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SAMORZĄD 
musi być wyrazem lokalnych 

potrzeb obywatelskich. 
„Postulatem najbliższej przyszłoś- 

ci“ nazwał premjer Jędrzejewicz. w 

swej głębokiej mowie, wygłoszonej na 

inauguracyjnem posiedzeniu Sejmu 

„usprawnieńie naszej administracji go 

spodarczej'. 

— Sprawność tej: administracji — 

mówił — staje się zagadnieniem szcze 

gólnie ważnem. 

Wskazał tu szef rządu na jedną z 

największych bolączek, która trapiła 

nasze życie zbiorowe w ciągu piętnas- 
tu lat ostatnich — obecnie zaś-zostaje 

  

z korzeniem 'wyrwana z polskiej rze- 

czywistości. 
Bo i jakże wogóle można było mó 

И 

З. 

   wić o spraw ności naszej administra 

      kiedy najwłaściwsza domena iej z 

ministracji — samorząd terytorjalny 

— tkwił w stanie ciężkiej choroby, po 

grążony był w chrom: 

która pozbawiała go sił i energji i u- 

  

nej niemocy, 

niemożłiwiała spełnianie zadań, do któ 

rych właściwie był przeznaczony. 

Dlatego też uzdrowienie stosunków 

w naszym samorządzie siaio się tak 

piekącą poirzebą — i alatego też do- 

piero obecnie, gdy weszła w życie no 

wa ustawa samorządowa, a kraj obję 

ty został akcją wyborczą do dziesiąt- 

ków tysięcy rad gromadzkich, tysięcy 

rad gminnych i setek rad miejskich — 

możemy dopiero rozpocząć wielkie 

dzieło „usprawnienia naszej admini- 

stracji gospodarczej”, które szef rządu 

ostatnio ckrešlil, jako „zagadnienie 

szczególnie ważne. 

Gdzie bowiem umiejscowić należy 

przedew tkiem naszą administrac 

ję gospodarczą? Gdzie znajduje się naj 

właściwszy teren, na którym rozgrywa 

się to, co bezpośrednio dotyczy istnie 

nia gospodarczego każdego mieszkań- 

ca wsi, miasteczka, miasta? 

Nie ulega wątpliwości, że terenem 

tym jest instytucja samorządowa, a 

     

    

więc rada gromadzka, gminna, miejs- 

ka. Tu rolnik, robotnik, kupiec, prze 
mysłowiec, inteligent posiada najbez- 

pośredniejszy organ, zaspakajający je 

go możliwości spokojnego zycia i pra 

cy zawodowej. Tu rozstrzygają się tak 

ważne dlań kwestje., jak środki komu 

jak wóda, kanalizacja, o- 

szkolnictwo 

nikacyjne, j 

świetlenie, szpitalnietwo, 

bezpieczeństwo przed pożarem i i. d. 

it. d. Czy ten cały aparat samorządo 

od tego zależy 

Każdego oby 

ednio. 

  wy działa sprawnie 

życie na wsi i w mieście 

watela dotyka to beźp 

Samorząd musi być wyrazem po- 

trzeb obywatela w danej mi 

— i wtedy tylko sołtys, wójt czy bur- 

mistrz stoi na wysokości swego zada- 

  

   

jscowości 

  

nia, wiedy rada gminna czy miejska 

ma rację bytu, jeśli przedewszystkiem 

uważa się za rzecznika potrzeb gospo 
darczych ludności. 

  

Dotychczas niestety, było w prze 

ważają 

pełnie + 

ny powstawania tych instyłuc) 

rządowych n 

  

| większości wypadków zu- 

    

inaczej... Już grzech pierworod 

  

samo 

  

il się na nich srodze. 

  

Samorządy bowiem powstawały, jako 

wykiadnia „próby si“ 

partyj politycznych, 

przeróżnych 

a. sołtys, wójł. 

czy burmistrz uważał się za eksponen 

ta nie gospodarczych poirzeb ogółu, a 

politycznych haseł partji. By 
ły wię 

  

„S Wer“ 

rady gminne czy miejskie o za 

barwieniu „łewicowem* czy „prawico 

—były rady, kióre uważały się 

  

wem” 

za minjaturę struktury sejmowej, za- 

poznawając zupełnie istotne zadania, 

których wypełnienie jedynie jest ce- 

lem i sensem instytucyj samorządo- 

wych. 

Zamiast uznać, że obywatelowi о- 

bojętne są wszystkie „rozgrywki* po- 
lityczne na posiedzeniach rad gmin- 

     

nych czy miejskich, wszystkie zwycię 
stwa” czy „klęski* tych czy owych lo- 

kalnych leaderów partyj, naiomiast 

nie jest zgoła dlań obojętne, czy most 

na rzece będzie naprawiony, oświetie 

nie ulic sprawnie działało, budynek 

szkolny odpowiadał wymogom higje 

ny — samorządy bawiiy się w kopjo- 

wanie tych fatalnych wzorów polity- 

cznych, które przecież zupełnie wypa 

czyły [parlamentaryzm w kraju. 

I z tem właśnie trzeba wreszcie 

skończyć. Politykowanie nie ma me 

wspólnego z ideą samorządową. Dia 

agitacji politycznej są inne odcinki 

działania, a nie na terenie samorządu. 
Zasadniczą koncepcją zatem z któ 

га obóz dzierżący od siedmiu lat odpo 

wiedzialność za Polskę, przeprowa- 

dzał obecne wybory, jest odpolityko- 

wanie samorządu, a oparcie każdej in 

sty fucji naszego terytorjalnego samo- 

rządu o zdrową myśl „usprawnienia 

naszej administracji gospodarczej”. 

Myśl ta zwyci yła. Opowiedziała 

jak widzimy z wyników, 

    

się za nią, 

przeolbrzymia większość społeczeńst- 

wa. — Nie chce ono widzieć więcej 

na krześle sołtysa, wójta, czy burmi- 

strza, agitatora partyjnego, nie chce o 

glądać rady gminnej, czy miejskiej 

jako „małego sejmu*. Chce natomiast 

aby każdy, komu powierzy jakąkol- 

    

wiek funkcję w samorzadzie, był prze, 
    

dewszystkiem dobrym gospodarzem. 

czujnie dbającym o żywotne interesy 

  

gospodarcze mieszkańcćńv wsi i na- 

szych miast. M. 

Ład i stabilizacja stosunków w Europie zagrożone, 
Paul Boncour o problemie niemieckim. 

*" PARYŻ, (Pat). Na wtorkowem po- 
siedzeniu Izby Deputowanych, w cza- 
sie debaty nad zagraniczną polityką 
Francji, zabrał głos' minister Paul: 
Boncour. W przemówieniu minister 
poruszył |przedewszystkiem problem 
niemiecki. 

Sukces plebiscytu w Niemczech — 
podkreślił mówca — przyśpieszy rytm 
żądań Niemiee, które zawierają w so- 
bie dynamikę, zmierzającą do wyłado 
wania się nazewnątrz. Jakiekolwiek 
więc byłyby ponawiane w przemówie 
niach zapewnienia pokoju,  jakakoł- 
wiek byłaby wola kierowników Rze- 
szy — koneepeja, na której opiera się 
rueh hitlerowski zawiera już sama w 
sobie ryzyko, którego nie może nie 
uwzględnić polityka zagraniczna Są- 
siadujących z Niemeami narodów. Po 
dłuższym okresie denresji naród nie- 
miecki uważa, że znalazł w tej naro- 
dowej egzaltacji swój sens, racje by- 
tu i nadzieję. Eszaltacja naejonali 
czna zawiera zawsze ewentualność nie 
przewidzianych wypadków. Koncep- 
с/а polityczna, opierająca się na rasie, 
zawiera nieskończene możliwości i 
wykracza poza ramy państwa i jego 
granice takie, jakie nakreśliłą histor- 

    

   

ja i traktaty. Należy stwierdzić, że 0- 
becnie znajdują się w niehezpieczeńst 
Wie ład i stabilizacja stosunków w. E- 
uropie. 

Również trzeba brać pod uwagę, 
żę istnieje antagonizm między hitlery- 
zmem a instytueją genewską.  Paul- 
Bencour Zaznacza, że wystąpienie 
Niemiec z Genewy nie zmieni jednak 
nie w polityce solidarnych i złączo- 
nych w Genewie narodów. 

Ce stanie się z przewagą, jaką ma 
my obecnie nad Niemcami, jeśli Nient 
cy uzbroją się? — pyta min. Paul- 
Boncour. Rozpocznie się nowy wyścig 
zbrojeń, prowadzący nad brzegi prze- 
paści. Należy wybrać między polity- 
ką siły i polityką współpracy między 
narodowej, Wybór ten zrobili zarów- 
no przyjaciele, jak i przeciwniey obe- 
e€nego rządu, wypowiadajse się za ja- 
wną, równą dla wszystkich kontrolą 
zbrojeń, jako gwarancje przeciw uz- 
brojeniu się Niemiec. 

Paul-Boncour, zwracając się do 
dep. Mandela, stwierdza, że sam ża- 
łował, że nie zastosowano w swoimi 
czasie art. 213 traktatu wersalskiego, 
ale jakiemi wyrzutami zostałby zasy- 
pany minister, który zaangażowałby 

  

  

Polityka rozbrojeniowa Mac Donalda przed 
sądem Izby Gmin. 

LONDYN, (Pat). Dalszy ciąg wczo 
rajszej debaty w Izbie Gmin nad spra- 
wą polityki rozbrojeniowej rząda 
wykazał, że cały szereg posłów zajmu 

je stanowisko zdecydowanie antynie- 
mieekie i wzvwa do ostatecznej akcji 
WieTkiej Brytanji przeciwko tym, któ 
rzy czynią pokój wątpliwym. Reasu- 
mująe debatę, sbwierdzić należy, že 02 
nacza ona postęp w Śrystalizowanit 
się międzynarodowej opinji publi 

  

nej w kierunku uznawania koniecz- 
ności bakrdziej wyraźnego określenia 
roli Wielkiej Brytanji na wypadek 
konfliktu z Niemearai. 

LONDYN (Pat). W wyniku wczo 
ajszych rozpraw nad polityką rozbro 

jeniową Izba Gmin odrzuciła 409 gło- 
sami przeciwko 54 wniosek Labour 
Party przeciwko polityce rozbrojenio- 
wej rządu. 

     

HENDERSON USTĄPI 
w razie dalszej beznadziejności sytuacji na Konf. Rozbrojeniowej. 

GENEWA (Pat). 
konferencji rozbro 
son sprecyzował dziś 
swe stanowisko i w 

Przewodniczący 
jeniowej Hende.- 

w wywiadzie 
jaśnił powody. 

   
   

dla których ewentualnie zamierza po 
dać się do dymisji, Henderson wyjaś 
nił, że musiał poważnie zastanawie 
się mad sytuacją na koniereneji rozh 
rojeniowej. Posiedzenia piątkowe i są 
botnie sprawiły mu dużą przykrość. 
Wyczuwał on iż nie otrzymuje popar- 
cia, na jakie mógł liczyć. Gdy delega 
cja włoska dała do zrozumienia,że jej 
pozycja będzie pozycją obserwatora, 
Henderson był tem wysoce roózczaro: 
wany. (o więcej — oświadczył Hea- 

    

derson — od chwili opuszezenia kon 
terencji przez Niemców ujawaił się 

  

wyraźny brak ehęci de wykon ania ta 
kich decydujących krokóv reb 

jedynie mogły pozwolić na z ге’е 
konwencji i wypełnienie dawniejszych 
decyzyj koniereneji. Nie może on po 
zostawać w Genewie bez keńca w ta 
kich okolicznościach, jakie wytworzy 
ły się ebcenie. JeŚli nie u jawni się w 

ksza. wola do dokonania postępu 
pozostaje mu nie innego. jak posta 

się do dyspozycji Li dów, 
którą został miano przew! 

      

            

   
     

    

  

      

   

cym konferencji rozbrojeniowej. 
Z tych deklaracyj Hendersona wy 

nika, że pragnie ©n przez graźhę swej 
dymisji wpłynąć na rządy, które ostat 

nio zajęły w stosunku do prace konie- 
rencji stanowisko mniej lub więcej ne 
gatywne, a w pierwszym rzędzie na 
rządy włoski i angielski. 

  

Nowy rząd rumuński. 
BUKARESZT, (Pat). Duca otwo- 

rzył nowy rząd w następującym skła- 
dzie: 

Duc +, Prezes rady ministrów — 
sprawy zagraniczne — Titułescu, П- 
nanse — Dino Bratlanu, sprawiedli- 
wość — Antonescu, oświat. — dr. Aa 

gnelescu, komunikacja roboty pu- 
bliczne — Franasovici, praca i zdro- 
wie publiczne — Dimitriu, handel i 
przemysł — Tatareseu, obroha naro- 
dowa — gen. Uiea, sprawy wewnętrż- 
ne — Ineuletz, rolnictwo — Cipainu. 
Ministrami bez tek zostali Lapedatu, 
Nistez i gen. Paweł Angnełeseu. 

Zabójstwo posterunkowego. 
BORYSŁAW, (PAT). — W nocy z 13 na 

14 listopada na placu przed dworcem kolejo 
wym w Borysławiu został zamordowany po 

slterunkowy policji państwowej Juljan Krze 
szkowski dwoma strzałami z  rewołweru 
przez 2 sprzwców, w czasie legitymowania. 

Rokowania sowiecko - amerykańskie 
przewlekają sie. 

MOSKWA, (Pat). Przeciągające się 
rokowania Litwinowa w Waszyngto- 
nie wywołują zaniepokojenie w mo- 
skiewskich kołach politycznych. Da- 

         
   

    

      
W tych dniach Szwedzka Akademja Nauk 

le fizyki. 

Nagrodę za rok 1932 otrzymał prof. Wer- 

ner Heisenberg z Lipska (na lewo), nagro lę 

za r. 1983 prof. Erwin Schródinger z Wiel- 

nia. (Uczony ten przyjął przed kilku laty 

  

znała nagrody w ‹ 

    

obywatelstwo niemieckie, obecnie jednak 

wniósł do austrjackiego urzędu kanclerskiego 

znanie mu zpowroltem obywa- 

  

prośbę e przy 

telstwa austrjackiego. 

Schródinger przeniósł się do 

Po przewrocie hille- 

rowskim prot. 

Oxfordu). 

żenie Słanów Zjednoczonych do uzgo 
dnienia sprawy długów przed oficja!- 
nym aktem uznania wywołało w Mo- 
skwie nieprzychylne komentarze. 

Koła zagr zme w Moskwie przy- 
pisują nieoczekiwaną zwłokę w per- 
trakłacjach "waszyngtońskich wpły- 
wom politycznym Berlina, a zwłasz- 
cza niemieckich kół gospodarczych. 

Według otrzymanych ostatnio w 
Moskwie wiadomości. w ciągu wtorko 
wyćh rozmów prezydenta Roosevelta 
z Litwinowem nasteniło poważne od 
pręženie, 

Nagroda pokojowa Nobla. 
OSLO, (Pat). Komitet nagrody po- 

kojowej Nobla postanowił, że w roku 
bieżącym nagroda pokojowa Nobla 
nie będzie nikomu przyznana. 

Delegaci sowieccy badają mo- 
żliwość tranzytu przez Gdynię. 

GDYNIA (Pat). We wtorek przy- 
byli do Gdyni przedstawiciele sowiec 
kiego handlu zagranicznego panowie 
Burchanow i Szapiro, celem zbadania 
możliwości kierowania transportów 
drogą morską z Sowietów do Polski 
oraz z Polski do Sowietów przez porty 
Leningrad i Gdynię. Goście sowieccy 
odbyli konferencję z dyrektorem Urzę 
du Morskiego, a następnie zwiedzali 
port, magazyny i urządzenia przeła- 
dunikowe. 

        

Francję na drogę, po której może nie 
wszyscy sprzymierzeńcy poszliby ra- 
zem z Francją. 

