mnie o nie. W tem wielkiem morzu 
mieszezęścia skupiają się razem, jak zagnane 
zmęczone zwierzęia'*. 

Autor cytowanego artykułu zwie- 

dza następnie park, w którym nocują 

bezdomni. Maluje obrazy istotnie 
„beznadziejnej nędzy!!. 

„Bezrobożni mają wiele czasu. Zastana- 
wiają się nad życiem, nad tem eo było i nad 
tem ec będzie. Mówią o rewolucji. Nie wie 

rzą w jej możliwość w Stanach. 

Snadź agitatorzy komunistyczni 
mają tam takiż posłuch, jak i „profe- 
sorowie*, udzielający praktycznych 
wskazówek co należy czynić, by о- 
siągnąć zadowolenie w małżeństwie. 

Nawet ci. nie mający nic do stracenia 
nędzarze, nie wierzą w raj ładu kv- 

anunistycznego. 

Jakże inaczej jest u nas! 
Do moich znajomych w Wilnie 

często przychodzą bezrobotni po jał 
«mużnę. Datki pieniężne biorą chęt- 

nie, gdy zaś zamiast pieniędzy otrzy- 
mują bułki czerstwe, pozostałe z dnia 
wczorajszego, są miezadowoleni i po- 

zostawiają ów datek na schodach. 

Tam łudzie nocują pod gołem nie- 
bem w parku publicznym, u nas iłuz 
bezrobotnych, otrzymuiących zapo- 
mogi, posiada własne domki na przed” 
mieściach! 

A teraz przypominam sobie „ro- 
botnych“, których widziałem bież. la- 
ta w więzieniu Butyrskiem w Mosk- 
wie. Byli to uciekinierzy z wygnania, 
z wygnania, gdzie im dawano robotę, 
bezrobotnych bowiem w ZSRR nie- 
ma 

    

  

  

  

  

Żyłi ci ludzie gdzieś śród lasów 
Pieczerskich w drewnianych  bara- 
kach na pryczach. Dzieci, starcy, mał- 
žonkowie wszyscy razem potokiem, 
rodzina przy rodzinie. Tutaj w tym 
samym zimnym i ciemnem baraku 
jedni umierają, inni się rodzą. Wzglę- 

dy wstydłiwości w tych warunkach 
już nie istnieją. Żyją, jak ludzie pier- 
wotni. Umierają od szkorbutu, suchot, 
dyzenterji, a przeważnie tyfusu pla- 
mistego. Umierają też i wprost z gło- 
du, chociaż posiadaią robotę. Wyna- 
grodzenie pobierają przeważnie w na- 
turze, lecz norma bracy jest łak- wy- 
górowana, że wypełnić ią jest bardzo 

trudno i przeto robotnik... nie otrzy- 
muje należnej mu racji chleba, lecz 

  

   

  

tyleż, co starev i dziei. t. j. 200 
gramów. 

„Obszczestwiennoje pitanje jest“ 
put' k socjalizmu” -— odżywianie się 
społem jest drogą do socjalizmu, więc 
mikt sobie strawy nie gotuje, zresztą 
i niema co gotować na to są ogólne 
kuchnie. A owe ogólne kuchnie wy- 
dają na obiad miskę słonej polewki 
i czasem takąż rybę w stanie niegoto- 
wamym. Ryba owa nazywa się „ta- 
rań*, Przypuszczam, że gdyby poczę- 
stowano ją amerykańskiego bezrobot 
nego, splunąłby z obrzydzeniem i wo- 
lałby naczczo słuchać „profesora, 
omawiającego problemv seksualne. 

To też owi „robotni* w kraju ,.bu- 
dującego się socializmu** wolą więzie- 

ie, niż ową pracę. W Butyrkach wi- 
działem wielu tych wynędzniałych 
chłopców. przeważnie z Ukrainy. 
gdyż Ukraińców najwięcej wędruje 
przymusowo ma północ, widziałem, 

jak wygłodzeni pochłaniali więzienną 
rację chleba (400 gram.), lecz która 
po długim głodzie im nie wystarczała 
i wyszukiwali w okolicach .,paraszv* 
(beczka z brudami, znajdująca się w 
TTT NA 
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ważdej celi) łupiny od ogórków lub 
inne odpadki, wyrzucene przez tych, 
którzy otrzymywali żywność od krew 
nych z miasta. 

Również, jak i reporter New Yor- 
ski, spotykałem tutaj Polaków. Role 
się zmieniły. Nie oni mię, lecz ja ich 
„wypytuję chciwie*, Wypytuję o bez- 

robocie w kraju, o przyczyny przy 
jazdu do Sowdepji. Przyczyny zawsze 
jedne: omamienie.wielkiem „budow- 
nietwem socjalistycznem*, wiara w 
to, iż jest na Świecie państwo, gdzie 
się wykuwa „szczęście* dla ludzko- 
ści. 

Spotkałem komunistę z Łodzi, któ 
ry przybył nielegalnie z delegacją ro- 
botniczą. Dziś oczy mu się otwarły. 
lecz zapóźmo. Powędrował do obozu 
koncentracyjnego. 

Spotkałem swych rodaków, dwóch 
Białorusinów, robotników 7 huty 
szklanej w Wilnie. Młodzi chłopcy 
tego typu, co to tak był podatnym 
w swoim czasie agitacji Hromady. 
Myśleli że znajdą w Sowietach swą 

gą „socjalistyczną ojczyznę”, zna- 
więzienie, potem obóz koncen- 

tracyjny, potem będą zesłani gdzieś 
na roboty na daleką północ. 

Do Wilna już nie wrócą. A jak 
dziś tęsknią, jak żałują swego niero7- 

ważnego kroku! 
Jakby woleli być bezrobotnymi w 

państwie kapitalistycznem, niż „ro- 
botnymi** w państwie „budującego się 
socjalizmu. 

Żał mi was, chłopcy! 
F. Olechnowicz. 

    

    

Zaburzenia strajkowe w Ameryce. 

  

W stanie New-Jersey wybuchł strajk, pod 
czas którego doszło w kilku  miejscowos- 
ciach do krwawych starć z policją. 

W wyniku starć kilka osób ponioe*? 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Podręcznik kajakowea — Antoni Hein 

rich (Tonny). Cena zł. 5,50. Wydanie Głów- 

nej Księgarni Wojskowej. Idąc śladami 22 

granicy sport kajakowy rozwija się u nas 

coraz bardziej. Wi parze z tem idzie rozrost 

i wzbogacenie się naszej literatury fachowej 

z tego zakresu. W piśmiennictwie z tej dzie 

dziny poczesne miejsce zajmuje teoretyk i 

praktyk kajakowego sportu Anłoni Heinrich 

Z pod jego pióra wyszły już „Szlaki wodne 
Polski* i „Budowa kajaków drewnianych", 

    

Obecnie ukazuje się trzecia książka tegoż 

autora p. t. „Podręcznik kajakowca'*. Oma- 

wiany podręcznik zapoznaje czytelnika ze 

stroną techniczną sportu kajakowego. Opiera 
jąc się na swem bogatem kilkoleiniem doś- 
wiadczeniu w licznych wyprawach oraz obfi 
tej literaturze obcej z tej dziedziny dał on 
całokształt tego, co powinien wiedzieć kaj+- 

kowiec. W poszczególnych rozdziałach oma 

wia autor wartość i znaczenie kajakarstwa, 

Na zakończenie parę słów dlaczego pod 
ręcznik ten ukazuje się dopiero teraz — na 
jesieni. Zdaniem autora kajakarstwo: powin 
no równie dobrze być uprawiane zimą jak 
i latem. Przecież sam sprzęt przybył do nas 
nie ze słonecznych krajów południa, lesz 
przeciwnie z krajów wiecznej zimy i lodów 
Odpowiednio dopasowany do warunków tu: 
biór, podobny do narciarskiego, z tem jed- 
nakże, by nogi były cieplej zabezpieczone i 
to w nieobcisłe ubranie — pozwoli kajakow- 
cowi zażywać dowoli tych samych rozkoszy 
zimą co i latem. W tym też celu autot dob 
rał odpowiednią ilustrację na okładkę tego 
doskonałego podręcznika —Eskimosa w ka 
jaku grenilandzkim. A zatem predz z przesą- 

«dami. Tej zimy wszyscy kajakowcy pływaja 

  

myaie jagosłowiańokie dla Polski 
- "Trzeba przyznać, że znajomość 

nasza Jugosławji jest dość pobieżna, 

i ogranicza się przeważnie do wiadu 

mości o pięknie i bogactwie przyrody, 

zabytków architektonicznych i nai- 
ważniejszych wvbadków z życia po- 

fitycznego, to też odczyt posła Walew 

skiego wygłoszony na ostatniej Cza -- 

nej Kawie Klubu Społecznego, obra- 
zujący zasadnicze cechy charakteru 

Jugosłowian i serdeczną przyjaźń dla 

Polski, wywarł na nas wrażenie 
wprost rewelacyjne. 

Na odczyt pos. Walewski przy- 
był do Wilna w towarzystwie p. dr. 
Maresz, attachć prasowego poselstwa 
Jugosłowiańskiego, a referat swój 
„Wrażenia z wycieczki parlamenta- 
czystów polskich do Jugostawji“, ująl 
w formie żywej, barwnej, anegdotycz:- 
nej. 

Wrześniowa wycieczka do Jugosła 

wji 30-tu parlamentarzystów polskich 
z p. wicemarszałkiem Makowskim na 
czele była właściwie rewizytą posłów 
i senatorów jugosłowiańskich, którzy 

bawili u nas w czerwcu i wywieźli z 
Polski jak najmilsze wrażenia. 

Pierwszym etapem wycieczki była 

stolica państwa — Belgrad, w którym 
polska delegacia zabawiła dwa dni. 
Belgrad jest jednym z najpiękniej i 
najlepiej urządzonych miast w Euro- 
pie. Wiele urządzeń miejskich, a prze 
dewszystkiem szpitalnietwo, przedsia 
wia się tam wprost imponująco. Wy- 
cieczką porobiła wiele rewelacyjnych 
spostrzeżeń i przekonała się, że Pol- 
ska jest o wiele więcej znaną w Jugo 

sławji, niż współczesna Jugosławja w 
Polsce. Parlamentarzyści polscy byl: 
przyjęci na półtoragodzinnej audjen- 
cji u króla Aleksandra, z której wy- 
nieśli wrażenie, że jest to par exellen- 
ce, współczesny monarcha, odznacza- 
jący się: skromnością i bezpośrednio- 
ścią w obejściu, przy wielkiem odda- 
niu dla spraw państwa, pracowitości, 
szerokiej wiedzy i znajomości stosun- 
ków w zaprzyjaźnionych państwach. 

Jugosłowianie są zdrową, moćną 
rasą, o wysokim poziomie intełektu- 
alnym i szerokiej obiętości zagad- 
nień, Do Polaków odnoszą cię z ży- 
wiołową sympatją, której dowodem 
były entuzjastyczne przyjęcia, zgoto- 
wane naszym parlamentarzystom, ni'- 
tylko przez sfery oficjalne, ale samo- 

śmierć, a kilkanaście zostało rannych. -— 
Na zdjęciu scena walki policji ze strajkują- 
cymi robotnikami w mieście Paterson. 

RZYM. (Pat). -W wywiadzie z przedstawi 
cielem agencji Reutera były król Afganistanu 
Amanullach oświadczył, że jeżeli naród aiga 
ński tego zapragnie, to gotów jest powrócić 

W IL E N S_K I 

OBYWATELE! 
Piętnaście lat mija od chwili, w którei Rzeczpospolita nasza wróciła 

do niepodległego bytu, W łunach pożogi wojennej, wśród zniszczenia, nie- 
dostatku i nędzy oglądaliśmy słońce Wolności. Wywalczona przez najłep- 
szych synów Narodu Niepodległość, powołała nas do wielkich zadań obrony 

i budowy naszego państwa. 
Mająe za przewodnika Zbawcę, o którym Śnili wieszcze, genjusza 

wojny i pokoju, Marszałka Józefa Piłsudskiego, sprostaliśmy obowiązkom, 
włożonym ma nasze pokolenie przez bieg zdarzeń. 

Ciężkie lata gospodarczego kryzysu, którego fale podmywają świat 
cały, powodując zachwianie starych i ugruntowanych potęg, nie powaliły 
nas. W trudzie i znoju, ale i poczuciu naszych sił i wartości stawiamy czoło 
przeciwnościom z wolą zwycięstwa i z wiarą w zwycięstwo. 

Możemy ze spokojem spojrzeć na przeżytych 15 lat i dokonaną pracę 
Możemy z nich czerpać otuchę do da! 
już 
nos 

    

   

   ierwsze szeregi młodego pokolen 

ch wysiłków, w których uczesiniczą 
a, wychowanego w atmosferze wol- 

i. Biorą w tej pracy udział najszersze rzesze społeczeństwa, obywatele 
wszystkich wyznań i narodowości naszego Państwa. 

Możemy XV-tą rocznicę Niepodległości święcić w radosnym nastroju 
i dzień 11 listopada zamienić w powszechne święto i chwilę wytchnienia 
między pracą dni wczorajszych a jutrem, 

Tak pojmując charakter święta 11 listopada, Komitet Wykonawczy 
Obchodu ustalił następujący program: 

PIĄTEK, DNIA 10 LISTOPADA: 

Godzina 20 — Capstrzyk orkiestr wojsko 

wych i organizacyj społecznych. Zbiórka 
przed gmachem sądu o godzinie 19,30. 

