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U ANTYPODÓW. 
Na nowym. Prezydencie - Stanów 

Zjednoczonych pokłada Europa wiel 

kie nadzieje.. Zawsze uśmiechnięty 

(przed objektywem fotografa i okiem 

wyborcy), z trudem suwający sparali- 

żowanemi nogami Franklin Roosevelt 

staje się w oczach znękanych dłużni- 

ków europejskich nieomal  Salvato- 

rem polityki i gospodarki światowej. 

Jest sympatyczny dla nich już przez, 

to samo, że ostro krytykował Hoove- 

ra, że skutecznie zwalczał kontrkan- 

dydata i, ostatecznie, osiągnął nad 

n'm ogromną przewagę. 

Skądże 

rannie ukrywana niełaska w stosunku 

do człowieka wybitnych niewątpliwie 

zdolności, energicznego organizatora 

i kierownika akcji pomocy dotkniętej 

ta powszechna, choć sta- 

wojną ludności europejskiej, uparte- 

go i konsekwentnego wykonawcy wła 

snej koncepcji polityki i ekonomiki 

amerykańskiej? 

Herbert Hoover stał się w ciągu 4 

lat swoieh rządów symbolem egoisty- 
cznej, twardej, nie oglądającej się na 

innych, polityki „prosperity 

rotną szybkością postępujący rozrost 

dobrobytu Nowego Świata anglosas- 

kiego budził podziw i zazdrość po tej 

stronie Atlantyku. Zwycięzcom wiel- 

kiej wojny zdawało się, że rachunek 

finansowy, dokonany w traktacie wer 

salskim wyrówna poniesione straty 

i przywróci równowagę. 

Ich dłużnik niemiecki zaczął 

. Z zaw- 

Zawiedli się 

srodze. 

się najpierw targować, później grozić 

bankructwem, wreszcie poprostu za- 

przestał płacić, Wie wszystkich tych 

kolejnych etapach zwycięzcy musieli 

mimo targów i perswazyj, ustępować 

krok za krokiem. 

pniały lub stawały się iluzoryczne. 

Źródło, z którego miały być uskutecz 

niane spłaty długów zaciągniętych w 

Wierzytelności to- 

„stowarzyszonem““ 

oceanu, 

państwie z tamtej 

strony zawiodło całkowicie, 

a wierzyciel amerykański nie ustępo- 

wał ani centa. Perswadowali mu dłu 

żnicy: nasz bilans płatniczy nie wy- 

trzyma spłat gotówkowych, skoro nie 

mieckie annuilety nie wpływają. Weź . 

cie więc nasze towary zamiast gotów- 

k:, przynajmniej częściowo. Błagania 

nie odniosły skutku. Krach finansowy 

1929 r. odsłonił słabe strony amery- 

kańskiej „prosperity. Aby zapobiec 

bezrobociu Hoover wprowadził cła nie 

mal prohibicyjne na towary europejs 

kie, zamknął drzwi przed immigran- 

tami. Izolował się przed Europą, iecz 

żądał od niej uznania i spłaty dłu- 

gów wojennych. Międzynarodowa wy 

miana towarów, ta achillesowa pięta 

ekonomiki światowej XN-go wieku, 

została zahamowana barjerami cel- 

nemi, któremi, za przykładem Amery 

ki, zaczęły. się odgradzać wzajemnie 

wszystkie państwa europejskie 

le z Anglją. 

Wszystko to nie przyniosło więk 

szego pożytku Ameryc a Europie za 

szkodziło. Wejś układów 

iozańskich, skreślających w zasadz.e 

długi niemieckie, uzależnione zosta” 

ło od wspaniałomyślności St. Zjedno- 

czonych względem ich europeiskich 

dłużników. Ale Hoover obstawał przy 

na cze 

  

      
» w życie 

swojem. Rokowania z jego rządem nie 

zapowiadały się obiecująco. Dłużniey 

y się w sytu- 

  

europejscy, rozejrzaws 

acji przedwyborczej Stanów Zjedno- 

czonych, zdecydowali przeczekać wy- 

Богу. Szanse Hoovera, którego rządy 

kończyły się w chwili nieznanej dotąd 

w Stanach klęski gospodarczej, ma” 

lały z dniem każdym. 

Na czem polega program Rocse- 

velta — o tem właściwie niewiele wia 

domo. Kontrkandydat Hoovera mu- 

siał z natury rzeczy przeciwstawić się 

poprzednika, aby spodobać 

się niezadowolonym wyborcom. Czy- 

nił to 

polityce 

sprawnie i energicznie, ale o 

własnych zamierzeniach wolał prze- 
zornie mówić jak najmniej, pozosta” 

wiając szerokie pole domysłom. Ucho 

dzi więc nowy Prezydent za człowie- 

ka, mie podzielającego zasadniczych 

tez swego niefortunnego poprzednika. 

Podobno sprawę długów europejskich 

gotów jest potraktować liberalriiej, 

nie odwraca się wogóle tyłem do bo- 

lączek europejskich, jest wyrozumia- 

ły dla skłonności ludzkich do alkoho- 

lu, z kartelowcami i spekulantami 

giełdowymi dotąd się nie pokumał, 

barjery celne wolałby rozluźnić... Jed 

nem słowem szczęścia Ameryki i ludz 

kości nie widzi tam, gdzie go napróż- 

no szukał zwyciężony przeciwnik. 

  

Gzy ma więc rację zbiedzona Eu- 

ropa, rozliczając na to, że polityka 

nowego Prezydenta pójdzie po linj. 

bardziej zgodnej z jej interesami i ży 

czeniami? Niechybnie, w pewnej mie 

rze tak, ale nie więcej, niż tego wy- 

magać będą własne, 

interesy Ameryki. Wspólnego z Eu- 

interesu tak samo nie obierze 

clt za kryterjum swego postę- 

powania, jak nie obrał go Hoover. 

odrębnie pojęte 

ropą 
  Koose 

  

Obaj są typowymi przedstawicie- 

ianii materjalistycznej, zmaszynizo- 

wanej, bezdusznej cywilizacji amery 

kańskiej, 

opanowaniu i wyzyskaniu materji, 

nie zrodziła ani jednego piewcy, ani 

jednego entuzjasty dokonywanego 

dzieła. Przeciwnie, twórcy amery- 

kańscy w dziedzinie literatury i sztu 

ki są bez wyjątku głębokimi i pesy- 

mistycznymi krytykami cywilizacji i 

kultury Nowego Światła. Postęp cywi 

lzacji nie stoi tam w żadnym stosun- 

ku do ilości i jakości tworów i prze- 

jawów ducha ludzkiego. 

która, zdobywszy prymat w 

Różnica pomiędzy kultūrą ame- 
rykańską a europejską nie jest tylko 

ilościową. W nagromadzonych przez 

wieki głębokich pokładach kultury du 

chowej europejskiej mieszczą się nie- 

wyczerpane zasoby twórczych sił, zdol 

nych do panowania nad cywilizacją i 

rządzenia nią. W Ameryce jest odwro 

Inie. Cywilizacja pochłonęła kulturę. 

Dlatego też niełatwo jest Europie po- 

rozumieć się z Ameryką. 

Testis 

KEIATT AKINIAI SEK, 

P. Prezydent w iai 

„WARSZAWA, (Pat). W dniu dzi- 
ym, jako w dniu Święta Niepodle 

p. Prezydent Rzeczypospolitej 
o godz. 17-ej odwiedził p. Marszałka 

Piłsudskiego w Belwederze. 
= 

   

Obrady gospodarcze 
francusko-niemieckie. 

BERLIN (Pat). Dzisiaj przybyła do 
Berlina francuska komisja gospodar- 
cza pod przewodnictwem podsekreta- 
rza stanu francuskiego ministerstwa 
gospodarstwa, Papenotre.  Natych- 
miast po przybyciu delegatów francus 
kich odbyło się pierwsze posiedzenie 
komisji. 

Po przemówieniu niemieckiego wi 

ceprzewodniczącego francusko - nie- 
mieckiego komitetu współpracy gos 

podarczej, sekrelarza stanu Schwarz 
kopfa, Głpowisdał sekretarz stanu 
Papenotre, poczem komisja przystą- 
piła do opracowania przedłożonych 

jej wniosków i konkretnych projek- 
tów. Obrady potrwają czas dłuższy. 

  

Stroje wizytowe, ceny biletów Śmiesznie niskie 4 

Po zwycięstwie Roosevelta. 
Nareszcie! 

NOWY YORK (Pat). Wobec uzy- 
skania przez demokratów większości 
w senacie przewodnictwo wszystkiech 

senatu obejmą senatorowie 

  

demokratyczni, tem samem senator 

Borah przestanie być przewodniezą- 
cym komisji spraw zagranicznych + 
zostanie nim prawdopodobnie sen. 
Svanson. 

Baldwin za całkowitem zniesieniem lotnictwa 
wojennego. 

LONDYN (Pat). W kołach polity- 
cznych Londynu podkreślają wielkie 
znaczenie, jakie dla sprawy pokoju po 
siada wczorajsze wystąpienie w par- 

lamencie wicepremiera Baldwina, któ 

ry krótkiem lecz wysoce wymownem 
przemówieniem zakończył przed sa- 
mą północą dyskusję w Izbie Gmin. 

Bałdwin wypowiedział się za cał 
kowitem zniesieniem lotnictwa dla ce 
lów wojennych i nie ulega wątpliwoś- 
ci, że w tym kierunku delegacja arn:- 
gielska zmierzać będzie w Genewie. 

Baldwin poszedł jeszcze dalej oś. 
wiadezająe, że nawet zniesienie aw ja- 

cji wojennej nie uchroni ludzkości od 
grozy ataków bombowych albowiem 
samoloty cywilne mogłyby być użyte 
dła rzueania bomb. Dla skutecznego 
rozbrojenia niezbędna jest właściwa 
kontrola w lotnictwie cywilnem. 

Przemowa Baldwina wygłoszona 
z wielką mocą i przekonaniem prawie 
o północy, gdy nastawała 14-ta roczni 
ca dnia zawieszenia broni, sprawiła w 
Izbie gmin głębokie wrażenie. Poza 
tem uważają za pewnć, że to, co po” 

wiedział Baldwin, stanowić będzie m. 
5 propozycyj bry tyjskich, ja- 
inie w Genewie w przyszłym 

tygodniu Simon. 

    

    

Nowy Prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego. 

  

ed południem w sali konie- 
ego Trybunału Admin - 

ę w obecności p. maż 

> Es 

Onegdaj pi 
rencyjnej N 
stracyjnego odbyło 

sa Rady Ministrów 
nie nowego pier S 

Trybunału Adria oś panga i gda a Jana 
Kantego Pięt „. Dotychczasowy kierow 

A s Orski powitał p. premj 
OŚW . in., że fakt obecności prem 
jera L Ai na ogólnem zgromadze 

  

   

  

    

          

    

niu Trybunału jest pierwszym tego rodzaja” 
  

faktem w dzi     

    

h trybunału polskiego. Fakt 
ten umiemy r ić, Po przemówie 
niu prezesa Orsk y prezes N. T. 
A. dr. Piętak złożył przepisaną przysięgę sę 
dziowską. 

Na ilustra 
za stołem w 
obok niego 
wszego prezesa N. T. A. p. dr. 

   

   

ji naszej widzimy siedzącego 
odku p. premjera A, Prystora 
po stronie lewej nowego pier- 

Piętaka, 

  

Los długów wojennych. 
PARYŻ, (Pat). Minister finansów 

odbył dzisiaj made z premjerem Her 
riotem w sprawie przypadającej na 
dzień 15 grudnia rb. spłaty 20 miljo- 
nówdolarów z tytułu długów wojen- 
nych. Po odbytej naradzie minister fi- 
nansów oświadczył, że rząd nawiązał 
w tej sprawie rozmowy dyplomatycz- 
ne, jednakowoż wzgłędy kurtuazji na- 
kładają obowiązek zachowania całko- 
witej dyskrecji w tej sprawie. 

Francuski attache finansowy w Wa 
szyngtonie otrzymał : instrukcję bez- 
zwłocznego przedstawienia w imieniu 
rządu francuskiego rządowi Stanów 
Zjednoczonych wniosku w sprawie na 

wiązania rokowań co do długów wo- 
jennych oraz prowizorycznego zarzą- 
dzenia wstrzymania raty 20 miljonów 
dolarów, płatnych przez Francję 15-go 
grudnia rb. 

Nota francuska w sprawie długów 
proponuje m. in., że o ileby rząd Sta- 
nów Zjednoczonych nie mógł załatwić 
przychylnie wniosku francuskiego w 
sprawie odroczenia terminu raty, przy 
padającej na dzień 15 grudnia rb. rata 
la wpłacona będzie do Banku Wypłat 
Międzynarodowych w Bazylei i prze- 
chowana jako depozyt aż do powzię- 
cia ostatecznej decy 

      

Manifestacje komunistyczne. 
PARYŻ, (Pat). Dzisiaj e godz. 10 przed 

południem w Paryżu i okolicach komuniści 
urządzili wielkie manitestacje. — Wzniesio- 

  

no 10 trybun, z których przemawiali liezni 
mówey. 

Na pamiątkę zwycięstwa nad Niemcami. 
PARYŻ, (Pat). Dzisiaj po południu 

o godz. 15-ej na pamiątkę zwycięstwa 
odniesionego w wojnie światowej od- 
była się pod patronatem marszałków 
Francji uroczystość religijna w garni-    

zonowym kościele inwalidów w czasie 
której odśpiewano Te Deum i De Pro- 
fundis. Kanonik katedry Notre Dame 
wygłosił okolicznościowe przemówie- 

nie. 

Nieudany zamach. 
WIIEDEŃ, (Pat). Z Łineu donoszą, że 

wezoraj po południu ponowiona została pró- 

ba zamachu kolejowego wpobliżu stacji Mar- 
cehtrenk w Górnej Austrji. Nieznani spraw- 
cy rozkręcii szyny w tem szmem miejsen, 

gdzie przed miesiącem usiłowano dókonać 
zamachu. Straż kolejowa na czas wykryła 
zamach i przeszkodziła w ten sposób kata- 
strofie. 

ь audio 

'na 6 proce. od 
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Motywy obniženia 
stopy procentowei 

Wywiad u ministra skarbu 
prof. dr. Wł. Zawadzkiego. 

Dnia 20 października r. b. ukazało się 
rozporządzenie ministra skarbu, obniżające 
msksymałną stopę procentową w  pienięż- 
nych stosunkach kredytowych poza bankami. 
Wezoraj zaś ogłoszone zostało. drugie rozpo- 
rządzenie ministrów skarbu i sprawiedliwo- 
ści ustalające wysokość maksymalną stopy 
procentowej dla  przedsiębie 
cych się czynnościami bankow 
ku z tem przedstawiciel Ajeneji 

   

    
„ISKRA* 

zwrócił się do Ministra Skarbu prof. Wiady 
sława Zawadzkiego z prośbą 0 udzielenie wy 
jaśnień. 

— Jak należy, Panie Ministrze, tłumaczyć 
sobie osłatnie dwa rozporządzenia, obniżają- 
ce maksymalną granicę stopy procentowej 
pozabankowej i bankowej — zadaliśmy pier- 
wsze pytanie. 