Obtenie rząd francuski, wypowia- 
dając się za kontynucwaniem prac 
konferencji rozbrojeniowej, pezostaje 
wierny zebraniu państw, pracujących 
nad międzynarodowym układem. —- 
Paul-Bonecour przypomina; że doktry- 
na postawiona w Genewie zabrania i 
aljansów ofezywnych i defenzywuych 
Zresztą wielkie mocarstwa, jak. np. 
Anglja, nie wzięłyby naprzód zobowią 
zania wzajemnego przymierza. Nale- 
ży więe rozwijać inne pakty, zawarte 
w Lidze Narodów. Kraj powinien wie 
dzieć, że pakt locarneński pozostaje 
nienaruszony. Żywotność i siła Locar 
na uległy wzmocnieniu. Zastrzeżenia, 
jakie poczyniono w Anglji dla uspo- 
kojenia pewnej części opinji publiez- 
nej, są zupełnie zrozumiałe. Pakt lo- 
carneński nie jest aljansem jest 
traktatem gwarancyjnym, istniejącym 
zarówno dla Niemiec, jak i dla Fran- 
cji. Ma równe znaczenie, jak zdanie 
traktatu, gwarantujące neutralność 

Belgii, dla której Anglja nie zawaha- 
ła się rzucić na szale wszystkich 
swych sił. 

Mówiąe o pakcie 4-ch, min; Paul- 
Boncour zaznaczył, że pakt ten osiąg- 
nął swój cel, skoro doprowadził do 
zbliżenia Francji z Włochami. Pakt 
4-ch dał możność osiągnięcia porozu- 

mienia w wielu różnych sprawach eu- 
ropejskich, Należy jasno podkreSlić. 
że pakt 4 nie oddalił od Francji jej 
sprzymierzeńców: Polski i Małej En- 
tenty. Wręcz przeciwnie — pozwolił 
na zmniejszenie naprężenia, panują- 

  

cego w stosunkach między Włochami 
a Małą Ententą. 

Paul-Boneour wyraża następnie 
zadowolenie z pelepszenia stosunków 
franecusko-sowieckich. 

W zakończeniu mówca wyraził żał 
że przerwane negociacje genewskie. 
Jeśli Niemcy — mówił PaulBoneour 
— wolą negocjacje dyplomatyczne, to 
rząd franeuski nie uchyl się od te- 
go. Każda propozycja konkretna zo- 
stanie przyjęta z sympatją dla kraju, 
o którym wiemy, że od naszych wza- 
jemnych stosunków z nim zależy u- 
trzymanie pokoju w Europie. 

Mowę ministra Paul- Boncoura ['- 
ba przyjęła długotrwałemi oklaskami. 

„Norman Davis powróci 
_ do Europy. 

LONDYN (Pat). Korespondent 
Reutera w Nowym Yorku donosi, że 
Norman Davis powrócił do Stanów 
Zjednoczonych nie zniechęcony bynaj 
mniej sytuacją, jaka się wytworzyła 
na konfere rozbrojeniowej: Po 
Przy. jeździe Norman Davis oświadczył 
iż zamierza powrócić do Genewy po 
odbyciu z prezydentem Rooseveltem i 
departamentem stanu konferencyj w 
pewnych doniosłych kwestjach. 

Rokowania lotnicze z Z SRR. 
MOSKWA (Pat). W dniu dzi. 

siejszym wyjechała do Warszawy de- 
lega do rokowań lotniczych z pułi 
Filipowiczem na czele celem zdania 

sprawy z przebiegu detychczasowych 
rokowań. 

Zgłoszenia do chzlienge'u 
w r. 1934. 

WARSZAWA, (PAT), — W dniu dzisiej 
szym Aeroklub Rzeczypospolitej otrzymał 3 
zgłeszenia udział: w Challengu 1934 r., kłó 
ry — jak wiadomo odbędzie się w Wars 
wie w roku przysziym. Mianowieie udzia 
zgłosiły tuerokluby czeskostowaeki, niemiec- 
ki i włoski. 

  

    

  

   

  

Konsekracja kościeła 
w. Warszawie. 

  

     W, ub. niedzielę odbyła się w Warszawie 
uroczystość konsekracji kościoła parafji Mat 
ki Boskiej 'Са stochowskiej, judo wane: 
go przy ul. 'Łazienko iej.. Aktu .konsex* 
racji dokonał w obecności Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej i p. premjera Jędrzejewi- 
cza — ks, kardynał Kakowski. 

Na zdjęciu Pan Prezydent R Zypos00- 
litej i p. premjer opuszczają kościół po kol 
sekracji. 

Rawa Mazowiecka nadaje | 
obywatelstwo honorowe 

Marszałuowi Piłsudskiemu. 

RAWA MAZOWIECKA (Pat). Ra 
da miejska m. Rawy Mazowieckiej ną 
wniosek magistratu w dn. 11 bm. jed 
nomyślną uchwałą nadała Panu Mar: 
szałkowi Józefowi Piłsudskiemu oby 
"avatelstwo honorowe m. Rawy Mazo- 
wieckiej. Na tem samem posiedzenių 
Rada Miejska powziela uchwałę, zmię 
niającą nazwę jednej z głównych ulie 
na ulieę 11 listopada. 

    

  

    

      

Bezrobocie rośnie. 
WARSZAWA, (PAT). — Według danseh 

statystycznych, liczhą bezrobotnych, zareje 
strowanych w państwowych urzędach pośred 
nietwa pracy, wynosiła w dnia 11 listopada 
na terenie całego państwa 22.645 osób, ea 
stanowi wzrost w stosunku do tygodnia pop 
rzedniego © 6952 soby. 

Kronika telegraficzna, 
— Zmarł nagle na anewryzm šefta wire 

konsul holenderski w Gdyni Józef van. Baa 
ren. > 

Zatrzymany zestał przez policję w 
ciel huty szklanej „Seps'* w Sir > 

ch Dawid Fink, pod zarzutem spowod» 
wania” podstępnej -upadłości huty: : 

» Rady Miejskiej 
śląski w. poro 

ląšką Radą Wojewódzką. Jednoe 

  

     

  

   

      
   

  

    

  

    

  
  ska p. Wiktor Przybyła, 

ca magistratu w Katowicach. 
— Zwolniony z pa 

powszechnego w Slan 
z ACWONACH do i 

  

dy monter 
Wow R N 

szpitala 
trzełił 

      

  

   
ał SE do 

. Słan obu ranni       groż- 

— Naskutek obsunięcia się terenu, wywo 
łanego gwałlownemi zami, wpobliżą 

echało 8 osób, 
pi 0 mtr. Dwie osoby 

„ 4 są ciężko ranne. 
— Grupa niemieckich Pen — Clubów zgło 

siła swe wystąpienie ze światowego związku 
Pen — Clubów. Krok ten motywowan 
uchwałą egzekutywy Pen — Clubu, » 
adzy się za przy i 
konaniach | unisłyczn) 
nej organizacji. 

— Charkowska fabryka samołotów w, 

ściła największy w świecie samolot „K. 
SE inż, iKalinina. Samolot ten' poru 

` zez 6 motorów iada 64 miej 

lub 128 si acych. Роха!ель 
molocie on oraz pokład 
zony na skrzydłach. 
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jduje się w 

umies 
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Kradziež dzie! sztuki. 
STOKHOLM, (PAT). — Uk 

hoimie micia miejsce sensacyjna  krad 
cennych dzieł sztuki, będących własnością 
znanego kolekcjonera inż. Rascha, Między 
inemi skradziono obraz Rembrandta, ocenio- 
ny na pół miljona koron szwedzkich, Poza 
tem pastwą złodziei padł bardzo ny sta 
ry brewiarz. Złodzieje, którzy działali z całą 

  

nocy w Słok    

    

świadomością rzeczy, najprawdopodobniej 
należą 0 bandy międzynarodowej włamywa 

którzy przed kilku dniami dokonali wła 
nia do m ia i do zbiorów przywócd 
stronnietwa konserwaływnego Tryggera, 

Władze szwedzkie zarząd: y nadzór 
nad ruehem podró: reh na a grani 

  

   

    

   
  

   

PODZIĘKOWANIE 
Wszystkim którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej przysługi nieodża” 

łowanemu mężowi memu 

З 

  

TADEUSZOWI GRYGLOWI 
a w szczególności Wielebnemu Duchowienstwu Ks. Żynieckiemu, Ks. Mościc- 
kiemu i Ks. Kisielowi, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i młodzieży Państwowej 
Szkoły Technicznej, Szkoły Handlowej męskiej Stow. Kupców oraz gimn. 
rosyjskiego im. Puszkine, członkom Okręgu i Gniazda P T,G. .Sokól", gronu 
nauczycieli W. Fizycznego, kolegom znajomym i przyjaciołom za okazane 
serce, życzliwość i pomoc, tą drogą składamy serdeczne .Bóg zapłać” 

nieutvlone w smutku matka, żona i córki.  



KUR JE R 

LISTY Z WARSZAWY. 
MAGISTRACKIE MATYSKI. —- DYSPROPORCJE. — POWIĘKSZANIE KRYZYSU. 
DEWASTACJĄ PRZEMYSŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO. — LUKA W USTAWIODAWS 

„Przyszła kryska na Matyska', t. 
j. na ławników magistratu warszaw- 
skiego, Z wysokich gaż przeszli na 
djety od posiedzeń. Nie znaczy to je:z 
cze, by im groziła djeta. Obiady i śnia- 
danka będą jadali z pewnością takie 
same, jak dotychczas. 

„Kryska, która przyszła na tych 
dygnitarzy miejskich, zaczyna już 
grozić i innym faworytom ślepej For- 
buny. Wydobycie na wierzch rozmai- 
tych szwiadlów kartelowych, jako też 
skandaliczne manipulacje potentatów 
górnośląskich (na które, nawiasera 

mówiąc „Kurj, Wil* zwracał uwagę 
jeszcze w lutym r. z.) ujawniło prze- 
różne „tajemnice interesów", a prze- 
dewszystkiem dochody prezesów i dy- 
rektorów przedsiębiorstw. , Wysokość 
ich uposażeń zatrapowała nawet pis 
ma, wysługu jące się t. zw. „sferom go- 
spodarczym'. Mamy dyrektorów cu- 
krowni, pobierających ni mniej, ni 
"więcej, tylko 300 tys, rocznie, i op- 
rócz tego jeszcze pokaźne djety za 
każdy wyjazd w sprawach fabryki. 
A to jest jeszcze nic w porównaniu 
z poborami zarządców naszych hurt 
i kopalni. Nie żałują też banki swoim 
dyrektorom i członkom rad zarządz. 
jących. 

Nieraz juź zwracano uwagę na ka 

rykaturałną dysproporcję pensyj dyg- 
nitarzy i pracowników _przedsię- 
biorstw. W; Warszawie nie należy do 
rzadkości instytucja, w której czte- 
rech czy 5<iu zwierzchników pobiera 
tyleż, co 50 ich podwładnych. Mimo 
to, gdy ze względów kryzysowych wy 

pada okrawać gaże, na pierwszy ogień 
idą z reguły nie ci ozłacani, ale właś- 
nie owi drobni, mający skromne do- 
chody, 

Otóż dziś nareszcie-zwrócono uwa 
gę, że ta metoda ma następstwa latai 

ne: iest jakbv umyślnem powiększa 
niem kryzysu. Bo zastanówmy się tyi- 

ko. Oto znam zakład, gdzie stu pra- 
cawników biurowych i technicznych 
dostaje 35.000 zł. miesięcznie; taką 

samą sumę otrzymuje ośmiu człon- 
ków zarządu. Zmniejszenie stu drov- 
nych pensyj musi odbić się na handlu, 
nie może być inaczej. Ci łudzie muszą 
gorzej jeść, gorzej się ubierać etc. —- 
konsumować mniej. Tymczasem n1- 
wet znaczne okrojenie wysokich d.- 
chodów kilku dyrektorom na rynku 
wcaleby nie było odczuwane. Przede- 
wszystkiem dlatego, że tych „ofiar* 

byłoby bardzo mało, a pozatem, że 
człowiek, zarabiajacy 4—5 tys, mie 
sięcznie, nawet no przepołowieniu mu 

tej pensji, codzienne swe potrzeby za- 
Spakajać będzie tak samo. Jego zu- 
bożenia nie odczuje ani piekarz, ant 
rzeźnik, ani szewc, ani krawiec... Od- 
bije się to najwięcej na obrotach zagra 
nicznych banków, gdzie ci panowie 
lubią lokować swoje ciężkie oszczęd- 
ności. 

Dlatego to każde zmniejszenie pen 
syj drobiazgu urzędniczego serdecznie 
marbwi rzemieślnika i kupca: mało 
ich jednak wzrusza uszczuplenie do- 
chodu kilku dostojników miejskich, 
którzy — jak rzekłem — jeść i pić 
będą po dawnemu, 

Niestety, obowiązujące dotąd pra- 
wa nie pozwalają Państwu walczyć 
skutecznie z zachłannością kapitali- 
stów i ich zauszników. Świeżo wykry- 
te machinacje kartelu cementowego, 
którego kierownicy poprostu okradali 
Skarb. wykazują, że władze mają 
związane ręce, gdy idzie o radykalne 
przeciwdziałanie madużyciom poten- 
tatów finansowych. Kartel został 
wprawdzie rozwiązany, ałe jego człon 
kowie, napchawszy już sobie kiesze- 
nie, uniknęli odpowiedzialności oso- 
bistej. ; 

Wogóle to, co się dzieje na Śląsku, 
stanowi krzyczący dowód wadliwoś si 
ustaw. Nasze huty i kopalnie, pozo- 
stające wciąż pod zarządem kapitali- 
stów niemieckich, są od szeregu lat 
poprostu dewastowane. Tutaj horren- 
dalne pensje dyrektorów stanowią tył 
ko jeden ze sposobów  rujnowania 
tych przedsiębiorstw. Niszczy się je 
planowo, by usunąć konkurencję hu- 
tom i kopalniom, pozostałym w nie 
mieckiej części Górnego Śląska. Tra- 
gedje, rozgrywające się w 1. zw. 
„bieda-szybach“, gdzie robotnikom 
nie pozwala się pracować na własne 
ryzyko w ich dotychczasowych warsz - 
tatach, które niszczy się i zatapia w 
ich oczach — to jest coś potwornego, 
НЕРОЙ 

   

    

    

Najpoważniejszą spółdzielczą 

jakaś krwawa tragifarsa. Anachroni 
czne przepisy prawne zmuszają wła- 
dze państwowe do bronienia nie krzyw 

dzonych, ale krzywdzicieli — i to 
krzywdzicieli nietylko polskiego robu- 
tnika, ale całego polskiego górnietwa. 

Szkodnietwo agentów Berlina ani 

na chwilę nie ustaje, a do jakich u- 
cieka się sposobów, może nareszcie 

odsłoni proces, wytoczony koncerno- 
wi „Wspólnota Interesów", któremu 
do Katowic nadsyła dyrektywy osła- 
wiony Flick, hitlerowiec. Złodziejskie 
sztuczki tej bandy znane są dobrze na 
Śląsku nie od dzisiaj. Już w r. 1928 — 
jak donoszą korespondenci pism wa: 
szawskich — zjednoczone huty „Kró- 
lewska“ i „Laura“, a także huta „Bi 
marka“ nabyly akeje ktėrych warto 
zaksięgowały o 60—70 proc. wy: 
aniżeli notowała giełda. Ponieważ by- 
ła to tranzakcja w miljonach dolarów, 
więc stworzono w ten sposób sztucz- 
ny deficyt, znakomicie zmniejszający 
podatek na rzecz Skarbu. 

W związku z takiemi właśnie ma- 
nipulacjami znalazł się ostatecznie 
motyw dla wejrzenia władz państwo 
wych w gospodarkę koncernu. Jeg» 
księgi już znajdują się w sądzie kar- 
nym, a dyrektor, Waldemar Szczędzi 
na — pod kluczem. Generalny dyrek- 
tor Katowiekiej Spółki Akcyjnej, Wał 
ter Tomala, zdążył czmychnąć do Ber 
lina. 