SOBOTA, 11 LISTOPADA: 
Godzina 10 — Msza polowa na placi Łu- 

ikiskim. Odd mbierają się o godzinie 9, 

przegląd Włojsk o godzinie 9,40. 
Godzina 10 — 11 abożeństwa w 

świątyniach wszystkich wyznań. 
Godzina 11 — Defilada. 
Godzina 13 — Akademja Zw. Legjonistów 

w Teatrze „Rozmaitości. 
Godzina 13 — 19 — Teatr na Pohulanre. 

przedstawienia bezpłatne dla bezrobot 
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Godzina 14 — 16 — Kina wszystkie, Bez 
płatne przedstawienie dla żołnierzy. 

Godzina 156 — 19 — Teatr „Rozmaitości* 
Dwa bezpłatne przedstawienia dla bezrolu. 

Godzina 16 — Teatr „Lutnia*. Bezpłatne 
ienie dla dzieci „O sierotce Dorot 

    
Godzina 16 — 20 Akademje we wszyst- 

kich Kołach Dzielnicowych BBWR. 
Godizna 1745 Akademja urządzona 

przez Tow. Popierania Budowy Publ. Szkół 
Powszechnych w sali im. Czartoryskiego Ku 
ratorjum Olkręgo Szkolnego Wileńskiego, 
Wolana 10, 

Godzina 20 — Akademja w Żydowskim 
Klubie Myśli Państwowej, Niemiecka 21, 

Godzina 21 — Wieczór Literacko - Aitv 
pkyczny w Teatrze na Pohulance. Wstęp 
za zaproszeniami. 

Godzina 24 — Przemówienie Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej przez Radjo. 

Bilety wstępu na bezpłatne przedstawie- 
nia dla bezrobetnych wydaje kancelarja Ra 
dy Gordzkiej BBWR (ul. św. Anny 2 m. 4) o 
raz Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy. 

  

   

OBYWATELE! 

Weźcie [masowo udział we wszystkich tych uroczystościach. Niech się 
wszysey zespolą w nastroju powagi, której źródłem jest świadomość, że 
wszystko co czynimy, wszelkie nasze prace, wysiłki i ofiary płyną dla do- 
bra państwa. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA NIECH ŻYJE! 

  PREZYDE T RZECZYPOSPOLITEJ PROFESOR IGNACY MOŚCICKI 
NIECH ŻYJE! 

ODNOWICIEL I BUDOWNICZY PAŃSTWA, I-SZY MARSZAŁEK POLSKI 
JÓZEF PIŁSUDSKI NIECH ŻYJE! 

Prezydent Dr. MALESZEWSKI Wiktor 

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego. 

CZŁONKOWIE KOMIETU WYKONAWCZEGO: 

Pk. Błocki Stefan, Dr. Brokowski Stefan. Nacz. 
Płk. Dr. Dobaczewski Eugenjusz, Filonik Adam, Giecewic 

zystowski Józej, 
Stanisław, Dr. Gó: 

  

  

ra Edward, Dr. Hirschberg Adolf, Dyr. Hulewicz Witold, Jutkiewicz Eljasz. 
Inż. Kawenoki Abram, Kpt. Kónig Henryk, Starosta Kowalski Wacław, 
Mjr. Kozłowski Eugenjusz, Krasowski Witold, Krupieńczyk Edmund, Mach 
Stanislaw, Wiz. Matuszkiewicz Mieczysław, Dr. Niżyński Kazimierz, Peł- 
czyńska Wanda, Dyr. Pikiel Roman, Przegaliński Karol, Puchalski Michał, 
Romer - Ochenkowska Helena, Dr. Rostkowska Janina, Rektor Prof. Stanie- 
wicz Witold, Szczerbicki Teodozjusz, Dyr. Szpakiewicz Mieczysław, Dyr. 
Śmriałowski Zbigniew, Dr. Wroński Stanisław, Dr. Wygodzki Jakób, Nacz. 
Żmigrodzki Tytus, 

Po zamachu na króla Afganistanu. 
'Amanullah gotów wrócić. 

do kraju, aby wprowadzić w życie swój pra 
gram reform i postępu. 

Jestem gotów — eświadezył Amanullah 
służyć swemu krajowi w miarę mych sił. 

Zabójca jest emigrantem z Niemiec. 
LONDYN. (Pat). Według depesz, jakie na 

deszły z poselstwa angielskiego w Kabulu 
sprawca zabójstwa Nadir—Szacha, jest stu- 

qdentem, prawdopodobnie należącym do grupy 
młodzieży akademickiej, repatrjowanej + 
Niemiec. 

Proces o podpalenie Reichstagu. 

Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą. 
BERLIN. (Pat). Na ezwartkowej rozpra- 

wie w procesie o zamach na Reichstag 
przesunęła się galerja kobiet, których zez- 
nania dotyczyły oskarżonych Bułgarów. 
Przesłuchiwaniu tyeh świadków towarzyszyły 
ustawiczne starcia między Dymitrowem a 
przewodniczącym, który musiał mitygować 
porywcze wystąpienia oskarżonego Dymi/ro - 
wa. 

Była posługaczka w mieszkaniu Dymirro 
wa twierdzi, że cheiał ją zgwałeić, Widziała 
u niego często posła komunistycznego Eberlei 
na. * 

Dymitrow nazywa jej zeznania insynure 
ją i bezezelnem kłamstwem. z 

Świadek panna Koesslein poznała Dymi- 
trdwa w pociągu w noe pożaru, jadąc z Mo 
nachjum do Berlina. Wówczas przedsżawił 
się jej Dymitrow pod fałszywem nazwis- 
kiem, jako historyk sztuki, pracujący na złe- 

rzutnie przez całą ludność, zatrzymu- 
jacą pociągi na małych stacyjkacn, 
wznoszącą okrzyki na cześć Polski 
i Polaków, obsypuiącą delegację pol- 
ską kwiatami, i znoszącą w darze: 
pieczone barany, sery, owoce, Śliwo- 
wicę i najdoskonalsze wina. Wprost 
rozczulającą była starowinka która 
dowiedziawszy się, że polska wyciecz 
ka składa się z 30 osób, przyniosła 
trzydzieści bułek nasmarowanych ma 
słem, aby goście z Polski nie byli gło- 
dni. 

Po Belgradzie, pariamentarzyści 
polscy zwiedzili: Skopje, Kosowe Po 
le, miejsce epopei Jugosłowiańskiej 

Sarajewo i Riwjerę Jugosłowiańska, 
doznając wszedzie równie serdeczne: 
go przyjęcia. Prelegent zaznaczył, że 
wspaniałe piękno przyrody, w połą- 
czeniu z nadzwyczajną serdecznością 
i gościnnością Jugosłowian, pozosta- 
wiło na uczestnikach wycieczki nic- 
zatarte wrażenie cudownej bajki. W 
mieście Kotów, biskup staruszek «e 
łzami w oczach pobłogosławił gości 

z Polski, srebrnym krzyżem, tym sa 
mym, którym król Jan Sobieski bło- 
gosławił swoje wojska. Z Kotów wy- 
cieczka udała się przepiękną górska 
drogą do Cetynji. Przyjęcie w CGetynji 
swą wspaniałością i serdecznością, 
przeszło wszystkie inne przyjęcia w 
Jugosławji, na tem przyjęciu górale 
Czarnogórscy, zawarli wieczysty & ›- 

  

  

cenie rządu włoskiego nad dziełem upadku 
kuitury niemieckiej. Gdy nad arnem, dojeż- 
dżając dc Berlina oirzymai dzienniki z wia 
demością o pożarze Reichstagu, Dymitrow о- 
świadczyć miał, że nie wierzy, aby dokonać 
tego mieli komuniści i powiedział że musie- 
li to być prowokaforzy polityczni. 

Salwę śmiechu na sali wywołuje wys!ą- 
pienie Dymitrowa w czasie zeznań świadka 
Anny Kreugir, przyjaciółki jego, rozwiedzio- 
nej z mężem. Gdy nadprokurator zwraca się 
do świadka z zapytaniem ezy popełniła z Dy 
mitrowem wiarołomstwo, oskarżony wstaje i 
głośno woła: 

„Panie nadprokuratorze! Wybaczy pan, 
ałe chciałem tu raz na zawsze oświadczyć, że 
nie jestem ani impoteniem, ani homoseksna 

łistą, lecz normalnym mężczyzną”. 
Przewodniczący odbiera  Dymifrowowi 

głos, a następnie zamyka rozprawę. 

  

jusz z góralami polskimi, wyrażay, 
się że Marszałek Józef Piłsudski jest 
również i ich marszałkiem, i posład 
mu w darze gęś owiniętą w szłander 
Jugosłowiański, 

Nie mniej żywiołowem było przy- 
jęce marynarzy jugosłowiańskich, od- 
znaczających się temsamem umiłowa- 
niem swego morza co i Polacy. Takie 
same owacie spotykały naszych par- 
lamentarzystów w Zagrzebiu i Lub- 
ianie, gdzie tłum kilku tysięcy dzieci 
obrżucał parlamentarzystów naszych 
kwiatami, śpiewając po polsku „Boże 
coś Polskę* i „Pierwszą Brygadę". 

W syntezie prelegent zaznaczył, że 
dobre przyjęcie, można zawsze zorga- 
nizować, ale to co spotkało polską de- 

legację w Jugosławji, nie było zorga- 
nizowane, to było entuzjastycznie 
szczere. W Jugosławji Polska posiada 
olbrzymi, żywiołowy kapitał uczuciu. 
Polskę z Jugosławiją nie nie dzieli, 
wszystko łączy: Wspólność ideowa. 
wspólność przejść historycznych 
wspólność charakterów, miłość do 
morza, i zrozumienie znaczenia po- 

siadania morza. Marszałek Piłsudski 
jest naprawdę szanowany i kochany 
w Jugosławji, bo ten rycerski naród 
umie cenić bohaterów. Wzajemna 
przyjaźń obu naszych narodów jest 
szczera i bezinteresowna, to też pose* 
Walewski spotykał się we wszystkich 
środowiskach z powiedzeniem, że Ju- 

  

   

Człowiek, pies i krokodyl. 
Zażarta walka pod wodą. 
Pisma, wychodzące w Melbourne w Aust- 

ralji, przynoszą ciekawą opowieść o człowie- 
ku, który w obronie ulubionego psa stoczył 
walkę z krokodylem 

Człowiek ten, myśliwy, szedł z psem nad 
brzegiem rzeki. Pies zbliżył się do rzeki i roz- 
począł pić wodę. W pewnej chwili z rzeki 
wypłynął potężny krokodyl i rozwarłszy 
swe olbrzymie szczęki — pochwycił psa za 
przednie nogi i wciągnął pod wodę. 

Myśliwy nie namyślając się wskoczył do 
rzeki, aby ratować "lubionego psa. W pewnej 
chwili człowiek, pies i krokodyl zginęli pod 
wodą. 

Rozpoczęła się zażarta wałka, której jedy- 

nym wskaźnikiem bvła burząca się powierzch 
nia wody i wypływająca na powierzchnię 
krew. 
Krokodyl nie rozwarł szczęk i nie wypuścił 

nóg psa, myśliwy jednak potrafił dostać się 
na grzbiet krokodyla i całą siłą począł wpy- 
chać ręce swe w jego oczy. Wkrótce krokodyl 
wypłynął na powierzchnię, po kilku sekun. 
dach jednak znowu zanurzył się. 

Po kilku takich zanurzeniach nadszedł 
koniec walki jpierw wypłynął na powierz 
chnię wody pies — bez jednej nogi, która po- 
została w paszczy krokodvla. Po chwili 
piynął myśliwy — cały i nieuduszonv. Pó; 
niej dopiero wypłynął krokodyl — oślepio. 
ny... 

Tubylcy austra 

     

  

    
  

   

  

   

y odznaczają się nie.     
       

   

zwykłem przywiązaniem do nsów, które u. 
ważają za najwierniejsze i -najbardzie* godne 
zaufania zwierzęta. Powyższy wvpdek jest 
wymownym dowodem, jak daleko sięga to 
przywiązanie, 

gosiowianie pragną aby Polska dzier- 
żyła prym w świecie Słowiańskim. 

Dzięki tym warunkom, każdy Po- 
lak czuje się w Jugosławii jak u siebie 
w domu. Tembardziej więc, powiuni- 
śniy dążyć do coraz to lepszego pa 
znania, przyjaźni i współżycia, na po- 
lu politycznem, kulturalnem i gospo- 

  

    

darczem. Zabiega o to zacieśnienie 
przyjaźni Koło Parlamentarzystów 
Zbliżenia  Polsko-Jugosłowiańskiego 
istniejące już w wielu miastac" pol- 
skich, brak takiego Towarzystwa w 

Wilnie i należałoby je czemprędzej 
"stworzyć, gdyż Wileńszczyzna, jako 
ziemia Mickiewicza i Marszałka Pił" 
sudskiego, jest w Jugosławji specj J- 
nie umiłowaną. 