— Jesteśmy w okresie — oświadczył p. 

minister — w kłórym na ezoło zagadnień 
gospodarczych. wysuwa się problem ebniże- 

nia pozicmu cen, a zatem wszelkich skład- 
ników kosztów produkcji, Proces ten nie 
zatrzymywał się jak te Panu zresztą zapew 
ne wiadome, przed monopolami państwowe- 
mi, z których monopele tytoniowy i spiryta- 
sowy  obni ostatnio wydatnie ceny na 
swe wyroby. Wliademo również, jak wielką 
rołę posiada dia kształtowania się kosztów 

produkcji cena kapitalu, wyrażająca się wy 
ą procentów, jakie producent musi 

płacić cd uzyskanych kredytów. Koszt kapi- 
tułu jest stanowczo zawysoki i pedraża zbyt 

silnie ceny wyrobów. 

      

W, zrozumieniu tego stanu rzeczy — mó- 
wił dalej p. minister — wobec silnej pozycji 
technicznej Banku Polskiega w ostatnim €z3- 
sie, rada tej instytueji uchwaliła niedawno 
obniżenie stopy procentowej z'7-i pół proe. 

yskonta i z 8 i pół proce, na 
7 proe. od pożyczek lombardowych. 

Po tej samej linjć poszły cha rozporzą- 

dzenia: cbniżające procentową stapę poza- 
hankową craz procentową stopę bankową. 
Pierwsze z tych rozperzączeń obniża stopę 
w obrocie kredytowym paza bankami z 15 
proc. na 12 proc. w stesunku rocznym, Dru- 
gie rezporządzene normuje najw e dozwa 

lene korzyści majątkowe w dziedzinie kredy 
tu zorganizowanego. Mianowicie obniża ono 
Gdsctki, pobierane przez _ przedsiębiorstwa 
bankowe х 11 proc. na 9 i pėl proc., a przy- 
tem Gcbniža prowizję obretową z 1/4 proc. na 
1/8 proc, kwartalnie. 

   
   

    

    

— Rozporządzenie, obniżające stopę pro- 
centową bankową, wprowadza, Panie Mini- 
strze, zróżniczkowanie wysokości maksymał- 
nej stopy procentowej między bankami u 
spółdzielniami kredytowemi oraz komunalne- 
mi kasami oszczędności na terenie kilku wo- 
jewództw wschodnich. Jak należy to rozu- 
mieć — Panie Ministrze? 

— Powodem tego rodzaju różniczkowania 
były specyficzne warunki, w jakich pracują 
spółdzielnie kredytowe oraz część komunal- 
nych kas oszczędności, położone we wschod- 

niej połaci państwa. Posiadają one znaczną 
część zarówno swoich kredytów, jak i zobo 
wiązań usztywnienych speejalnemi umowa- 
mi, na wyższy procent zawaritemi, które nie 
dadzą się z dnia na dzień zlikwidować. Zróż 
niezkowanie to ma jednak charakter przej- 
ściowy i widzi Pan, żę par. 2 rozporządzenia 
wyraźnie to zaznacza, 

  

zy nie uważa Pan Minister, że obni- 
żenie stopy procentowej, a co za tem idzie 
i oprocentowania wkładów, może wywrzeć 
jakiś wpływ na rozwój oszczędności — 
wtrącamy. 

— Nie posiadam pod tym względem żad- 
nych ebaw. Przeciwnie, doświadczenia ostat- 
niech lat wykazały, że rzeczą dużo ważniejszą 
od wysokości oprocentowania jest pewność 
lokaty. Jest rzeczą wiadomą, że stosunkowo 

niższej stopie procentowej towarzyszy o wie 
je większa pewność, Jestem przekonany, że 
oprocentowanie pożyczek w wysokości, któ- 
ra zezwoli wytwórcy na wyrobienie kosztów 
kredytu, wzmocni nasz rynek pieniężny, a z 
tem wyjdą zpowrotem na rynek kapitały zie 
zau 

     

  

jzewane, które nawet za cenę zrzeczenia 

się cprócentewania uciekały, bojąc się nie- 
zdrowego, bo obciążonego wysokiemi odset- 
kami procesu produkcji. 

Zresztą i tak po zmianie, spowodowanej 
przez oba rozporządzenia oprocentowanie w 
bankach wynosić będzie: 

Przy wkładach złotowych płatnych a vi- 

sta 4i pół proe. 

  

Przy wkładach złotowych płatnych za 6. 
mies, wypowiedz. 7 proce. 

Teraz proszę porównać — mówił dalej p. 
minister — to oprocentowanie z tabelką op- 
rocentowania w bankach niemieckich, gdzie 
od wkładów ż vista płaci się 1—1 i pół proe.. 
a od wkładów płatnych za 6 miesięcznem wy 
powiedzeniem 4 proc. 

W okresie obecnym maksymalny procent 
od wkładów za 6 miesięcznem wypowiedze- 
niem nie może wynosić więcej niż 7 proc. 
W; tym kierunku poszły banki prywatne i idą 
kasy komunalne, z wyjątkiem kas na terenie 
województw wschodnich, które za takie 
wkłady płacić będą jeszcze czas jakiś 8 proce. 

Reasumując — oświadczył w końcu roz- 
mowy p. minister — jeżeliby ostatnie wyda- 
ne zarządzenia miały na widoku przedew- 

szystkiem obniżenie kosztów kredytu, to z 
drugiej strony przyczynią się one również 
do wzmożenia jego pewności i prawdopodob 
nie ożywią rynek kredytowy, stwarzając har- 
monję między interesami dłużnika i wierzy- 
<iela. (ISKRA). 
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Twórca o swojem dziele. 
„Gazeta Polska* z dnia 11 b. m. 

zamieszcza na wstępie drugą część wy 
wiadu, udzielonego przez Marszałka 
Piłsudskiego Ś. p. płk. Laudańskiemu 
(pierwsza część była wydrukowana w 
„Gazecie Polskiej“ w m. sierpniu 
Wobec zastrzeżenia, iż przedruk wy- 
wiadu jest wzbroniony, odsyłamy czy- 
telników do oryginału, zaznaczając je- 
dynie, że treść jego zawiera relację 
Marszałka Piłsudskiego o wypadkach, 
związanych z powstaniem i działalnoś- 
cią POW., o kryzysach legjonów. о- 
raz o akcie 5 listopada 1916 roku. 

'Tenże numer „Gazety Polski га 
wiera osobiste wspomnienia najbliž- 
szych podkomendnych Marszałka, u- 
czestników Kadrówki, dziś odpowie- 
dzialnych kierowników nawy państwo 
wej, o dniu 11 listopada 1918 r., który 
ich rozproszonych po całej Polsce, 
skupił ponownie przy osobie Wodza. 

   

    

Sprawa ks. Pszczyńskiego 
w Hadze. 

HAGA, (Pat). Dzisiaj po wysłucha- 
niu ponownego wystąpienia agenta 
niemieckiego przewodniczący Trybu- 
nału haskiego zamknął rozprawę ust- 
ną nad. ekscepcją rządu polskiego w 
sprawie skargi rządu niemieckiego, do- 
tyczącą księcia Pszczyńskiego, zastrze- 
gając dla Trybunału możność żądania 
dalszych wyjaśnień od agentów obu- 
stronnych. 

Powszechne moratorjum 
dła wszystkich hipotek 

w Niemczech. 

BERLIN (Pat) Prasa przynosi wia 
domość, że Rząd Rzeszy postanowił 
drogą wydania uzupełniających roz- 
porządzeń do dekretu o ulgach procen 
towych z 27 września b. r. ogłosić po 
wszechne moratorjum dla wszystkich 
bipotek z wyjątkiem , zwałoryzowa- 
nych. Okres moratorjum ma sięgać 
1 kwietnia 1934 roku. Wi ten sposób 
zastosowane moratorjum dla hipotek 
rolnych zostałoby rozciągnięte na 
wszystkie inne rodzaje hipotek. 

Z Rosji Sowieckiej. 
Nowy ambasador Japonii 

w Moskwie. 
MOSKWA, (Pat). Nowym ambasa- 

dorem Japonji w Moskwie został mia- 
nowany Oto. Dawny ambasador Hiro- 
ta został przydzielony do centrali mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych w To- 
kio. Zmiana ta ma być wyrazem dal- 
szej poprawy stosunków sowiecko-ja- 
pońskich, albowiem były ambasador 
Hirota uchodził za zwolennika metod 
silnej ręki w polityce Japonji wobec 
Moskwy. 

Kobiety w fabrykach 
sowieckich. 

MOSKWA, (Centropress). — Praca kobiet 
zajmuje obecnie poważne miejsce w produk- 
cji sowieckiej. Jeżeli dawniej kobiety w Re- 
sji pracowały wyłącznie w przemyśle lekkim, 
cheenie zatrudnione są w przemyśle węgło- 
wym, chemicznym, elektrotechnicznym a na 

wet w metalurgicznym. W. budownictwie, 
gdzie jeszcze w r. 1924 udział kobiet wynosił 
5—6 proe. odsetek ten podniósł się pod ko- 
niee 1931 r. na 14. 

Wj] przemyśle sowieckim wogóle w latach 
ostatnich przejawia się gwałtowny wzrost 
udziału pracy kobiecej. Świadezą o tem nastę 
pujące cytry: w r. 1927 w fabrykach sowiee- 

kich przcowało około 700 tysięcy kobiet, w 
r. 1928 769,000, w r. 1929 828,000, w r. 1930 
1,058,000 a w roku następnym cyfra ta pod 
niosła się na półtora miljona (1,449.000). 

Kobiety pracują jako Ślusarki, odlewacz- 
ki metalu, w warsztatach dla remontu i w 
wiełu innych dziedzinach pracy, gdzie daw 
niej praca kobiet była nieznana. 

Bezpo dni udział kobiet w pracach rol- 
nych rów wzmógł się znacznie, tak jak i 
w innych dziedzinach pracy. Podezas gdy w 
r. 1928 (w pierwszym roku piatiletki) w róż 
nych gałęziach życia gospodarczego -ргаео- 
wało 2,400,000 kobiet (cyfra głobalna), w r. 
1931 liczba kobiet — robotnie podniosła się 
na 6 miljonów (ściśle 5,859,000). 

Koniec „Sucharewki”. 
MOSKWA, (Centropress). — W] tych dn. 

zniesiono w Moskwie ostatnią placówkę han 
dlu prywatnego t. zw. Sucharewski targ, któ 
ry tak znanym stał się w czasie rewolucji w 
Rosji, Z rozkazu sowietu moskiewskiego 
wszystkie stragany i kioski zostały usunięte 
a cały płae został oczyszezony. Przed kilko- 
ma laty © targu tym pisały wszystkie dźien 
niki Świata, gdyż była to osobliwość stolicy 
Sowietów, która zwabiała wszystkich tury- 
stów zwiedzających Moskwę. 
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TYDZIEŃ ROLNICZY. 
Dobrze zorganizowany „Tydzień 

Rolniczy” ożywił i rozruszał rolników 

województwa wileńskiego. Z otrzyma 
nych przez nas sprawozdań wynika, 
że powiatowe zebrania z referatam. 

skupiały od 300 do 800 osób (Plissa, 
Jazno, Prozoroki, Hermanowicze, Do- 
kszyce). Omówiono wszechstronnie 

sytuację rolnictwa i w rezultacie po- 

wzięto szereg doniosłych uchwał. 
Treść ich jest mniej więcej taka: 

1. Rozprzężenie wszelkich więzów 

życia społecznego i gospodarczego 

wsi, ruina warsztatów rolnych jest nie 

unikniona, jeżeli rozwój życia gospo 

darczego pójdzie w tym samym co 

dotąd kierunku. Równowaga pomię: 

dzy dochodami a wydatkami rolnika 

została zakłócona. Jedyne źródło do- 

chodu — sprzedaż wytworów rolnict- 

wa — w ciągu ostatnich trzech lat u- 

schło o 54 proe.. Tymczasem rozchody 

wzrastają, zwłaszcza na oprocentowa 

nie i spłatę zadłużenia wynikłego z 

kryzysu. Nie mówimy już o dławią- 

cych, sztywnych cenach artykułów 

skartelizowanych. Słowem siła nabyw 

cza i płatnicza wsi wciąż się kurczy. 

A przecież taki stan rzeczy nisz: 
czy krajowy rynek zbytu dla wytwo- 

rów prywatnego i państwowego prze- 

mysłu fabrycznego, usuwa podwaliny 

finansowe organizacji państwowej i 

samorządowej, podważa i wypacza 

instytucje kredytu prywatnego, grozi 
wszelkiemi płynącemi stąd konsek- 

wencjami całemu społeczeństwu i pań 

stwu. 

П. Zebrani na zjazdach rolnicy 

zgodnie wyrażają pogląd, że przywró 
cenie warsztatom rolnym równowagi 

finansowej, a rolnietwu należnego mu 

udziału w rozdziale dochodu społecz- 
nego w Połsce, jest koniecznym wa- 

runkiem zahamowania postępującego 

rozkładu gospodarczego kraju i zapo- 

czątkowania normalnych warunków 

dla rozwoju stosunków gospodar- 
czych i społecznych w państwie. 

HI. Zebrania wysuwają w powyż- 

szym zakresie następujące wytyczne, 

które winny wejść do programu poli: 

tyki gospodarczej państwa w nadcho 

dzącym okresie: 

1. a) zasadniczego obniżenia sto 
py bankowej i prywatnej; 

b) konwersji zamrożonych kredy- 
tów krótkoterminowych i średnioter- 
minowych udzielonych rolnikom | 
spółdzielniom rolniczym; 

2. a) racjonalnego obniżenia cen 
towarów przemysłu fabrycznego, nie- 
zbędnych w produkcji i dła konsum- 
cji rolniczej b) ustawowego uprzywile 
jowania w dostawach dla przemysłu 
fabrycznego i państwowego, krajo” 
wych suroweów pochodzenia rolnicze 

go: 
c) rewizji polityki traktatowej w 

kierunku należytego uwzględnienia in 
teresów rolnictwa i jego zdolności eks 
portowych; 

3. obniżenia i przystosowania do 
obecnego poziomu cen produktów rol 

nych taryfy przewozowej PEB; 

4. poparcia wszelkiemi, stojącemi 
do dyspozycji władz państwa środka- 
mi rozwoju i działalności spółdzielni 
rolniczych. 

IV. Zważywszy, że gospodarstwa 

skomasowane naogół łatwiej przeno- 
szą kryzys i stwierdzając, że pomimo 
kryzysu pęd do scalania gruntów nie: 
tylko nie zmniejsza się, lecz raczej 
wzmaga, domagają się rolnicy dałsze- 
go prowadzenia komasacji gruntów 
wioskowych, przynajmniej w zakresie 

dotychczasowym. 

V. Stwierdzając fakt, że obecnie 

gospodarstwa rolne są nierentowne — 

rolnicy żądają: 

1. do czasu przywrócenia opła- 

calności produkcji rolnej całkowite- 

go zawieszenia podatku dochodowe- 

80; 
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2. po przywróceniu opłacalności 
gospodarstw rolnych, takiego zmody 
fikowania ustawy o podatku docho- 
dowym, oraz odnośnych rozporzą” 
dzeń, któreby zabezpieczyły  płatni- 
ków od dowolnego i nieodpowiadają- 
cego rzeczywistemu stanowi określa- 
nia dochodu gospodarstw rolnych. 

Z pośród szeregu innych uchwał 

rzuca się w oczy sympatyczne hasło: 

„ani jeden grosz nie może pójść bez 

istotnej potrzeby zagranicę*. Stresz 

cza się w niem postulat rolnika w 

sprawie wytwórczości i spożycia kra- 

jowych surowców włóknistych 

Przytoczyliśmy tylko część na 

syłanych wciąż uchwał. Wystarcz 

dnak by stwierdzić, że „Tydzień* 
poszedł na marne. 
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Czang. 