Zestawienie miemieckich imion | 
polskich nazwisk tych ludzi jest zja- 
wiskiem b. charakterystycznem. W 
my z doświadczenia, że osobników ta- 
kich spotyka się czesto wśród najza- 
jadlejszych hakatystów. To też nie po- 
winno nas dziwić że w biurach tych 
ichmościów rewizja wykryła doku 
menty, świadczące o ich działalności 
politycznej, szkodliwej dla Państwa. 

Niemniej znamienny jest sposób 
jaki obrał koncern „Wspólnoty Inte- 
resów* by zamydlić oczy opinji po:- 
skiej i zniecierpliwionym władzom. 
Oto, na zjeździe jego członków posta- 
nowiono hutę „Bismarka* nazwać 
hutą... ,„Batorego*. 

Patrjoci! 

Теп gest efektowny i nie nie kose- 
tujący (najwyżej kilka szyldów i tro- 
chę nowych blankietów) nie przeszk : 
dza działać dalej w raz obranym kie- 
runku. Równocześnie z wiadomośc 
o przemianowaniu huty „Bismarka 
nadchodzi komunikat o likwidacji hu 
ty „Laura“. Zakład ten, unieruchomio 
ny już od dłuższego czasu, obecnie za- 
częto demontować. Żeby przypadkiem 
ktoś w przyszłości nie ożywił tej kon 
kurentki hutnictwa niemieckiego. 

Niszczą fabrykę. Niszczą w naszych 
oczach to, co stanowi część majątku 

narodowego. Osładzają nam tę piguię 
komedją patrjotyczną i śmieją się % 
kułak. A my co na to? 

Podobno niema ustawy, któraby 
zabraniała komuś niszczenia swej pry 
watnej własności. Huta jest także pry 
watną własnością niemieckiego kon: 
cernu. 

Czy nie czas zrobić z tem porzą- 
dek? 

PANACRIN 
tabletki do ssania 
CHRONIĄ SKUTECZNIE PRZED 

GPUPA 
| SANGCINA 

INFLUENZA 
LA80R CHEM.FARM. MAG.A.BUROWSKIEGO 
————— ZZO 
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Toć i lasy były ongi tylko prywat- 
ną własnością i wolno było wycisiać 
każdemu, kto je kupił, lub odziedzi- 
czył. Wikońcu jednak znałeziono spo- 
sób na ograniczenie tej swobody. P»- 
winnyby się znaleźć Środki i uz sa- 
mowolę kapitalistów obeycii prosa- 
dzących coraz bezceremonjalniej de- 
wastację przemysłu górnośląskiego. 

Chwila obecna bardzo temu sprzy- 
ja. bo dziś, zdaje się, niema stronnic- 

twa w Polsce, któreb nie przykias- 
nęło podjęciu odpowiednich kroków. 
Nadchodzące z Górnego Śląska infor- 
macje o coraz to nowych prowoka- 
cjach tamtejszych „volksbundowców* 
zdążyły już zjednoczyć opinję puh- 
liczną, : 

Kryzys — czy jest on ustrojow y, 
czy konjunkturalny — musi ostatecz: 
nie minąć. To, że jakaś fabryka 
lub kopalnia stoi teraz bezczynna, nie 
dowodzi, iż w przyszłości nie będzie 
krajowi potrzebna. Zbrodnią więc jest 
jej niszczenie. Mamy tego dowód np. 
w Łodzi, gdzie w murach zastygłyca 
do niedawna fabryk zaczyna odżywać 
pracowity ruch, w nadziei wskrzesze- 
nia stosunków handlowych z Rosją 

Ciągłe wiadomości o zatapianiu 

kopalni na Górmym Śląsku i demos 
towamiu hut dowodzi poważnej w 
ustawodawstwie luki. 

Benedykt Hertz. 

WSI BNS K i 

SPRAWY BIAŁORUSKIE 
W Z. S. R. R. 

Pragnąc zaskarbić sobie ruchy na 
rodowościowe różnych narodów, w 
skład Związku Socj. Rep. Radzieckich 
wchodzących, Sowiety, tworząc sze- 
reg republik, stworzyły też i Białorus 
ką Republikę Sowiedką. Przez długi 
czas owa „Republika była mirażem, 
na który utęsknionem okiem poglų- 
dały masy białoruskie w Polsce, w 
rząc, że tam się wykuwa kultura bia- 
łoruska. 

Przez pewien czas tak też było i 
stotnie. Lecz z biegiem czasu popiera 
nie ruchów narodowościowych [przes 
tało leżeć w interesie Sowietów i zaczę 

ła się stopniowa ich likwidacja. Zaczę 
ło się fabrykowanie szłtuczne procesów 
politycznych, które wyrywały z pos- 
ród miejscowego społeczeństwa najź- 
dolniejsze, najproduktywniejsze jed- 
nostki, w ten sposób w r. 1931 omal 
nie doszło do inscenizacji procesu i 
w Mińsku, lecz wobec cofnięcia prze: 
oskarżonych swych zeznań, złożonych 
w /pierwszym okresie badań ograniczę 
no się zamiknięciem dziesiątków pra 
cowników kulturalnych w obozach 
koncentracyjnych, bądź zesłaniem w 

głąb Rosji. 

W ostatnich miesiącach nowy cioś 
spadł na kulturę białoruską. Mamy na 
myśli reformę pisowni białoruskiej, 
zarządzoną dekretem rady komisarzy 
ludowych B. S. R. R. 

          

Otwarcie nowego portu w Halfie. 

  

W Haifie w północnej Palestynie wybu- 

dowany został kosztem  1,250,000 funtów 

szterlingów wielki port. Otwarcia portu, be- 

dącego po Marsylji największym portem 

śródziemnomorskim, dokonał wysoki komi- 

sarz dla. Palestyny generał Artur Grenfeil 
Wanchope. 

Na zdjęciu — moment z uroczystości o'- 
warcia portu, Wysoki Komisarz przechodzi 
przed frontem kompanji honorowej. 

Bezwątpienia potrzeba reformy pi 
sowni białoruskiej dojrzała. Napisana 
przez b. przywódcę Hromady Bronis- 
ława Taraszkiewicza gramatyka, wy- 
magała (przeirzenia i oczyszczenia jej 
z miepotrzebnego balastu. Być może, 
że mauczycielstwo ludowe w BSRK, 
(podczas swojej [pracy szkolnej odczu- 
wało silniej od innych potrzebę udos- 
konalenia pisowni ojczystej. Być mo- 
że gdrywały się głosy, nawołujące ku 
temu. I oto w dniu 15 września rb. u- 
kazuie się dekret o reformie pisowni. 

Wiceprezes Białoruskiej Akademj' 
Nauk tow. Dąbal wyjaśnia w prasie 
mińskiej iż pomieniona reforma ma 
na celu oczyszczenie języka białorus 
kiego od naleciałości, wprowadzonych 
przez białoruskich demokratów naro 
dowych, którzy rzekomo usiłowali u. 
tworzyć sztuczną ba1jerę między jęz. 

białoruskim a rosyjskim, drogą wyeli 
minowania zeń elementów rosyjskich. 

Reforma obejmuje 27 osobliwości 
jęz. białoruskiego „reformując* go w 
ten sposób, iż one tracą swe brzmienie 
białoruskie i upodabniają się do rosyj 
skiego, a niektóre z nich wprost » 
zamienione wyrazami rosyjskiemi. 

Tak ważny akt kulturalno-nauko- 
wy odbywa się bez udziału sił nauko 
wych, staje się zarządzeniem admini- 
stracyjnem, którego nikt nie poważy 
się nie spełniać. 

Co najciekawsze, że dekret o r=- 
fonmie pisowni przypada niemal w j* 
dnym czasie z przybyciem do Mińska 
autora reformowanej gramatyki B. Ta 

    

. raszkiewicza, bez wiedzy i aprobat; 
tegoż. To już nietylko brak niezbęd- 
nej w podobnym wypadku kurluazji, 
lecz coś więcej. 

Bezwzględnie dla Białorusinów za 
rządzemie rady komisarzy ludowych 
jest cicsem bolesnym. Etnograficzna 
Białoruś przepołowiona traktatem rys 
kim, dziś doznaje nowego podział::. 
Pomimo bowiem kopców granicznych 
dotąd Białorusini z tei i tamtej strony 

    

granicy mieli wspólny język. wspólną 
pisownię. Z biegiem cza iążka dru      

kowana w Mińsku będzie robiła na 
Białorusina wileńskiego wrażenie dru 
kowanego słowa pełnego błędów orto 
graficznych / vice Versa. 

Białorusini, zamieszkujący w Poi- 
see, jak było do przewidzenia refor- 
my sowieckiej nie uznali. Odbył się 
szereg protestów przeciwko rusyfiko - 
waniu języka białoruskiego przez bo! 
szewików. W BSRR. zaczyna się pla 
nowa likwidacja kulturalnych zdoby 
czy białoruskich. Miraż się rozwiem 

   

  

  

Proces o podpalenie Reichstagu. 

Labirynt sprzecznych zeznań. 
BERLIN, (PAT). — W 38 dniu procesu > 

podpalenie Reichstagu przesunął się przez 
salę sądową szereg świadków, m. in. Rosner, 
dziennikarz z Pragi, Lisiczewowa, pochodzą- 

ca z Rosji, pewien b. poseł komunistyczny. 
sprowodzony z obezu koncentracyjnego -- 
it d. 

Przedmiotem ożywionych rozmów i dys 
kusji zarówno w prasie jak kśród ipubliczno 
ści jest dziś van der Luebbe, który względ: 
nie świeżo wygląda i z żywem stosunkowo 
zainteresowaniem przysłuchuje się przebie- 
gowi rozprawy i tak jak wczoraj zaniechał 
chronicznej dotychezas  małomówności. 

Zeznawał świadek Kaempfer, komunista, 

u którego mieszkał w r. 1932 osk. Popow. 
W czasie konfrontacji świadek poznaje Po- 
pową i: Tanewa. Świadek był również czion 
kiem f. zw. czerwonej formacji. 

Adwokat Teichert zapytuje świadka, czy 
w mieszkaniu jego drukowano ulotki komu 
nistyezne. Świadek odpowiada twierdząco i 
daje bliższe eo do tego wyjaśnienia. Świa- 
dek był kilkakrotnie karany za kradzież i 
cszustwe. 

Zeznania świadka Kaempfera obciążaja 
oskarżonych Bułgarów i Torglera. Wzięty 
w krzyżowe pytania przez oskarżonych i ob- 
ronę, Kaempfer plącze się w zeznaniach. 

|. Ożywienie zapanowuje ma sali, gdy zwra 

ca się do świadka z szeregiem pytań озк. 
Dymitrow. Czy ówiadek istotnie był człon 
kiem |partji komunistycznej, czy też człon- 
kiem t. zw. „czerwonej pomocy*? 

Świadek: 'Należałem do niemieckiej par 
tji komunistycznej. 

Dymitrow: Takich elementów komunizm 
migdy nie tolekował 'w swych szeregach. Tę 
uwagę Dymitrowa przerywa prokurator, mó 
wiąe: 

Wszak Dymitrow był kilkakrotnie kara- 
my. — Dymitrow zrywa się z oburzeniem: 

Tak ale karany za polityczne przestępst- 
wa. 

Na tle drastycznych pytań 'Dymitrowu 
przyehodzi do ostrego starcia z przewodni- 
czącym, który nie dopuszcza, Dymitrowa do 
głosu. х 

Dymitrow: Czy šwladkowi wiadomo, że 
„Czerwona Pomoce zajmowała się stosowa 

  

TYGRYS LUDOŻERCA. 

Słynny podróżnik i badacz szkocki For 
bas opowiada następującą przygodę, jaką 
przeżył na Sumatrze: 

Pewnego popołudnia powracałem z lasu 
ze swoimi ludźmi, którzy ścinali drzewa. Jak 
zwykle — szliśmy gęsiego. Nagle z gęstwiny 
przydńożnej wyskoczył tygrys i w mgnieniu 
oka powalił idącego o kilka kroków prze- 
demną młodego tubylea. 

Z cbawy, aby nie trafić człowieka, nie 

śmiałem strzelać; jednak ojciec jego, który 
szedł tuż przed nim, uzbrojony we włócznię, 
skoczył na tygrysa i zadał mu potężny cios. 

instytucją bankową w Polsce 

jest 

Čeniralna Kasa (półek Rolniczy! 
istniejąca od roku 1909 i działająca na całym ohszarze Rzeczpospolitej. 

resów kraju, 

niejszą rzeszę wytwórców — 
a temsamem łagodzi skutki 

IM daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 

i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 

gdyż wspiera kredytem najlicz- 
drobnych rolników, 
kryzysu rolniczego 

SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ KASIE 
OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE, 
ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE! 
WILNO, MICKIEWICZA 28, TEL. 13-65.   

Z wrażeń na Sumatrze. 
Zwierzę wypuściło swój łup i wśród groź 

nych krzyków otaczających je ludzi zniłło 
w gęstwinie. 

Wszystko to było dziełem kilku sekund 
Uderzenie łapy tygrysiej nie było snać bas- 
<zo silne, pazury wpiły się jednak głęboko 
w pierś i ramię, gdyż nieszezęsna ofiara, pe 

przeniesieniu do pobliskiej wsi, żyła załed- 
wie kwadrans czasu, 

Nazajutrz zbudziła mię głośna wrzawa. 

Usłyszałem krzyki, bieganinę i powtarzające 
się słowo „matjan* (tygrys). Zerwałem sie, 
nabiłem fuzję t wybiegłem z domu. 

Cała wieś była na nogach, wszysey po- 
trząsali włóczniami malajskiemi, oszezepami 
wczorajszy tygrys odszukał swoją ofiarę i 
odważył się wejść w sam środek wsi, Zna- 
lazł się © jakieś dwanaście metrów od cha- 

ły, która stała wpobliżu domu zmarłego. 

Krzyki wypłoszyły go zpowrotem w gęs'- 
winę leśną, otaczającą wieś, gdzie pościg 
za drapieżnikiem był niemożliwy. 

Gdy po krótkiej pogoni powróciłem da 
wsi, zwłoki wynoszono właśnie wśród prze- 
ae lamentów płaczek, aby je pogrze- 

ać 
Wykopano grób głębszy niź zazwyczaj 

i lepiej zaopatrzono go od góry, — gdyż 
mieszkańcy wsi zapewniali, że tygrys napew 
no będzie próbował odkopać zwłoki. 

I isįo/nie — okazało się, że w nocy t 
grys przybył nad grób, usiłując odgrzel 
ofiarę, którą uważał za swoją zdobycz, Pod- 
czas mastępnej i kilku dalszych nocy cza- 
wałem nad grobem, ale tygrys nie zjawił się 
na „sehadzkę*, Przychodził natomiast zaw 
sze, kiedy mnie nie było. 

Postanowiłem więc z pomocą swoich *" 
dzi zbudować potrzask, aby go schwytać, 
kiedy znowu przyjdzie. Otoczyliśmy wyso- 
kim płotem wszystkie miejsca, skąd można 
było dostać się do grobu i pozostawiliśmy 
tylko jedno dojście, zagrodzone przeciągnię 
tym luźno sznurem, Sznur ten połączony był 
z ziełoną trzciną bambusową, długości oko 

    

   

ło dziesięciu metrów, którą wspólnemi siła 

mi przygięliśmy do ziemi, umocowawszy na 
kofcu ostrą włócznię. Broń tak była uloko- 
wana, że gdyby tyrgys szarpnął sznur i zwel 
nił przez to bambus, zastołaby rzuęona wpo 
przek wąskiego wejścia. 

Co wieczór, przez sześć dni zrzędu na- 
stawialiśmy potrzask, ale tygrys nie zjawiał 
się. Siódmego dnia zaprzestaliśmy więc ło: 
wów. Już nazajutrz rano okazało się, że zwie 
rzę było w oparkanieniu. Wieczorem kaza- 
łem więc znowu nastawić pułapkę. 