Po 5-ciominutowei przerwie, 7a- 
brał głos poseł Brokowski, który pad- 
kreślił, że odczyt posła Walewskiego 
wywołał w nim głębokie wzruszenie, 
gdyż jest on dowodem skarbu bezin 
teresownych uczuć jednego narodu 
do drugiego, które coraz bardziej się 
zacieśniając doprowadzić muszą do 
jeszcze większego zespolenia i współ- 

pracy obu bratnich narodów. Nad- 
mienił ponadto, że apel posła Walew- 
skiego nie pozostał bez echa, gdyż 
Klub. Społeczny wyłonił już Komitet 
Organizacyjny Towarzystwa Zbliże- 
nia  Polsko-Jugosłowiańskiego, w 
wskład którego wchodzą: p. prezydent 
Maleszewski, p. poseł Brokowski, p. 

Nr. 302 (2843). 

  
Wuj Sam: Leć - że, djable, trochę lepiej! 

Notatki 2 Polski i ze Świała 
— pLA AMERYKAŃSKIEJ POLONII Par 

Prezydent Rzeczypospolitej wygłosi przemo” 

wienie radjowe w nocy z 11 na 12 listopada 

Przemówienie to w jęz. polskim i angielskim 

będą transmitować stacje koncernu radjowe 

go „National Broadcasting Company”. Audy- 
      cja ta bed ciekawą wędrówką: z Zamsu 

kablem do „Polskiego Radja, stamtąd -- 
wzmocnione i zmodułowane — również xa 

  

ze 
ro 

  
potem zrobi skok w eter lem do Ang!ji, : 

sę я je odbi yrniki przez ocean, gdzie przejm 
tkofalowe i kablem nada 
głośnie. Wielka różnica « 

przemówienie, wygłoszone o godz 2 

w Nowym Jorku o godz. 18, w Chic 

zaś w San Francisco o 15 ы 

Doniosłości tego przemówienia, które 

słuchać będzie wiele miljonów za oceane: 

nie trzeba liumaczyć. W projekcie jest szereg 

dalszych transmisyj, które mają żapoznać 

Amerykę z życiem 1 dorobkiem Polski O:iro 

dzonej. 
— Wystaw: 

Warszawie 
nie Oficersk 

     

    

   

ago 0 17. 
  

   
   

  

  

budownietwa wojskowego w 

nie otwarta 10 bm. w Kas 

em. Obejmie ona 15-letni dor ::- 

bek budownictwa wojskowego, morskiego, K. 

O. P-u, Funduszu Kwaterunku V sk., oraz 

Państw. Urzędu Wychowania Fiz. i Przyspo 

sobienia Wojskowego. Osobny dział stanowie 

będzie przegląd retrospektywny dawnego ba 

downictwa Rzeczypospolitej. 

— „KSIĄŻKA Z NIEBA* io wynalazek 

Tygodnia Książki Polskiej, który odbędz.» 

się w końcu bm. Wydawcy i Min. WR: 1 OP = 

przeznaczyli pewną ilość książek na bezplai 

ne rozlosowanie, które odbędzie się w sposób 

niecodzienny. — Olto samoloty rozrzucą 7 

nieba propagandowe ulotki — bilety, upow*” 

niające do podjęcia w księgarni książki dar- 

mo. I okazja i atrakcja razem! : 

— ARABOWIE OSZUŚCI WE LWOWIE. 
Policja palestyńska zawiadomiła policję pol 

ską, że uciekli do nas dwaj fałszerze lirów 

palestyńskich, kupcy arabscy, Mahomet Sa- 

ieh Sijam i Rashit Ignim, obaj z Jerozolimy. 

Grasowali oni kolejno w Moguncji, „Pary- 
żu, Warszawie i zdążyli puścić w obieg 30 

tysięcy fałszywych lirów. Ostatnio przybył 

na gościnne występy do Lwowa. Tu jednak 

zaopiekowano się egzotycznymi gośćmi. —- 

Nie zrobią interesu. Ta joj! 

— CHAPLIN PORWANY, Sylwia Sidney 

porwana, Buster porwany — a może nie por 

wany? Najgorzej, że nikt się nie przyznaje. 

Tyle wiadomo, że dużo tych porwanych, r» 

gangsterzy wzięli się do „stars“. Ściągaja 

gwiazdorów i gwiazdeczki i łupią dołar; 
Chaplin był porwany dawno, a przyznał s 
dopiero tęraz. Może to reklama, ale może i 

nie. 20,000 dolarów kosztowała ta „przyjem 
ność* — Jedno z pism łódzkich tak opisuje 
napad: „Stawienie jakiegokolwiek oporu, vb 
alarmowanie domowników byłoby połączo w 

ią“... Ho ho, połączone ze śmiercią! 

k w naszych piekarniach wileń- 

„Towar dotknięty liczym  sprzeda- 

  

      

  

    

    

   
   

  

    

   

      

е 

  

     

  

skich: 
nym... 

— LIST PEWNEGO SAMOBÓJCY w Szn 

Francisco brzmiał tak: — „Natychmiast za- 

meldować o śmierci. W) związku z polisą u- 
bezpieczeniową ważne jest stwierdzenie, że 

umarłem przed godziną piątą! — Rzecz w 

tem że polisa o piątej godzinie... wygasała, 

zaś samobójca znał się na rzeczy, gdyż był 
na tym padole płaczu... agentem ubezpiecze 

niowym. 
O Ameryko, Ameryko!... 

Maria Abramowiczówna, p. Aleksan- 

der Budrys-Budrewicz i p. Eljasz Jut- 

kiewicz. 

Atachć prasowy poselstwa Jugo- 

słowiańskiego p. dr. Meresz nadmie- 

nił, że po odczycie p, Walewskiegu 
niewiele zostało mu do powiedzenia, 

że musi tyłko zaznaczyć, że w dobie, 

gdy różne państwa, dążą do rewizji 

traktatów i odebrania nam naszych 

ziem, współpraca naszych dwóch bra- 

tnich narodów, jest nietylko wskaza- 

na, ale nawet konieczna i zapewnił, 

iż pomimo, że Serbowie, Chorwaci i 

Słoweńcy, mogą się czasami pomiędzy 

sobą różnić w zapatrywaniach, lecz 

wszystkie te trzy szczepy tworzące 

Jugosław ję, są zawsze zgodne w Swej 

przyjaźni i miłości do Polski. Życzą” 

  

nowopowstałej w Wilnie placówce 
Zbliżenia  Polsko-Jugosłowiańskiego, 

pomyślnego rozwoju na polu kultu- 
ralnem, politycznem i gospodarczem, 
p. Meresz odczytał list p. Lazarewicza 

Ministra Pełnomocnego. Jugosławii. 

Pan prezydent Maleszewski podzie 
kował Dr. Mereszowi za (przybycie i £. 

posłowi Walewskiemu za tak cieka- 
wy odczyt i zamknął zebranie odczy - 
taniem depeszy do Belgradu. 

"Zofja Kalicińska. 

ROZ
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Wybory do rad gromadzkich. 
W piątek dnia 10 b. m, rozpoczy- 

nają się jednocześnie na całym tere- 

nie województwa wileńskiego wybory 

do rad gromadzkich, które odbędą się 

grupowo i etapami zależnie od lokai- 

nych warunków w poszczególnych po 

wiatach. 
Wybory gromadzkie są wstępem do 

wyborów do wszystkich organów us!- 

rojowych związków samorządowych, 

przewidzianych w nowej ustawie sa 

morządowei. 
W związku z ogłoszeniem wybo- 

rów dało się zauważyć na całym tere- 

nie województwa wileńskiego ogólne 

zainteresowanie ustawą samorządo- 

  

  

wą, która w swoich przesłankach ze 

ystkieh obywateli z interesa spała ws: 

mi państwa jako całości, a jednocześ 

nie daje szerokie możliwości do reali- 

zowania interesów i potrzeb miejsco- 

wych. 
Bezpartyjny Blok. Współpracy z 

Rządem utworzył na terenie gmin о- 

bywatelskie gminne komitety wybor- 

cze, skupiające organizacie społeczne 

i gospodarcze, ożywione ideologją 

państwowo-twóre Hasłem wybor 

czem jest: „właściwy człowiek na wła 

ściwem miejscu”, tak, iż każdy lojat- 

ny obywatel bez różnicy narodowości 

i wyznania ma możność ubiegania 

o mandat w samorządzie z ramieniu 

BBWR. 

      

   

    

Od kandydata na radnego wydna- 

gana jest znajomość potrzeb i bolą- 

  

czek terenu i zrozumienie znaczenia 

pracy w samorządzie dla dobra swe- 

go ośrodka i kraju. Do rad gromadz- 

kich wejdą przeto ludzie najlepsi. re-    

  

krutujący się z szeregów działaczy 

społecznych gospodarczych, bowiem 

BBWR idzie do wyborów z progra- 

mem pracy gospodarczej, mającym na 

celu rozwiązywanie zadań mieisco- 

wych miejscowemi siłami. To nasta- 

wienie da niewątpliwie w wyniku do 

tychczasowej akcji ubworzenie jednej 

listy, na którj niema miejsca dla krzy- 

kaczy i demagogów partyjnych. Stwie 

rdzić należy, że lud Wileńszczyzny 

przyjął z zaufaniem powyższe zasady 

akcji wyborczej i skupił się przy ko- 

mitetach gminnych BBWR, Charak- 

terystycznem jest, że w wyborach do 

rad gromadzkich bierze tym razem 

również gremjalny udział nielicznie 

zamieszkała na naszym terenie lud- 
ność litewska. W zakończeniu 

wzmiankować się godzi, że na Wileń- 

szczyźnie jest do 900 gromad, z któ- 

rych około 60 proc. stanowią samo- 

istne okręgi wyborcze, dające prze- 

ciętnie od 20—24 mandatów na gro- 

1-adę. 

WYBORY W WARSZAWSKIEM. 

WARSZAWA, (Pat). W wyborach 

gromadzkich przechodzi w olbrzymiej 

większości gromad lista Nr. 1, prze- 

ważnie przez aklamację. Tłumaczy się 

to tem, że listy Nr. 1 zawierają nazwi- 

  

  

  

  

  

Nasza ankigta W sprawie estetyki Wilna, 
(Rozmowa z p. Konserwatorem Lorentzem). 

(Dokończenie). 

— Jakie są postulaty Pana Konser 

watora ce do wyglądu domów i ulic? 

— Dość liczne. Dużo czasu zabra 

łoby wyliczanie w ystkich. Wspom- 

nę tylko o tych, które tyczą się słar- 

szej części miasta. Zacznę od wyglądu 

zasadniczego gmachu reprezentacyj 

nego miasta, t. j. ratusza, 

—— Pozwolę sobie wtrącić — WY- 

glądu rozpaczliwego, co jest swego го- 

dzaju skandałem w mieście tej miary 

co Wilno... 

—- Kwestja szczególnie paląca. Gdy 

pokazujemy Wilno i ktoś zapyła O 

siedzibę munieypium. * trudny zaiste 

wybór: czy koszarowy gmach przy 

Dominikańskiej, czy też ta odrapana 

budowla. Trzebaby chociaż fasadę od- 

nowić. 

Podobnie przykry wygląd. choć 

w nieco mniejszym stopniu ma kos- 

<iół św. Kazimierza na tym samym 

placu, Przerobienie chociażby jego 

elewacji frontowej jest sprawą TOW- 

nie niezwykle palącą. Gdy zaś już w 

tej dzielnicy jesteśmy. to jeszcze wspo 

minę o konieczności zdięcia z dachu 

cerkwi św. Trójcy fałszywej, kopu. 

z desek, którą postawiły tam wladze 

rosyjskie. 
W sprawie wyglądu prywatnych 

domów, to mam rzeczywiście zastrze- 

żenia co do ich barw. Tu należałoby 

ustalić szereg zasadniczych wytycz- 

nych. Panujący żóltawo-kremowy ko- 

łor nie zawsze jest właściwy, jako ko- 

lor empirowych, czy innych pseudo 

klasycznych budowli. Ale barok np. 

był jasno popielaty, szarawy, w dość 

różnych tonach. Pozatem trzeba bez- 

względnie wyłączyć różne czerwone, 

jaskrawo niebieskie i inne zwłaszcza 

olejne pomalowania. To samo się ty- 

czy różnych odrębnych i zawsze szka- 

radnych pomalowań sklepów. Nadto 

należałoby szereg domów zbadać sta- 

rannie. Na wielu z mich pod warsl- 

wami tynku, kryją się niewątpliwi: 

płaskorzeźby, dekoracje stinkowe, czy 

inne. może nawet bardzo ciekawe. 

Przchodząc do kwestii wygląda 

ulie, której częścią jest sprawa ро- 

przednia, stwierdzam na nich nad- 

miar różnych drobnych pumy tów, jak 

słupy telefoniczne, oświetleniowe, о- 

głoszeniowe, kioski i t. i psujących 

perspektywę uliey, roz ijających ją. 

Niewłaściwe ich ustawienie, lub mno- 

gość zaśmieca miasto fatalnie. Nie- 

stety jest tego w Wilnie dosyć. 