MBC STOZAEMEAROREOBRCECNA 

Gość z Francji w Toruniu. 

TORUŃ (Pat). Dzisiaj przybył do 

Torunia deputowany francuski: Pier- 

re Cot, członek stronnictwa radyka- 

łów społecznych, który przyjechał do 

Polski na zaproszenie gen. Góreckie 

go. Deputowany Cot wziął udział w 

dzisiejszych uroczystościach oraz w 

uroczystości: wręczenia sztandaru Fe- 

deracji województwa pomorskiego i 

w obiedzie żołnierskim po defiladz:e. 

Dep. Cot, na którym uroczystości dz: 

siejsze sprawiły wielkie wrażenie, w 

rozmowie z gen. Góreckim wyraził go 

towość zorganizowania w lecie przy- 
szłego roku wycieczki kilkunastu wy 

bitnych polityków z partji społeczno- 

radykalnej do Polski. Wycieczka ta 

miałaby być poświęcona zwiedzeniu 
Polski ze szczególnem uwzględnie- 

niem Pomorza. Dep. Cot dodał ponad 
to, że w lecie przyszłego roku przybę 

dzie do Polski wielka wycieczka zło” 

żona z 40 Alzatczyków. Cot, jako ofi- 
cer rezerwy armji francuskiej wyra- 

ził się z zachwytem o defilującej ar- 

mji czynnej i rezerwowej. 

Cudzego nie chcemy, swego 
nie damy. 

TORUŃ, (Pat). W związku z dzi- 
siejszemi uroczystościami z okazji od- 

zyskania: niepodległości ks. biskup O- 

koniewski dokonał dzisiaj w Toruniu 

poświęcenia sztandaru pomorskiej Fe- 

deracji wojewódzkiej, poczem nastąpi- 

ło wbijanie gwoździ. Następnie prezes 

Federacji generał Górecki wygłosił 

przemowę, w której m. in. powiedział: 

„Przybywam dzisiaj na wasze święto, a- 

żeby wam przynieść pozdrowienie od ośmiu 

i pół miljona żołnierzy wielkiej wojny, naj- 

większej dziś międzynarodowej organizacji, 

Fidacu, Przybyłem, również do was, ażeby 

przynieść pozdrowienie nietyłko Federacji 

Pelskich Zwiąąów Obrońców Ojczyzny, sku 

piającej d 550 tysięce nierzy, ale rów: 

nież ażeby wam przynie 

naszych zagranicznych towarzyszy broni. 

Wroga perfidna propaganda naejonalistów 

niemieckich czyni wszelkie wysiłki, ażeby 

wmówić całemu światu, że to nie jest polska 

ziemia, że to jest „korytarz*, który przeszka- 

dza pokojowi świata, że to jest ziemia nie- 

miecka. Pomorze to nie jest żaden korytarz, 

to cdwiecznie połska ziemia. „Fidac* zapra- 

sza corocznie przedstawicieli różnych паго- 

dów a więć Francuzów, Anglików, Ameryka- 

nów, Belgów, Włochów i innych, którzy ma- 

ją się przekonać, naocznie o polskości tej 

ziemi. Powiadamy im: Przyjdźcie na miejsce 

i zobaczcie, przyjdźcie do nas na Pomorze, 

wstąpcie do naszych świątyń, przeczytajcie 

napisy na nagrobkach naszych a przekona- 

cie się, że wszystko wielkim głosem woła: 

„Tu jest Polska“. I dzisiaj również przyjechał 

do nas gość franeuski, wybitny pacyfista, po- 

set do parlamentu francuskiego, Piotr Col. 

przyjechał naocznie przekonać się, że Pomo 

rze nie jest żadnym korytarzem. Połska jest 

narodem nastrojonym pokojowo, Polska po- 

trzebuje pokoju, Polska chce w spokoju pra 

eować dla dobra przyszłych generacyj! Jed- 

nak granice naszej pokcjowości kończą się 

na granicach Pomorza, Niema pacyfizmu tan 

gdzie zaczyna się mówić o korytarzu A dzi. 

siaj, kiedy odebraliście sztandar jako sym- 
boł walki o Polskę, sami wyraźnie możecie 

sobie uświadomić, że hasłem, które jest dziś 

wspólne wszystkim Polakom bez różnicy 
przekonań politycznych jest: My eudzego nie 
chcemy, swego nie damy*. 

    
     

  

  

PO RAZ TRZECI... 
O godzinie ósmej rano wyjeżdża- 

ją na miasto platformy. Ciągną dłu- 

gim, można powiedzieć żałobnym ko- 

rowodem z ulicy Wingry, gdzie się 

mieści hala lieytacyjna Urzędu Skar- 

bowego. Niedługo przyjdą komorni- 

cy i sekwestratorzy i rozpoczną swą 

smętną, ciężką i pełną niezwykłych 

przygód służbę. Obok nich ciekawe 

postacie ldzi węszących, obdarzonych 

rzadkim sprytem i znajomością tere- 

nu. Chodzą po mieście, węsząc, -czy 

i gdzie możnaby coś zarobić i z ni- 

czego zrobić dobry, „brylantowy* in- 

teres. Wiedzą, że w dzisiejszych, cięż 

kich, kryzysowych czasach wizyta 

sekwestratora nigdy prawie nie koń: 

czy się na zapłacie zaległych podat- 

ków, że zwykle następuje zajęcie 

przedmiotów, już dawniej zaopatrzo- 

nych znanym powszechnie znakiem. 

Może są tam jakie cenniejsze rzeczy, 
albo można się będzie dowiedzieć 

kiedy ma się odbyć jaka ważna licy- 
tacja. Ci ludzie mają dużo, bardzo du 
żo czasu. 

IDZIEMY Z SEKWESTRATOREM. 

W myśl swej bezwstydnej zasa- 
dy, by wszystko zbadać samemu i 
doświadczyć na swej skórze, posta- 
nomiłem nie tak dawno pójść razem 
z sekwestratorem i towarzyszyć mu 
w jego urzędowych czynnościach. 

Komorników bowiem i sekwestrato- 

rów przestałem się już dawno oba- 

wiać, a raczej taki pan powinien się 
obawiać zetknięcia ze mną, gdyż na- 

próżnoby się fatygował z zajęciem 
mi czegokolwiek, albowiem jako ów 
filozof: „Omnia meo mecum porto!“ 

Ulica na przedmieściu. Malutkie 
domki wpadnięte w ziemię, powygi- 
nane płoty, cuchnące rzeki błota, ni- 
gdy prawie nie wysychające, nawet 
podobno w czasie największej kaniku 
ły lipcowej. Koła platformy zapadają 
się w niektórych miejscach prawie 
po osie. Widok tego wehikułu budzi 
zrozumiałą sensację i paniczną oba- 
wę. Gdy wóz powoli przejedzie sły- 
chać westchnienia ulgi, wydobywają- 
ce się z piersi brodatych właściciel: 
maleńkich sklepów spożywczych, któ 
rych wartość nie przekracza często 
nawet 100 złotych, a dzienny obrót 
wyraża się w sumie kilkudziesięciu 
nieraz groszy. Platforma zatrzymuje 
się przed jednym z domów niczem 
nie różniących się od szeregu innycn 
podobnych domostw, chyba tylko tem 
że właściciel nie zapłacił dotąd po” 

  

  

datku dochodowego i zalega już dłuż 
szy czas. 

Sekwestrator wchodzi do domu, 
szuka mieszkania gospodarza i znaj- 
duje je łatwo, bo dom zamieszkuą 
trzy rodziny. Długo puka i dobija się 
do mieszkania. Otwiera mu wreszcie 
drzwi samo przerażenie, W okolcy 
już dobrze wiedzą, że idzie sekwestra 

pozdrowienie od 

RA“ RS EZR Wa Si B NES KI 

Odstoniecle pomnika Lotnika. 
WARSZAWA, (Pat). Dzień Święta 

Niepodległości jest równocześnie dn. 
święta lotniczego, którego najważniej- 
szym momentem było odsłonięcie o g. 
13-ej na placu Unji Lubelsjiej pomnika 
Lotnika, dłóta prof. Wittiga. 

Już od godz. 12-ej zaczęły przyby: 
wać na plac delegacje stowarzyszeń i 
organizacyj społecznych. Przed fron- 
tem pomnika ustawiła się kompanja 
honorowa 21 p. p. ze sztandarem i or- 
kiestrą, 3 kompanja szkoły podchorą- 
żych, lotnicza, inżynierska i piechoty. 
dalej zajęły miejsca rodziny po poleg- 
łych lotnikach, delegacje pułków lot- 
niczych. oficerowie rezerwy, organi- 
zacje PW. 

Specjalnie przygotowane miejsce 
zajął rząd z p. premjerem Prystorem 
na czełe, członkowie Sejmu i Senatu, 
korpus dyplomatyczny, prezes Naj- 
wyższej Izby Kontroli Państwowej, 
gen. Krzemiński, generałowie, ducho- 
wieństwo z ks. arcybiskupem Rop- 
pem, oficerowie wojsk lotniczych. 
przedstawiciele Aeroklubu, zakładów 
lotniczych, LOPP. itd. 

O godz. 13-ej przybył na plac Unii 
Lubelskiej, witany hymnem narodo- 
wym p. Prezydent Rzeczypospolitej. 
Po odsłonięciu pomnika p. Prezydent 
zajął miejsce na specjalnie przygoto- 
wanym fotelu. W imieniu komitetu 
budowy pomnika wygłosił przemówie 
nie b. minister Kuehn. ь 

„Dziesięć lat minęło — mówił — od 

chwili, kiedy pod wrażeniem wielkich zwy- 
cięstw oręża polskiego w 20-tym roku i pod 
wrażeniem pełnego chwały udziału w tem 
zwycięstwie wojsk lotniczych, zainicjowano 
wzniesienie w Warszawie pomnika ku czci 
poległych letników polskich. W liczbie pole- 
głych przechowujemy w pamięci nazwiska 
trzech obywateli amerykańskich a mianowi- 

cie kapitana Kelly'ego, porucznika Gravesa 
i kapitana Calumma, którzy złożyli swe žy- 

cie na naszej ziemi. Lista polskich strat łot 
niczych nie została zamknięta w chwili na- 

stania pokoju, walka bowiem z potężnym 
żywiołem oceanu powietrznego trwa w dal- 
szym ciągu. Szczególnie bolesne były dla 
Polski lata ostatnie, kiedy zły los wyrwał z 

pośród nas najdroższych nam bohaterów 
przestwerzy, że wspomnę majora Idzikow- 
skiego, porucznika Žwirkę, inž. Wigurę. To- 
też godne uczczenie tych wszystkich najlep- 
szych synów Ojczyzny wymagało wielkich 
wysiłków społeczeństwa a dążenia komitetu 
mogły zostać zrealizowane jedynie dzięki wy 
sokiemu  protektoratowi Pana Prezydenta 
Rzeczypospelitej i Pierwszego Marszałka Pol 
ski i dzięki opiece komitetu honerowego, ua 
którego czele stali przez szereg lat generało- 
wie Scsnkewski, Żeligowski i Konarzewski, 
dzięki staraniem pierwszego i wielołetniego 
prezesa komitetu wykonawczego Śp. wice- 
marszałka Sejmu Jana Dąbskiego craz dzięki 

poparciu ze strony wszystkich ezynników 
rządowych a w szezególności wojskowych, 
wreszcie dzięki cfiarom szerokich sier spo- 

łeczeństwa. 

Temu więc wspólnemu zbicrowemu wy- 
siłkowi zawdzięczamy, że możemy dziś od- 
dać hołd pamięci naszych orłów, których 
symholizuje- przepiękna pestać spiżowego lo- 
tnika, twór artysty rzeźbiarza Edwarda Wit- 
tiga. 

Ufamy, że pomnik ten pegłębi uczuciowy 
związek między społeczeństwem polskiem 4 

tymi, którzy swe męstwo i zapał okupują 
ceną życia, że pogłębi on przeświadczenie 6 
roli, jaką spełnia lotnik w wałce obronnej 
z nieprzyjacielem i w walce twórczej z ży- 
wiołem, — że stanie się on prawdziwą 0z- 
debą stelicy, — przekazuję go w imieniu ko- 
mitetu wykonawczego zarządowi stołeczengo 
miasta Warszawy*. 

Zkolei szef departamentu aerona- 
utyki pułk. Rayski podziękował komi- ' 
tetowi oraz tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do budowy i wzniesie- 
nia pomnika. 

W imieniu miasta przyjął pomnik 
prezydent inż. Słomiński. Odczytano 
akt erekcyjny, poczem p. Prezydent 
Rzeczypospolitej Mościcki złożył wie- 
niec o barwach narodowych u stóp 
pomnika. Następnie złożono wieńce od 
p. Marszałka Piłsudskiego i p. premje- 
ra Prystora, poczem składali wieńce 
delegaci zagranicznych klubów lotni- 
czych, przedstawiciele aeroklubu, 1.. 
O. P. P-u, stowarzyszeń i organizacyj 
społecznych, 

Po zakończeniu uroczystości p Pre 
zydent Rzeczypospolitej odjechał na 
Zamek, żegnany hymnem narodowym 

Swoisty wyraz żałoby 
w rocznicę śmierci Ś. p. St. Wacławskiego. 

Jak wiemy przebieg smutnej pa- 
mięci rocznicy w Wilnie był spokojny 

i wykazał raczej pewne desinteresse- 
ment młodzieży akademickiej, st 
cej obecnie wobec aż nadto poważnej 
sumy zagadnień i spraw aktualnych. 

Inaczej zachowała się Warszawa. 
Wiemy już o zawieszeniu wykładów 
na dni krytyczne, spowodowanem ,na- 
radami nad sposobem uczczenia śp. 
Wacławskiego* które skończyły się 
poturbowaniem około dwudziestu aka 
demików. ,„Nasz Przegląd* podaje, że 
udział w „naradach wzięła specjalna 
delegacja wileńska... Poszło tedy oko- 
10 4 tys. zielonych wstążeczek, co sta- 
nowi pewne ożywienie w branży dro- 
bnej galanterji (przewaga sklepików 
żydowskich). Przebieg „narad* był 
zorganizowany dobrze: obstawione te- 
lefony i odcięte drzwi do ucieczki. 

Dnia następnego w nabożeństwie 
w kościele Św. Anny wzięło udział o- 
koło 300 akademików. Zato pochód 
wzrósł dziesięciokrotnie. W miejscach 
narażonych stały posterunki policyjne 
oraz był w pogotowiu hydrant. Wobec 
tego zadowolono się kilkakrotnemi za- 
ledwie próbami puszczenia w ruch la 
sek, poczem, ponieważ uniwersytet 
zamknięty, skierowano się do domu a- 
kademickiego. Tu uznano za rzecz naj 
ważniejszą, aby cytujemy ,.Gazetę 
Warszawską ': — „duży portret, kupio 
ny przez sekwestratora kolonji akade- 
jmickiej, został obrzucony i zniszczo- 
ny“. 