Wezcesnym rankiem następnego dnia zbu 
dziła mię głośną wrzawa. Okazało się, że pu 
łapka została w nocy wprawiona w ruch, 
włócznia złamana, ale drapieżnika nie znale 
ziono. 

Uzbreiliśmy się natychmiast, aby przeszu 
kać las. Krew na ostrzu włóczni dowodzita 
że tygrys został ciężko zraniony i nie może 
być daleko, Istotnie — w odległości zaledwie 
trzydziestu kroków leżało w lesie martwe 
zwierzę. Przebity nawyłot włócznią, olbrzy- 

mi kot przesadził ogrodzenie i padł potem 
martwy. 

Gdy tylko rozniosła się wieść, że znale 
ziono zwłoki tygrysa, ze wsi zbiegli się męż 
czyźni, kobiety, dzieci aby ujrzeć trupa swe 
go wroga. Każdy, z wyjątkiem najmłodszych 
dzieci przyniósł z sobą oszczep lub nóż. 

7 trudnością udało mi się grożbami za 
pobiec, aby każdy z oheenych miezafopuił 
broni w ciele martwego zwierzęcia. Z jakaż 
dziką rozkoszą i mściwością sycili się tu- 
byley widokiem martwego drapieżnika. W 
kałuży krwi, która ołaczała zwierzę, zanu 
zali broń, aby osiągnąć przez to odwagę ty 

grysa, a kaźdy oeterał płaz swego oszczepu o 
jego skórę, aby udzielić w ten sposób sws- 
jej broni siły i dziełności tego potężnego ra 
busia. ; 

Kiedy šciągnieto ze zwierzęcia skórę, ze- 
brała się gromadka ludzi, któryeh krewnt 
padli kiedyś ofiarą tygrysów. Każdy chciał 
dostać kawałek mózgu lub serca, aby — zja 
dając — pomścić śmierć swoich bliskich. 

niem terroru wobee faszyzmu? Równocześnie 
Dymitrow czyni ruch, jakgdyby mierzył 2 

karabinu, co wywołuje ogólną wesołość, 
Świadek przeczy i wyjaśnia, że celem 

„Czerwonej Pomocy była zkcja humaniłar 
na na rzeez proletarjatu. 

Dalsze pytania Dymitrowa wywołują du 
że mapięcie na sali. Dymitrow, nawiązując 
de zeznań ministra Goeringa, w sprawie — 
„Czerwenej Pomocy* pragnie złożyć dłuż- 
sze oświadczenie, do czego przewodniczący 
nie dopuszcza. 

Powstaje wrzawa, zakończena odebraniem 
głosu (Dymitrowowi. 

"W ydalszym ciągu rozprawy staje przed 
sądem żona świadka Kaempiera, która wy 
bucha nerwowym płaczem. Wskutek tego 
przewodnieząty przerywa rozprawę. 

W czasie popołudniowej rozprawy pow- 
szechną uwagę zwracała zmiana w zachowa 
niu się van der Luebbego. Luebbe chwiej- 
nym krokiem zbliżył się do swego miejsea. 
a blady i znów tępym wzrokiem wodzi po 
sali. I 

Świadek Kaempferowa przez dłuższą ehwi 
lę wpatruje się w oskarżonych, poczem, wska 
zując na oskarżonego Popowa, stwierdza, że 
twarz jego wydaje się jej znajoma, jednak 
nie może tego powiedzieć z całą pewnością. 

Następne zeznania. Kaempferowej doty: 

czą dalszych szczegółów rzekomego zańmie 

szkiwania Popowa w jej mieszkaniu . 
W związku z zeznaniami Kaempferowej 

oskarżony Popow kategorycznie stwierdza, 
że w okresie podanym przez świadka, miesz 
kał w Rosji. Okoliczność tę już potwierdzi 
io kilku Świadków. Popow stwierdza dałej, 
Że zeznania Świadka skonsułruowane są na 

podstawie niemieckiej prasy t stanowią wie 
rutne kłamstwo. Również i oskarżony Ta- 
new zeznaje że od lipca do końca września 
rb. mieszkał w Bułgarji. 

Świadek Kaempferowa podtrzymuje jed- 
nak nadal swe zeznania. Wywołuje to а 

reakcję Popowa, który protestuje przeciwko 
twierdzeniom świadka i rzuca wyzwiska tru 

dno zrozumiałe dla ucha. 

Następnie kiłka pytań posławił oskarże 
ny Dymitrow, prosząc o wyjaśnienie, dlacze 
go świadek Kaempfer (mąż Kaempłerowej) 
na dwa dni przed wezwaniem na rozprawę 
był przesłuchiwany przez policję. Świadek 
Kaempfer oświadcza, że powodem tego był 
artykuł w prasie, który wymieniał jego naz 
wisko. To właśnie spowodowało, że zdecydo 
wał się wyznać prawdę, czego przedtem nie 
chciał uczynić. 

Nadprokurator Werner wyjaśnia, że pe: 
wien komisarz policji zameldował mu, że 
Kaempier chce złożyć oświadez. Ta właśnie 
okołiezność wpłynęła na zarządzenie przez 
nadprokuratora przeprowadzenia przesłucha 
nia policyjnego świadka Kaempfera. W tejże 
chwili obrońcy stwierdzają. że wobee karai 
ności świadka Kaempfera i wobec sprzeczno 
ści w jego poprzednich it obecnych zezna- 
niach nie może być mowy © zaprzysiężeniu 
świadka, który jeszcze we wrześniu r. b. usi 
łował uciec do Francji. i 

Następnie zeznawał Świadek Passewald, 

jeden z kontrolerów kina, w którem kry'y 
cznego dnia byli oskarżeni Popow i Tanew 
Świadek przeczy, jakoby widział na sali os- 
karżonych Bułgarów. 

Jako następny świadek zeznawał Ettner, 
w którego mieszkaniu oskarżony Torgler w 
dzień pe pożarze, w godzinach porannych, 
odbył kilka rozmów telefonicznych. Świa 
dek przechodząc przez pokój kilkakrotnie 
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„Znak czasu”. 
„Vilniaus Ritojus* w numerze z dnia 8 

listopada rb., w artykule p. t. „Znak czasu” 

podaje następującą wiadomość: 

„Po znalezieniu w podziemiach Każedry 

prochów Kazimierza Jagiellończyka oraz Zyg 

munrnta Augisia, króla Polski i księcia Li- 

wy, Szezątki tych dwóch ludzi były. umies:- 

czone w specjalnie urządzonych krypiach, 

naokoło zaś we wszystkieh kątach  sufiiu 

rozwieszono orzełki. Jeżeli się nie mylimy, 

Kazimierz Jagiellończyk był i wielkim księ 

ciem Litwy, którego godłem państwowem by 

la — Pogon“. 

Informacje zawarte w cytowanym artyku 

le mają istotnie sensacyjny charakter! Jakżez 

chytrze i podstępnie informowano dotąd. że 

odnalezione zostały szczątki Aleksandra Ja 

giellończyka, żon Zygmunta Augusta — Elż 

biety I Barbary oraz serca Władysława IV! A 

może poczyniono dodatkowe odkrycia, któr: 

zatajono przed społeczeństwem? Tylko jak 

to się stać mogło, że spoczywające w kated- 

rze wawelskiej szczątki Kazimierza Jagielloń 

zyka i Zygmunta Augusta znalazły się nag- 

le w katedrze wileńskiej? 

Amtor notatki z głęboką erudycją i niezwy 

kle subtelną ironją stwierdza, że Kazimierz 

Jagiellończyk i Zygmunt August byli nietylko 

królami polskimi, ale i książętami litewskimi, 

a godłem ich państwowem była Pogoń. Mo 

żemy to rozszerzyć: wielkim księciem fiitews 

kim był też Aleksander Jagiellończyk i Wła 

dysław IV, a wielkiemi księżnami — Elżbieta 

i Barbara, żony Zygmunta Augusta. Pamięta 

my o tem dobrze i szanujemy wspomnien'a 

współnej wielkiej przeszłości Polski i Litwy. 

Nie zapominamy też, że na kariuszu herbo 

wym Rzeczypospolitej umieszczane były obok 

siebie: Orzeł i Pogoń. 

Czyby nie było warto, zanim stawia się za 

rzut pominięcia Pogoni w tymczasowem manu 

zoleum, udać się do Katedry (wstęp dozwolo 

ny codziennie) i choćby rzucić okiem na de 

koracje mauzoleum, urządzonego w dawncj 

kaplicy królewskiej (a nie w kryptach!): na 

wielkich paludamentach, zwisających w naro 

żach kaplicy — Orzeł i Pogoń, na kataf»t 

kach wyhaftowane łarcze herbowe z Orłem i 

Pogonią. Cóż jest znakiem czasu? — chyba 

ignorancja i zła wola autora artykułu w „Vił 

niaus Rytojus*. a z. 
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„Košciuszko“ ratuje załogę 
tonącego statku. 

WARSZAWA, (PAT). — W dniu 14 bm 
statek linji okrętowej Gdynia. — Ameryka 
„Kościuszko*, znajdujący się pod dowódz 
iwem kpt. Borkowskiego, uratował załogę 
tonącego rybackiego niemieckiego parostat 
ku „Horst Wessel“. Cala załoga w liezb'e 
12 esób została wyratowana i znajduje się 
na pokładzie statku „Kościuszko*, zdążające 
go z Nowego Yorku do Kopenhagi a następ 
nie do Gdyni. Kaiastrofą „Horst Wessela* wy 
dzrzyła, się w odległości 30 mil angielskich 
na północ od Skagen w Jutlandji, 

„HORST WESSEL* ZATONĄŁ. 

WARSZAWA, (PAT). — O godz. 23 kpi. 
Borkowski nadesła! z pokładu okrctu „Ro 
śeiuszko* do dyrekcji linji okrętowej Gdynia 
— Ameryka, następujący telegram: 

Około godziny 22, wobec silnej fali, kpt 
Borkowski ściągnął ze statku „Horst Wessef 
załogę (jeden ofieer i 4 marynarze). W kilku 
minut później statek „Horst Wessel* zato- 
nął. „Kościuszko* hołował statek „Horst Wes 
sel“ około 6 godzin. Okręt „Kościuszko zdą 
ża do Kopenhagi. 

GIEŁDA 
CEDUŁA URZ. WIL. GIEŁDY PIENIĘŻNEJ 

z dn. 14 bm. 1933 r. 

Londyn w żądaniu28,80, w płac. 28,49, 

Paryż w żąd. 35, w płac. 34,50, Szwajcacja 
w. żąd. 173, w płac. 172,50. 

Ruble złote (za 10) w żądaniu 47,50, — 
w płaceniu 47,20. 

Akcje Wil. Banku Ziemskiego (nomin. ce 
na 150) w tranz, 35. 

  

Dla Dzieci! 

= dzieci nasze 
zdrowo rosły 
niezbędne są dla 
ich organizmu 
odżywcze tłusz- 
cze, wzmacnią- 
jące i rozwijają- 
ce kościec sole 
wapniowe i inne krwio twórcze 
składniki. Emulsja tranowa 
Scotta zawiera właśnie ko- 
mieczne dla wzrostu dziecka 
substancje w postaci najlep- 
szego, norweskiego tranu wą- 
trobianego o standaryzowanej 
ilosc) jednostek witamin A iD 
z domieszką soli wapniowych. 
Emulsja tranowa Scotta wy- 
różnia się przyjemnym sma- 

kiem i dlatego tak chętnie 
piją ją wszystkie dzieci. 
Pamiętajcie więc dla wa- 
szego dziecka: prawdziwa 

  

    

  

SCOTTA 
Do nabycia już od Zi. 2.— 

  

  

słyszał, że Torgler zapewniał, że udaje się 
do prezydjum polieji. Świadek potwierdza, 
że Torgler był oburzony z powodu podejrze 
nia o współudział w zbrodni. 

Następnie wprowadzono na salę pod es 
kortą byłego posła komunistycznego Kaspa- 
ra, który został przyprowadzony z ohozu 

koncentracyjnego. Kaspar, powołując się na 
przeczytanie przez przewodniczącego zezna 

mia świadka Kunschaka, zaznacza, że do 

zenań tego Świadka mie przywiązuje żadnej 
wagi, gdyż są one stekiem kłamstwa. Kuns- 
chaka mie zna ani z widzenia, ani z nazwi 
ska i migdy z nim nie rozmawiał, 

Na pyłanie adw. Sacka, czy świadek był 
w dniu 27 lutego rb. w Reichstagu, Kaspa“ 
odpowiada przecząco. Zeznaje dalej że otrzy 
mał zawiadomienie, iż na dzień 28 lutego = 
więc na dzień po pożarze, miała się odbY 
w Reichstagu konferencja w sprawie wspó! 
nego frontu komunistów z socjal — demokra 
tami, Na konferencji tej miał być również 
Torgler. Zeznania Kaspara, dotyczące osoby 
oskarżonego Torgłera i jego roli politycznej 
Są dla oskarżonego korzystne W zakończeniu 

zeznań Kaspar stwierdza, że żadnego z oskar 
żonych Bułgarów nie zma. 

+ 

4 
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Wybory do rad gromadzkich. 
Zwyciestwo list prorządowych. 

Dziś podsumowane zostaly wyni- 
ki wyborów z dnia 13 bm. w wojewó 
dztwie wileńskiem z powiatów Moło- 
deczno, Šwieciany, Wilno-Troki, Po- 
stawy, Oszmiana, Wilejka, Brasław. 

Brak wyników z powiatu dziśnieńskie 
go.. 
4 Ogółem akcja wyborcza obejmo- 
wała 225 (fromad, podzielonych na 

519 okręgów. Mandatów przypadło 
420, z czego BBWR uzyskał 4149, o- 

pozycja 58. 
W poszczególnych powiatach wy 

miki były następujące: 

Mołodeczno: — 28 gromad i tyleż 
okręgów. BBWR uzyskał 487 manda 
tów, opozycja I mandat. 

Święciany: — Gromad 26, okręgów 
178. BBWIR — 441 mandatów, wystę 
pujący samodzielnie Litwini — 17 
mandatów. 

/ilno-Troki — Gromad 78 i tyleż 
okręgów. BBWR — 1389 mandatów, 

opozycja — 3. 
Postawy: — Gromad 6, okręgów 3: 

BBWR 115 mandatów, opozycja %. 
Gszmiana — 16 gromad i tyleż ok - 

ręgów. Wyłącznie mandaty BBWR — 

322. 
Wilejka — gromad 55, okręgów 73 

BBWR — 1029, opozycja 18. 
Brasław — gromad 16, okręgów 

111. BBWR —— 360, opozycja 8. 

Przeciętna frekwencja na ierenie 
powyższych powiatów ponad 40 proc 
Zaznaczyć należy iż głosowania nie by 
ło w 488 okręgach, wobec zgłoszenia 
tylko jednej listy BBWR, której kan- 
dydaci zdobyli ten samem wszy: 
mandaty w tych okresach. Głosowa- 
nie jawne odbyło się w 24 wypadkach 
tajne w 5 wypadkach. W jednym z ok 
ręgów powiatu postawskiego głosowa 
nie nie odbvło się z powodu niesła 
wiennictwa przewodniczącego komisji 
z przyczyn usprawiedliwionych. 

Akcja wyborcza przebiega wszę- 
dzie bardzo spokojnie. Ludność z uf- 
nością grupuje się dokoła komitetów 
gminnych BBWR, z ramienia których 
była przeprowadzona akcja w terenie. 
Jaskrawych wystąpień opozycji nię- 
dzie nie było. Jak już wvnika z poda 
nych wyżej rezultatów, żądanie głoso 
wania jawnego, a tembardziej tajnego 

zaliczyć należy do sporadycznych wy- 
padków. 

  

  

  

   

  

WARSZAWA (Pat). Z woj. wołyń 

skiego donos że na terenie powia- 

  

   ЭГУ 
WARSZAWA 

Do nabycia w pierwszorzędnych 

magazynach gelanteryjnych. 