Pozatem muszę poruszyć jeszcze 
sprawę szyldów, mimo, że była już 
w ankiecie panów poruszana. Jest tu 
również sprawa natury zasadniczej 
dia tego wyglądu. Szyldy najrozmaił- 
sze i wystające z fasad pod kątera 
prostym do ulicy i rozwieszone pla- 
sko na ścianach, nie dokomponowane 

ani do ulicy, ani do poszezególnych 

domów, są plagą eszpecającą nasze 
i nietylko nasze, miasto. To samo się 

tyczy mnóstwa innego rodzaju rek- 

łam, jak szafek, gablotek wywiesza- 

nych obok sklepów, a nawet wystaw 

sklepowych. Wszystko to urządzone 

jest, z minimalnemi wyjątkami, bez 

żadnego smaku estetycznego, szablo- 
nowo, tandetnie, ze szkodą i dla Sa- 
mych właścicieli sklepów. Kogóż bo- 

wiem może przyciągnąć taka banalna 
reklama. A przecież niebrak w Wilnie 
ludzi umiejących to robić. artystów 

małarzy, architektów  liternikėw. 

Niechby zwrócili się zainteresowani 
w tych sprawach do Wydziału Szt. P. 
USB. Spółdzielni Artystycznej i + @.. 

zawsze znajdą fachową radę i pomoc 

techniczną, bez szczególnych kosz: 

tów, jeśli o tę ostatnią chodzi. 

Osobno należałoby powiedzieć o 

reklamach kinowych, plakatach wy- 

wieszanych nazewnątrz, gabłotkach z 

fotosami. Wszystko to pozatem, że 

   

  

   
   

   

      

  

   

jest szpetne, umieszczone jest nadto, 

w rozmiarach i formie jaskrawo koli- 

dującej z architekturą domów. w bra 

ku jakiejkolwiek proporeji z wykro 

jem i kształtem drzwi, okien etc. 

— A brzydkie plakaty oblepiające 

drzewa przy „Lutni'... 

— Tak, 'wogóle reklamy przed 

„Lutnią* bardzo szpecą ulicę na ca 
łej przestrzeni skąd je widać, a widać 

z dość daleka... 

— (iskam kamień do ogródka p. 

artysty dekoratora „Łutni*. Oby za- 

interesował się tem brzydactwem, któ 

re może niesłusznie, ale na jego karb 
ogólnie jest zapisywane. Ale przecho- 

dżąc do uprawnień Pana Konserwa 

tora, jaka jest Jego ingerencia w tych 

sprawach? 

— Niestety, nic tu zmieniać nie 
mogę. Ustawa o ochronie zabytków. 

wprawdzie wspomina o szyldach, pla- 
katach, szafkach i innych reklamach 

ale tylko zabrania bezwzględnie wie- 
szania nowych. Co do starych, to mo- 
gę je zdejmować, gdy zachodzi tego 
potrzeba, ale na koszt państwa, ale 
na to nie mam funduszów. Tu tylko 
mogę działać namową, propagandą 

zrozumienia tych spraw. 

Natomiast szerokie poledziałania 
ma w tem magistrat. Może jak chca 

GEKROLBCEJ 
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ska gospodarzy, znanych ogolowi wy- 

borców z uczciweści, semienności, spo 

kojnych niezaangażowanych partyj 

nie, którzy idą do rad gromadzkieh 

dla pracy pozytywnej, gospodarczej, 

nie zaś celem wyzyskiwania samorzą- 

dów dla celów partyjnych. Zaintereso 

wanie wyberami wśród ludności duże, 

  

Frekwencja dochodzi miejstami do 80 

prce. Wybcry mają naogół przebieg 

poważny i spokojns. Nawet tam, 

gdzie na żądanie wyborców zarządzo- 

no gołsowanie tajne, przechodzą rów 

nież listy znanych w gromadzie bez- 

partyjnych działaczy społecznych. 

regulować wygląd ulicy odpowiednie- 

mi podatkami. 
— Niestety, nasz Zarząd miejski 

nie obfituje w Judzi kompetentnych 

w tej dziedzinie. 
— Tak. Jak to już zgodnie stwier- 

dzili moi przedmówcy w ankiecie pa- 

nów, niezbędne jest w Zarządzie mia- 

Sta, specjalne ciało doradeze, które 

podobnie jak np. w Krakowie i War- 

szawie (Inspektorat Artystyczny) od- 

dawna się dzieje, przy współudziale 
władz konserwatorskich wskazywał- 
by jakiemi drogami trzeba iść, usta- 

lałoby ogólne zasady. Zgłaszało już 

tutaj swą pomoc Tow. Miłośników 

Wilna. Pozatem musi być jeszcze jako 

dopełnienie takiej organizacji. jakiś 

organ wykonawczy. Musiałby być 

przy architekcie miejskim, obecnie 

przeciążonym pracą o chark. bieżą- 

cym, conajmniej jeden człowiek do- 

pilnowujący realizacji decyzyj danej 

komisji artystycznej, czy inaczej zwa: 

nej, S 
— Wtedy nie zdarzałyby się taki» 

kwiatki, jak sprawa ratusza, niechluj- 
na pstrokacizna ulic i t. p. Dziękuję 
bardzo Panu za ten bogaty materiał 
i nie chcąc Go dłużej nudzić moją in- 
dagacją, kończę ją, obiecując sobie 

jeszcze nieraz powrócić do Pana w 

tych sprawach. S. Z. KI. 

   

Krwawe walki w Palestynie. 

  

(W; Jerozolimie & innych miastach Palcs- 
tyny dochodzi często do krwawych rozru- 
chów antyżydowskich, wywołanych pr. 
Arabów. Ostatnio widownią bardzo zacięty: 
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walk między Żydami a Arabami była Jaffa. 
Na zdjęciu scena ż walk ulicznych w Jaf- 

tie. Oddziały policji rozpędzają demonstru- 
jących Arabów. 
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Miljonowe zamówienia 
Sowietów w Wilnie. 

Przed kilku dniami sfinalizowane 

zostały pertraktacje o zorganizowanie 
eksportu wyrobów rzemiosła wileń- 

skiego na rynek sowiecki. W pertrak 

tacjach tych pośredniczył „sowpol- 

torg“. W wyniku omawianych roko- 

wań Wilno otrzymało z ZSRR. zamó- 

wienia na sumę przeszło miljona zło- 

tych, W pierwszym rzędzie Sowiety 

będą importowały wileńskie obuwie, 

a ponadto rozmaite inne wyroby rze- 

mieślnicze. 
W związku z postępu jącemi praca 

mi eksportowemi, zwłaszcza że wyro- 

bami wileńskiemi zaciekawił się rów- 

nież w poważnych rozmiarach i rynek 

angielski, obecnie jedną z najbardziej 

palących kwestyj jest zorganizowanie 

w Wilnie spółdzielni eksportowej, któ 

raby objęła wszystkie branże. produ- 

kujące wyroby rzemieślnicze na ek- 

sport, 

—o(:)o— 

Apel kobiet poległych pod- 
czas walk o niepodległość. 

W dniu 10 listopada w Sali Kolumnowej 

Uniwersytelu Stefana Batorego, odbedzie 

zorganizowany przez Rodzinę Wojskową 

czysty apel, _ wspomnienie wszystkich & 

ych kobiet, które straciły życie w walkach 

o Niepodległość. е 

Dotychczas zdołano ustalić dwieście kil- 

kadziesiąt nazwisk Peowiaczek, Wywiadów 

czyń i Ochotniczek w walce o niepodległość, 

które życie swe na ołtarzu Ojczyzny złożyły 

Uroczystość w auli kolumnowej będzie bez- 

'piatna, prz. pna dla wszystkich, a na pr: 

gram złożą się: produkcje orkiestry wojsko 

wej, przemówienie p. pułk. Pełczyńskiej, — 

chór szkolny, ewentualnie jeszcze jedno prze 

mówienie. Apel Zmarłych, uczczenie ich pa 

mięci chwilą miłczenia i odśpiewanie pożeg- 

nalnej, żołnierskiej pieśni .Śpij kolego w 

twardym grobie. 

Przy wejściu umieszczone łsdą tace na 

Dom Pracy ołecznej Kobiet w Warszawi”, 

kióry to projekt żeńskiego „Fidacu** jest go 

rącem pragnieniem Marszałkowej  Pilsu I 

skiej, chcącej w takim domu widzieć prócz 

organizacyj społecznych, schronisko dla we 

teranek polskich, zasłużonych w walkach o 

niepodległość. 

Mieszkańcy Wilna, którzyby mogli do 

starczyć danych co do kobiet zasłużonych w 

walkach o niepodległość, proszone są O zgła 

szanie materjałów do „Rodziny Wojskowej * 

(Mickiewicza 11). 

Nabożeństwo za spokój duszy 

poległych policjantów. 

W” dniu 10 listopada rb. jako wigilję 15 

rocznicy dnia wskrzeszenia Ojczyzny Or 

dorocznego Święta Korpusu Policji, odbędzie 

się w kościele św. Kazimierza w Wilnie » 

godz. 10 nabożeństwo za spokój dusz 42 sze 

regowych Policji województwa wileńskiego, 

poległych w obronie współobywateli i bez: 

pieczeństwa 'publicznego. 

Po nabożeństwie w tymże dniu o godzin:e 

11 min. 30 na cmentarzu Rossa nastąpi złoże 

nie wieńców na grobach poległych policjan 

tów przez Pana Wojewodę Wileńskiego i Ko 
mendanta Włojewódzkiego Policji. 

W dniu 11 listepada wszystkie 
instytucje i urzędy będą nie- 

czynne. 
Urząd Wojewódzki otrzymał powiadom:e 

nie, iż dzień 11 listopada jako że jest świę- 

tem państwowem, będzie wolny od wszelkich 

zajęć biurowych zarówno w instytucjach pań 
stwowych, jak samorządowych i prywatnych 

Pozatem w dniu tym w mieście winne być 

zamknięte wszystkie sklepy. 

Godziny zamknięcia sklepów. 
Starosta Grodzki Wileński podaje do wia 

domości. że z powodu Święta Niepodległoś:. 
w dniu 11 bm. sklepy winny być zamknięte 

cd godziny 10 do 2 po poł., to jest do 14. 

  

    

    

    

   

   

   

  

KURJER SPORTOWY 
K.P. W. otrzymuje sztandar. 

Jesteśmy w przededniu pięknej u- 
roczystości. Kolejowe  Przysposobie- 
nie Wojskowe poświęca swój sztan- 
dar. Uroczystość ta odbędzie się w nie 
dzielę wraz z uroczystościami, związa 
nemi z obchodem Niepodległości. 

Sztandar, jako symbol jedności, 
przyczyni się niewątpliwie do jeszcze 
bardziej wzmożonej pracy, która tak 
piękne wydaje owoce. 

Tu u nas na odległych krańcach 
Rzeczypospolitej uroczystości takie 
mają swój specjalny urok. 

Z szeregu organizacji P. W. może 
najpiękniejszą tradycię mają koleja- 

rze, którzy gromadzą się w K. P. W. 

Organizacja ta, chociaż jest jeszcze 
bardzo młoda, dziedziczy spuściznę 

0 godz. 12 
„_ Niedzielny mecz piłkarski o wejś 

cie do Ligi między WKS.; a Garbarnią 
został wyznaczony na godz. 12. 

„Mecz tem, jak już pisaliśmy, odbę- 
dzie się na stadjonie reprezentacyj- 

      

tych wszystkich kolejarzy, którz, 
dzielnie walczyli w czasie wojny. Czy 
ny kolejarzy polskich, a w szczegól- 
ności wileńskich są wszystkim dobrze 
znane, to też dziś, gdy kolejarze otrzy 
mać mają swój piękny sztandar, nie- 
wątpliwie całe Wilno powita z wiel- 
ką radością otrzymanie przez nich 
symbolu siły, symbolu pracy i potęgi. 

Uroczystość odbędzie się w niedzie 
lę. Zgromadzi ona szereg delegacyj 

kolejowych, a między innemi obec- 
ność swoją zapewnił p. minister kolei 
Butkiewicz. Ponadto przyjadą dyr. P. 
U. W. F. płk. Kiliński, poseł Stażak 
i wielu innych osobistości, związa- 
mych pracą swoją z Kolejowem Przy- 
sposobieniem Woiskowem. 

w niedzielę. 
nym przy ul. Wierkowskiej, 

Garbarnia wystąpi w swoim naj- 
lepszym składzie. W drużynie WKS. 
zajdą pewne zmiany. W ataku grać 

będzie Haidul. 

W TROSCE O SPÓRT KOBIECY. 

Przed kilku dniami zakończony 
został kurs instruktorski sportu ka- 
biecego. Kurs ten przeprowadzony z0- 
stał staraniem obwodu PW przy 5 
p. p. leg., dzięki staraniom por. Lie- 
tza. 

Kurs prowadzony przez instruktor 
kę Halicką zgromadził 19 uczestni- 

czek, z czego 17 pań zdobyło na ku:- 
sic P. O. S., 16 odznakę strzelecką. 

Zorganizowanie kursų nasuwalo 
szereg trudności, ale dzielni organiza: 
torzy przezwyciężyli wszelkie przesz- 
kody, mając teraz zadowolenie mo- 
ralne ze swej pracy. ‹ 

Instruktorki przeważnie wykorzy- 
stywane będą przez oddziały prowin- 
cjonalne Zw. Strzeleckiego. 

_ Nadmieniamy ze swej strony, iż 
może nareszcie w równym stopniu 
władze sportowe opiekować się będą 
nietylko sportem męskim, ale i wśród 
kobiet poczynione zostaną pewne sta- 
rania propagujące sport kobiecy, któ- 
ry na Wileńszczyźnie znajduje się w 
okresie niemowlęctwa. 

pocałunek... 
Ten olśniewający rząd zębów jak perły wprawia w zachwyt 

każdego mężczyznę. Jeszcze dziś. prosimy użyć pasty 

Colgate, gdyż ta pasta spełnia całkowicie swoje zadanie. 