Ponieważ młodzież państwowa prze 
ciwstawiła się tym projektom czynnie, 
zaś komuniści zaczęli rozrzucać ulotki 
agitacyjne, doszło do ogólnej bójki. 
Interwenjującą policję młodzieńcy z 
mieczami próbowali zatrzymać śŚpie- 

    

  

tor z platformą. Rozpoczyna się ob- 
rzęd zwany czynnością służbową 

— Jestem sekwestratorem Urzędu 
Skarbowego — przedstawia się i po- 
kazuje urzędową legitymację. Potem 
z teczki wyciąga odpowiednie doku 
menty i odczytuje smętny tekst, apie- 
wający według stałych wzorów, że 
od dłużnika takiego należy się skar- 
bowi państwa tytułem podatku do- 
chodowego taka to suma... Tu nastę- 
puje wyliczenie zasadniczej sumy, 
kar za zwłokę i t. d. oraz cała Nia- 
gara przepisów, paragrafów, ustaw 
noweli, dodatków do noweli i po- 
zycyj. 

W czasie tego odczytywania bied- 
ny dłużnik siedzi jak na rozżarzonych 
węglach, albo męczy się zgoła jak na 
średniowiecznych torturach. Nadcho 
dzi wtedy znowu chwila decydująca. 
Nieszczęśliwy zaczyna się zaklinać na 
wszystko, że w najbliższym czasie 
zapłaci, że napewno się postara, by 
ten obywatelski obowiązek spełnić. 
Ale napróżno. 

  

I sekwestrator zaczyna zajmowa- 
nie przedmiotów. Oto stara komoda 
o trzech szufladach pamiętająca jesz- 
cze dobre czasy, stara, jeszcze pewno 
wyprawna komoda. Kilka pokoleń 
chowało w niej swe domowe statki, 
kilka pokoleń żyło i wzrastało w ras 
dości jej pełnego wnętrza. Teraz oce- 
niają ją na 10, najwyżej 15 złotych! 
Dalej idzie stół. Stary również, jak 
wszystko w tym domu. Oceniają go 
na 4 złote. Ten sam los spotyka i ob- 

  

wem „Jeszcze Polska nie zginęła” 
(— czemu nie „nie będzie Niemiec 
pluł... itd.?) poczem przystąpili do cis- 
kania z góry spluwaczkami, deskami 
ogłoszoniowemi i in. ciężkiemi me: 
blami domu. 

Aresztowano kilkudziesięciu, m. i. 
osławionego z działalności w Amery- 
ce prezesa „.Br. Pom.', Zdzisława Wę- 
glińskiego. Mimo, że kilku posterun- 
kowych zostało poważnie rannych, po 

licja ograniczyła się do użycia pałek 

gumowych. 
W Poznaniu dnia 9 bm. również 

krzyczano „niech żyje OWP*, precz z 
rządem itp. Doszło nawet do strzela- 
niny, na którą policja odpowiedziała 

szaržą. „ABC“ i „Kurjer Poznanski“ 

(oba endeckie) zostały skonfiskowane 

za opis wypadków. 
Były to prawdopodobnie również 

wyrazy czci i żałoby po Śmierci Ś 

Stanisława Wacławskiego. 

Bunt więżniów politycznych. 
BERLIN, (Pat). Po rozpoczęciu głodówki 

przez więźniów politycznych w jakładzie 
karnym w Bielefełd doszło dzisiaj do otwar- 
tego buntu.. Więźniowie pod dowództwem 
znanego porucznika Reichswehry Seheringera 

skazanego za akeję wywrotową, zdemolowali 
eele, wyrzucając przybory do jedzenia przez 
okna na ulicę, Przed gmachem więzienia ze- 
brał się tłum, który wtórował okrzykami de- 
monstrującym więźniem. Bunt został stłu- 
miony siłami straży więziennej. 

Wzrost ceny bekonów. 
LONDYN, (Pat), W; związku z ograni- 

czeniem przywozu bekonów o 20 proc., ce- 

ny bekonów w Londynie bardzo silnie zwyż- 
kowały. Bekony holenderskie i polskie pod- 
miosły się o 5 szylingów na centnarze, de- 
chodząc do 50 szylingów za centnar. Rów- 
nież ceny innych bekonów stosunkowo zwyż- 

kowały. 

    

razy na Ścianach i parę krzeseł, po- 
mimo mocno podejrzanego stanu a 
nawet zgrzybiały fotel, na którym 
pewno lubiła siadywać jeszcze przed 
pół wiekiem babka-staruszka. O ten 
fotel największa walka, Wieszają się 
czyjeś ręce bezradne, drgające w mę- 
ce bezpowrotnych traceń. Jeden po 
drugim stary mebel,oceniony na pa- 
rę zaledwie złotych przechodzi na 
platformę. Ludzie pracujący przy 
tym obrzędzie mają w sobie coś z ka- 
rawaniarzy. Tylko sekwestrator po- 
zostaje w swej roli przez cały czas, 

jak dobry aktor, odwalający po raz 
setny swą kreację. 

I znów po miękkiem cieście błota 
toczy się z powolnością karąwanu 
platforma sekwestratorska, budząc 
wszędzie paniczny, niemal obłędny 
lęk i ogólną sensację ludzi, którzy nie 
potrzebują się obawiać ani komor- 
nika, ani sekwestratorów... 

" LICYTACJA W; HALI. 

— Panowie rozpoczynamy—brzmi 
senny, zakatarzony głos urzędnika w 
dużej sali, zawalonej sprzętami, Kil- 
kunastu mocno zaaferowanych kup- 
ców, przeważnie w tradycyjnych dłu- 
gich chałatach, wśród których wybi- 
jaja się na plan pierwszy bardziej no- 
woczesne marynarki i płaszcze jesien 
ne, nawet Świetnie skrojone na ame- 
rykańską modę z bokserskiemi nie- 
raz ramionami. Trzeba wiedzieć, że 
to jest stała i doskonale zgrana pacz- 
ka ludzi, którzy pod żadnym pozo- 
rem nie dopuszczą innych do licy- 

Notatki ze Świata. 
— DZIESIĘCIOZLOTOWKI Z KROPKĄ I 

BEZ KROPKI pod prawym szponem orła s4 
mimo podejrzeń równie dobre. Cała tajem- 
mica w tem, że ta kropka, a właściwie strzał- 
ka jest znakiem mennicy warszawskiej, a 
monety bez kropki pochodzą z mennicy loa- 
dyńskiej 
wartości. 

Rozpoznać fałszywe  dziesięciozłotówki 
można raczej po niewyraźnem i nieregular- 
nem ząbko iu, przynajmniej narazie, póki 
„fabrykanci* nie wdoskonalą swych metod... 

  

    

— „FABRYKUJE* SIĘ RÓWNIEŻ i ARCY- 
DZIEŁA malarstwa polskiego i to na „hurt”. 
Wwgóle ludzie zdolni ruszają się dość po 
amerykańsku. Ostatnio zarzucono magistr. 
wi łódzkiemu, że nabył do muzeum fałsy 
kat obrazu Włierusz—Kowalskiego, Mianowi- 
cie istnieje już kilka tych samych „orygina- 
łów” tegoż malarza. — Pochodzą one z kolon 
ji malarskiej emigrantów rosyjskich i ukra- 
ińskich w Kaliszu, gdzie fabrykuje się te 

z benedyktyńską cierpliwością i dość 
„ (250 zł. sztuka), 

   

   

   
— CIESZCIE SIĘ AMATORZY TAŃCA! 

— Oto mianowany został przez Komisarjat 
Rządu w Warszawie rzeczoznawca tańców, 
który ma rozstrzygać, czy dany metr nowo- 
czesnych pląsów jest mistrzem, czy patali- 
chem. Sprawa wypłynęła z sądu, gdzie jeden 
z bezrobotnych magistrów skarżył swego nau 
cz „že ten go nauczył tańc a poś 
mie ko ludzkie. — Jak widać ocenia się 
w pełni t. zw. dezyderaty i idziemy z du. 
chem czasu. 

      

    

— KTO SIEDZI W WIĘZIENIU? — Pis- 
ma warszawskie informują że w więzieniu 
śledczem na Dzielnej „przebywa ostatnio 

2 sędziów, 4 adwokatów, jeden rejent, jeden 
b. podprokurator, 4 wyższych urzędników, 
4 lekarzy, 6 znanych przemysłowców, 5 ary- 
stokratów z tytułami książęcemi i hrabiow - 
skiemi, 9 znanych kupców, 4 właścicieli ren 
townych kamienic, 3 bankierów, jeden b. 
kom. policji. Niezłe towarzystwo. Wszysty 
oskarżeni o kryminał i pachnące machinacje. 
Tiumac się zapewne będą trudnemi wa 

runkami życiowem 

  

  

       

— ŻEBRAK CMENTARNY OBIŁ OF!IA- 
RODAWCZYNIĘ przy bramie 1-g0 z cmen- 
tarzy stołecznych. Siedział sobie taki bez 
jednej nogi i zawodził. Podeszła jakaś ko- 
biecina i sięgnęła do torebki. Nie szło jej 
jakoś z wydobyciem drobnych. Jednonogi po 
czął ją przyśpieszać uderzeniami kuli po gło 
wie, Ujęty przez policję rozebrał się do na- 
ga i zaczął wrzeszczeć leżąc na bruku. Oto 
temperament! 

  

— KONFISKATA MAJĄTKÓW: Wi JAPON 

JI jest bodaj kwestją najkrótszego czasu. — 
Wiielkie wkłady w kontynent azjatycki mu 

szą znaleźć źródło dochodu. Otóż t. zw. „sc- 
cjalizm casarski*, bardzo silny przy dworze 
domaga się tak poważnego opodatkowania 
dużej własności, że równołoby się to kon- 
fiskacie, Przerażeni kapitaliści sypnęli zło- 
tem. Taki koncem Mituj sam wyłożył 3 mil: 
jony jen na potrzeby armji, inni robią to 
również, Safesy władców Japonji zagrożone 
poważnie. 

  

— HOOVER KOLEKCJONEREM KARY- 
KATUR jest oddawna i posiada jedną z naj 
większych i najosobliwszych  galeryj tego 
rodzaju na świecie. Mi w ošobli- 
wych „izbach okropności 

dzi do 20 tysięcy. Czasy prezydentury wzbo- 
gaciły Hoovera w pokaźną ilość złośliwostek 
na jego własny temat, — Hoover mógłby być 
pod tym względem wzorem dla wielu zna- 
nych i uznanych wilnian którzy w głębi ser 
ca karykalurę traklują jako zniewagę i na- 
paść. 

   
    

  

— POŁAK NASTĘPCĄ JOSEPHA CON 
RADA. Jackland Marmur (pseudonim), Polak 
— marynarz amerykański wydał powieść pt. 
„Z wiatrem* w języku angielskim. Powieśc, 
rozgrywająca się na tle conradowskiem ma 
dorównywać Conradowi siłą ekspresji i ta 
lentu. [Prasa amerykańska zachwycona tym 
debiutem, radzi tylko autorowi gruntowniej 
szy stosunek do filozofji i etyki. „New York 
Times' i „New York Evening Post* umiesz 
czają streszczenia i rokują Świetną przys 
łość. W! Polsce książki tej jeszcze niema. 

   

  

   
    

  

nOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Dr. med. J. M. Rymaszewski: „Muzy- 

ka a sugestja*, Opierając się na istnieniu 
wielu punktów stycznych pomiędzy muzyką 
i medycyną, tłumaczy się autor, czemu, ja- 

ko lekarz, porusza powyższy temat. Ma tu 
bowiem sporo do powiedzenia przyrodnik, 
czy lekarz; dziedzina zaś fizjologiczna i psv 
chologiczna wplywow w muzyce jest tema- 
tem zbyt rzadko u nas poruszanym. 

Rzecz swą wykłada dr. Rymaszewski, 
podchodząc do zagadnienia z różnych stron. 
Dzieło traktuje: o kierunkach i zagadnie- 
miach muzyki współczesnej, o fizjologicz: 
mych i psychołogicznych wpływach muzyk 
0 sugestji muzycznej, o psychołogji i twór. 
czości muzycznej. Pomimo owego naukowe- 

   

  

   

tacji, a w każdym razie zawsze prze” 
licytują. ‚ 

Hala licytacyjna. Czego tam nie- 
ma? Ubrania, futra, bielizna i obu- 
wie wszelkich możliwych 'fasonów. 
Duże bele sukna i meble, meble, me- 
ble. Dla niektórch niema już miejsca, 
więc wyniesiono je na ulicę, gdzie 
nieraz mokną, aż do czasu opróżnie- 
nia miejsca. 

— Panowie rozpoczynamy... 
Długa jest dzisiaj, jak zwykle li 

tanja nazwisk ludzi, których rzeczy 
mają ulec sprzedaży. Senny, zakala- 
rzony głos urzędnika wymienia na- 

zwisko, wysokoś ćdługu, nazwę prze- 
dmiotu i cenę wywoławczą. 

— Szafa z lustrem, imitacja orze- 
cha. Cena 15 złotych. Kto da więcej? 

Milczenie wśród licytantów, Urzę: 
dnik przeprowadzający licytację za- 
czyna zachęcać: 

-— Można oglądnąć, Prawie nie 
używana. Lustro nowiutkie. 

Zgrana „ferajna* hyjen zaczyna 
„na niby* oglądać rzeczywiście zu- 
pełnie nową szafę, stanowiącą pewno 

swego czasu przedmiot zachwytu mlo- 

dej pary, zawierającej związek mał- 
żeński. Podchodzą do lustra, przeglą” 
dają się w niem, cmokają językiem, 
lecz milczą uparcie. ) 

Nareszcie jeden z nich, widocznie 
na znak szefa występuje naprzód i z 

uśmiechem mówi: 
-- Niech będzie: piętnaście pięć- 

dziesiąt! 
15.50 po raz pierwszy, 15.50 

co rzecz jasna nie umniejsza ich 

Nr. 260 (2502). 

Y0 — YO 
— tradycje naszych ojców 

i dziadów. 
Już Homerowska Penelopa miała gust do 

psucia tego co uprzędła poto tylko, aby za- 
cząć pracę na nowo. Jest to widać gruntowną 
właściwością ludzi, to też nie dziwnego, że 
Yo-Yo odkrywamy na wazach greckich, na 
plaskorzežbach, že pewnie znajdziemy je w 
malarstwie jaskiniowem i na glinianych tab- 

liczkach z hieroglifami. Yo-Yo, ta zabawka 
sprzedawana na ilicach ma swoje niebyle 

jakie tradycje. Hoho — Yo-Yo! 

To pewnie właśnie ta tradycyjna moc spra 
wia, ża za Yo-Yo szałeje świat. U Ritza klub 
Yo-yołopów, — konkurencja stwarza home— 
bar dla idyo-yotek.. Fak na całego to na 
całego. 

Yo-yo ma wyznawców, yo-yo chce mieć 
męczenników: I oto w czasie konkursu y0-10 
-nistycznego u niejakiej panny Szmidt 
(Gdańsk, Fertnergasse 5) sama pani domu 
naliczyła sobie 250 yoynięć. Niestety nie dane 
było pannie Szmidt ustanowić rekordu: — 
rzecz działa się na balkonie i gorliwa wyzna- 
wczyni wypadła w zapale z drugiego piętra 
na bruk. Człowiek spadający nie wraca jak 
krążek — panna Szmidt z wyznawczyni stała 
się męczenniczką... 