  

Zarząd Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości dłużników, 

1| że za mieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Wilnie, w 
obecności Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 29 grudnia 1833 roku, a jeśii 
pierwsza nie dojdzie do skutku, druga — 15 stycznia 193£ roku. Licytacje rozpoczną się o godz. 12 w poł.; 2) że zgodnie z $ 84 Statułu Towarzystwa licytacja się rozpocznie od sumy 
mieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej wszystkich zaległości w ratach, oasetek za zwłokę, wszystkich wydatków uskutecznionych na 
rachunek dłużnika, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytac- 
ji, przyczem ma nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od miej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowaną 
zgodnie z planem konwersji pożyczek i łistów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji, mogą przeglądać w biurze 
Towarzystwa (Wilno, Jagiellońska 14) w godzinach urzędowych (od 9 do 2 po poł.) lub w odnośnych księgach hip. o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczące 
zastawu mieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do licytacji winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości (prócz 
rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927), zategłych podatków oraz wydatków związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma zaofiarowana na licy- 
tacji za potrąceniem złożonego wadjum, nieuiszczonej pozostałości pożyczki, raty bieżącej z naležnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowanej części rat za łata 1925, 1926 
i 1927 a również opłaty aljenacyjnej winne być uiszczone w ciągu dni 14 od dnia licytacji: w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wymienionych należności, nabywca traci 
złożone przy licytacji wadjum, które będzie użyte na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika, i opłat należnych Towarzy- 

gromad 225 wszędzie przeszły listy 
prorządowe. W 5 gromadach zostały 

złożone przez miejscowych Ukraińców 
protesty. 

tu krzemienieckiego na ogólną ilość 
Z woj. nowogródzkiego donoszą. 

że w pow. nowogródzkim wybrano 93 
rady gromadzkie. Prawie wszędzi:: 
zgłoszone były tylko listy prorządowe 
W pow. nieświeskim wybrano 230 rad 
gromadzkich. Wszędzie przeszły listy 
prorządowe. W pow. słonimskim listy 
Bloku uzyskały olbrzymią większość 
W pow. baranowickim złożono trzy 
skargi przez opozycie jedną przez 
przedstawicieli listy prorządowej. Lis- 
ty Bloku przeszły druzgoczącą więk- 
szością. 

W woj. kieleekiem w pow. sand.- 
mierskim na ogólną liczbę 209 wybra 
nych rad w 199 przeszły listy prorzą- 
dowe. W pozostałych 10 gromadach 
były zgłoszone także inne listy. Głoso 
wanie w tych gromadach dało 85 rad- 
nych z list prorządowych. W 96 ra- 
dach wybranych na terenie pow. kie- 
leckiego przeszły wvłacznie listy pro 
rządowe. W pow. włoszczewskim gło 
sowanie dało na ogólną ilość 538 rad 
nych 482 radnych z list prorządowych, 
co stanowi około 80 proc. 

SIEDLCE, (PAT). — Wybory do rad gsa 
madzkich na terenie pow. siedleckiego daży 
wyniki następujące: Do 200 rad gromadz- 
kich w 22 gminach lista Nr. 1 (prorządowa) 
otrzymała 2827 mandatów, listy opozyjne — 
27 mandatów. 

Zwinięcie urzędu celnego w Dziśnie. 
„Monitor Polski* ogłasza rozporzą 

dzenie Ministra Skarbu z dn. 31 paź- 
dziernika rb. w porozumieniu z min. 
Przemysłu i Handlu oraz min. Spr 
Wewn. w sprawie zwinięcia urzędu 
celnego w Dziśnie: 

„Na podstawie art. 4 ustawy z dn. 
31 lipca 1924 roku w przedmiocie u- 
regulowania stosunków celnych zarzą 

dzom: w okręgu administracyjnym 
Dyrekcji Ceł w Warszawie zwija się 
Urząd Celny w Dziśnie. Likwidację 
Urzędu Celnego w Dziśnie poleca się 
Urzędowi Cełnemu w Drui, Rozporzą 
dzenie niniejsze wchodzi w życie # 
dniem ogoszenia*. 

Za Ministra Skarbu (—) Adam Koce 
podsekretarz stanu. 

Plenum Komitetu Pożyczki Narodowej. 
Wileński grodzki komitet Požyc7- 

ki Narodowej komunikuje, że dnia 17 
bm. o godzinie 10-ej rano w sali po 

siedzeń Rady Miejskiej odbędzie się 
plenarne posiedzenie Komitetu Poży- 
czki Narodowej. 

  

Utopiła się w Wilence. 
Wezoraj o godz. *12 w poł. w Ogrodzie 

Bernardyńskim miał miejsce następujący wy 

padek: 
Przechodnie idący aleją wzdłuż brzegu 

Wilenki, zauważyli jakąś nieznaną kobie/c, 
która zbiegłszy wdół, rzuciła się do rzeki 
i zaczęła tonąć. 

Mimo, iż wypadek miał miejsce w bialy 
dzień i na oczach przechodniów, samobój: 

ezyni nie zdołano uratować. 

Z rzeki wydobyto desperatkę już mari- 
wą. 

Z polecenia prokuratury zwłoki przewie- 
zieno do kostniey przy szpitalu Św. Jakóha. 

Nazwiska samobójezyni ze względu na 
brak przy niej dokumentów nie zostało na; 
razie ustalone. fe). 

Tajemniczy strzał do pociągu. 
Wileńska Dyrekcja P. K. P. otrzymała 

wczoraj telefoniczną relację ze stacji Rybni 
ea, położonej za Grodnem przed Druskienika 
mi, iż do pociągu osobowego Nr. 711, zdąża 
jącego z Warszawy do Wilna, oddany został 
strzał rewolwerowy, przyczem kula trafiła 
do jednego z przedziałów pierwszej klasy. 

Jok nas informują przebieg wypadku był 
nasżępujący: 

W kilkanaście minut po odejściu wspom 
nianego pociągu z Grodna w kierunku Wilna 
pasażerowie znajdujący się w jednym z prze 
działów pierwszej klasy, usłyszeli magle 
trzask szyby i gwizd (kuli. Zaraz potem zau 
ważyli w samym rogu szyby z lewej strony 
nieduży otwór, rozsypane па ławee szkło i 
zorjentowałi się, że do przedziału oddane 

strzał. Przy bliższem obejrzeniu stwierdziii, 
że kula przebiwszy szybę, utkwiła w podu 
szee ławki po przeciwiegłej stronie. 

Jeden z pasażerów, którym okazał się 
kontroler «dyrekcji P. K. P., niezwłocznie za 

meldował o wypadku kierownikowi pociągu, 
a następnie, na najbliższej staeji kolejowej 
Rybnicy — kierownikowi ruchu. 

Przedział został natychmiast zamknięty 
do dyspozyeji władz śledczych w Wilnie. — 
Dopiero po przybyciu pociągu do Wilna obej 
rzano dokładnie przedział i stwierdzono, że 
strzał oddany został zgóry nadół, © ezem 
świadczy kierunek kuli. Wniosek łen poi 
wierdza również fakt, że w tem miejscu, 
gdzie padł strzał, z jednej strony toru znaj 
duje się wysoki nasyp. 

Na miejsce wypodku wyjechała komisja 
Śledcza. Dalsze dochodzenie prowadzą wła- 

dze kolejowe oraz władze bezpieczeństwa 
publicznego woj. białostockiegoł 

Wypadek nie pociągnął za sobą ofiar w 
ludziach tylko jdzięki temu, iż obaj znajdu 
jący się w przedziale pasażerowie siedzieii 
po przeciwległej stronie, (e). 

WILL IE NO SRA 

Obchód 15-lecia Niepodiegło- 
ści w szkole handlowej 

Staszica. 
W. szkole handlowej im. Staszica zorgani- 

zowano w dniu 11 listopada obchód, na któ- 
ry złożyły się utwory i produkcje uczniów, 
«wobec grona nauczycielskiego i zaproszo- 
nych gości. 

Słowo wstępne wygłosił prof. Żukowskź, 
poczem szkolna orkiestra odegrała hymn 
państwowy pod batutą ip. Rutkowskiego. 
Przemówienie „Piłsudski a Niepodległość * 
wygłosił autor P. Rajski z IV klasy. Chór 
szkolny odśpiewał „Za naszym wodzem 
pod kierunkiem prof. Fadaneili „Dwóch gre 
nadjerow“ Lachmanno odšpiewal bas Ma- 
sewicz z Il-ej; „Defiladę śmierci* pióra p. 
Rajskiego wygłosił F. Wazakielis z IV kl, 
zaś „Na grobie Hejzera* odśpiewał baryton 
p. Rajski, wreszcie zakończono „Pierwszą 
Brygadą” wykonano przez chór i orkiestrę. 

Ogólnie się podobały występy solistów, 
ale wogóle należy z uznaniem powitać wy- 
siłek młodzieży, która samorzulnie zorgani 
zowała obchód i dołożyła wiele starań hy 
całość wypadła harmonijnie i odpowiednio 
do powagi chwili. 

Nos.rój panujący w szkole wytwarza 
właśnie atmosferę dającą w chwiłe uroczy 
stości narodowych odpowiednio serdeczne 
ciepło i ząpał tak potrzebny młodzieży. R. 

W więzieniu Łukiskiem. 
Dnia 10 listopada rb. o godz. 18 w wię- 

zieniu karno-śledczem ma Łukiszkach w 
świetlicy więziennej pięknie udekorowanej 
odbyła się uroczysta akademja, dla perso 
nelu więziennego i rodzin funkcjonarjuszów, 
ku uczczeniu rocznicy 15-lecia Niepodległoś- 
<i Państwa Polskiego. Na program złożyło 
się 1) Inscenizacja, Litanja Pielgrzyma A 
Mickiewicza; 2) Prelekcja n. it. święta na- 

rodowego wygłosiła nauczycielka więzienna; 
3) Hymn państwowy wykonała orkiestra 
straży więziennej; 4) Chór szkolny odśpie- 
wał: Sztandar Polski, Kreml — Lachowicza, 
Jedzie, jedzie na kasztance; 5)  Recytacje 
okolicznościowe; 6) Koncert muzyki polskiej. 

Obecni byli. Naczelnik więzienia p. J. 

Czekałło, podkomisarze oraz wolni od służ- 

by z personelu więziennego. 

Śnieg. 
Wczoraj po południu spadł w Witnie ob 

fity śnieg. Wobec stosunkowo wysokiej ien 
peratury śnieg szybko tajał. 

Pożary. 
W folwarku Ustroń, gminy wiazyńskiej 

wybuchł peżar, skutkiem którego spaliła się 
stodoła ze zbiorami, uałeżąca do Sawieza P. 

Straty wynoszą 4300 zł. Przyczyny pożaru 
nie ustalono. 

   

    

* 
W kolonji Filipki, gm. krzywickiej, pod 

czas suszenia lnu, spaliła się łaźnia, należą 
ea do Jakubowieza Grzegorza oraz 32 kg. 
Inu i 10 kg. konopi, ogólnej wariości około 
200 zł. 

We wsi Słajkach, gm. ilskiej również pod 
€zas suszenia Inu spaliła się łaźnia Bochauna 
Antoniego. 

Piękna piątka. 

  

Cztery wspaniałe okazy chartów afgań-skich, kótre zdobyły nagrody na urządzonej 
obecnie w Londynie wielkiej wystawie psów. 

OBWIESZCZENIE. 
  

wierzycieli i innych osób zainteresowanych: 

stwu z wystawionych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

  

dajność światła i zużycie prądu. 

Wygląd zewnętrzny żarówki tego Ci nie 

powie — dopiero w użyciu poznasz jej wy- 

Kupuj 

więc tylko wysokogatunkowe, ekonomicz- 

ne żarówki znanej marki 

TUNGSRAM 
   

  WRECZ ZZA 

“ RADJO „Pax“ wojujący. 
WILNO. „Pax jest wojną* — głoszą reklamy. C» 

Ž s ж za nonsens — mruknie ktoś niezadowolony 
ŚRODA, dnia 15 listopada 1933 r. i z reklamowanego zestawienia — „Pax* zest 

7.00: Czas, Gimnastyka. Muzyka. Dzien / poprostu miesięcznikiem mającym pierwot-    

nik porauny. Muzyka. Chwilka gosp. dom 

11.30: Przegląd prasy. Wiadomomości o ek: 

sporcie. 11.456: Muzyka z płyt. 12.05: Czas. 

Muzyka. Dziennik południowy. Kom. meteor. 

Giełda roln. 15.40: Koncert kameralny. 16.10: 

Audycja dla dzieci. 16.40: „Literaci wilefsev 

uwiecznieni* — felj. wygł. Jerzy Wyszo- 

mirski. 1 : Wizyta mikrofonu w wileū 

skiej Straży Ogniowej. 17.20: Recital fortepia 

nowy. 17.50. Codzienny odcinek powieściowy 

18,00. „O umiędzynarodowieniu łaciny” —- 

odczyt. 18.20: Koncert z płyt. 18.45: „Sylwe 

ty Alkad, Literatury" — VI. Karol Hubert 

Rostworowski”. 19.00: Program na czwartek. 
19.20: Rozmaitości. 

  

  

  

  

        
   

19. Przegląd litewski 
19.25: „Maszyna z poezją“ — feljeton. 19.40: 

Sport. 19,45: Rozmaitości. 19,47: Dziennik 

wieczorny. 20.00: „Skarb i finanse*.— wy- 
  

  

głosi min. Wł. vadzki. 20.15: Muzyka lek 

ka. 21,15: „Królowie polscy w pieśni bałkań 

— feljeton. 21.30: Recital skrzypcowy. 
Muzyka taneczna. 23.00: Kom. meteor. 

: Muzyka taneczna. 

AOWINKI RABDJGWE 
PRZEMÓWIENIE MINISTRA SKARBU. 

W środę o godz. 20 stanie przed mikrofo 

nem warszawskim p. Minister Skarbu Wiu- 
dysław Zawadzki i wygłosi przemówienie o 

Skarbie i finansach państwa. Przemówienie 

p. Ministra  transmitowa będzie przcz 

wszystkie rozgłośnie polskie. 

'W POSZUKIWANIU NOWEGO 
ESPERANTA. 

Znakomity uczony i badacz kultury kla 

sycznej prof. Tadeusz Zieliński zabierze dzi 

siaj o godz. 18 głos w radjo i będzie mówił 

o projekcie umiędzynarodowienia łaciny, 

wysuwanym w kol które dążą do stwo- 
rzenia międzynarodowego języka. 

DZIESIĘĆ KONCERTÓW ZA 10 GROSZY. 

W ciągu programu środowego usłyszą ra 
djosłuchacze dziesięć koncertów obejmują 

cych niemal wszelkie rodzaje muzyki. > 
Koncerty popularne nadane będą o g. 7,20 

o 12,35 (poranek szkolny z Filharmonji War 
szawskiej) o godz. 15,40 i na zakończenie 
programu z kawiarni „Adria'. 

Miłośnicy muzyki poważnej winni wyno 
tować sobie w programie środowym recital 
fortepianowy E. Melman Ciechanowskiej o 
godz. 17.20 oraz recital skrzypcowy. R. Sve 
lensa o godz. 21,30. 

Giełda zbożowo - towarowa 
i Iniarska w Wilnie. 

z dn. 14 bm. za 100 kg. parytet Wilno. 

Ceny tranzakcyjne: Mąka żytnia 55 proc. 
25,50, 65 proc. — 20,50 — 21,50, razowa 

17.50 18. Siemię Iniane 36.18. 
Ceny orjentacyjne: Żyto I stand. 15,50 -- 

16, II stand. 14,50 — 15. Pszenica zbier. 20,50 
-— 21. Jęczmień na kaszę zbier. 16 — 16,50. 
Owies stand. 15, Owies zadeszczony 12,50 — 
13. Mąka pszenna luks, 34,25 — 38,25, żył- 

nia sitkowa 17 — 17,50, żytnia razowa szatr. 
18.50 — 19. Siemię lniane 90 proc. 36,75 — 
37. Geny pozostałych artykułów bez zmian. 