Vietylko poleruje i nadaje blask powierzchni zębów, ale 

oczyszczone są także miejsca, gdzie nie dociera szczotecz- 

ka do zębów. Poza tym pasta Colgate ma zaletę wyjątkowo 

miłego smaku i pozostawia stale świeży i czysty oddech. 

Wyrób polski 

   
    
      

Nieczysty oddech 
jest zazwyczaj skut- 
kiem pozostałych 
między zębami 
resztek _ jedzenia. 
Colgate radykalnie 
temu zapobiega. 

     
         

  

   
   

      

     

  

Wilno nie otrzyma większych 
kredytów inwestycyjnych. 

Niedawno donosiliśmy o staraniach 

jakie wszczął Zarząd miasta na tere- 

nie władz centralnych, o przyznanie 

Wilnu większych kredytów z fundu- 

szu pracy na roboty inwestycyjne. W 

sprawie tej do miarodajnych czynni- 

ków skierowany był memorjał, w któ 

rym wyszczególnione zostały najbar: 

dziej palące potrzeby miasta w dzie 

dzinie inwestycyjnej, W konkluzji ma 

gistrat ubiegał się o przyznanie sumy 

kilku miljonów złotych. Podług otrzy 

manych obecnie w drodze nieoficjal- 

nej informacyj — kredyty Wilnu zo- 

staną przyznane w normach stosunko 

wo bardzo nieznacznych, na sumę 

mniej więcej pół miljona złotych. 

Zabił w walce wolno- 

amerykańskiej. 
Rozpoczęło się o w noc majową przy Sto 

liku w restauracji na ulicy Nowogródzkie; 

Robotnicy Jozef Rudziński, Jan i Juljan Ko 

    

walewscy oraz bracia Chodzisowie „zalewa!i 

robaka”. Z początku poszło siedem buteiek 

  

   piwa, potem — cztery butelczyny „czystej *. 

Kiedy towarzystwo wyszło na ulicę, nogi 

cėmawialy posłuszeństwa, w głowach szumia 

ło. 
Józef Rudziński był najbardziej ruchl:- 

wy. Szedł pogwizdując. — przytupywał 09 

casami. 
— Chodź, Kowalewski, na wolnoamerykań 

ską — zaproponował. 

Tęgi i barczysty Kowalewski Jan przyją! 

wyzwanie. Zrzucił marynarkę, zakasał rę- 

kawa, podszedł do Rudzińskiego, objął go 

w pół i po krótkiej walce przycisnął do bri 

ku. Rudziński powstawał trzy razy, znown 

wyzywał Kowalewskiego i znowu powalony 

musiał uznać się za zwyciężonego. 

lego — powiedział wreszcie. Zrza 

ież marynarkę, zakasał rękawa 
wyjął nóż z za chołewy. 

Przyjaciele rzucili się na pomoc Kowa- 
lew*kiemu. Powstała walka ogólna. 

W zamieszaniu Rudziński rozpruł noże 

brzuch _Winceńtemu  Chodzisowi, który 

wkrótce potem zmarł. 

Ciekawe jest to, że kiedy śmiertelnie ra 

nionego Chodzisa pytano, kto go zabił, — 

odpowiedział: ^ 

— Kto mnie przebił nie powiem, je 

stem... 

Wczoraj sąd okręgowy skazał Józefa Ru 

dzińskiego na 2 i pół lata więzienia. 
Włod, 

—)::(— 

„ŽAGARY“ 
Wyszedł z druku 1 (22) numer pisma H- 

terackiego „Żagaryć i zawiera. „Cytaty z 

Žeromskiego“ — Jerzy Zagórski, „Braterst- 
wo Ludėw“ — Czesław Miłosz, „Defilada“ , 
— Mieczystaw Kotlicki „Сойх1ей“ — Jozef 
Maśliński „Pełnia lipcowa“ — Jerzy Putra- 
ment — „Dancing“ — Anatol Mikułko, 
„Dziś — Teodor Bujnieki, „Kłopoty Teat 

ralne* — Józef Maśliński, „Wilno Czeka* -- 
Czesław Miłosz, „Tłumaczenie Sergjusza Je- 
sienina* — t. b, „Jak łam w Sowietacn 

ładnie'* — a. c. j. i t. d. 

Cena egzemplarza 30 gr. Do nabycia we 
wszystkich kioskach i księgarniach. 

  

    

  

   

    

RADJO 
WILNO. 

PIĄTEK, dnia 10 listopada 1938 r. 

7.00: Czas; Gimnastyka; Muzyka; Dzien 
nik poranny; Muzyka; Chwilka gosp. dom; 
11.30: Przegląd prasy; Wiadomości o ekspor 
cie; 11.50: Muzyka z płyt; 11.57: Cza 
taż muzyczny; Dziennik południowy; 
meteor.; D. c. reportażu; 15.25: Program 
dzienny; 15.30: Giełda rolnicza; 15.40: Kon 

cert dla młodzieży; 16.10: Koncert; 16.40: 
„Praca samokształceniowa w SMP.* — pog. 
16.50: Koncert muzyki lekkiej; 17.45: „Sylwet 

i akademików literatury* — I. Leopold Staff 
„l5ó-lecie obrony Lwowa* — odczyt; 

к Muzyka (plyty); 1 Ze spraw litew 
skich; 18.40: Rozmaitości; .50: Feljeton ak 
tualny; 19.05: Odsłonięcie pomnika; 19.35: 
Program na sobotę; 19.40: Sport; 19.45: Roz 
maitości; 19.47: Dziennik wieczorny; 20.00: 
„Jakiemi siłami zdobywaliśmy wolność i gra 
nice“ — odczyt gen. K. Sosnkowskiego; 20.15: 
Koncert symfoniczny z Filharmonji Warszaw 
skiej; 22.55: „Niepodległość w źwierciadle Ji 
teratury* — feljeton; 21.10: D. c. komcertu; 
22.15: Muzyka taneczna. Kom. meteor.; 23.05: 
Muzyka taneczna. 

  

  

    

    

     

    

  

RIOIRO 
najtańsze lam 
radjowe o świecią 

NOWINKI RABJOWE. 

ŻYCIORYSY AKADEMIKÓW LITERATURY. 
W” związku z powołaniem do życia Aka- 

demji Literatury rozpocznie się dzisiaj w 

radjo cykl prelekcyj, poświęconych omówie 

niu sylwetek dwórczych piętnastu pisarzy, 

tworzących Akademję. Prelekcje odbywać się 

będą codziennie o godz. 17,45. Dzisiaj w 

piątek p. Roman Zrębowicz omówi twót- 
czość znakomitego poety Leopolda Staffa. 

MUZYKA LEKKA. 

Dla miłośników muzyki lekkiej przygo- 

towała rozgłośnia wileńska urozmaiconą a.1 

dycję, która nadana zostanie w piątek o 

godzinie 16,50. Kwintet kameralny wykona 

szereg utworów tanecznych, a p. Mieczysław 

Węgrzyn odśpiewa hilka własnych piosenek. 

ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI. 

W sobotnim programie radjowym znajdu 

je się kilka treściwych audycyj związanych 

z obchodem piętnastolecia Niepodległości. A 

więc o godzinie 16,50 z Warszawy transmi 

skiego: „Jak powstały pieśni legjono/e?". 

tujemy audycję p. t. „Legjony w Muzyce" że 

słowem wstępnym Juljusza Kaden Bandrow 

Spiewać je będzie chór strzelecki oraz Soli 

stka p, Zmigród Fedyczkowska. 2 

O godzinie 18 rozgłośnia wileńska nada 

akademję z sali Kuratorjum Szkolnego w 

Wilnie: w programie przemówienia okolicz- 

nościowe oraz część muzyczna. 
Następnie o godzinie 20,15 usłyszą radjo 

słuchacze pierwszy koncert ze -specjaliega 
cyklu zorganizowanych przez Radjo ku 102 
czeniu Rocznicy Niepodległości, a mających 

na celu odtworzenie dorobku naszej twór- 

czości muzycznej w latach 1918 — 1983. 
Wreszcie o godzinie 24 przemówi przeł 

mikrofonem P. Prezydent Rzeczypospolitej 
prof. Ignacy Mościeki do Polaków w Ame- 
ryce. Przemówienie P. Prezydenta będzie 

transmitowane przez szereg radjoslacyj ama 
rykańskich — .i wygłoszone będzie w języ 
kach 'polskim i angielskim. 

Wykrycie olbrzymiej gorzelni. 
Onegdaj w lasach w rejonie  zaścianku 

Szukciszki pod Bezdanami wykryta została 
dobrze zakonspirowana olbrzymia gorzelnia. 
Obliczana ona była na 4 tysiące litrów та> 
cieru i produkowała samogon w znacznych 
ilościach, konkurując skutecznie, wśród 0x0 
licznych włościan taniością „wyrbbów* z 

Państwowym Monopolem Spirytusowym. 
Gorzelnia ta mieściła się w gęstej pus”- 

czy wśród trzęsawisk i bagien dokąd rzadko 
kiedy stąpała noga ludzka, 

Do zdekonspirowania tej fabryki samog: 
nu znacznie przyczynił się gajowy miejsce- 
wych lasów. 

Przed trzema mniej więcej żygodniami w 
czasie obchodu lasu zauważył on iż głębeke 

w puszczy nad nieprzystępnemi bagnami i 

trzęsawiskami wznosi się dym, 
To wydało się mu podejrzanem. Brnąe po 

bas w Kłocie, przebył gajowy bagna i natra 

fił na wyspie wśród bagien na olbrzymią go 

rzelnię, przy której pracowało 4 nieznanych 

mu wieśniaków. 
Na widok gajowego, właściciele potajem 

nej gorzelni rzucili się na niego i skrępo- 

wawszy, powrozami przywiązali do drzewa. 
W ten sposób przebył gajowy przez 17 go- 
dzin. Kiedy gorzelani wyprodukowali esiy 
przygotcwany zacier, rezebrali gorzelnię i 
pochowali wszystkie urządzenia — zwolnili 
nieszczęśliwego. 

Ostatkiem sił wrócił on do domu. Po kił 
ku dniach, gdy odzyskał siły, udał się da 
pclieji i inspektora akcyzowegą i opowie- 
dział o swojej przygodzie. Rozpoczęła się 
obserwacja. Nie ulegało bowiem wątpliwości, 
że konkurenci monopolu znowu wznowią swo 

ją działalność. Wreszcie onegdaj obserwacja 
przyniosła spodziewany wynik. > 

Ustalono, iż gorzelani znowu wszczęli 
„produkeję*. W nocy urzędnicy akeyzowi 
wraz z policją brnąc w błocie przebyli bag 
na i zastali gorzelanych przy pracy. Gorzel 
nię wraz z produkowanym samogonem skon 
fiskowano. Właścicieli zatrzymano. Ośsazali 
się nimi mieszkańcy wspomnianego zaścian 
ku Szuszwiłe, Czarniewicz, Makowski į Sta 

wiński, 
Skierowano ich do dyspozycji władz sa- 

dowych. te) 

  

Tragedja matki. 
Wezoraj wieczorem przechodnie znaleźli 

na zaułku Oszmiańskim trzech pozostawio 
nych chłopczyków w wieku od 5 do 11 lat. 

Jak się okazało podlrzuciła dzieci ich mat 
ka, Emma Berlinowa, Przed rokiem Berlino 
wej zmarł mąż — majster cechowy, pozosta 
wiając ją z małemi dziećmi bez. środków 
do życia. 

Przed dwoma miesiącami nieszezęśliwą 
wdowę wyeksmitowano z mieszkania i od 

Zemsta za 
Wczoraj wieczorem 6 komisarjat policji 

zaalarmowany został wiadtęmością, iż na 
mieszkanie handlarza bydłem Nisona Gurwi 
cza w Pospieszee (ul. Antokolska 136) doko 
nany zosial napad. 

Na miejsce wypadku niezwłocznie wy- 
delegowano dwóch posterunkowych, którzy 
zastali mieszkanie N. Gurwicza eałkowicie 
zdemolowane, szyby powybijane, drzwi i me 
ble połamane „zaś samego Gurwieza mocno po 

tego czasu tułała się wraz z dziećmi, znajdu 
jąc nocleg u znajomych. 

Takie życie obrzydło nieszezęśliwej wo- 
bee czego pozostawiła swych chłopaków na 
ulicy, zaś sama oddaliła się w niewiadomym 
kierunku. Opowiadają, iż Berlinowa nosiła 
się ostatnio z zamiarem pwzbawienia się 
życia. 

Dzieci ulokowano w przytułku. Matki po 

szukuje policja. te) 

eksmisję. 
hitego. 

Jak się okazało wyeksmitował on niedawno 
ze swego domu rodzinę krewnego, eo wywo 
łało wielkie poruszenie w pozostałej „fami- 
Ur Postanowiono się zemścić i dokonano 
ego. p 

Na miejsce wypadku niezwłocznie zawez 
wano pogotowie ratunkowe, które udzieliło 
Gurwiczowi pierwszej pomocy Przeciwko 
spraweom najścią spisano protokó. _ (ch
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Z Muzyki 
Koneert oratoryjny chóru „Echo*— 
Recital fortepianowy Mieczysława 

Miinza. 