Świeżo okazało się, że yo-yo widnieje rów 
nież na młodzieńczych portretach Ludwików 
francuskich. Któż wie co jeszcze może się 
okazać. M yo-yologja nieni całkowicie 
nasze poję o historji świała” Może taki 

Kazanowski naprzykład jadąc w poselstwie, 
gdy złote podkowy ku radości gawiedzi gu- 

bił wiózł w podarunku yo-yo kam 
drogiemi sadzone? Może Jaśko z Tęczyna 
zginął śmiercią żalościwą z rąk tyczków kra- 
kowskich zato, że mistrza poturbował, co 
mu guzami srebrnemi i dyamentowemi in= 
krustując, równego ciężaru krążków zacho- 
wać nie umiał? — Nie wiemy co przyniesie 
o oycach i dziadach dzień jutrze. й 

Wiemy zato inne rzeczy. Oto w naturze 
ich leżało napewno jedno. Żaka, umysł swój 
na pożytek społeczny i ojczyzny chwałę ilumi 
nującego nigdy bez opieki i wsparcia nie z0- 
stawili. Nie płacił żak za pracownie, ani 
czesnego, ani biletów akademickich na dan- 
cing, czy raut, mniej go życie kosztowało, 
a mimo to dbano w Polsce o jego los i umia- 
no mu możność studjów zabezpieczyć. 
A dziś? Oto bryndza ostateczna ciśnie, ot 
obiad coraz częściej luksusem, a tu opłaty, 
a tu zarobku niema, a tu zamknięciem bur- 

sy grożą. 
Dziś tydzień niegdyś rok cały był dla 

żaka. Miasta akademickie szczyciły się z tego 
i matkowały studentom. Nie zrywajmy z tą 
tradycją. Wracamy do czasów, kiedy to z 
wykładu pędził studiosus z miseczką drew- 

nianą po wyżerkę do znajomych i nieznajo- 
mych. Dziś coraz częściej zdarza się, że ro- 
dzina jakaś ofiarowuje obiady studentowi. 
Produkty są tanie, ale nie darmo. Niechże 

ci, którzy na zawalony rynek i psie czasy na- 
rzekają, przywiozą jakich kartofli czy kaszy 
na Baksztę, gdzie archaiczny napis „Mensa 
academica* setki głodnych gąb codzień gro- 
madzi. 

W filmie p. t. „Sto metrów miłości”, który 
zapewne ujrzy Wilno wkrótce Pogorzelska 
z Dymszą pok. prawidłową grę w yo-yo. 
Lecz nim pójdziecie na „Sto metrów miłości”, 
pamiętajcie że teraz mamy tydzień akademi- 
ka, tydzień miłości. Tylko tydzień — należy 
więc w tygodniu tym skondensować wszyst- 
ko, co dziadowie przez rok świadczyli. 

l a propos biletów akademickich — będą 
po 2 złote, dla poczesnych zaś osób po 4— 
dziś w Kasynie Oficerskiem. Poza zrozumiałą 
koniecznością poparcia opinji „miasta aka- 
demickiego* zejdzie się tam dziś Wilno na 
dancingu-raucie, żeby podziawiać swych ulii- 
bieńców z teatru i operetki —- Elnę Gistedt, 

Wyrwicza i in. 
Pozatem — by obie tradycje połączyć— 

panie przyniosą yo-yo, a panowie stoczą tur- 
niej, jak to ongiś, za dobrych czasów bywało. 

jimmy. 
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Dr. med. A. Perewozski 
CHOROBY WEWNĘTRZNE 

Wilno, Jagiellońska 16, m, 3, tel. 18-15 
Przyjmuje od 8—9 r. i 4—6 pp. 

  

rokim zakresie, a nawet równorzędnie, czya 
niki sztuki tak pozornie irracjonalnej, sztu- 
ki będącej „odblaskiem harmonji Wszech. 
świata”. Zdradza też ona autora, będącego z 

muzyką w bardzo bliskim i nietylko teore. 
tycznym kontakcie. To też podobna spójnia 
lekarza-naukowca i artysty-muzyka w jednej 
osobie odbiła się na dziele w sposób naj- 
przyjemniejszy: cenne wywody medyczne 
przepłatają się w książce dr. Rymaszewskie 
go z niezmiernie ciekawemi danemi z dzie- 
dziny tajemnic sztuki muzycznej. A że dzie- 
ło wyłożone jest językiem i stylem jasnym. 
zwięzłym, przeto może je czytač każdy, nie 
przerażając się zbytnio naukowością temału 
Leży w tem ogromna zasługa autora, który 
przysporzył niebogatej literaturze polskiej 
w tej dziedzinie dzieło o świetnych wało- 
rach popularyzatorskich w najlepszem zna- 
czeniu tego słowa. A. W. 

    

    
  

po raz drugi... No niech panowie obej 
rzą, przecież warta nawet trzy razy 
tyle! 

Odpowiada tym słowom ironicz- 
ne milczenie i spojrzenia, pełne ta- 
kiego wyrazu, że człowiek bardziej 
krewki biłby po tych gębach z pełną 
satysfakcją. 

I za chwilę senny, zakatarzony 
głos urzędnika, pełen rezygnacji: 

— 15.50 po raz trzeci... 

Upada młotek, następują zwykłe 
formalności, wypłata pieniędzy i li- 
cytacja idzie dalej. Te same nazwi- 
ska, ci sami kupcy. Ceny fantastycz- 
ne. Nieraz rzeczy cenne, szczególn'» 

obrazy lub antyki można nabyć za 

kilka złotych. Tu nie posiadają pra- 

wie żadnych wartości, ani nazwisko 
malarza, ani wiek danego przedmio- 
tu. Widziałem naprzykład prześlicz- 
ny obraz Fałata, bajecznie kolorową 
akwarelę, przesyconą słońcem i po- 
wietrzem ośnieżonego pejzażu, sprze- 
dany za... 3 złote (wyraźnie trzy zło- 
te) chyba tylko dlatego, że się jedne- 
mu z „ferajny* podobały ramy obra- 
ZU... 

Niedawno licytowano fortepian 
pian, w dobrym stosunkowo stanie. 
Cena wywoławcza 30 złotych, sprze” 
dano za... 50 złotych! To jest napraw- 
dę symptomatyczne! 

LICYTACJA W LOMBARDZIE. 

Jakże inny charakter nosi licyla- 
cja w lombardzie. Nie mówię tu o 
smutnej pamięci łombardzie przy ul.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Dzień Niepodległości w Wilnie. 
fi Otwarcie linji kołejowej Woropajewo—Druja. 

  

Bobry w powiecie baranowickim. 
Kilkakrotnie już wzmiankowaliśmy na ła 

mach „Kurjera*, e rozmnażaniu się bobrów 
ma terenie powiatu barancwiekiego, W esłal- 
nich czasach rozmnażanie się bobrów stało 

się faktem widocznym, dzięki opiece jaką w 
kierunku cchony bobrów roztoczyło Starost 
wo Baranowickie i poszczególne Posterunki 

P. P., ktore otrzymały specjalne wskazówki 

w tej materji z Powiatowej Komendy P. P. 
Obecnie na rzece Szezarze znajdują się już 
4 zeremja bobrowe i na kanale Ogińskiego 
1 żeremje. Największe z nieh znajduje się na 
rzece Szczarze cbok wsi Mogilnica, gminy 
dobromyskiej, gdzie przypuszezalnie jest 
koło 20 gniazd bobrowych. 

Charakterystyczną rzeczą jest, że bobry 
w tej miejscewości nie budują utartym zwy- 
<czajem swych domków na wodzie, lecz gnież 
ałżą się w norach przy brzegu rzeki. Można 

to tłumaczyć tem, że w ubiegłym roku flisa- 
cy, podczas spławiania drzewa, spustoszyli 
kilkakrotnie pobudowane przez bobrów dom 
ki, ce pobudziłe mądre zwierzątka do więk- 

szej ostrożności. 
W innych miejscowościach tak na rzece 

Szezarze jak i na kanale Ogińskiego bobry 
tej cstrożności nie przestrzegają, eo Świad- 

czy o tem, iż cehrona nad bobrami osiągnęła 
swój cel w dość krótkim czasie. 

Jak widać z szybkiego postępu rozmnaża- 
nia się bobrów w ostatnim roku, powiat ba 

ranowicki w króśkim ezasie stanie się ich 
stolicą byleby nie przeszkodzili w tem kłusow 
niey, których zazwyczaj i na tym terenie 
nie brak, Jednakże surowe kary wymierzane 
przez tutejszy Urząd Starościński, zapewne 
powstrzymają dwunożńych szkodników cd 
złej woli. A-wiez. 

Ujawnienie fabryczki fałszywego bilonu. 
We wsi Kreścianowo gminy niewiarow- 

skiej w zabudowaniach Tomasza i Tadeusza 
Markowiezów ujawniono warsztat  fałszy- 
wych monet. Markowicze wraz z niejakim 
„Joselem Uncerem w dość prymitywny spo- 
sób z ołowiu tabrykowałi monety 50 gr. i zł. 

Znalezione przyrządy do fałszowania о- 

raz kilkanaście monet policja zakwestjono- 
wała. 

Zatrzymanych skierowano do dyspozycji 
władz sądowych. 

Smorgonie. 
PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE. 

Wi dniu 25 ub. m. z inicjatywy p. dy”: 

Malickiego została zorganizowana dla 4-tej 
Klasy samorządowej tut. Szkoły Handlowej 
tygodniowa wycieczka naukowa do Wilna. 
Wycieczkę prowadził inicjator. W) wycieczce 
wzięła udział cała klasa samorządowa w iio 
ści 14 osób. Cełem wycieczki było zapozna- 
mie się z organizacją rachunkowością i h'g- 
jeną pracy w instytucjach państwowych i ko 
amunalnych. 

Wycieczka zwiedziła z instytucyj państwo 
"wych: Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wil. 
Urząd (Wojewódzki, Izbę Skarbową, Staro 
stwo odzkie; z instytucyj samorządowych: 

Wydział Pow. Sejmiku Wileńsko—Trockieg 
i Magistrat m. Wlilna; z czasopism Reda: 
i Administracje: „Słowo”, „Kurjer Wilenski“: 
z zakładów przemysłowych: Firmę „Szopżn*” 
i Zakłady Graficzne „Zni ze szkół: Insty 
*ut Handlowy i Szkołę Handłową Stowarzy- 
szenia Kupców, oraz zabytki historyczne, 

W. poszczególnych instytucjach i zakła 
sdach wycieczka była przyjmowana bardzo 
"chętnie, a naczelnicy wy łów rachuby wy 

sgłaszali bardzo cenne feraty, ilustrując 
ksiągami i dowodami wspomnienie po- 
zostawiły wykłady p. kierownika rachuby w 
Kuratorjum, p. naczelnka Wiolańskiego w 
Urzędzie Włojewódzkim, p. naczelnika rachu- 
by w Izbie Skarbowej, p. Lejdury ip. Lawn 
R, Młod opuszczała te instytu 
prawdziwą tych, którzy 

Miły nastrój 
ykladowcami 

sa młodzieżą był tym czynnikiem wielkiega 
zainteresowania zwiedzających. Niemile us- 
dosunkowała się tyłko jedna pami w rachubie 

Magistratu, co wywarło na młodzieży przyk- 
re wrażenie. Nadzwyczaj uprzejmi byli kie- 
rownicy zakładów przemysłowych i szkół. 

Naogół wszędzie wycieczka była przyjme 
wana bardzo serdecznie. Korzyści wyciecz- 
%i są kolosalne, bowiem młodzież przecho- 
dząc systematycznie i planowo z inst, ji 
„jednej do drugiej mogła s 
całokształcie rachunkowośc. 

  

   
  

  

      

  

   
   

    

     

  

   

  

      

    

     
   
    brzymie zasługi dyr. szkoły p. Malickiego, 
który nie szczędząc sił, energji i pieniędzy 
wycieczkę tę zorganizował, a tem samem 

przyczynił się do praktycznego kształcenia 
przyszłych pracowników samorządowych. -— 
Za trudy i kłopoty wszystkim tym którzy 
łaskawie raczyli nas zapoznać z mieznanemi 
nam dzedzinami pracy w biurach, zakładach 
i prasie składamy serdeczne podziękowanie. 

Uczestniey wycieczki. 

Byk zabił człowieka. 

Wie wsi Turee gm. twereckiej w oborze 

został przebity rogami byka 74-letni gospo- 

darz Adolf Michalewiez. Miehalewiez po go- 

dzinie zmarł. (e). 

pac 
  

        

  

Ostatni termin. 

Z dniem 30 listopada upływa prekluzyjny 
termin do zgłaszania roszczeń z umów ubez 
pieczeń na życie, zawartych przez obywatel 
polskich z niemieckiemi zakładami ubezpie- 
czeń i objętych art. 21 polsko—niemieckiego 
wkładu waloryzacyjnego. 

Rejestracji podlegają roszczenia z umów 
ubezpieczeń na życie: 

  

  

a) Opiewających na marki polskie, rubie 
i korony austrjackie. 

b) Z tych umów, opiewających na marki 
niemieckie, które zawarte zostały za pośred 
nietwem przedstawicielstw niemieckich zakła 
dów w Austrji. 

Roszczenia zgłasząć należy pod adresem 
Komisarza do likwidacji zobowiązań niemie 
dkich zakładów ubezpieczeń, Warszawa, ul 

Nowogródzka 40 m. 1. 

  

Roszczenia niezgłoszone w  powyższyn: 
terminie zostaną uznane za wygasłe. 

Biskupiej, ale o innym lombardzie 
moszącym wdzięczną nazwę „Kreso- 
wia*. Te same typy ludzi, stających 
<do licytacji, te same nastroje wśród 
lcytantów. Czasem tylko, ale bardzo 
rządko, zdarzy się wypadek nie po- 
zbawiony swoistej wymowy, tak cha 
makterystyczny dła obecnych, kryzy- 
„sowych czasów. 

Kierujący licytacją urzędnik z 
aminą beznadziejnie znużoną wyciąga 
następny „fant*. Obrączka ślubna. 
„Jakaś starsza kobiecina, stojąca od 
dłuższego czasu w tłumie publiezno- 

ści pcha się naprzód i drżącemi rę- 

koma ogląda obrączękę. Kierujący -li 

cytacją podaje cenę wywoławczą: 
15 złotych. Do ytacji przystępuje 
kilku osobników. członków zgranej 
szajki i ta kobieta z wypiekami na 
twarzy podbijająca cenę. To jej ob- 
rączka, jedynie cenna rzecz, no i je- 
<łyna pamiątka. Zastawiła, nie mogła 
wykupić, polem zabrakło nawet i na 
płacenie procentów. Obrączka poszła 

na licytację. Teraz trochę pożyczyła, 

może na „Bosakach* jaki trant sprze- 
dała. by wykupić taką cenną dła niej 
pamiątkę. 

— 17.50 — po raz pierws 
po raz drug 

— 18 — krzyczy jakiś osobnik 
© rysach zawodowego sutenera. 

— 18 — po raz pierwszy, 18 — po 
raz drugi... 

— 18.50 — woła drżącym głosem 
kobieta, patrząc z nienawiścią na pod 
wyższającego. Ten uśmiecha się iro- 
micznie į 

  

   

  

        

i spokojnie cjągnie: 

— 19.75. 
— 19.75 — po raz pierwszy, 19.75 

po raz drugi 

— 20 — drży w powietrzu coraz 
bardziej matowiejący głos... 

— 21 — odpowiada z uśmiechem 
rodzony brat sutenera. 

Po twarzy kobiety płyną łzy, du- 
że, gęste . Milczy... Widocznie nie 
może wyżej podnosić, Rozumieją to 
wszyscy, rozumie nawet i kierujący 
licytacją, gdyż waha się z wypowie- 
dzeniem sakramentalnego — „po raz 
trzeci*, Ale kobieta milczy uparcie. 
Upada wreszcie młotek i obrączka 
przechodzi do rąk podbijającego ce- 
nę. Kobieta wzdycha głęboko, popra- 
wia chustkę na ramionach i ze spusz- 
czoną głową wychodzi. 