Za 1000 kg. f-co st. załadow. 
'Len: — Len trzepany Wiołożyn 1190,75 — 

1223.22. Inne gatunki mu — bez zmian. 
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WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) Ulica i Nr. domu, 5) Obszar w metr. kwadr., 6) Su- 
poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość. Suma ta z doliczeniem do 

a 2 у podaikowych, skarbowych i samorządowych, o ktorych informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, oraz 
wydatków, które ujawnione zostaną w dn. przetargu winna być złożona jako wadjum, przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami za zwłokę od niej, 8) Nieumorzona рого- 

ma zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach, 

niej mających pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa, zaległoś    

stałość pożyczki na dzień licytacji, 9) Rozierminowana część rat za lata 1925, 1926 i 1927. 
UWAGI: Licytacja rozpocznie się od sumy należności ob. 

dawanej nieruchomości Kwoty, wskazane w rubrykach 6 
jętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 1 9 mogą pozostać nadal na hipotece sprze- 

, 7, 8 i 9 podane są w złotych. 
Oprocentowanie wylosowan:   

nie charakter raczej pisma akademickiego, 
cym się z czasem na pismo prze- 

zone dla całej inteligencji. Wśród dz- 
siejszych współpracowników „Paxu* widzi- 
my coraz poważniejsze nazwiska, a tytuły 
doktorskie nie są rzadkością. Można rzec, 
że „Рах“ ukończył uniwersytet i stanął na 
starcie życia. 

  

   

Jakie zagadnienia znajdziemy na łamach 
tego miesięcznika? Oto parę tytułów dla 
przykładu: „Kryzys pracy* J. Święcickiego. 
„O prognostykach dla poezji polskiej** Włod. 
Arcimowicza, „Chrześcijański front społecz 
ny w Anglji“ 'W. Rudzińskiego, „Malarstwo 
religijne Zofji Baudouin de Courtenay" J. 
Borowskiego, „Snobizm śród literackich'* A. 

Janitza i inne t. p. Zgarnąwszy w jedna, 
można rzec: w pierwszym rzędzie zagadnie 
nia społeczne i artystyczne, — zagadnienia 
kultury; obok tego krytyka życią Wilna. 

  

„Pax“ jest pismem katolików. Przyzwy- 
czailiśmy się do niskiego poziomu pism kato 
lickich. Poza „Przeglądem Powszechnym 
są to przeważnie pisma przeznaczone dla naj 
szerszych mas. „Pax* ma ambicję stać się 
pismem czy.anem przez «hlą inteligencję 
wileńską. Oceniamy rzetelność wysiłków re- 
dakcji. Ułatwia jej „podbój rynku* cena 
pisma: dwadzieścia groszy egzemplarz. 

      

   

Ale jest jedno zaniedbani 
dostać w księgarniach, próżno się pytać w 
kjoskach. Darmo człek maszeruje wzdłuż 
całej ulicy Mickiewicza i z pokorą dopy- 
tuje się o „Pax“. — „Pax*? — dziwi się 
panienka z budki — „co to jest „Pax“? Nie 
słyszałem o niczem iakiem. 

Można „Pax“ 

Nr. 7 i 8 (wrzesień — październik) „Pa- 
xu* przynosi m. i. art. dr. Wład. Arcimow'- 

Stanowisko polityczne Norwida”, in- 
ący artykuł o światowych jpostępach 

komunizmu p. t. „Czerwona zaraza”, poezje 
W. Nowodworskiej i J. Zawiszy, linoleoryt 
Gr. A. Achremowicza; recenzje i sprawozda- 
wspomnień o charakterze zbyt specjalnym 
nia, zbyt wiele, naszem zdłuniem, letnich 

Dla akademików dołączono do numeru 

bezpłatny doskonały informator o organiza- 
cjach akademickich. Najcenniejsza jest zu- 
pełna bezstronność z jaką informaotr jest 
ułożony. Rzadka zaleta w podobnych wy- 
dawnictwach. 

  

Redakcji „Paxu* życzymy, by potrafiła 
pokonać duże trudności, jeszcze przed nią 
leżące, usunąć niejeden brak redakcyjny, da 
jący się w piśmie dostrzec. W. Toll 

—o(:)o— 

Ceny nabiału i jaj w Wilnie 
z dn. 14. 11. 1933 r. 

Masło za kg. zł. Wyborowe hurt. 3,60, 
detal 4,00. Stołowe hurt. 3,40, detal 3,80. — 
Solone hurt. 3,00. detal 3.30. 

Sery za kg. zł. Nowogródzki hurt 2,i0, 
delal 2,40, litewski hurt 1,60, detal 1.80, lech 
nicki hurt 1.80, detal 2.10. 

Jaja za kopę (60 szit.) Nr. 1 — 6,60 z:. 
za 1 szt. Nr. 1 — 12 groszy. Za kopę (60 szt.) 
Nr. 2 — 6,00 zł. za 1 szt. Nr. 2 11 groszy. 
Za kopę (60 szt.) Nr. 3 5,40 zł. za 1 szt. Nr. 
3 10 groszy. 

KASETĖS OO KTS TT NTT NST 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
W myśl $ 16 Statutu, przeprowadzono w dniu 19 października 1933 r. 

Losowanie 
8%-wych listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego, 
na złote w złocie według dawnego parytetu. I 

XI Losowanie 
7%-wych listów zastawnych B. G. K., emisji Il-ej 
w złocie według nowego parytetu 

Vili Losowanie 
7%-wych listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego, 

opiewających na złote w złocie według nowego parytetu, 

Losowanie 
7%-wych listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego. 
opiewających na złote w złocie według nowego parytetu. A 

V Losowanie 
7%-wych listów zastawnych Banku Gos 
opiewających na złote w złocie według 

IV Losowanie 
7%-wych listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego, 

opiewających 

opiewających na złote 

emisji 1ił 

emisji V-ej, 

podarstwa Krajowego, emisji Vl-ej, 
nowego parytetu. 

emisji Vil-ej 

emisji Il-ej.. 
ki Północnej 

podarstwa Krajowego, emisji I,. 

Gospodarstwa Krajowego, emisji II, 
nowego parytetu. 

następnie Polskie- 
go Banku Krajowego, przejętych i skonwertowanych przez Bank Gospo- 

odcinków zawiera „Monitor Polski" 

Tabele losowań mogą interesowani przejrzeć względnie podjąć w Centrali 

Wypłata należności za wylosowane 8%i 70%%-we listy zastawne oraz 8%-we 

tak od wylo- 

począwszy od dnia 3| grudnia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 opiewających na złote w złocie według nowego parytetu, 

Ii Losowanie 
467 966 Ass Mowsza Zamkowa Nr. 16 364 895.81 551.44 1089. Nr. ы 2 3.17 20.— - istė . 

my s z PROW Chełmska Nr. 5 13125 | 38132 | 30758 | sio |  — POZY mincjan6 w dak Goo l DO 139/571 5373 Frydberg Estera Kijowska i Rydza Śmigłego Nr. 24-32 226,50 1602.59 282 82 7524.97 108— IX Loso Kia 
235/607 8760 Gurwicz Szloma Antokolska 149-a, obecnie Nr. 169 6852 3057.79 578 35 14370.70 150.— Esi WAM E 167 15349 Kagan Stera Popławska Nr. 27 275 815.40 45.55 : pr ni alia ai ara lė Kas Nr. 1 у 245.5 4784 62 318— opiewających na złote w złocie według nowego parytetu. 

572 11363 Kamiński Antoni Topolowa grunt Nr. 158 i 159 3687,18 877.50 74.36 2200.— — 7 5 >; V Losow anie 574 10250 | Kozubska Marja Wiłkomierska Nr. 136, obecnie Nr. 165 972875 | 3886,72 334.62 | 9900,— = Ełowych oh igacji sk Rowianych Banku 
522 5714 Matwiejewowa Marja, Szylcowa Barbara Ppicyajacyel naplotė w złocie wedłnp 
w 2 i Rutkiewiczowa Elžbieta Witoldowa Nr. 55b 811,90 | 191366 37180 | 11000— zł XIV Losowanie 

Remz Hirsz Ostrobramska Nr. 22 z własn 16156 20 2808.78 | 83100. 4'|s oraz 4%-wych listów zastawnych b. j 1:22 $ ] : |= 222 "Ia ‹ У 4 ych b. Banku K. В 5 5 
1419,60 cji i Lodomerji z Wielkim Księstwem Kaloas ant pie 

Los >. darstwa Krajowego. 

613 12515 Rudź Michał Obozowa Nr. 80, 78 943 631.70 Wykazy numeryczne wylosowanych - 80, * 131.82 3900.— — i i 
557 355 Sokolowska Aniela Kopanica Nr. 6 w-g akt. 6015.14 743.60 22000.— — Po ias S 

5159,70 Banku lub w jego Oddziałach. 

w-g plan. 
bligacj j я i i są gims V kid Tai a MA ost PL SM AUY RSA pa O aa suni A: 

529 9015 Wiażewicz vel Jażewicz Józef Marka W ` A ' lęk i sowanych jak i w obiegu będących odcinkó ć się będzi Majowa Nr. 22 A zł ГУ j &' ędących odcinków, odbywać się będ 

406 2692 Zmaczyńska Marja Jasna i Fabryczna Nr. 51 EHA 3 0 tem jg Er pył aaa Bob a os aj Sa dnia 31 ra : ‚ / 146.38 1699.86 144.— 1933 roku, na podstawie przedłożonych odcinków, względnie kuponów. 
: Wyplata naležnošci za wylosowane 4% i 4'/,%-we listy zastawne b. Banku Krajowego w ich pełnej nominalnej wartości 

AW, płatne 31-go grudniaż1933 roku, 
jędących listów zastawnych, odbywać się będzie w 

darstwa Krajowego we Lwowie, RE aa WE 
w Centrali i innychOddziałach Banku, 
za okazaniem odnośnych odcinków względnie kuponów. ; 

przerachowanej na walutę złotową 
tak od wylosowanych jak i w obiegu 

który temi emisjami administruje, a także 
od dnia 3| grudnia 1933 r., począwszy, 

ych listó t i igacjj 
ustaje z dniem 3| grudnia 1933 roku. K w



KRONIKA 
p ais: Leopolda W. 
Ę 15 juto. Edinunda В. W 

Wuchod słońca — g.6 m. 54 

> ZZO E o 
bo” 

Spostrzeżenia Zakładu Meteoruiogji U.3.B. 
+ Wilnie z ónia 14-XI 1933 roku, 

Ciśnienie 759 
"Temp. średnia + 1 
Temp najw. + 3 
Temp. najn. —- © 

Opad 1.9 
Wiatr „półn.-wsch. 
Tend. bar. spadek 
Uwagi: pochmurno, wiecz. śnieg. 

  

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące aptek:: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego- 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
zowska róg Targowej, Szantyra — Legjeno 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Witołdowa. 

Oraz Jundziałła — róg Midkiewicza i 5 
Maja, Monkowicza — Piłsudskiego, Narbutta 
— $0 Jańska, b. Szyrwindta — Niemiecks 

OSOBISTA 
— Odznaczenia. W sobotę 11 bm. jak się 

dowiadujemy został również odznaczony zło 
tym krzy 1 zasługi pan Tobjasz Bunimo 
wicz, wicekonsul honorowy Hiszpanji, radza 
Wileńskiej Izby Przemysłowo — Handlowej. 

Pozatem zaznaczamy, ebrnym krzy: 
żem zastał odznaczony sekretarz prezesa V. 
K. P. Dyrekcji Wileńskiej — p. Edmund 
Rodziewicz. 

    

     

     

  

MIEJSKA 
—. Otwarcie i poświęcenie sieroeiń 

ce im. Marszałka Piłsudskiego. Oneg 
daj specjalnie delegowana komisja, w 

skład której wchodzili m. in. przeds- 
tawiciele Urzędu Wojewódzkiego-i za 
rządu miasta dokonała komisyjnego 
przyjęcia nowowybudowanego na An 
tokolu sierocińca im. Marszałka Józe 
fa Piłsudskiego. Potrzeba tego rodza 
ju. pod każdym 'względem nowocz 
nie urządzonego, zakładu na terenie 

„Wilna była ogromna, to też inicjato: 
rom budowy tego olbrzymiego gma- 
chu, obliczonego na pomieszcze: nie 
140 sierot i ubogich dzieci, należą ie 

słowa uznania. 
Uroczyste otwarcie sierocińca nastą 

pi w dniu 29 bm. Jak się dowiadujc- 
my w najbliższym czasie z ramienia 
komitetu budowy wyjeżdża do War- 
szawy delegacja z prezesem tego ko- 
mitetu posłem Wędziagolskim na cze- 
łe. Delegacja osobiście zaprosi p. Mar 
szałka Piłsudskiego, premjera Jędrze 

jewieza i członków rządu o przybycie 
do Wilna i wzięcie udziału w uroczy- 
stościach otwarcia i poświęcenia sie- 

rocińca, 
— MAGISTRAT ODROCZYŁ DECYZJĘ W 

SPRAWIE LIKWIDACJI SZPITALA ŻYDOW 
SKIEGO. W sprawie tej wygłosił obszerny re 
ferat szef sekcji zdrowia ławnik dr. Safare 
wicz, wypowiadaise się w konkluzji za likwi 
dacją tego szpitala. Mimo dłuższej dys kusji 

istratu została odroczona do jed 
nego znajbliższych posiedzeń, w międzyczasie 
zaś postanowiono wydrukować i rozesłać po 
między ławnikami referat d—ra Safarewicza 

dla bliższego zapoznania się z nim, poczem 
zapadnie już decyzja ostateczna. 

W sprawie powyższej dowiadujemy sie: 
że zarząd miasta projektuje po zlikwidowaniu 
szpitała żydowskiego przenieść do gmachu 
przy ul. Zawalnej kilka biur miejskich, w 

pierwszym zaś rzędzie biuro meldunkowe i e 
widencji ludności. Pozatem powstała myśl u 
rządzenia w gmachu tym sali dla posiedzeń 
Rady Miejskiej. Jak wiadomo nowa ustawa 
samorządowa przewiduje zwiększenie dla Wil 
na ilości radnych do 60, do tego zaś dojdzie 
jeszcze 10 ławników. W tych warunkach obec 
na sala posiedzeń Rady Miejskiej w magistra 
cie okazałaby się zamała. 

  

   

  
  

              

Z UNIWERSYTETU 

— Z Uniwersytetu. Dziś dnia 15 bm. 0 

godzinie 13 w-Auli Kolumnowej Senatu od 

będzie się promocja na doktorów prawa 

Mgr. praw Jana Rutskiego i Mgr. praw Ап- 
drzeja Dmitrjewa. Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
zne. Podaje 

    

  

— Akademiekie Koło Muzy: 

się do wiadomości członków ola, że dzi 

siaj t.j. we środę dnia 15 bm. 2 godz. 20 (6) 

wiecz, w Ognisku Akademickiem odbędzie 

się próba sekcji mandolinistów. 

Jutro dnia 16 bm. va czwartek), o tej 

ej godz. (8 wiecz.) Ognisku Akade- 

kiem odbędzie się próba sekcji smyczki- 

  

  

   
— й М‹и‹!ешіе]‹іево Koła Zaglębian i 

Ślązaków. Zawiadamia się wszystkich czł 

ków Akademickiego Koła Zagłębian i Śląz: 

ków, że zwyc: zajne walne zebranie Koła od 

będzie się dnia 16 listopada (czwartek) o 

godzinie 19 (7 wieczorem) w I terminie 295 

ю 19.30 w drugim terminie w lokalu przy 

ul. Wielkiej 68 m. 2. 