Przodujące stanowisko, zdobyte 

  

śród zespołów chóralnych wileń- 
skich przez „Echo”, skutecznie utrzy- 
mule ambicję tego doskonałego chó- 
ru, corocznie bowiem słyszymy jego 
produkcję poważną tak pod wzglę- 
dem doboru repertuaru, jak i pozio- 
mu wykonania, 

Tym razem „Echo* wystąpiło z 

koncertem oratoryjnym, wypełnio- 
nym przez „Pory roku* Haydna. Zło- 
żony aparat tego dzieła, wymagają 
cego licznego, dobrze wyćwiczonego 
chóru oraz solistów i orkiestry—dzie- 
ła, obejmującego 44 numery, zmuszał 
jykonawców do długotrwałej i ucią- 

żliwej pracy przygotowawczej. Tej 
pracy nie poskąpili wszyscy 'wyko 
nawcy z dyrygentem prof. Kalinow- 
skim na czele, toteż rezultat był jak 
na warunki wileńskie. doskonałv. 

Były niejakie niedociągnięcia w 
'partji orkiestrowej (niejednolile 
brzmienie poszczególnych grup instru 
mentalnych). były nieliczne niepew- 
ności w partjach solowych, natomiast 
zupełne opanowanie partji chóralnej, 
jei zestrojone brzmienie i pewna ryt- 
mika oraz ogólne wrażenie wykona- 
nia całości stało na wvsokim pozio- 
mie. 

Biorąc pod uwągę wielkie trudno- 
ści w doprowadzeniu do skutku tax 
odpowiedzialnego zamierzenia, jak 
wystawienia jednego z arcydzieł lite- 
ralury klasycznej wielkiej formy, na- 
leży być wdzięcznym chórowi „Echo*, 
solistom pp. Hendrychównie, Ludwi 
gowi i Artimience, a nadewszystko 
prot. Kalinowskiemu za to, iż co pe- 
wien czas podobnie imponującem wy- 
stąpieniem ratuą honor ruchu mu- 
zycznego naszego miasta. 

Koncert rozpoczęła pogadanka 
prof. Józefowicza o Havdnie i „Po- 
rach roku*, poczem — z okazji zbli- 

        

żającego się święta patronki muzy 
—wykonano „Hymn do św. Cecylii 
Thilena (z instrumentać'ą S. Czosno- 

wskiego). 
Licznie zebrana publiczność w sku- 

pieniu słuchała podniosłej audycji i 
nagradzała wykonawców zasłużonemi 
objawami zadowolenia. 

      

a 

Na koncercie Wil. Tow. Filharmo- 
nicznego mieliśmy sposobność usły- 
szenia poraz pierwszy utalentowane - 
go rodaka naszego , pianisty Mieczy- 
sława Miinza. 

Dochodziły nas oddawna pochleh- 
ne wieści o występach tego artysty 
w Ameryce, Wieści te okazały się zu- 
pełnie prawdziwe. P. Miinz wystąpił 
u nas z repertuarem dość znanym 
(Liszt, Brahms, Schuman, Chopin, De 
Falla). Włożył on jednak w interpre- 
tacię tyle mistrzostwa technieznego, 
a zarazem tyle umiaru w najlepszym 
stylu, iż słuchało się gry Miinza z nie- 
słabnącem zainteresowaniem do koń- 
ca. W grze tej nie brakło żadnego 
czynnika, cechującego wielkich wir- 
tuozów fortepianu: piękności uderze- 
na, subtelnej dynamiki, liryzmu, ani 
też żywego temperamentu. Wszystkie 
te czynniki, podporządkowane praw - 
dziwie artystycznej inteligencji wyko- 
nawcy, czynią z Mieczysława Miinza 
nietylko wirtuoza, lecz i myślącego. 
wnikliwego artystę wysokiej miary. 
Pianistyka połska ma w Miinzu jed- 
nego z najpoważniejszych przedstawi- 

cieli. A. W. 

  

   

  

Ceny nabiału. 
Masło wyborowe 1 kg. hurt 3,60 detal 4,00 

zł.; masło stołowe hurł 3,40; detal 3,80; ma 
sło solone hurt 3,30; detal 3,60. 

Sery Nowogródzkie 1 kg. hurt 2.10; detal 
2,40; sery litewskie hurt 1,60; detal 1,80; sery 
Lechickie hurt 1,80; detał 2,10; 

Hurt: Jaja kopa (60 szt.) I gat. 6,00 zł. 
HI gat. 5.40 zł.; III gat, 4,80 zł; 

Detal: 1 sztuka I gat. 11 gr.: II gat. 10 gr.; 
1II gat. gat, 9 gr. 

Geny na rynku: Masło niesolone za 1 kr 
3,00 zł. Masło sołone 1 kg. 2,50 zł. 

EA 

K. BAMET. 

KAU R J ESA 

Driš: Andrzeja z Awelinu pe" 

| Jatro: Marcina В. W. Piątek 

Eietanas We.hėos slofca — g. 6 m. 40 

—.. 3 m. 56 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 9 XI — 1933 roku 

Cišnienie 764 
Temper + 2 
Temper. najw. + 4 
Temper. najn. — 2 
Opad: — 
Wiatr: pół. zach. 

spadek 
: pochmurno. 
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DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące aptek:: 

Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiegu 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 

zowska róg Targoyej, Szantyra — Legjona- 

wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 

kowskiego — Witoldowa. 
Oraz Rostkowskiego — Kalwaryjska 51 

Wysockiego — Wielka 3, Frumkina — Nie 

mi 23, Augustowskiego —- róg Stefań- 

skiej i Kijowskiej. 

  

  

   

MIEJSKA 

— Rada Szpitalna wypowiedziała się zs. 

zlikwidowaniem. W dniu wczorajszym odhy 

ło się zapowiedziane jposiedzenie Rady Sepi- 

talnej. Na posiedzeniu tem żywą dyskusję 

wywołała sprawa zamierzonej likwidacji szjs: 

tała żydowskiego. W wyniku kilkugodzin- 

nych obrad, po wysłuchaniu zdań za i contra 

— Rada powiedziała się za zlikwidowa- 

niem omawianego szpitala. 
—. Przenie:|enie rynku Łukiskiego i prze 

dłużenie ul. Montwiłłowskiej. Dowiadujemy 

się, że magistrat nabył plac koło ul. Mont- 

wiłłowskiej. Na plac ten Zarząd miasta pro 

jektuje przenieść rynek Lai i. Jednocześ- 

nie postanowiono przedłużyć mlicę Montwił 

łowską, 

  

   

    

   

Z UNIWERSYTETU 

Walenty Horoszkiewi- 
czówny, Sekretarza Uniwersytetu Stefana Ra > 
torego, na doktora filozofji odbędzie 

dziś o godzinie 13 min. 30 w Auli Kolumno- 

SPRAWY SZKOLNE 

— Akademja. ku czci Święta Niepodległo< 
ci. W dniu 11 bm. o godzinie 18 wieczorera 

odbędzie się w sali Czartoryskich Kurator 

jum Okręgu Szkolnego Wileńskiego (Wolana 
10) uroczysta akademja ku czci 15-lecia Nie 

podległo: Polski. Na akademję złożą się: 

przemówienie Kuratora Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego p. Szelągowskiego Kazimierza, 

referat naczelnika wydziału p. Czystowskie- 
go Jana n. t. „Budujmy szkoły*, recytacje p. 

Rychterówny Kazimiery oraz występy chó- 
rów i orkiestr szkolnych. 

Wstęp na akademję bezpłatny. 
— Kwesła na budowę szkół. W dniu I! 

listopada rb. Towarzystwo Popierania Bu- 
dowy Publicznych Szkół Powszechnych urzą 
dza kwestę uliczną na cele budowy szkół 

Obywatelu — uczcij rocznicę Niepodleg 
łości Polski i złóż daninę na budowę szkół 
powszechnych. 

— Promocja P. 

  

się 

  

  

   

    

    

Z KOLEI 

— Z okazji 15-letniej Rocznicy Odzyska 
nia Niepodległości, staraniem Zarządu Оки` 
ska K. P. W. — Wilno we własnym gmachu 
przy ul. Kolejowej nr. 19 dnia 10 listopada 
rb. o godz. 18 odbędzie się Uroczysta Ak: 
demja na której program ma się złożyć: 

1) Zagajenie; 
2) Przemówienie okolicznościowe d-ra Ma 

komaskiego; 
3) Koncert w wykonaniu orkiestry syni- 

fonicznej Ogniska KPW. Wilno pod dyr. ob 
Czerniawskiego; 

4| Śpiew salo w wykonaniu p. Jagminów- 

    

5) Deklamacje w wykonaniu ob. Elem- 
berga; 

6) Wiązanka melodji iegjonowych w wy 
konaniu orkiestry dętej Ogniska K. P. W. 
Wilno. 

Wetęp welny dla wszystkich. 

Z POCZTY. 

— Akademja pocztowców. Ku uczczeniu 
XV-letniej rocznicy Odzyskania Niepodległo 
ści Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w 
dniu 12 bm. w Świetlicy Pocztowej (ul. Św. 
Jańska 13) akademja. W programie: 

1) Zagajenie prezesa Dyrekcji Poczt i Te 
legrafów inż. Karola Żuchowicza. 2) Okoli- 
cznościowe przemówienie posła d-ra Stefa- 
na Brokowskiego. 3) Produkcje chóralno — 
muzyczne Pocztowego P. W.. chóru pod dyi 
Władysława Szczepańskiego, orkiestry syta 
fonicznej pod dyr. Romana Hermana, orkie 
sitry dętej ped dyr. Feliksa Stachacza, o 
revellersów pod tkier. Jerzego Święłochow- 

skiego. 
Wslęp dla wszystkich wolny . 
Początek o godz. 12 w południe. 

  

  

  

HANKA. 
(Ze wspomnień sędziego śledczego). 

We wsi Lwa Wielka ruch nie- 
zwykły. Okoliczni mieszkańcy od sa- 
mego rana nadciągalj niby na odpu:t. 

We wsi tej miałem dokonać sekeję 
zwłok Anny Wolczewskiej, którą wy- 
dobyto z rzeki ze śladami gwałtu na 

ciele. 
Jadąc przez Lwę Wielką nie py- 

tałem nawet, gdzie się znajdują te 

zwłoki, gdyż wskazywał to tłum męż- 
czyzn, kobiet i dzieci, otaczający jed- 
ną ze stodół: jedni z tych ludzi cis- 
nęli się do drzwi stodoły drudzy wi- 
sieli, niby bielizna ma płotach, inni 
siedzieli na drzewach. Gwar tłumu 

podobny do szumu fal morskich toz - 
nosił się daleko. 

Nieco na uboczu stali poliejane'. 
Komendant posterunku, wskazując па 
chłopca. stojącego przv nim powie 
dział: 

— „Sprawcą morderstwa jest on— 
Jerzy Juchnowicz, gdyż w dniu kry- 
tycznym był w towarzystwie denatki 

" nad rzeką; tam miał z nią sprzeczkę 
"ma 'tle stosunków miłosnych i jak się 
- dowiedziałem, miał z nią zerwać. Pe- 
nadto w stodole Juchnowicza pod sło- 

  

      

mą odnalazłem mokre i zabrudzone 
iłem rzecznym jego ubranie i buty”. 

Po tych relacjach komendanta u- 
dałem się z lekarzem do oblężonej 
stodoły, w wnętrzach której na ziemi 
zobaczyłem zwłoki młodej dziewczy- 
ny lat około dwudziestu. Plamy opu- 
dowe i znaki pośmiertne nie zdołały 
zatrzeć ładnych iej rysów: długie 
czarne rzęsy i łuki czarnych brwi od- 
bijały od żółtawo-szarej, miejscami 
fioletowej, pociągłej twarzy denatki. 
z nozdrzy zgrabnego moska i zlekka 
otwartych ust wydobywała się biała- 
wa piana; długie włosy koloru czesa- 
nego lnu 'w nieporządku leżały na 

różowej jeszcze mokrei sukience; bia- 
łe pończochy i pantofle oblegały 

kształtne nogi. 
Kazałem sołtysowi wyznaczyć ko- 

goś do pomocy lekarzowi oraz do 
przeniesienia zwłok na dziedziniec. 
Sołtys: poszedł. Po, kilkunastu minu 

tach posłyszałem szemrania chłopów 
i czyjeś doniosłe słowa: „Jurki spra- 

jak zabił, tak miech i robi*. —- 
ys powrócił z oświadczeniem, że 

nikt z obecnych nie chce przenieść 

   

  

      

  

— Dyrekeja P. i T. komunikuje, że w dnin 
11 listopada br. z okazji obchodu 15 rocz- 
nicy odzyskania niepodległości urzędy. pocz 
towe będą czynne jak w niedzielę, tj. od 30- 
dziny 9 do 11, a doręczone zostaną przesył 
ki pocztowe w godzinach popołudniowych z 
wyjątkiem paczek i listów wartościowych. 
Dzień ten będzie wolny od składowego za 
paczki i listy wartościowe. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

—- Zarząd Legji Inwalidów Wojennych 

Wojsk Polskich w Wilnie wzywa członków 

do wzięcia gremjalnego udziału w uroczy” 

stości 15-ej rocznicy odzyskania Niepod!e 

głości Rrzecz. Polsk i 3 

Zbiórka odbędzie się o godzinie 9 w dniu 

11 bm. przy ulicy św. Anny 2. 