Ale tuż za drzwiami podchodzi 
do niej obecny właściciel jej skarbu 
1 mówi poważnie: 

— Pani myśli, co ja jestem taki 
zły człowiek? Ja jestem handlarz od 
jubilerskich wieszczy, to ja musiał 
kupić, jak one są na licytacji. Ale ja 
tej obrączki nie sprzedam, żebym tak 
zdrów był.. Pani mi da tak jak w 
łombardzie procent, to ja jej nie 
sprzedam i zawsze może pani ode- 
brać. Zupełnie jak w lombardzie... 

Kobieta godzi się ostatecznie i o- 
sobnik zadowolony wychodzi. Stano- 
wczo musiał mieć sutenera w rodzi- 
nie.. To jest podobno dziedziczne... 

› T. Jacek-Rolieki. ma 

    

   

  

(e). 

Wiczorajszy dzień, w którym przy, 
padła czternasta rocznica Niepodleg- 
łości Polski Wilno obchodziło niezwy 
kle uroczyście, zawdzięczając spręż:- 
stej akcji komitetu wykonawczego ob 
chodu. wyłonionego z pośród najwy- 
bitniejszych przedstawicieli miejsco- 
wego społeczeństwa. Po raz pierwszy 
zaryzykowano w Wiłnie na wzór sto- 
licy zorganizowanie akademij we 
wszystkich dzielnicach miasta, po raz 
pierwszy zatem pociągnięto najszer- 
sze masy wilnian do wzięcia udziału 
w uroczystościach, które w innych la 
tach miały charakter oficjalny i były 
dostępne li tylko dla t. zw. elity. 

Organizatorom wczorajszych uro 
czystości sprzyjała pogoda. Już od sa 
mego rana, mimo zachowanych pozo- 
rów dnia powszedniego — orkiestry 
wojskowe, kroczące na czele karnych 
szeregów żołnierzy — w kierunku ko 
Ścioła św. Kazimierza, gdzie miało się 
odbyć „oficjalne nabożeństwo, wywa 
biły na śródmiejskie ulice wielotysię- 
czne tłumy, 

Pe mszy św. wojsko, organizacje 
Federacji ZOO i Związku Strzeleckie- 
go oraz oddziały PW. odmaszerowały 
z płacu ratuszowego w stronę ulicy 
Mickiewicza, gdzie odbyła się defila- 
da, przyjmowana przez generalicję w 
obecności wojewody wileńskiego, pre 
zydenta miasta i przedstawicieli urzę 
dów i instytucyj publicznych. 

Defilada trwała blisko godzinę. 
Odznaczała się dziarską postawą kom 
panja Dyw. Szkoły Podchorążych 
przy 5 p. p. Leg. t 

Zgodnie z wytyczonym  progra- 
mem, t. j. o godzinie 13-ej otwarta zo 
stała uroczysta akademja w wielkiej 
sali miejskiej zorganizowana przez F+ 
derację Związków Obrońców Ojczyz- 
ny. Na pięknie udekorowanej sali zie 
lenią i portretami Prezydenta Rzeczy 
pospolitej i Wodza Narodu Marszał- 
ka Piłsudskiego ustawiły się poczty 
ROGÓW AR RAW EORAOWWK KOCU RRA CARA BRZ 

  

Udział wojska w akcji 
pomocy dla bezrobotnych. 

Dn. 10.XI w lokalu Kasyna Garni- 
zonowego odbyło się  posiedzen'e 
przedstawicieli formacyj wojsko: 
wych, stacjonujących w Wilnie i In- 
spektoratu Szkolnego, na którem usta 

lono formy pomocy wojska dla dziat- 
wy bezrobotnych uczącej się w szko- 
łach powszechnych m. Wilna, Wła- 
dze wojskowe postanowiły całą po- 
moc wojska dla bezrobotnych skon- 
centrować w kierunku dožywiania 
głodnej dziatwy szkolnej idąc po naj- 
słusznej linji postępowania w ak- 
cji walki z bezrobociem, polegającej 
na tem, że dorosły winien otrzymy- 
wać pracę, a dziecko — pożywienie. 
Najbardziej palącą bolączką, najstra- 
szniejszą krzywdą, jaką niesie ze so- 
bą bezrobocie, jest głodne dziecko, je- 
dyną winą którego jest fakt, że bez 
własnej wiedzy j woli na świat przy- 
szło. 

Poszczególne pułki i jednostki woj 
skowe zgłosiły swój udział w tej ak- 
cji. Ogółem zgłoszono 325 racyj żoł- 
nierskich na ogólną sumę 1950 zł. 
miesięcznie. Produkta będą dostarcza 
ne szkołom w naturze j na miejscu 
w kuchniach szkolnych gotowane. 
Pomoc obejmuje szkoły, do których 
uczęszcza najbiedniejsza dziatwa, a 
mianowicie: Nr.Nr. 6, 9, filję szkoły 
Nr. 9, Nr.Nr. 14, 15, 18, 19, 27, 29, 
szkoły specjalne Nr.Nr. 1 i 2. ! 

Dzięki tej godnej uznania akcj: 
wojska sprawę głodnego dziecka w 
szkole powszechnej można uważać za 
rozwiązaną, gdyż zjednoczony wysi- 
łek Magistratu m. Wilna, wojska i 
opiek rodzicielskich doprowadził do 
tego, że wszystkie głodne dzieci na 
terenie szkół powszechnych m. Wil- 
na zostaną nakarmione, 

Zostają jeszcze jednak te najmło- 
dsze, co do szkół jeszcze nie chodzą. 
I w kierunku ratowania tego drobiaz 
gu — pozostawionego bez pomocy, 
winien się zwrócić cały wysiłek Wo- 
jewódzkiego Komitetu do spraw Bez- 
robocia. R. 

KINA I FILMY 
CIEKAWY FILM I OKROPNY TYTUŁ 

(Helios). 
Taki to już mój ciężki los recenzencki, że 

muszę ciągle wojować z temi niedorzecznemi 
albo zgoła idjotycznemi tytułami filmów. — 
Bo przecież tytuł to niebylejaki punkt. Ma 
ująć w sposób najbardziej charakterystyczny 
treść przedmiolu, ma być żywy, frapujący i 
w pięknej formie. Tymczasem ta... „Gehenna 
kobiety*, przeczy tym wszystkim zasadom 
okropnie. Nietylko nie odpowiada treści, — 
nietylko odpycha, zamiast frapować (pustki 

były na sali), ale i forma jest bezkonkuren- 
cyjnie straszliwa. Jakże to cnchnie jakąś 
Mniszkowną, czy inną jeszcze gorszą pomy- 
jową „literaturą“. } 
2 „Widocznie jednak poziom autorów, ści- 

ślej Iłumaczów tego tytułu na polski w War. 
szawie nie przenosi tego, należy zatem cz2- 
kać lepszych czasów i... autorów, wobec bza 
ku nadziei wyszlachetnienia obecnych 

Film jest niewątpliwie ciekawy. Formą 
„czystą formą" specjalnie się nie wyróżnia, 
choć jest nieco więcej niż poprawny zdra- 

dając często wcale nienajgorszą inwencję re- 
žyserską. Bardzo interesujący jest pozatem 
treściowo, fabularnie. Rzecz się dzieje w 
jednem z prowincjonalnych miast St. Zjedno 
czonych i autor tego maluje dość głębokie | 
cuchnące bagienko korupcji i innej „moral 
msanity* wśród tamtejszych urzędników, -— 
Oczywiście „veritas et simplicitas vincit", 
czarne charaktery, które kopały doły pod 
niewinnością, same w te doły powpadały. 
Ekspresja, napięcie dramatyczne, są niekie- 
dy jpierwoszorzędne. W sumie: jest to godne 
obejrzenia, jak większość filmów amerykań - 
skich, tworzonych na tem właśnie, rodzimem 
tle, z Wyzyskaniem przeróżnych specialitós 
de la maison, względnie „osobliwości regjo 
nalnych*, jakbyśmy to nazwali u nas. 

(sk). 

   

  

  

  

  

   

sztandarowe sfederowanych związ- 
ków b. wojskowych, organizacyj PW. 
Zw. Strzeleckiego, akademiekich kor 
poracyj Vilnensji, Cresovji i Pilsudji. 

Pierwszy rząd foteli na widowni 
zajęli czołowi przedstawiciele władz 

    

    

administracyjnych. miejskich i wojs* 
kowych, organiza społecznych : z 
pp. wojewodą Beczkowiczem, prezy- 
dentem miasta dr. Maleszewskim, gen 

  

    
  

Skwarczyńskim i prezesem BBWR 
sen. Abramowiczem na czele. 

Cała widownia i balkon nabite 

  

szczelnie publiczność 4, wśród której 
oczywiście przewagę słanowią federan 
ci, boć to przecież ta niepodległościo 
wa akademja to walny przegląd ich 
sprawności organizacyjnej i r. 

Program akademji bogaty, lecz 
tak ułożony | wykonany w każdy:n 
szczególe doskonale, iż nikt nie sar- 
ka, że trwał dość, jak na wileńskie 
stosunki. przydługo. 

Po zagajeniu, zawartem w pros- 
tych i szczerych żołnierskich słowach 
prezesa Federacji d'ra Edwarda Gó- 
ry, zakończonem okrzykiem na cześć 
Prezydenta Najjaśniejszej i ukocha- 
nego Komendanta, publiczność wstaje 
by w skup:eniu wysłuchać hymnu pań 
stwowego. 

     

   

     

  

   

  

Następnie podstawowa częšč pro- 
gramu: przemówienie posła d-ra Ste- 
fana Brokowskiego. Z braku miejsca 
odkładając treść tego przemówienia 
do najbliższego numeru, ograniczamy 
się do podkreślenia, iż było silne, to 
znaczy podniosło nastrój uczestników 
akademji, który pragnęli zapewne o” 
siągnąć organizatorzy obchodu. 

Dalej nastąpiły produkcje orkie- 
stry pocztowców pod batutą p. Felik 
sa Stachacza, deklamacje p. Sumoro- 
kowej, śpiew kpt. Tadeusza Góreckie 
go. wreszcie produkcje doskonałego 
chóru pocztowców pod batułą p. WŁ. 
Szczepańskiego. ' 

Akademja zakończona została w 
myśl przyjętej u nas dla tego rodza 
ju obchodów tradycji „Marszem Bry 
gady*. Odegrała go wspomniana na 
wstępie orkiestra pocztowców. 

Całość wypadła imponująco. 
Federacja pokazała, jak się organ: 

zuje akademje. 

    

O godzinie 20-ej odbył się popu- 
larny wieczór artystyczny w teatrze 
oraz akademje w kilku dzielnicach 
miasta i KPW| w Ognisku Kolejowem. 

Dalszy ciąg sprawozdania odkłada 
my do numeru jutrzejszego. bos. 

Doroczne święto policji 

  

W” dniu 10 listopada kor 
stwowej obchodził w stołi 
eilję swego dorocznego święta, przy 
go na dzień 11 listop 

Ilustracja przedstaw moment odsłonie- 
marmurowej w siedzibie Komen- 

dy Głównej z nazwiskami 15 policjantów, 

poległych w r. 1932. 

pus policji pań- 
     

   

    

    

Zagadkowy wypadek z uczenicą szkoły powszechnej 
Usiłowanie porwania, czy też „kwiatuszek" fantazji podlotka? 

Wezoraj wśród mieszkańców uliey Jai- 
kowej opowiadano następującą historję o wy 
padku, jaki się wydarzył jakoby utzeniey 
żydowskiej szkoły powszechnej im. Estery 
Rubinszietejnowej Simie Gordonównie za- 
mieszkałej przy uliey Jatkowej Nr. 3. 

We ezwartek wieczorem przyszła Gordo 
nówna de sklepu wędlin Glezera przy ulicy 
Niemieckiej, gdzie miała coś kupić. Gdy wy- 

szła została zatrzymana przez jakąś niezna- 
jomą panią eleganeko ubraną w karakułowe 
palto i kapelusik z czarną woalką. Elegancka 
panż oświadczyła dziewczynie że przyjechała 
do Wfina z Whrszawy i nie orjentuje się w 

mieście, wobee czego prosi ją, by zgodziła 
się wskazać drogę na Antokol, za eo dobrze 
wynagrodzi. Przy tych słowach wręczyła 
dziewczynee srebrną monetę jednozłotową. 

ZAWIODY PIŁKI NOŻNEJ 
6 P. P. LEG, — Ż. A. K. S. 

Wi dniu dzisiejszym o godz. 13,15 na bo- 
isku sportowym 6. p. p. Leg. na Antokolu 

odbędą się zawody piłki nożnej między WKS. 
6. p. p. Leg. — ŻAKS. 

Ze względu na dobrą formę obu drużyn, 
które też na zakończenie sezonu piłkarskie- 
go wystąpią w swych najsilniejszch składach 
zawody te zapowiadają się bardzo interesu- 

co. 
3 WI dniu jutrzejszym o tejże godzinie na- 
stąpi spotkanie rewanżowe. 

SYLWIETKI NASZYCH 
REPREZENTACYJNYCH BOKSERÓW. 

POZNAŃ, (Pat). —Włobec definitywnego 
ustalenia reprezentacji Polski na mecz bok- 
serski z Niemcami który rozegrany zostanie 
w Dortmundzie najbliższej niedzieli, podaje 
my poniżej krótkie charakterystyki naszych 
reprezentantów: 

ALEKSANDER POLUS, tegoroczny mistrz 
Polski w wadze koguciej, członek Warty, 
urodzony w Dortmundzie 1914 roku, będzie 
walczył w swem rodzinnem mieście. Ma za 
sobą 50 walk, 8 przegrał, 5 remisował, 37 wy 
grał. Włalczył w reprezentacji polskiej dwa 
razy: 1932 r. z Wiłochami, remisując z Ser- 

go, oraz przeciwko Austrji, zwyciężając Fii- 
hrera na punkty. 

MIECZYSŁAW, FORLAŃSKI — urodzony 
w 1909 r., ma za sobą około 80 walk, z któ- 
wych przegrał tylko kilka. Reprezentował Pol 
skę kilkakrotnie. W: 1928 r. w meczu pnze- 

ciwko Austrji, wygrywając na punkty z Kus- 
chnerem. W! tym samym roku w meczu z 
Więgrami, przegrał na punkty do Enekesa. 
W r. 1930 pokonał Czecha Skramowsky przeż 
nokaut. W: 1931 r. remisował z Austrjakiem 
Szapak, przegrał na punkty do Węgra Ene- 
kesa i wygrał na punkty z Niemcem Piren- 
zem. Wj tym samym roku w mistrzostwach 
Europy w Budapeszcie — wygrał z Włochem 
Trombetto, a w finale pfzegrał w Węgrem 
Enekesem, zdobywając tym sposobem niz» 
ficjalny tytuł wicemistrza Europy. 

, STANISŁAW! SIPIŃSKI tegoroczny 
mistrz Polski w wadze piórkowej, członek 
Warty, Jat 19. Stoczył 63 walki, przegrał 13, 
remisował 7, wygrał przez nokaut 12. Dwu- 
krotnie reprezentował Polskę w meczach 
międzypaństwowych. Wi r. 1932 wygrał z Au 
strjakiem Weinhammer na punkty i również 
wygrał z Włochem Misirini. 