        

      

Z KOLEI 

— INSPEKCJE KOLEJOWE DYREKTORA 

FKP. Dyrektor PKP w Wilnie inż. Falkow ki 

w towarzystwie kilku wyższych urzędnik 

wyjechał na czterodniową inspekcja kolejową 

na teren brzeski. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Biuro Stowarzyszenio Kupeów i Prze- 

mysłoweów Chrześcijan w Wilnie przypom: 

na, że dzisiaj dnia 15 listopada odbędzie 

się o godz. 20 (8 wiecz.) wykład na temat: 

Podatek przemysłowy i dochodowy na podst 

ks buchalteryjnych- Wykład odbędzie się 

w Sali Stowarzyszenia ul. Bakszta 11. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

—. Klub Włóczęgów. W piątek dnia 17 bm. 

w lokału przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 

154 zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o 

godz. 19 m. 30. Na jporządku dziennym refe 

га! jp. mec. Wacława Łypacewicza — znaw- 

cy spraw międzynarodowych p. tt. „Zmiany 

traktatów politycznych”. Informacji w spra- 

wie zaproszeń udziela p. St. Hermanowicz 

codziennie w godz. 18—20 tel. 99. Мр 

dla członków Klubu, kandydatow oraz dla 

członków Klubu Włóczęgów Senjorów bez; 

płatny, dla gości 50 gr., dla gości akadėmi- 

ków 20 gr. 

—- Środa, Literacka Leona Sehillera, cz0- 

iowego reżysera polskiego, rozpocznie s 

dziś o godz. 8.30 wiecz. Znakomity realiza: 

tor scenie ziy wielu poiężnych dzieł, przy- 

gotowujący obecnie u nas premjerę „Dzia 

* mówić będzie o „Teatrze monumentai 

nym“, poczem rozpocznie się dyskusja, za- 

powiadająca się nad wyraz ciekawie. Przy- 

jazd L. Schillera jest w wileńskiem ż 

ARE wydarzeniem wielkiej wagi 

Wstęp mają członkowie, symgałycy i 

wprowadzeni goście. 

— Z Polskiego T-wa Chemicznego. W 

czwartek 16 bm. o godzinie 19, odbędzie sę 

ww sali wykładowej Instytutu im. Jędrzeja 

Śniadeckiego (Nowogródzka 22) zebranie 

nawkowe T-wa 
Wstęp wolny. mile widziani. 

— Posiedzenie Wil. T-wa Ginekologicz 

nego odbędzie się dnia 16 bm. o godz. 8 w. 

  

   

   

  

  

    

  

   

   

   

  

   

Goście 

w sali Kliniki Położn. — Ginekolog. USB. 

(Bogusławska 3). 

RÓŻNI 

— Rozlosowanie obrazów Niez. Art. Plast. 

Wileński Wojewódzki Pracowniczy Komilet 

Pożyczki Narodowej podaje do ogólnej wia 
że rozlosowanie 20 obrazów ofia- 

rowanych na Pożyczkę Narodową przez To 

warzystwo Niezal žnych Artystów Sztuk Pia 

stycznych, odbędzie się dnia 19 lstopadu 

1933 r. o godz. 12 w sali Sekretarjatu BBWIt 

przy ul. Św. Anny Nr. 2. 
Jednocześnie Woj. Procow. Komiltet Poży 

czki Narodowej w Wilnie, uprzejmie prosi 
wszystkie Urzędy i Instytucje o nadesłanie 
uzyskanej należności ze sprzedaży biletów 
loteryjnych do dnia 16 listopada rb. do Ko- 
mitetu przy ul Ad. Mickiewicza Nr. 32 (io. 
kal Giełdy Zbożowo-Towarowej i Lniarskiejj. 

  

   
    

    

BORA LAT RONP KR SEIS TIT DNRDYTASTATEINS SI 

Zlikwidowanie szajki ztodzieįskieį. 
W ciągu osłafnich kilka dni zwiększyła 

się w mieście ilość kradzieży sklepowych i 
mieszkaniowych, co nasunęło polieji šied 
gzej przypuszczenie, że w mieście grasuje 
specjalne szejka złodziejska, Przeprowadzo 
ne w tym kierunku energiczne dochodzenie 

zakończyło się sukcesem wydzisła śledczego 

Ubięgłej necy w czasie rewizji w melinach 
zi lizieįskich, polieja ujęła herszta tej ban 

dy, znanego zawodowego złodzieja Jana Nie 
wartowicza, który dokonał estałnio szeregu 
kradzieży, a w iem na szkodę p. Józefa Sa 

dzewicza (ul. Sadowa 13) u którego z mies” 
kania wykradł garderobę oraz inne rzec 
wartości ponad 1300 zł. Jednacześnie are: 
towano członków tej szajki, Okazali się ni 
mi: Władysław Waszkteł, Wiktor Siwiński 
i-W. Nowik (ul. Piłsudskiege 54), którzy 
brali udział w okradzeniu sklepu p. Mikli 

szańskiego przy uł. Ponarskiej 25. W czasie 
rewizji w składziku, należącego do Nowika, 

   

  

   

    

  

   
K. BAMET. 

znaleziono część wędlin skradzionych enc 
dajszej nocy ze sklepu Mikiiszańskiego. 

Wszystkich złodziei, z polecenia sędziego 
grodzkiego osadzono w więzieniu na Łukisz 

kach. 

Jeńnocześnie w czasie likwidaeji wspom 
nisnej szajki oraż rewizji w jednej z melin 

złodziejskich na terenie 11 komisarcjatu P. 

P. wpadł w ręce władz policyjnych niefez- 

pieczny epryszek, zawodowy złodziej Antoni 
Raciejewski, pochodzący z Brześcia, gdzie 
dckenał on ostafnio szeregu włamań. 

Rzeieje i poszukiwany był przez brze- 
skie władze śledcze. W dniach najbližs 
zesianie on przesłany pod eskortą policy 
do dyspozycjt poszukują: h go władz. — 
Wpierw jednak policja miejscowa sprawdzi 
czy nie działał on wspólnie z aresztowanymi 
złodziejami e szajki Jana  Nienartowicza. 

(e). 

  

    

  

   

    

HANKA. 
(Że wspomnień sędziego śledczego). ji ©. 50, 

Później w dzień przychodzi do mnie 

na pole Antyp i gada: tak i tak, Han 

kę z rzeki w gnęli n p 
tem pyta: gdzie spał; <zy słyszał co w 

nocy, czy przychodził do stodoły Ju: 

ka? A ja powiadam: mocno spał n 

nie słyszał. Pokręcił się Antyp po polu 

niby krowy zobaczył, dał tabaki na 
fajkę i poszedł. Kolejka w tym dniu 
wypadła na Tomasza małego. co Za- 
jącem „zowie się*, już bydło przypę- 
dziwszy, poszedł do chaty Tomasza. 

a on odrazu i gada, że Jurka Hanke 
utopił, że Antyp na rzece ich widział. 

a komendant mokrą „odziożę* jego 

w stodole znalazł pod słomą schowa 
ną. Wtedy ja k zę: „nie pleč“, ki a 
miesz”, ale potem „zadzieržai się“ 
nie jadlszy do stodoly Wolczewskich 

poszedł — Hankę obaczyć. W stodole 
matka Hamki siedziała i dwóch wac- 

-towników, co wyznaczyłi zabitą pil- 
'nować, Pogadał ja z wartownikami. 

    

    
    

   

   

  

DALIA A 
i 

Wydawnietwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

Į 

fajkę wypalił i idę ze stodoły. a tuż 
przy drzwiach Antyp i i pyta: gdzie no- 
cuję; powiedział i spać poszedł. bu 

późno już było. 
Do dnia przychodzi do mnie To- 

  

   

masz i gada: „Antyp jałówkę kupił, 

„bary postawił i ciebie woła”. Nie 

  

chciał iść, bo nie lubił Antypa. a jesz- 

cze i odzioża ta, co on w stodole pol 
słomą schował, z głowy nie wyiazi. 
Myślę nie pójdę, ale „baryszy*, wód- 

ka, panoczku, to moja zgu a! tak 

ciągnie, nie mam sił oprzeć się! Weho 
Tomasz, 

  

  

    

   

dzę, znaczy się. do chaty 

a tam już siedzi za sfołem Antyp i 
manie zapras „Chodźcie, chodźci 

Amtoni, co tak zaspali się? my już 
handelek zrobiłi, na was czekamy na 
„baryszy”. Na stole, patrzę, jajecznica 
ze słoniną dymi się i butelka wódki 
stoi i tak błyszczy! — słowa te wymó- 
wił ze specjalną intonacją pijaka, któ. 
remu ślinka cieknie na jedne wspom- 

    

KU GR E R 

W małym dworku 
na Mostowej. 

Trzecia w tym sezonie „$mor- 
gonja“. 

Niezupełnie sympatyczni mieszkańc; 

łego stylowego dworku na Mostowej nr. 1, 

się również w „Smorgonji“ Nie 

„nie wpuszczają lum pasażerów w 

„Ale cała przyjemna aferka z0- 

stała dowcipnie wymalowana na ścianie i 

opisania jak się patrzy w rymach uciesz- 

nych a ciętych. Malowała piękna pani, a 

pisał wieczny młodzieniec, choć już magi- 

ster podobno i dziecko cudowne, chociaż już 

papa! Któżby to rzekł. patrząc nań, gdy się 

, że to taki „z cicha pęk'* 

Znają go jednak, już zna- 

  

    

   

  

niewinnie uśimie 

filut, 

ją. 

Zwlaszcza w. „Smongonji“, wšrod czaru- 

jących miedźwiedzie, cyganów, niedźwiedzi. 

Niech nikt nie myśli, że jak już cygan i 

niedźwiedź to zaraz łańcuszek i kańczug... 

Fe! To sie nie zdarza. Odczasu do czasu tyl 

ko, któraś z nadobnych niedźwiedzie jakie: 

goś cygana (albo niedźwiedzia) prowadzi, 

lecz bez łańcuszka i bata. Sam idzie... Stwier 

dził ło nawet. z podziwem, świetny inter- 

pfelator rymów  dworkowych, dowcijpny 

mistrz ceremonji smorgońskiej p. Wyrwicz. 

Bawiono się kapitalnie, a chociaż dosta: 

wało się niedźwiedziom, cyganom, czy goś 

ciom, to nikt tam się nie gniewał, któż bo- 

wiem się gniewa za żarty? Satyra lego gnie- 

wa „komu rychtyk trafia w sedno*, jak 

. Tak źle nie było 2 ni- 

ziółeczko. 

  

  

mówi pan Benedy 

kim. 

Poza małym dworkiem na Mostowej by- 

łó też sporo innych między 

niemi bardzo dobry numer o srogim władcy 

grodu i numerze nominacje na 

cyganów i niedźwiedzi obojga płei, z życio- 

w swawolnym rymie 

„numerów, 

  

agarow“, 

rysami nominowanych, 

elte. 

Śmiano się bardzo wiele. 

niewiełu 

Smiorgonja to 

jedno z Wilnie gdzie 

śmiech rozbrzmiewa bez żadnych ograniczeń 

(nie można, nie wypada). Tańczono także, 

choć nie na rozpałonej blasze, ale na zupeł 

nie zwyczajnej podłodze. Było też innych 

„gierek** w na poczekaniu im- 

miejsc w 

  

  

  

  

ołych sporo, 

prowizowanych pomysłowo, czego już: zresz- 

tą niestety nie zmieszczę w niniejszej rela- 

cji. Nie—knox. 

TEATR I MUZYKA 
Teatr Muzyczny „Łuinia*. „Czar Wal- 

ca“ po cenach zniżonych. Żadna dotychczas 

operetka nie wywołała tylu zachwytów i lak 
„co „Czar Walca* 

7 kino о 

   
   

  

  

      

    

i ja na por ódzonieńt ego jutwo- 

ru, posiadającego swe tradycje. Rolę Franzi 

kreuje Marja Kaupe, w otoc zeniu: Loskow 

  

skiej, Deminrwakiego, Tatrzańskiego, WYr- 

wicz-Wichrowskiego i innych. Geny miej:“ 

zmiżone, 
— „Pod Białym Koniem*. Najnowszy len 

uiwór muzyczny Benatzkiego, będzie najbliż 

szą premjerą Teatru „Lutnia”. Oryginalne ta 
widowisko cieszyło się wielkiem powodze” 

niem na nach zagranicznych, 'W przedsta 

wieniu bierze w spół artystyczny 

      

Teatru „Lulnia*, oraz zw one zespoty 

chóralne i baletowe "Opracowanie reżyswi + 

skie M. Tatrzańskiego. 
-— Bajka w „Łutnić. „O Sierotce Dorottce* 

ajka W. Stanisławskiej, kióra nam ukazuje 
niewyczerpane skarby serduszka biednej 
rotki grana będzie po cenach specjalnie 
żonych w najbliższą sobotę o godz. 4 por 

— Teatr Miejski Pohułanka. 2 ost 
przedstawienia — „Fraulein Dłolktor** 
cenach zniżónych. Dziś, środa 
o godz. 8 w. przedostatnie widowis 
interesującej sztuki Jerzego Tepy „Fraulein 
Doktor" z niezrównaną w swej kreacji szpie- 
ga niemieckiego, H. Skrzydłowską w roli ty 
tułowej. Reszta obsady koncertowo zgrana 
— ftworzy doskonałą całość. Są to nieodwo- 

łalnie dwa ostatnie przedstawienia. 
— Leon Wyrwiecz w Wilnie. Dziś 

15 bm. o godz. 8 wieczorem w małej sa! 
miejskiej przy u as odbedzie sie 
wystep Leona W „ Doch6d z wieczoru 
przeznaczony jest na rzecz Rodziny Policyj- 

nej. Zarówno atrakcyjny charakter wie 
ru, jak i przeznaczenie osiągniętych doc 
dów na lak doniosły cel, skłoni niewątpliwie 
wilnian do licznej obecno na tym wieczo 

    

    

  

    

    

po 

15 listopada 
o wielce 

  

   

          

   

  

  

    
  

   
     rze. Pozostałe bilety są j » do nabycia. 

— Teatr Kine Rozmaitości. Dziś, środa 
15 lisiąpada (pocz. seansów o godz. 4) do- 

  

skonały film „Królewski kochanek, Na sze 

nie świetna aktówka „Chrapanie na rozkaz” 
z udziałem W. Stanisławskiej, Z. Piotrow- 
skiej, Br. Borskiego i St. Janowskiego. 

Z pogranicza. 
POSTRZELENIE. ' 

Strażnik litewski koło strażniey Poliejm 
ny w rejonie jPorzecza postrzelił 36-leiniegt 
Francigzka Kułakowskiego, który znalazł 
się niedaleko strażnicy z powodu ucieczki 
kenia. 

   

   

  

  

nienie o wódce. Myślę sobie: Coś jest, 
jeżeli Antyp tak gada, pewno będzie 
prosić. Stoję: a Amtyp, nie czekaw- 
szy, podnosi butelkę i do szklanki na- 
lewać począł. Słyszę: „bul, bul, bul'*— 
tak dreszcz i poszedł vo mnie. Podaje 
Antyp szklankę i powiada: „Wy słar- 
szy, musicie przepić do nas“. Przepil 
zjadł słoniny kawałek, a tu i znów 
do mnie kolejka, wypił i zbieram się 

na ulicę (po bydło „znaczy się”, a An- 

typ nalał szklankę, daje mnie i po- 
wiada tak: „jakże można iść, butelka 
nie wypita — to i jałówka zginie”. 
Pomyślał: „prawdę gada i został, An- 
typ va, a ja piję i piję. O Hąnce 
nie gadali i o „odzie: Antyp ani gło: 
wa, jak mie nie było. Potem jakby i 

Tomasz butelkę postawił, ale jakos 
nie w pamięci już to było. Jak z cha 
ty Tomasza trafił do stodoły Antypa 
nie wiem. Budzę się, patrzę: nóe, a ja 

w stodole Antypa, powrócił się na dru 
gi bok i spał do świtu. Doczekawszy 
się dnia, schwycił ja trąbę co sygnały 
dawać i na ulicę idę, a za mną Aqtyp 
biegnie i tak mówi: „Co wy, Antoni. 
na pole? w głowie, pewno, ciężko, ро- 
chmielić się WA chodźcie do mnie. 

  

  

  

   

    
  

  

    
   
   
   

      

  

  

      

   

  

Drukarnia „ZNICZ%, 
UJ J Vi     

LENS ES 1 Nr. 307 (2848) 
  

Dziś premiera! 