—- Zarząd Koła Wileńskiego ZOR. wzywa 

swych członków posiadających Państwowe 

Odznaki Sportowe do stawienia się na defi 

iadę z okazji 1ó-lecia Niepodległości dnia u 

listopada 1933 roku © godzinie 8 min. 30 

orzed Głównym Pawilonem Wystawowym w 

Ogrodzie Bernardyńskim. : 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Cykl odezytów „Dawne Wilno“. Dz- 

siaj w RWIZA. mówi Dr. Arcimowicz na ie 

mat Wilno w historji literatury. (O racji k 

gjonalizmu w aniach historycznych). I э 

czątek o godzinie 18 (6 po poł.). Wstęp 50 : 

30 gr. Szatnia bezpłatna. 

Kursy Gazowe Polskiego Czerwonego 

Krzyża dla Ludności Cywilnej Zarząd Wileń 

skiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża 

organizuje w końc listopada r. b. 6-godzin- 

ny kurs informa y z dziedziny gazozna 

stwa dła ludności cywilnej . 

Wykłady na powyższym Ku j Zostan 

wygłoszone przez p pr USB. Sergjus: 

Siengałewicza, mjr. Kam kiego i dr. m 

iRoseta — adjunkta I Kliniki Chor. Wewn 

USB. 2 : : 

Zgłoszenia na krus przyjmuje biuro P. 

C. K. przy ul. Tatarskiej 5 w godzinach urzę 

dowych (od 9 do 15) do dnia 27 lopada 

— „Broń piechoty i jej ogień". Pod po- 

wyższym tytułem w piątek dnia 10 b. m. w 

lokalu Koła Wileńskiego ZOR., odbędzie s'ę 

wykład mjr. Kasztelowicza. Początek o godz. 

18. Zarząd Koła wzywa wszystkich swytn 

członków do gremjalnego przybycia . 

RÓŻNE 
—- Do Prezesa, Polskiej Akademji Litera 

tury Wacława Sieroszewskiego w ało” Pre- 

zydjum Rady Wil. Zrzeszeń Art. dnia 8 bm. 

na uroczyste posiedzenie inauguracyjne па 

stępującą depeszę: „Świetnemu i dostojnema 

przedstawicielstwu literatury polskiej wy 

głębokiego hołdu oraz gorącego życzenia naj 

wspanialszej pracy przesyłają р rze i ar 

tyści złączeni w Radzie Wileńskich Zrzeszeń 

Artystycznych”. 

— 11 listopada, w 15 rocznicę odzyskana 

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, 

godzinie 10 r. odbędzie się w meczecie nabu 

żeństwo, o czem Muftiat podaje do wiadomoś 

ci muzułman. 
— Koło Sióstr Pogotowia Sanitarnego Pol. 

Czerwonego Krzyża przypomina, że w nad 

chodzącą niedzielę nastąpi zwiedzenie miej- 

skiej stacji pomp. Punkt zborny dla członków 

Koła w lokalu Czerwonego. Krzyża o godz 

11 m. 30. 

TEATR I MUZYKA 
— Występy Marji Kaupe. „Czar Walca*. 

Dziś ukaże się po raz drugi melodyjna ope- 

retka O. Straussa „Czar Walca'*, która zde- 

sobie ogólne uznanie i zachwyt publicz 
Najprzedniejsze siły zespołu biorą 1 

dział w wykonaniu tej powszechnie lubi 

nej operetki, w której rolę główną kreowac 

będzie wybitna śpiewaczka, laureatka mię- 

dzynarodowego konkursu w Wiedniu, Marja 

Kaupe. Nowe dekoracje i kostjumy tworzą 

prawdziwie artystyczną całość. Reżyserja K. 
Wyrwicz - Wichrowskiego. Choreografja !. 
Ciesielskiego. Kierownictwo muzyczne M. Ko 
chanowskiego. Akademicy korzystają z ulg 

biletowych. Zniżki ważne. 
—. Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, piąlek 

10 listopada o godzinie 8 w „Fraulein Dokto:** 
— niezwykle interesująca i ciesząca się wy- 
jąlkowem powodzeniem na naszej scenie. 
dzięki bogatej i pomysłowej wystawie, dosko 
nałej reżyserji „oraz świetnej grze całego ze 
społu z H. Skrzydłowską na czele. 

— Teatr — Kino Rozmaitości — Sala Miej 
ska — Ostrobramska 5. Dziś, piątek 10 lista 
pada (pocz. seansów o godzinie 4) doskonały 
film p. t. „Dama Kier*, Na scenie nadwyraz 
wesoła aktówka p. t. „Kajcio się żeni” -- 
z Jasińską - Detkowską na czele. 

— Wieczór poematów tanecznych zespołu 
Heleny Łaszkiewiczowej w Sali Konserwa- 
torjum. Wtszechświatowej sławy zespół ta- 
neczny Heleny Łaszkiewiczowej po powrocie 
z turnee (po Turcji, Grecji, Egipcie, Pałesty- 

nie, Rumunji, Włoszech, Węgrzech oraz Fran 

cji i Niemczech wystąpi w sobotę 11 bm. o 
godz. 8 wiecz. w | Konserwatorjum. 

Należy nadmienić, że zespół ten zaliczany 
jest w dobie obecnej do rzędu najlepszyri: 
zespołów tanecznych w świecie. 

Bilety sprzedaje Kasa Konserwatorjum ed 
11 — 21 ой 5 — 7. 

  

      

   

  

     

  

  

   

  

     
   

kursie zostaių 
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zwłoki i pomagać lekarzowi oraz nad 

mienił, że może zgodzi się areszto- 
wany, 

Kiedy zaproponowałem to Juch- 
nowiczowi, bez żadnej odpowiedzi 10 
szedł, założył zwłoki ma plecy, skrzy- 
żował ręce zmarłej na swej piersi i 
wyniósł ją na podwórze, gdzie ostroż- 
nie położył na stół. przygotowany do 
sekcji. 

Juchnowicz dopomagał lekarzowi 

cały czas: to trzymał trupa, to obmy- 
wał wyjmowane organv ciała lub wy- 
konywal inne zlecenia.. 

  

Obserwując go, zwróciłem uwagę. 
że wszystko robił jak automat. nie 
odzywając się ani pół słowem i na ni- 
gogo nie patrząc; wewnętrzne prze 
żywania nie odbijały się na jego bla- 
dei jakby skamieniałej twarzy. Kiedv 
lekarz, zawważywszy na szyi Waleze- 
wskiej ciemno-brunatne plamy pow- 
stałe, prawdopodobnie, od ucisku pai- 
ców przestępcy, kazał Juchnowiczowi 
przyłożyć swe palce do tych plam. 
uczynił to bez żadnego widocznego 
wzruszenia, jakby to porównanie zu- 
pełnie nie dotyczyło go. Nie zareago- 
wał i wówczas, kiedy ktoś krzyknął: 

On ją Zadusiti“ 
i na docinki i kpi 

   

    

      

   
16 

  

ny z powodu ujawnienia ciąży, Trzy: - 
mał głowę pochyloną ku ziemi. Zda- 
wało się że był nieprzytomny, obu- 

WI L F NSS KL Nr. 302 (2843). 
  

Zgromadzenie Zw. Żydów 
Uczestników walk o niepodległość 

W dniu 5. b. m. odbyło się w lokalu gimn. 
"T.wa Pedagogów w Wilnie Walne Konstytu- 
ujące Zgromadzenie Oddziału Wileńskiego 
Związku Żydów Uczesiników Walk o Nie. 
podległość Polski. 

Zgromadzeni w którem  uczeslniczyło 
zgórą 50 kombatantów Żydów, zagaił imie- 
niem Grupy Organizacyjnei Związku p. Adoll 
Kasztański, który w treściwem przemówieniu 
wyłożył cele Związku, złożył sprawozdanie 
z prac Grupy Organizacyjnej i powitał przy- 
byłych przedstawicieli władz i organizacyj 
wojskowych i społecznych. 

Przewodniczącym Zgromadzenia 
został p. Leon Rotsztajn, który na wstę 
wezwał zebranych do uczczenia przez pow 
nie pamięci ostatniego Żyda weterana 186 
roku p. Leona Hertza zmarłego w ostatni 

  

        
  
  

  
     

  

    

   

ow sta 

żOoWwa SZ. 

pszenne cienkie 10 — 10,50; jęczmienne %: 
kasza gryczana 1/2 palona 42, 1/1 biała 40, 

obrany 
ie 

   

  

    

  

  

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie. 

Ceny tranzakc 

  

. 36,99 — 37,17. 

y orjente 

atrowana 

perłowa (pęc.) 

Za 1000 kg. f-co st. załadowania. 

ch Len trzepany Wiołożyn 1158,27 — 1192,54; 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
RZEKOMY AGENT FIRMY „KONCERN 

Za 100 kg. parytet Wilno, 

jne: Żyto I standart 15,75. 

  

Skórek i 
nia do 55 proc, 25,50, do 

jikowa 17; razowa 17,50 — 
1/1 pałona 45; siemię lniane 

   

gryc 

    
    yjner — Pszenica zbier: 

mień na kaszę zbierany 16—16,5: 
ndartowy zadeszczony 13; mąka « 

19; otręby żytnie 10 

  

warunkach. 

  

nr. 2 25,50. 

dniach w Warszawie. Zgromadzenie witali:  Druja 985,07 — 1017,54; Traby 1212,40 -- 
wicestarosta Józef Czernichow: deleravi 1255,70. Kadzie horodziejska 1039,20 — я » 

Teresa Jurgielewiczowa i Słanisław Targaniec aort. 70/30 736,10 --  <Zenie. 

  

У prezes Rady Wojewódzkiej Ży. 779,40. 
dowskiego Klubu Myśli Państwowej dr. Adolf 
Hirschberg, prezes Rady Związku Kupców 
i Przemysłowców inż. Abram Kawenoki, im. 
Związku Inwalidów Żydów wiceprezes Za. 
charjasz Jutan. Pisemne powitania nadesłał 

Żydowska G a Wyznaniowa w Wilnie, 
Rzemieślnikó ydów w Wiilnie i in. Po wy 
borze prezydjum wygłosił referat leg. Dr. 
Marek Krumm, poczem odbyło się przyjęci 
statutu i deklaracji ideowej Związku oraz wy 

bory władz. 
W. skład Zarządu weszli: pp. por. rez. 

Jakób Szaffer — prezes, Adolf Kasztański —- 

  

  

    

   
                 

     

  

   

    

Ogólny obrót 400 'tonn. 

KERS TME BEST RSS 

Sternberg, dr. Marek Krumm, Leon Rotsztejn 
—<złonkowie Zarządu. Do Komi 

ppor. rez. Bejgiel Juljan 
zef, Palenbaum Eljasz i Borer 
Koleżeńskiego: Rotszte'n Jakób, Poraj Leon 

ie i dr. Miltau. 
Zgromadzenie uchwaliło prz 

;słanie telegramów hołdownic 
denta Rzeczypospolitej i 
Piłsudskiego oraz telegram do gen. Ro. 

POLSKI*. 

Onegdaj zgłosił się de policji mieszkaniec 
pobliskiego folwarku Tupaciszki, Władysław 

zameldował, 
oszukany przez nieznanego osobnika, który 
zgłosił się do niege jako przedstawiciel fir- 
my „Koncern Polski*, rzekomo mieszczącej 
się przy uliey Teatralnej 4 i zaproponował 
mu nabycie sieczkarni na, bardzo dogodnych 

że niedawno zosłał 

Tranzakeja została załatwiona, przyczem 
Skórek wpłacił mu tytułem zadatku pewną 
sumę pieniędzy. Gdy sieczkarnia w określo 

nym ezasie nie nadeszła, udał się on na uli 
cę Teatralną, lecz pod powyższym adresem 
firmy „Koncern Polski nie odnalazł. 

Zdaniem meldującege oszust potrafił wy 
łudzić pieniądze jeszcze od szeregu inn 
osóh. Policja wszczęła w tej sprawie doe 

  

   o 

(ej 

INCYDENT Z SEKWESTRATOREM. 

Onegdaj do mieszkania Zareckiego (Lipów 
ka 21) przybył w towarzystwie posterunko 

  

i Rew 
ierman 

Srul. Do Sądu 
       

  

ez aklamację 
h do Pana 
szalka Jo. 

  

    

pięścią w twarz. 

    

  

wego Tomasza Leśniaka — 
renta wydziału egzekucyjnego 4 urzędu skar 

-  howego celem dokonania zajęcia rzeczy га 

nieopłacony podatek, 
W czasie dokonywania swych czynności 

sekwestratorewi stawiła zacięty opór zameż 
na córka Zareekiego Ida Popławska, która 

znieważyła go słownie i czynnie, uderzając 

zastępea. refe- 

Obeeny przy tem posterunkówy Leśniak 

  

wiceprezes, Włodzimierz Hajman — sekre. mana Góreckie Prezesa Federacji Polskich spisał protokół i sprawa skierowana została 
tarz, Henryk Zusman — skarbnik, Juljaa Związków Obrońców Oiczyzny. de władz sądowych. (e) 

DZIŚ! Kulisy życia szu- Film, który ani na chwilę nie pozwała oderwać 
TEATR-KINO lerów ukazuje | najwspa- DAMA KIER oczu od ekranu, to kapitjlne wcielenie niezw. 

nialszy przebój sezonu postaci „Sherloka Halmsa* w genialn. i ulu- 

Rozmaitości 
Sala Miejska 
Ostrobramska 5 

bionego króla ekranu CLIVE BROOKA. W roli główn. wampirzyca Caroli Lombard z mężczyzną Clark Gabie 

Na scenie. KAJCIO SIĘ ŻENI 
Ceny miejsc: Balkon oa 25 gr. Perter od'50 gr. Początek seansów: 4 - 6—8—10.15, w niedziele pd godz. 2-ej 

Komedja Dobrzańskiego, z J. Jasińską, Det- 
kowską. Gaborówną, Janowskim, Borskim 

  

KOGO 

PAN 

HELIOS 

CASINO 

Rejestr HandIDWJ. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 

Okręgowego w Wilnie wciągnięto na- 

stępujące wpisy pierwotne: 

W dniu 7.IX. 1933 r. 