JAN ARSKI — lat 27, członek Warty, kil- 
kakrotny mistrz Polski w wadze półśredniej 
ma za sobą 124 walki. Wygrał przez nokaut 
42 razy, przegrał 14, remisował 2. Wiielokrot 
nie reprezentował Polskę na zawodach mię. 
dzypaństwowych. W: 1928 roku przegrał + 
Austrjakiem Fraberger i remisował z Weg- 
rem Balasem. W! 1929 r. wygrał z Niemcem 
Laipeltem na punkty, wypunktował Węgra 
Tokay, Wi 1930 roku pokonał na punkty 
Niemca Volkmara, a przez nokaut — Austi- 
Jaka Magvara. Wi 1931 r. wygrał na punkty 
z „Wiegrem Zsidą i Niemcem Berensmayerem. 
Wi Dortmundzie walczy w wadze lekkiej. 
W wadze półśredniej wystąpi GARNCA- 

REK (IKP. Łódź), który stoczył w swojem 
życiu 52 walki. Wygrał przez nokaut 16, —-- 

przegrał 13, remisował 9. W; roku 1932 dwu. 
krotnie reprezentował Polskę w meczach z 
P i Italją i dwukrotnie wygrał na pun ty. 

W. wadze średniej wystąpi HENRYK 
CHMIELEWSKI (IKP. Łódź), "at 18, walk 
stoczonych 45. Włygrał 10 walk przez nokaut. 
przegrał 4, remisował 5 razy. W roku 1932 
dwukrotnie reprezentował Polskę w spotka 
niach międzypaństwowych z Austrją i Wło- 
SBB. obie walki wygrał. 
„Mi wadze półciężkiej walczyć będzie ED. 

MUND TOMASZEWSKI (Warta PRA. 
ma za sobą 42 walki, wygrał przez nokaut 
14, przegrał 20, remisiwał 8. W! roku 1928 
wygrał z Austrjakiem Gronichem, remisował 
z Wkgrem Kriton. W; 1929 r. przegrał do 
Niemca Sengera i Czecha Ostrożniaka. 

W| wadze ciężkiej -będzie reprezentował 
Polskę młody bokser z Goplanji Inowrocław 

skiej, ZIELIŃSKI. Jest to zawodnik bardzo 
obiecujący dotąd jednak nie reprezentował 
Polski w meczach międzypaństwowych an: 
Tażu, i nie ma za sobą wybitniejszych zwy- 
cięstw. c 

PIĘŚCIARZE POLSCY NA RINGU 
W, DORTMUNDZIE. 

Jutrzejsze międzypaństwowe spotkanie 
Polska — Niemcy jest oczywiście największą 
sensacją najbliższej niedzieli sportowej. 

Jest to czwarte zkołei spotkanie, przyczem 
dotychczas dwukrotnie zwyciężali Niemcy, 
my zaś odnieśliśmy jedno zwycięstwo. 

SPORT. 
W roku 1929 we Wirociawiu wygrali Niem 

cy 10:6, Z Polaków zwyciężyli: Anioła, Arski 
i Kupka. 

Wi r. 1930 w Katowicach powtórnie wyg- 
rali Niemcy 10:6. Z Polaków zwyciężyłi: Mo- 
czko, Górny i Arski. 

WI r. 1931 w Poznaniu wygraliśmy 10:6. 
Zwycięstwo wywalczyli Polsce następujący 
zawodnicy: Kazimierski, Forlański, Rudzki, 
Arski i Wocka. 

W' jutrzejszem spotkaniu należy przewi- 
dywać naszą przegraną, ponieważ klasa bok. 
serów niemieckich przewyższa obecnie Pola 
ków. W teorji powinniśmy przegrać 6:10, jed 
mak możliwem jest w praktyce.uzyskanie *n 
nego wyniku. Niemcy przewidują za najlep 
Szy dla siebie wynik 14:2, za najgorszy re- 
mis 8:8. A więc porażki się nie obawiają i 
są pewni zwycięstwa! 

My będziemy skromniejsi i pamiętajmy, 
że wygrywa się nietylko punktami, lecz rów 
nież walką fair i dżentelmeńskiem zachowa 
niem. 

Obyśmy pod 
Niemcom ! 

CUDO. 
Pan Jan spotkał w tramwaju „cu- 

do*. Owal, cera, usta, figura — no, 
cudo! ale zwłaszcza oczy! Takich o- 
czu, takich prześlicznych rzęs, dłuż- 
szych niż sztuczne _„nalepianki* 
gwiazd filmowych, nie widział jeszcze 
pan Jan. To też postawił się jak to 
mówią na głowie, aby poznać „cudo. 
I poznał ją. Na imię miała Ewa. Spo- 
tykali się w Ziemiańskiej, w Adrj:, 
w Italji, w kinie, w teatrze i wszę- 
dzie hypnotyzowały pana Jana jej 
czarujące, ogniste oczy, patrzące jak 
gwiazdy w cieniu wspaniałych rzęs. 
Pewnego dnia dowiedział się, że pan- 
na Ewa chora. Nigdzie jej nie spo- 
tykał, aż wreszcie po 5 czy 6 mie- 
siącach ujrzał ją nagle ria ulicy. Czy 
to istotnie Ewa? Figura, głowa, twarz 
ta sama, ale oczy!!! Zmrużone, wąs- 
kie, czerwone, bez rzęs prawie, w o- 
puchniętych powiekach, koloru krwi. 
Okropność. 

— (o się z panią dzieje, panno 
Ewo? nigdzie panią nie widywałem... 

— Ach panie kochany! Ile ja prze- 
szłam! Omal wzroku nie straciłam. 
Widzi pan, paliłam bardzo dużo, ale 
niestety t. zw. „szwarcówki* niemo- 
nopolowe. Fabrykują je w nieprawdo 
podobnych warunkach sanitarnych, 
więc pewnego dnia zaraziłam się po” 
prostu jaglicą — no tak! I gdyby nie 
świetni lekarze, byłabym dziś ślepa, 
ale jeszcze do teraz nie zupełnie do- 
brze widzę. 

Bolesnym gestem włożyła panna 
Ewa czarne okulary i odeszła, a pan 
Jan nie zdobył się na nie, tylko na 
współczujący uścisk dłoni. Nie mógł 
ochłonąć z wstrząsającego wrażenia. 

R. R. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 12 listopada 1932 r. 
11,40: Przegląd prasy polskiej. Kom. me- 

teor, Gzas. 13,10: Komunikat meteor. 13,15: 

Poranek szkolny. 14,55: Program dzienny. 
15,00: Muzyka operowa (płyty). 15,40: Komu 
nikaty. 15,50: Wiad. wojskowe. 16,00: Słucho 
wisko dla dzieci, 16,25; „Wilcze Kły radjo- 
we”. 16,40: „Aleksander Orłowski* w 100-ną 
rocznicę zgonu — odczyt. 17,00: Muzyka kla 
syczna (płyty). 17,40: Odczyt aktualny. 1755: 
Program na niedzielę. 18,00: Muzyka lekka. 
18,50: Rozmaitości. 19,00: Tygodnik litewski. 
19.15: Recytacje utworów poetyckich Stani- 
sława Wyspiańskiego. 19,30: „Na widnokrę- 
gu*. 19,45: Prasowy dzennik radjowy. 20,00: 
Wyniki konkursu na hasło radjowe.20,15: 
Koncert życzeń (płyty). 20.55: Włiad, sporto- 
we. Dod. do pras. dz. radj. 21,05: Transm. 
akademji Pocztowej ku uczczeniu 14-roczn. 
Niepodległości. 22,05: Koncert chopinowski. 
22,40: „W; sercu Naormandji* — felj. 22,55: 
Kom. meteor. 

  

tym względem nie ustąpili 

    

Dziewczynka chętnie zgodziła się towarzy 

szyć nieznajomej do ulicy Antokoiskiej. — 
Wpobliżu Cielętnika nieznajoma zatrzymała 
się nagle przed taksówką i wciągnęła do niej 
dziewczynkę poczem samochód popędził ze 

zmaezną szybkością ulicą Antokołską w kie- 
runku Pośpieszki. 

Na zapytanie dziewczynki dokąd ona ją 
wiezie nieznajoma nie nie odpowiedziała, a 
na prośby by wypuściła ją z taksówki nie 
zwraeała najmniejszej uwagi. Wówczas prze 
straszona dziewczynka zaczęła głośne krzy 
ezeć i nawoływać pomocy. 

Krzyki dziewczynki zwróciły uwagę prze 
chodniów. Nieznajoma kazała wówczas 520- 
ferowi zatrzymać maszynę i ©tworzywszy 
drzwczki wypchnęła dziewczynkę na bruk. 
Taksówka w szałonym pędzie pomknęła da- 
lej. 
Pana dziewczynką zaopiekowali się 

przechodnie, którzy odprowadzili ją do šrėd- 
mieścia skąd już znalazła sama drogę do do 

mu, 
Taka jest treść opowiadania młodej dziew- 

czynki. 
Wieść o tej przygodzie lotem błyskawicy 

obiegła mieszkańców ulicy Jatkowej i całej 
dzielniey wywołując poruszenie. 

Kursują oczywiście najrozmaitsze pogło- 
ski. — Nie jest jednak wykluczone, że Sima 
Gordonówna całą historję zmyśliła pod wpły 
wem sensacyjnej lektury. 

Sprawą tą niewątpliwie zainteresuje się 
policja, która wyjaśni rzeczywiste podłoże 
tej mało prawdopodobnej historji, (e) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
"TRAGICZNA ŚMIERĆ. 

Policja wileńska otrzymała wezoraj po- 
wiadomienie, że na dachu jednego z wago- 
nów pociągu zdążającego z Baranowiez. do 
Wilna znaleziono zwłoki jakiegoś mężczyzny 
2 roztrzaskaną czaszką. Przeprowadzone do- 
chodzenie. policyjne wykazało, że był to mie 
szkaniec miasta Wiilna Jan Gliński zam, przy 
uliey Horodelskiej. Gliński jechał pociągiem 
na gapę. Pod jednym z mostów kolejowych 
nieszezęśliwy uderzył głową © przęsło mostu 
i został zabity. Zwłoki Glińskiego zabezpie- 
схопо do decyzji prokuratury na. dworcu 
kolejowym w Lidzie. (e) 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W. dniu wczorajszym w godzinach przed- . 
południowych 'usiłowała popełnić samobój- 
stwo zażywając w większej ilości esencję oe- 
tową 30-letnia Helena Jakóbczyk zamieszka- 
ła przy ulicy Mostowej Nr. 21, Zawezwany le 
karz pogotowia ratunkowego przewiózł samo 
bójczynię do szpitala Sawicz. Przyczyny sa 
mobójstwa narazie nie ustałono. Policja pro- 
wadzi dochodzenie. (e). 

BÓJKA NA STACJI KONTROLI MIĘSA. 

Wiezoraj w godzinach południowych na 
Miejskiej Stacji kontroli mięsa przy ulicy 
Ponarskiej wynikła krwawa bójka na tle 
porachunków osobistych. Podczas bójki zo- 
stał dotkliwie pobity rzeźnik Antoni Laskow 
ski zamieszkały przy ulicy Antokolskiej Nr. 
61. Na miejsce wypadku zawezwano pogoto- 
wie ratunkowe, które skierowało go do szpi 

tala. (e). 

POBICIE 70-LETNIEGO STARCA. 

W dniu wezorajszym w godzinach poran- 
nych na ulicy, Wielkiej pobity został na tle - 
porachunków osobistych 73-letni starzec Ma- 
ciej Mizik zam. przy ulicy Wiiełkiej Nr. S. 

Zawezwane na miejsce wypadku pogoto- 
wie ratunkowe przewiozło go w stanie eięż- 
kim do szpitala żydowskiego. © wypadku 
powiadomiono policję, która wszczęła docho- 
dzenie. ч (e). 

OBŁAWA NA RYNKACH. 

Z powodu dnia rynkowego wczoraj poli 
eja śledcza zorganizowała obławę na targach 
wileńskich. W wyniku obławy zatrzymano kil 
kunastu podejrzanych osobników w tej licz 
bie kilku zawodow. złodziei Graz oszustów 
rynkowych. Zatrzymanych osadzeno narazie 
w areszcie centralnym, Jeden z aresztowa- 
nych, padezas odprowadzania go do aresztu 
centralnego usiłował zbiec, lecz po krótkim 
pościgu został zatrzymany. (e). 

PRZYŁAPANO NA GORĄCYM UCZYNKU. 

Elżbieta Rynkiewiczowa służąca w ro- 
dzinie Rozenblumów zamieszkałej przy ulicy 
Zawalnej Nr. 16 spostrzegła onegdaj wieczo- 
хет dwóch złodziei, którzy po uprzedniem 

wyważeniu okna usiłowali przedostać się do 
mieszkania jej pracodaweów. Złodzieje na 
widok służącej rzucili się do ucieczki. W 
trakcie zarządzonego pościgu jednego z nich 
aresztowano. Okazał się nim niejaki S. Bo- 
kszczański. Osadzono go w areszcie poli- 

cyjnym. (e) 

SYSTEMATYCZNA KRADZIEŻ. 

Stefanja  Amtoniewiczowa zamieszkała 
przy ulicy Starej Nr. 32 zameldowała policji, 
że ostatnio z mieszkania jej dokonywano sy- 
stematycznych kradzieży bielizny oraz in- 
nych rzeczy. O kradzież podejrzewa służącą 
Policja prowadzi dochodzenie, sh
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 11/XI — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 7 40 

  

Temperatura średnia + 5 C 

w najwyższa - 6° С. 

- najniższa + 4° С. 

  

Wiatr: połudn. 

Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: dždža. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
12 listopada według PIM. 

Pochmurno, mglisto, miejscami deszcze. 
Temperatura bez zmian, słabe wiatry połud- 
miowo-wschodnie, 

KOŚCIELNA 
— Nabożeństwo za zdrowie prof. F. Ru- 

szezyea. Z inicjatywy grona przyjaciół od-* 
prawiona zostanie w niedzielę 13 bm. o godz. 
10 rano w Ostrej Bramie przez ks. Meyszto- 
wieza Msza Św. na intencję powrotu do zdro 

wia kochanego i cenionego powszechnie dzie 
kana Wydziału Sztuk Pięknych USB. prof. 
Ferdynanda Ruszczyca, złożonego ciężką 
chorobą. Wizywa się Wiilnian do licznego u- 
czestnictwa w tem nabożeństwie. 

MIEJSKA. 
— Skanalizowanie Zarzecza. Jak się do- 

wiadujemy w następnym tygodniu ukończo- 
ne zostaną roboty kanalizacyjne na ulicy 
Zarzecze. W ten sposób przyłączone zostaną 
do miejskiej sieci kanalizacyjnej ulice Mły- 
nowa, Zarzeczna i. Połocka. 

Betonowy odcinek ulicy, W dniu wczo 
rajszym przybył do Wilna transport cegie- 
łek betonowych, któremi Aybeukowany Zo- 
stanie próbny odcinek ulicy Wileńskiej (od 
Trockiej do Żełigowskiego). 

Roboty przy układaniu cegiełek rozpocz- 
ną się w poniedziałek. 

   
  

  

    

   
  

    

' 
SPRAWY AKADEMICKIE 

— Akademickie Koło Inflantczyków. W 
niedzielę dnia 13 listopada rb. odbędzie się 

walne zebranie członków AKI w lokalu Ko- 
ła Medyków (Wielka 24) o godz. 10 w pierw- 
szym terminie, w razie zaś braku quorum o 
11 w bez względu na ilość obecnych. Obec- 
ność członków konieczna. 