Na ekranie: 
Czoł. film Paramountu 

TEATR-KINO 

Rozmaitości 
Sala Miejska 
Ostrobramska 5 

Na scenie: 
Komedja 
Chrzanowskiego 

KAPITAN 
lrena, jego córka W. Stanisławska 

Ceny miejsc: Balkon oa 25 gr., Parter od 50 gr. 

Br. Borski Joanna, służąca 
KAPRAL 

Królewski kochanek 
W rolach głównych: (]audette Celbert i Frederic March. 

CHRAPANIE NA ROZKAZ 
Z. Piotrowska 
ST. JANOWSKI 

Początek seansów: 4-6—8—10.15, w niedziele od godz. 2-eż 
  

PAN 
, Wiekopomna kreacja 

genjalnego 
NAD PROGRAM: wyjątkowo śliczne dodatki dźwiękowe. 

Fllm, który pamięta się całe życie 

GARY COOPERA. 
Początek seansów punktualnie: 4—6—8 — 10.15 

Pożegnanie z bronią 
Udział przyjmują: carująca Helena 
Hayes i Adolphe Menjou. 

Bilety honorowe bezwzględnie nieważne 

  

RICARDO 
CORTEZ 

w podw. roli 9 
2 akty z opery „ 

CASINO 
   t* st 

"Przygody Nowoczesnego Fausta! 
Wzruszający potężny dramat p t. 

KAJDANY NAMIĘTNOŚCI" 
w Yakonanju słynnej Metropolitain Opera House. Nad progr Najnowsza Flejscherowka 

Niebywały 
przepych wyst. 
Cuda eliksiru 
młodości! 

  

Dzišį 
atrakcyjny program! 

HELIOS   Nadzwyczajny 
Niezapomn. 

SEKRET KOBIETY 
Kobieta z boczuej ulicy—lrena DUNNE 

į „BUSTER NAWARZYŁ PIWA* — 
tryskaj. humor. komedja z gen. kom. Busterem Keatonem. 

„i śmiech! 

Znakomity nadprogram: 

Wzruszeniel Emocja! 

w swej najnowszej 
i najgłośn. kreac; 

  

Początek o godz. 4-ej. 

  

Czytelniku Kurjera Wileńskiego! 
Pozwól mi bezinteresawnie określić 

udaje i, przeznacz:     

    

   

   
   

  

Poradzić jak 
ko przeciwstaw: 

adto wybrać na 

gji i obliczeń kabalistyc 
y numer Twego losu do 

i Państw. i wskazać, „gdzie 

nabyć, W tym celu prosz natychm 

własnoręcznie imię, nazwisko, rok i 

Nie przesyłaj 

   

    

   

  

    

stępowa 

się łosowi. £ 
ie astrol 

      

„ote 

  

   pisać 
urodzenia 
tylko na koszty pocztowe i kancelaryjne załącz 1 = 

w znaczkach pocztowych. 

  

2627 wybrany przezemnie, 

Na niewielką ilość 

  

los Nr. 12 

150000 zł. 
Na 

wygrana 
przezemnie, nunierów jpadło mnóstwo wygranych, lecz 

Caba-      
   

z braku miejsca podaję tylko niektóre: (Jó: 

ła, Limanowa, Rafinerja 10000 () Е. 

Bank Rzemieślników, Włocławek, 
chel Wilhelm, Katowice — Brunów. 

5000 zł. (—y Alfons Malach, 

    

  

    

    
    

cice ad Tarnów, Elektrowni: 
vna Helena, poczta Hołubicze, 

    
    

    

takowy 
st na- 

(ARE 

dnego wynagrodzenia, lec 

    

wybranych   

   

    

     
   

3-go Maja 7, 5 

—) Piotr 
5000 zł. ( 
pow 

padła 

  

dziś- 

Nowy naskórek 
w ciągu 3-ch dni 

     
; : BS 

| ма” @ 

Rozszerzone pory i wągry 
znikiy na zawsze 

nieński, woj. Wileńskie, Maj. Alizberg, 5000 zł. (-) Odrażające wągry, pryszcze, krosty, łu- 

Marjan Łomnicki, Podhajce, 5000 zi. (—) Stefanja szcząca się szorstka skóra i zwiędia c'emna 

Starkowa, Bydgoszcz, Gdańska 41, 2000 zł. (—) Ha- cera są spowodowane przez rozszerzon= pory, 

rosimowicz A., Piotrków Tryb. Narutowicza 18 m. do których przenika tłuszcz i brud, niedają- 

13, 2000 zł. (—) Konstanty Migura, ogrodnik, Za- cy się zmyć. Każda zaś rozszerzona pora po- 

kład Um. Ch. Lubliniec, 
Katowice, Francuska 47, 2000 zł. Jan (—) 

  

Łódź, Młynarska 25, 5000 zł. (—) Por. 
Jabłonna, Gucin, Budynek 2 m. 14, 200 gł. 

Frenel, Warszawa, Trębacka 5, 1000 zł. (—) 

  

Krawczyk, Poznań, Wrocławska 20, 1000 zł. 

toni Parkitny. 
ny Wanceszów, 

  

2000 zł. (—) Poprawski 

  

Ponadto na losy przezemnie wybrane 
wygrane przypadły następującym osobom: 

winowi Potok Złoty koło Buczacza; 
     

    
  

  

   

  

  

    

   
    

  

           

    

  

2000 zł. (—) Stefan P/echota, 

  

Mstów koło Częstochowy, ad Gmi. 
Bolesław. 

Grudziądz, Lotnicza Szkoła Bombardowania 2000 

Szczepa- 
Józef Olszewsk 

       
    

  

wstaje przez podraźnienie skóry. 
Znakomity paryski Krem Tokalon, kolor 

biały, (nie tłusty) przenika momenta!nie do 
por. uśmierza rozdrażnione gruczoły, roż- 
puszcza wągry i brud, zawarty w głęb: or, 

ściąga rozszerzone pory. wybiela i wydeli- 
katnia ciermną. szorstką skórę. Przez to 
wzmacniające. ściągające i odżywcze działa- 
nie. najsuchsza nawet skóra jest udelikat- 
niona i odświeżona. Tłustość zaś i połysk 
nosa zostają także usunięte. 
Krem Tokałon. biały (nie tłusty), zawiera cu- 
downy, nowy, delikatny ekstrakt z kwiatów, 

    

     
     

    

  

r. GINSBERG 
ahoroby skórne, wenę. 
ryczne i moczopłojowe 

| Wileńska 3 tel. 567. 

  

od godz. £—1 1 

Do 1600 zł. mies. 
Zapewniamy 

ENERGICZNYM 
Q050BOM 

Informacyj udziela 
Т-мо Bankowe w Grodnie 

ul. Hoowera 9 

Instytut Piękności 
Oddział Paryskieji f-my 

„KEVA“ 
ul. Mickiewicza Nr. 37 

telefon 6-57 
przyj. od godz. |1-ej do 

ie; pa poladnius 
Odmładzanie twarzy. Le- 
czenie wszelkich wad cery 

Masaż i Elektryzacja. 

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wile: * pod 

„Maszynistka“ 

B. nauczyciel-gimu. 
udziela lekcyj i korepetyc 
w zakresie 8 klas gimnax- 
jum ze wszystkich przed- 
imiotów.Specjalność mate- 
matyka, fizyką, jęz. pok 
ski. Łaskawe zgłoszenia dę 
administracji „Kur. Wil.” 
pod b. nauczyciel. 

  

  

  

  

   

    

  

  

   

  

  

niak, Kościan, Poznańska 64; - Ук Ча 

Kl. Kleschkau, poczta Lagenau, Freie Stadt Da! poniewa i ais k N 

Marja Relmanska — Lodž Zielona 23 m. 54; Marjan ž i delikatną bi jalość. I aioona ana 

Pióro — Kol. 'Hruszniew, gm. Górki, p. Platerowo nięcia żadym innym sposobem Nity uży: 

koto ieit, ai Lakis taste Roki roma ||. wre kremu rokaion, bałęco o dzień rano 
mierz Krych poczia Swarządz; Marja Malinows 

— Pabjanice, Tuszyńska 51; Stanisław Giertych — 

Poznań, Niegolewskich 7 m. 8; W. Cwiertniewska - - 

Skład itow. kołonjal Czempiń, Rynek 20; Jan Weksle, wypisane na ogólną kwotę 1000 dolarów 

Kania — Zawiercie; Z« Piekarska — Sokołówek, U. S. A. na blankietach wzoru do 1/IV-1933 roku, 

poczta Ciechanów; J. hr. Grabowski — Kozy koło z wystawienia Grzegorza Jaszunskiego (osobiście 

Bielska; Konstanty Krauze — kierownik 18 i lub pod pieczątką firmową spółki, którą reprezen- 

Nobel w Polsce Sp. Ak. Skład w Łucku; Wł. tuje) z żyro Berka Lejbowicza, zaopatrzone moim 
ki — Toruń; Klonowicza 24; Gersz Lachowiedss>" żyro lub bez takowego, zostały u mnie zgubione. 

Chmielówka, poczta Ludwipol, pow. Kostopołs Weksle te umieważniają się. 

Eugenjusz Więckowski — em. urzędnik Państw. — Wilno, ul. Bazyljańska 6. Mejer Zajdsznur. 

Kraków Smoleńska 35/1, m. 4; Anna Przednia — Wi! 

  

no Rydza Śmigłego 44 m. 
Kraków, Tad. IKościuszki 

Pozatem kilka osób, którym w 

dły większe wygrane, ze względów ost 
wiły zachować incognito, co zobowi: 

73 "m. 12; 

ujawnienia nazwisk tychże osób. Ponadto [padło mnó- 
ych po 1000 i 500 zł. których 

z braku miejsca nie iprzylaczamy, oraz dużo slawek 

  

stwo mniejszych wygra 

    

   

   

    

; Tadeusz MAaćkowski — 

    

chomiło 

Ogłoszenia. 

nych w Wilnie. 

3-ietnie Kursy Mechaniczno - Kolejowe 
dla osób z 6 klasowem wykształceniem uru- 

Towarzystwo Kursów Technicz- 

Na pozostałe wolne miejsca podania przyj- 

19, (Wilno, Holen- 

i bardzo znikomy procent przegranych. Jeżeli kto- 
kolwiek wątpi w autentyczność podonych adresów, muje i informacyj udziela kancelarja Kur- 

zwrócić do powyższych osób, podając swój |; sów w godz. od 17 do 

zek poczt. na odpowiedź. W doróracili2)    

  

    

   

  

„do przejrzer 
listów dzieki 

  

ynnych. 

  

mieszcz 
szenie 

nych powy 
niniejsze załąc 

Warrzawa, Żórawia 47, Szyller Szkolnik. 
552 

WĘGIE 
soee Я. ВЕЛ 

oryginały za- 

Górnośląsk. kons. 

„Progress“ 

Ogło   
  

mam trochę”. A i prawda, głowa 

x kocioł, poszedł do chaty Antypa, 

edt nie wiem i znów prze- 
cały dzień aż do północy w sto- SĘ 

śe Anty pa. 

  

Tak poił mnie Antyp cztery dni; 
a 2 Tiankę pochowali, a ja nic n'e 
włedy i pan był w wiosce z „dochło- 
wiodć ał, tylko spał pijany w stodole. 

Na piąty już dzień nie częstował 
mnie wódką i popędzii ja krowy na 

   
  

pole, a Fiedoreę — chłopaku, и 
mnie krowy pasał, każę mleka kwas 
nego dzbanuszek gdzieś dostać, bo w 

  

środku pali i głowa ciężka. 

Poszedł on mleka szukać a ja kro- 
wy popędził. Siadam na polu pod 
krzakiem na pionku; czekam na Fio- 
dorka a w głowie szum i w środku pa- 
li. Polem patrzę idzie Fiedorka z garn 
kiem, mleko. ..znaczy się*, niesie, wy- 

pił mleko, a poczekawszy i lepiej mnie 
stało. Fiedorka patrzy na mnie i pyta 
gdzie był ja tyle dni? a ja milczę. niby 
nie. słyszę, potem Fiedorka gadać po- 

    

_ czął, że pan był z „dochtorem*, Han- 
kę krajali, a potem pochowali; że Jur 
kę do turmy popędzili i więcej coś ga- 

„Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

1 AI 
ощ * 

* ( w Wilnie. AR 
4 „’ С» 

dał, ale ja już nie słuchał, bo o odzio- 
co Antyp z Anisją w stodole a. 

wali, znów przypomniał. Siedze lak 

myślę sobie: 

# 

  

ninie tyle 
się, z Ani 

nego Jurka złożył biedę. Myśl 
jak Jurku pomóc a tu widzę i Antyv 

krzyczy na idzie i 
chaty leciał. 
do mnie, siada, a poczekawszy mówi: 
gadaj prawdę, czy słyszał co w nocv. 

jak spał w stodole Jurkowej?* 
wiadam jemu, 5 
typ aż zatrząsł się, oczy k 

i twarza 

L TVVVVVVYVVVYVYVVYI z z: 

kilka dni w mieście i nigdzie nie od. 

  

BE YYYYYYYTYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYVYYYYYY 

KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzy ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 

  

chodzić 

— tak 0! za co A aėo 
dni poił wódką. On znaczy 
ją utopił Hankę a na bie 

sobie 

    

Fiedorka, by do 
Chłopak pobiegł a Antvv 

Е еар 

‚ An- 
ą zaszły 

zrobiła się: 

    

    

że nie nie 

jakaś straszna 

  

IS
FA
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 23   
RADIJO! 
Wyrabiam iinstaluję gloš- 
niki do aparatów krysz- 
tałkowych bez lamp. Za 
odbiór czysty i wyrażny 
gwarantuję. Ceny kon- 

kurencyjne. 

WŁ. ŻYLIŃSKI 
Ludwisarka 9, m. 6. 

  

DRUKARNIA. || 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, Biskupia 4. 

Telston 3-40. 

Dzieła. książkowe, || 
druki, książki dla | 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prompekty, || 
zaprosz nia, afisze i 
i wszelkiego rodza- Ę 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — 

SOLIDNIE 
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Na żądanie moje, za parę dni zo* 
stali przyprowadzeni: 
nowiczowa i Zając. 

- Podczas badania Kulesza zachowy 
wał się spokojnie, był pewien siebie, 
na pytania odpowiadał krótko, bez na 
mysłu, negując prawie wszystkiemu, 

co zeznał Łapa. 
Kiedy zapytałem, 

Łapę w ciągu kilku dni wódką, odpo- 
wiedział z pogardą: 

—- Tego pijaka będę wódką po:ł! 
Kłamie on! Niech świadków postawi! 

Kazałem przyprowadzić Łapę. 

Kulesza, Juch- 

czy częstował 

strach mnie wziął, a Antvm jak schwy 

cit mnie za piersi i syczy jak żmija: 
„kłamiesz, wszystko wiem... śmie 

twoja tu, jak piśniesz komu!... mii- 

czeč bedziesz — nagrodzę!“ i poszedt. 

Myślę sobie co robić? Szkoda Jurki 

napróżno cierpi a i Antyp nie żartuje. 

Myślę lepiej do sołtysa pójde, . „Piot- 

ra“, poradzi i zrobił tak, powiedział 

Piotrem jak i teraz Panu a on po- 
wiada: „dam znać Panu, a ty czekaj. 
nikomu w wiosce nie gadaj”, 

Kazałem Łapie zatrzymać się na 

    

     

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszk 

Jak tylko zobaczył Łapa Kuleszę, 
zbladł, na pytnie nie mógł odpowie- 
dzieć, plątał się. Robiło to złe wraże- 
nie. Kulesza drwiąco uśmiechał się. 

patrząc na niego. 
Raptem Łapa wyprostował się, pod 

niósł głowę, przeżegnał się i zwraca” 

jac się do Kuleszy powiedział: 

— Groził mnie! Tak zabij! Chociaż 
tu u pana!... ' 

    

     

(Dok. nast.) 

    

 