13473. I. Fiema: „Fabina — Fejga Kaldobska“ w 

Wilnie, ul. Wileńska Nr. 7. Handel apteczny i galan- 

teryjny. Firma istnieje od 1931 roku. Właścicielka 

Fejga Kołdobska zam. w Wilnie przy ul. W. Pohulan 

ść Nr. 25 m.-5. ` 1295—VI. 

DZIŚ! Arcysensacyjny 
niesamowity film, o któ- 
rym mówi cały świat 

  

k 13474. I. Firma: „Mowsza Lewin* w Wilnie, ul 

Klaczki 11. Sklep żelaza. ma istnieje od 1917 r. —- 

Właściciel — Mowsza Lewin zam. w Wilnie przy ul. 

Klaczki 13. 1296—V1. 

   

  

13475. I. Firma: „Sonia Rajehsztejn“ ® Wilnie, 

ul. I Szklana 11. Sklep szewieckich dodatków. Firma 

istnieje od 1922 r. Właścicielka Sonia Rajchsztejn zam. 

w Wilnie przy ul. Krupniczym 5 m. 22. 1297—V1. 

13476. I. Firma. „Ekspłoatacja leśna Alter Bun: 
mowicz'* w Holszanach pow. Oszmiańskiego. — Eks- 
ploatacja leśna. Firma istnićje od 1933 r. Właściciel 
— Aler Bunimowicz zam. w Wilnie, przy ul. Zawał- 
nej 33—10. 1298—\1. 

+ 
W dniu 23.IX. 1938 r. 

13477. 1. Firma: „Bławat Polski —- Pelagja Sobie- 
rałska* w Wilnie, ul. Wielka 28. Sklep sukienno — 
bławatny. Firma istnieje od 1933 r. Właścicielka Pe 
lagja Sobieralska zam. w Wilnie przy ul. Zamkowej 
20. Prokurentem firmy jest Józef Domagała zam. w 
Wilnie pnzy ul. Słowiańskiej 2—a. 1299-—VI. 

W dniu 27.1X. 1933 r. 
13478. I. Firma: „Tartak Parowy Kacowie — Ja 

szumy Spółka*. Prowadzenie tartaku parowego. Sie- 
dziba przy st. Jaszuny pow. Wileńsko — Trockiego. 
Przedsiębiorstwo istnieje od 1 marca 1933 r. Wspóln. 
cy zam. przy st. Jaszuny ipow. Wiileńsko — Trockie- 
go, Szołom, Chaja i Borys Kacowie. Spółka firmowa 
zawarta na mocy umowy z dnia 6 września 1933 r. na 
zasokres pięcioletni licząc od dnia 6 września 1933 r. 

z automatycznem przedłużeniem na taki sam czasa- 
kres o ile-.przynajmniej na rok przed wygaśnięciem 
niniejszej umowy żaden ze wspólników nie zażąda 
rozwiązania spółki, Zarząd należy do Szołoma i Chat 
Kaców łącznie. Wszelkie zobowiązania w imieniu 

      

marły, obojętny na wszystko co do- si 
koła niego się działo. 

nie wzruszy dramat, rozgrywający się 
w duszy prokuratora, 

CZŁOWIEK 
NAD PROGRAM: Dodatki — najnowsze aktualja. 

WYSPA 

Kochankowie 33 r, pupilki Rene Claira 

Albert Prejean i Annabella 
w szampańskiej komedji 

pelnomonicka prze 

TEGO 
KTÓRY UKRADŁ 
  

spółki jak: Wszelkie umowy, weksle, indosy, czeki, 
pełnomocnictwa podpisuje w imieniu spółki pod stem 
plem firmowym Szołom Kac zwyczajną zaś korespon 
«encję i pokwitowania z odbioru pieniędzy jak rów 
nież z poczty telegrafu wszelkiego rodzaju korespon 
aencji zwyczajnej, połeconej i pieniężnej podpisuje 
kąężdy ze wspólników oddzielnie. 1300—V!. 

  

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 25.VIII. 1933 r. 
2694. VI. Firma Spółka Bracia iKirzner i D. Mie. 

kun Wilno, fabryka wyprawiania i forbowania futor 
Fuks*. Do podpisywania weksli, czeków oraz żyra   

na wekslach w imieniu spółki do dnia 1 stycznia 1934 
a 

  

5 ст spėlnicy mianowicie Abrain 
lub Abel Kirznerow łącznie z Dawidem - Micku- 
nem pod stemplem firmowym. 1301—V!. 

W dniu 29.IX. 1933 r. 
92. VI. Firma: 

   

  Markus Deuil*. Udzielono przez 
‹ zbiorstwa spadkowego  Szejaę 

Marję Deull samodzielnej jprokury Sergjuszowi Den!» 
wi zam, w Wilnie ul. Jagiellońska 3. 1302--v'. 

   

Skończył konserwatorjum warszawskie Nau- 
czyciel specjalność FORTEPIAN. Ceny bardzo 
niskie a mianowicie 

16 lekcji na miesiąc — 12 zł. 
RSA Bo wody 
. . - „6 » 

Dzieciom od 6 — 10 lat daje się lekcje po '/, 
godz. dziennie 12 lekcji na miesiąc za 6 złotych 

Adres: Dominikańska 14 m. 3. 

  

  

  
na tamtą stronę, my 

sprawca 

Akt. Nr. Km. 794/33. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2-go, 

zam. w Wilnie, przy ul. Gimnazjalnej 6—7, zgodnie 
z art, 602-603 K.P. C. podaje do wiadomości publicznej 
że w dniu 20-go listopada 1933 roku od godz. I0-ej 
w Wilnie przy ul. Żeligowskiego Nr, |, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej ruchomości, składają- 
cych się z dwóch maszyn do pisania, oszacowanych 
na łączną sumę zł, 700 — t 

Ruchomości podiegsjące sprzedaży można oglą- 
dać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży w czasie 

” wyżej oznaczonym. 
210/VI Komornik Sądowy H. Lisowski. 

   że jeżeli 
rzeczywiście był zmuszony 

  

     

  

olśni genjalna gra dwóch maleńkich 
gwiazdorów w filmie 

SERCE 
Uwaga młodzieżył Także i dla Was dozwolony. 

ZATRACONYCH 
Osnuty na tle powieści H. Wall 

Rewelac. obsada: Kobieta-Pantera KATHELEN BURKE, słyn. Neron z f. „W cieniu krzyż 
Richard Arlen oraz znakomity Bela Lugosi. NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. Seanse: 4—6—8—10.20 

SYN MIMOWOLI 
NAD PROGRAM: Najaktualniejszy polski dodatek „Uroczystość Kawalerji Krakowskiej* Początek o g.4-ej 

DUSZ 
a" Charles Laughton, 

  

  

30 złotych 
wynagrodzenia otrzyma 

znalazca zgubionej legity- 
macji kolejowej S. Mię- 

dzybłockiego po doręcze- 
niu takowej pod adresem 

Wilno, Dominikańska 8—2 

Dr. GINSBERG 
shoroby skórne, wene 

ryczne | moczopłołowe 

Wilenska 3 tel. 567 
od godz.8—1 1 4—8, 

DUŻY 

PLAC 
(na Zwierzyńcu) 

DO SPRZEDANIA. O wa- 
runkach dowiedzieć się 
w Administracji „Kurjera 

Wileńskiego" pod plac. 

Młoda 
panienka poszukuje pracy 
w charakterze eksped- 
jentki lub bony. Łaskawe 
zgłoszenia do Adm. Kurj. 
Wil. kupia 4, lub tel. 99 

Nauczycielka 
poszukuje posady 

na wyjaz: 
Oferty do Adm. „Kurjera 

Wileńskiego" pod A.F. 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcyj i korepetye 

w zakresie 8 klas gimnas- 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate- 
matyka, fizyką, jęz. poł- 
ski. Łaskawe zgłoszenia dą 
administracji „Kur. Wil? 
pod b. nauczyciel. 

  

  

  

      

właśnie od butów Juchnowicza, zaś 
co się tyczy — kobiecych, to, aczkol 

Lekarz stwierdził, że śmierć Anny 
Wolczewskiei nastąpiła od uduszenia. 

Natychmiast po sekcji pojechałem 
łódką ma miejsce odnalezienia zwłok. 

Rzeka Lwa jest wąska, ze padzi- 
stemi, po obu stronach, brzegami, po- 

kr=temi drzewami i krzakami: miej- 
scami tak płytka, że ledwie przechc- 
dziła łódka. Płynęliśmy z prądem. 
Okolica była malownicza; cisza pano- 
wała dokoła, przerywana niekiedy 
pluskiem wody. Raptem w tej ciszy 
rozległ się głos komendanta: 

„Stój... Tu, proszę Pana Sędziego, 
iągnieto Wolezewską!“ 

a zapytanie, komendant oświad 
czył, że zwłoki wydobyli mieszkańcy 

wsi i złożyli na brzegu oraz dodał, że 
gałąź wierzby, nisko schylonej nad 
wodą, rzekomo zatrzymała zwłoki na 

tem miejscu. 
ro było wywnioskować, 

trup jakiś czas płynął. Wobec tego 
zapytałem komendanta, czy ogłądał 
brzegi, a otrzymawszy odpowiedź 
przeczącą. poszedłem w górę rzeki 
czyli w kierunku wsi Lwa Wielka. 
Na odległości kilkuset metrów znala- 
złem laskę, zrobioną z wierzby z korą, 

pociętą w са ta stała oparta 

o drzewo. 
Przeciwległy brzeg w tem miejsca 

był płaski. Postanowiłem przedostać 

  

wy 

  

    

  

że 

  

   

  

   

    

wciągać zwłoki do rzeki, to robił to 

tylko wówczas, kiedy znajdowały się 
one na brzegu płaskim, ponieważ ze 
spadzistego mógł je zepchnąć, nie 

wchodząc do wody. 
Wyprawa na tamtą stronę nie by 

ła próżną: tuż na brzegu zauważyłem 
ślady męskich nóg w butach, idące o.i 

rzeki i ginące na twardym gruncie 

pomiędzy krzakami. Na wilgotnym, 
zybrzeżnym piasku uwydatniły się 

stkie charakterystyczne cechy 
w; widać było. że prawy — ma 

zełówikę; zaś lewy — łatę no prawej 
stronie podeszv a na wykrzywio- 
nych na zewnątrz, obeasach są pod- 
kówki, Identyczne ślady zauważyłem 

i na dnie rz szły one również w 
tym samym kierunku; widocznem by- 
ło, że ktoś przeszedł rzekę z prawego 
na lewy brzeg. 

Chcąc zbadać osobiście wszystko. 

pojechałem łodzią na tamtą strone. 
W odległości paru kroków od prawe- 
go brzegu, spostrzegłem kilkanaście 
śladów kobiecych i męskich, z któ- 

rych kilka głęboko wbił w piasz 
ste dno, Zanim obejrzałem i na- 

szkicowałem to miejsce, powrócił po- 

sterunkowy z butami Juchnowicza : 

pantoflami Wolezewskiej. Po porėw- 
naniu, nie,nasuwała się żadna wąt- 
pliwość, że ślady męskie pochodziły 

          

    
   ki; 

      

wiek one i odpowiadały tym samym 
pomiarom, lecz ze stanowczością 
stwierdzić, że pozostawiła je Wolcze- 
wska, nie mogłem, albowiem żadnych 
szczególnych znamion nie posiadały 

Powróciwszy do wsi, postanowi- 
łem niezwłocznie zbadać aresztowa- 
nego, gdyż, oprócz względów czysto 
formalnych, sam byłem ciekawy usłv 
szenia jego tłumaczeń co do ubrania 
i butów oraz tych śladów, pozosta- 
wionych na miejseu przestępstwa; po- 
nadto intrygowało mnie i to dziwne 

jego zachowanie się podczas sekcji. 
Po kilkunastu minuiach do mojej 

kancelarji, urządzonej w lokalu szkol 
nym. został wprowadzony Juchno- 

wicz. Zatrzymał się na parę kroków 

przed stołem i stał bez ruchu, głowę 
miał schyłoną i ręce bezwładnie zwie- 
szone. 

Po stereotypowych pytaniach co 

do generalii, zapytałem: czy przyznaje 
się do zamordowania Anny Wolczew- 
skiej, * 

„Nie!“ glosem pelnym bėlu wWY- 
krztusił Juchnowicz i jednocześnie 
podniósł głowę i spojrzał na mnie 

szaremi oczami, na których malował 
się ból i smutek zarazem. Trwało to 
moment, a potem znów pochylił 
głowę. 

      

(D. e. n.) 
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