— Akademicka Drużyna Harcerska USB 
w Wiłnie. Dziś dnia 12 bm w lokalu Związ- 

ku Osadników (ul. Żeligowskiego 16) o godz 
20-ej odbędzie się zebranie Drużyny 

Obecność członków obowiązkowa 
| — Z „Odrodzenia*. W: niedzielę dnia 13 

    

   

  

  

  

bm. o godz. 9 m, 15 ks. prof. W. Meysztowicz 
odprawi zę Św. w kościele Jana, po 

czem odbędzie się zebranie SKMA „Odro- 
dzenie* z referatem kol. 
i Żeligowskiego pt 
<inku gospodarc 
Goście mile widziani. 

— Nowe władze K! Viłnensia. Na posie- 
dzeniu Konwentu w dniu 4 b. m. zostały o 

brane nowe władze korporacji na semestr I 
roku akad. 1932—33 w następującym skła- 
dzie: 

Prezes cmlt. Zgorzelski Mieczysław, v-pre 
zes cmlt. Onichimowski Bohdan, sekretarz 
cmlt. Szwed Antoni, K! Olderman cmlt. Dzia- 
kowicz Franciszek. 

— Z Koła Prawników USB. Zarzad Kola 
Prawników Stud. USB niniejszem podaje do 
wiadomości godziny urzędowania członków 
zarządu: 

Prezes — poniedziałki i piątki godz. 13,30 
—15; wiceprezes gospodarczy — poniedzial- 
ki i środy 11—12; wiceprezes naukowy — 
wtorki i piątki 13,14; sekretarz —poniedziałki 
i czwartki 12—13, wtorki i środy 13—14, pią- 
tki 11—12; skarbnik — środy 20—21, czwar- 
tki 12—18, przewodniczący komisji wydawni 
czej i kierownik sekcji dochodów niestałych 
— poniedziałki 12—14, piątki 11—13, bibljo 
teka — środy, czw: artki i piątki 13,30—14,30, 
sklep skryptów i s 
czwartki i piątki 13—14. Oprócz tego sp. 
daż skryptów u kierownika czytelni cod 
nie oprócz sbbót i świąt 16—20. 

— Korporacja „Unitanja* podaje do wia- 
domości, że Prezydjum Konwentu ukonsty- 
tuowało się na rok ak. 1932—33 w następu- 
jącym składzie: : 

Mistrz — com.  Celmajster Józef, pro- 
mistrz — fil. Butlerwasser Leon, kanclerz — 

PTA 

M. NIKIFOROWSKI. 

kol. Meycza, Ordy 
Danja i Polska na od 
Po referacie dyskusja 

    
   

   

   

  

   

  

com. Geller Jerzy. Na stanowisko Olderma- 
na powołano com. Wołfowicza Seweryna. Dy- 
żury fuksów na kwaterze — Tatarska 5 — 
codziennie w godzinach 20—21 

HARCERSKA 
— Harcerstwo na Wileńszczyźnie „wra- 

sta w ziemię*. W! najbliższych tygodniach 
rozpocznie intensywną działalność Komitet 
Budowy Stanicy Harcerskiej im. Bisk. W. 
Bandurskiego w Wiiinie, który zostanie zorga 
nizowany po likwidacji Komitetu Obchodu 
20-łecia Harcerstwa. 

W Komitecie tym istnieje Sekcja Budowy 
Stanicy pod przewodnictwem p. imż. H. 
Jensza, która uzyskała już teren pod budo- 
wę stanicy. Dalsza akcja pódzie w kierunku 
opracowania planów budowy i zdobycia środ 
ków finansowych. 

Stanica ta będzie żywym pomnikiem ku 
uczczeniu zasług Ś. p. Bisk, Wł. Bandurskie- 
go długoletniego przewodniczącego Oddziału 
Wi kiego Zw, Harc. Polskiego. 

ie od tej projektowanej budowii 

j zbudowana pr: 
2 nej Jedynki Żeglars 
Harc. nad Wjilją. Przystań ta będzie ośrod- 
kiem i podstawą pracy żeglarskiej i wogółe 

sportów wodnych wile! ńskiego harcerstwa. 
wi Głębokiem zorganizował się komitet 

nicy Harcerskiej 1 Druż. Harce 
Czarnego. Plan akcji przewi 

duje, że stanica zostanie oddaną do użytku 
w przeciągu trzech lat. 

Jak więc widzimy, Harcerstwo na Wiileń 
źnie „gęboko zapuszcza korzenie* i 

„wrasta w ziemię”. 

      

  

  

      

      

    

   
    rzy im. Zawi 

  

  

    

Z KOLEI 
— Polsko-niemiceka konferencja kolejo- 

wa, Dowiadujemy się, iż w połowie bm. w 
Monachjum odbędzie się konferencja polsko- 
miemiecka w sprawie nowego rozkładu pó- 
«ciągów osobowych kursujących między Pol- 
ską a Niemcami. Wi konferencji tej weźmie 
udział specjalny delegat Wileńskiej Dyrek- 
cji Kolejowej. 

— Sprawa usprawnienia gospodarki ko- 
lejowej. Onegdaj w Warszawie w Ministerst- 
wie Komunikacji odbyła się konferencja na- 
czelników jału ruchu wszystkich dyre- 
kcyj kolejowych. 

ramienia Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej 
W aradach tych brał udział inż. Stefan Wa 
licki. 

Tematem narad były sprawy usprawnie- 
nia ruchu i gospodarki kolejowej. 

Sobótka—Rewja Kolejowa. Dziś 
21-ej w sali Ogni 
wa 19 Z 
bótkę 

  

     

        

  

  

ū g. 
ka Kolejowego ul. Kolejo- 

matyczny urządza I-szą $5- 
Towarzyską z Rewją w celu nawiąza- 

    

nia serdecznego stosunku pomiędzy Zespo- 
łem a publicznością, 

Rewja pt. „Tego jeszcze nie byto“ z udzia 
      

  

łem doskonałego humorysty p. Kostańskiego 
i całego zespołu dramatycznego owaz tani i 
obfity bufet organizowany we własnym 
kresie dają gwarancję przemiłego spędzenia 
czasu. 

Zaproszenia można nabywać w Kancelar- 
ji Ogniska po cenie 2 1 1 zł. 50 gr 

Jutro w niedzielę dnia 13 bm o godz 20 
powtórzona zostanie Re po raz os 

Dochód przeznaczony na X Tydzień Akade- 
mika 

      

    

        

, 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Wi Kasynie Związku Oficerów, przeni 

sionych w stan spoczynku rozpoczęła się ser 
ja pogadanek — odczytów. 

Prawie każdy oficer miał wiel przygód, 
uczestniczył w wojnie światowej, był na roz- 
maitych frontach, tułał się po świecie w for 
macjach wojskowych i nieraz był świadkiem 
zdarzeń, które nie tr do historji, lecz tem 

niemniej są bardzo ciekawe i cenne. 
Pogadanki w Kasynie Ofieerskiem odbywa- 
ją się w piątki o godz. 6-w. i rozpoczęły się 
wspomnieniami! admirała p. Cywiński 

nowny prelegent opowiadał swe prze- 
życia z kilku wojaży okrętem do krajów eg- 

tych. 

gromadzona publiczność z zaciekawie- 
niem słuchała sędziwego admirała, 

Zainicjowanie podobnych pogadanek trze 
ba [powitać z uznaniem tem bardziej, B 
wstęp na odczyty jest wolny, z czego praw 
dopodobnie nieomieszkają skorzystać szero- 
kie warstwy społeczeństwa. 

    

    

     
   

      

    

  

   

ZEBRANIA I ODCZYTY... 
- Okręgowa Konferencja jesienna Spół- 

dzielni Spożyweów. Dnia 15 listopada 32 r 
punktualnie o godz. 10 rano w lokalu Oddz. 
Zw. . „Społem K. P. w Wilnie z. Rossa 
3 rozpocznie się Okręgowa Konferencja Spół 
dzielni. 

W konferencji wezmą udział przedstawi 

  

  

„SZLAK NIEPOTRZEBNY". 
Trzysta lat! Pamiętam mówił 

dziad Pranuk—że tak dziady wróży- 
ły: po 300 latach sumodierżawja bę- 
dzie wielka wojna, pozbędziemy s'ę 
cesarza i powstaną nowe państwa. 
Hm... i ezekć nie długo. jeżeli to pra- 
wda. 

Ciężko z snąć na gołych narach, 
ale rozważania, marzenia, maszero 
wanie z kąta w kąt, obciążały głowę 
i Wasil zasypiał jak zabity. 

  

   
   

nZów się przyśniły jednej nocy—- 
armaty. strzały. Hanulka 7 plamą 
krwawą. wybuch granatu... Podzi- 
wiał — przebudzając się. 

Przyszły i 

   
  

uroczystości 
szowe. Słychać było z miasta —mu- 
zykę, okrzyki „hurra”. grzmot armat. 
Wieczorem gorzała iluminacja, fru- 
wały rakiety, ognie sztuczne. 

jubileu- 

      

Wesoło — nadsłuchiwał Wa- 
sil — krzyczą, drą się. Jeżeli roz 
zują — to choć ciężko, ale zawr?: 

    

czysz, nie tylko carowi, a nawet i Ta- 
tarowi. Dadzą przecież butelkę piwa, 
kawał pieroga i kiełbasy, a nazajutrz 
suchą kaszę, kapustę śmierdzącą, a 
na deser—pięść feldfebla. Ciekaw: 
jak tam, w Żarach? Niejużto tak 
mo i tam „ura* będą ryczeć, za to ż 
od trzystu lat chłop karmił cara i 
jego pachołków, a w nagrodę otrzy- 
mywał nahaje i szturchańce? Nape- 
wno — nie. Tu hałasują za pieniądze, 
za ordery, lub zmuszeni, tam — nie 

    

sprzedaje się dusza za brzęk złoła, 
poniewolić ją — nie jest możliwem. 

XVII. 5 

Sprawdziły się przepowiednię 
Akima. Amnestja darowywała woj 
skowym dużo win i kar. W pierw- 
szych dniach marca zwolniono Wa- 
sila. Połagodniał w ten dzień Wasil 
i nie pozierał tak srogo na portret 
cara w kancelarji pułku. 

— A bodaj że cię! Może staniesz 
się lepszym po jubiłeuszu, razem po- 
łagodni sługi, a tam ułży się В па 
sza dola? | 

      

Nie odesłali Wasila do kompanji, 
a wyznaczyli — jako zdolnego — do 
kompanji karabinów maszynowych. 

W maju wyjechał pułk do obozu, 
a po manewrach — znów się konser- 
wował w koszarach. „W kompanji 
kulomiotów atmosfera była  Irochę 
lepsza. Oficerowie i koledzy znaczn e 
poważniejsi, a więc nie unosiła się 

tak często w powietrzu soczysta ła- 

janka, nie zauw ć było. i działania 
ięści czarodziejskiej. Służba była 
„ejsza, a głównie lżej było na duszy. 

Minęła nudna zima i znów — obóz. 

— No, dziękować Bogu, trzeci i 

ostatni obóz. Czwarty odbędę już w 
Żarach. Będę praktykował nie z ku- 
lomiolem i karabinem, a z kosą i płu- 
giem, który ojciec kupił zeszłego ro- 

   

    

   

     

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński'* S-ka z ogr. odp. 

  

КОВЕ 

ciele Spółdzielni spożywców z powiatu bra- 
sławskiego, dziśnieńskiego,  postawskieg., 
święciańskiego, mołodeczańskiego i Wfileń- 
sko-trockiego, delegaci spółdzielni wojsko- 
wych, instytucyj społecznych oraz władz. 

— Zebranie dyskusyjne w Związku Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet z referatem organi- 
zacyjnym p. L. Sliwińskiej — kierowniczki 
Wtydziału Wychowania Obywatelskiego Z. P. 
O. K. w Whrszawie odbędzie się w sobotę 
dnia 12 bm. o godz. 7-ej wieczorem w lokalu 
Związku (Jagiellońska 3-5 m. 3). 

Po referacie herbatka towarzyska. 
Wszystkie członkinie Związku proszone 

ycie. 

zi odczyt dyskusyjny J. N. Millera 
w Związku Literatów o godz. 20 m. 30 ,w 
klubie Ostrobramska 9. Znany ze swych os- 
trych wystąpień wobec ustalonych sądów o 
„Panu Tadeuszu i poezji romantycznej wo- 
góle, śmiały krytyk warszawski i poeta, au- 

tor „Zarazy w Grenadzie* Jan Nepomucen 

   

  

   

    

Miller = wygłosi dziś w Związku Literatów 
Ze odczyt pt. „O tło społeczne Dziadów* 

względu na osobę prelegenta i zapowied 
ną dyskusję wieczór ten w murach bazyljań- 
skich nazw można swego rodzaju sensa- 
cją literacką. 

Wstęp dla członków bezpłatny. Goście 
le wic ni. Niecztonkowie į 1.50 zł. 

młodzieży studjującej zwykłe zniżki. 

KOMUNIKATY 
— Uwidocznianie een. Stawarzyszenie K 

pców i Przem. Chrześcijan w Wilnie zwra 
ca uwagę pp. kupców na rozporządzenie 
władzy admini yjnej, dotyczące obow 

ku uwidoczniania cen. artykułów pow. 
niego użytku. — Ceny należy uwidaczniać 
w oknach wystawowych, na tawarach w skle 

pie oraz przez "umieszczenie cennika. — 
Szczegółowych informacyj co do wykazu ar 
tykułów, podlegających ujawnianiu cen, 
udziela biuro Stowarzyszenia (godz. 11—12). 

— Kurja Metropolitałna w Wilnie podaje 
do wiadomości, że ostatnio pojawił się w Wil 
nie Jan. Tarło—Tarłowski, przed którym prze 
strzegano zagranicą a ostatnio i w Polsce, 
że występując jako ądz wprowadza w 

  

    

  

    

  

Dla 

        

   

  

    

    

    
  błąd społeczeństwo i wyłudza datki. 

RÓŻNE. 
— Zmiana lokalu. Jak się dowiadujemy 

w tych dniach Klub Hamdłowo-Przemysła- 

wy w Wiilnie sprzedał swoją kamienicę przy 
ulicy Mickiewicza 33. 

Nabywcą jest dr. Olsejko, który zamierza 
przenieść do nowonabytej kamienicy Klinikę 
Litewską. Kamienica sprzedana została sto- 
sunkowo tanio — bo za 18.000 dolarów. 

Klub Handłoówo -Przemysłowy wynajmie 
łokal przy ulicy Trockiej gdzie mieściła się 
przedtem Izba Przemysłowo-Handlowa. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Włelki Pohulanka — daje w 60- 

botę dnia 12 listopada i w niedzielę dnia 13 

bm. o godz. 8 w. komedję Kiedrzyńskiego — 
częśce od jutra”, która na prowincji i w 
nie zdobyła rekordowe powodzenie. 
Ceny propagandowe. 

— UWAGA DZIECI! — „Niebiecki Ptak“ 
wkrótee od was odleci, — śpieszcie więc na 

  

  

  

  

  

     

  

poranek niedzielny! Czarodziejska baśń Ma 
  eterlincka ebieski plak“ 

jeszcze w nie 
dana będzie raz 

dnia 13 bm. o godz. 12 
2 pot. oraz w ni ę dnia 138 bm. o godz. 
+ p. p. w Teatrze na Pohulance. Zaznaczyć 
należy, że przepiękne to widowisko, mimio 67а 
lonego powodzenia, będzie musiało wkrótce 

z repertuaru teatralnego. 

   

     

  

   

— Tani poniedizałek w Teatrze na Pohu- 
lance odbędzie się dnia 14 bm. o godz. 8 w. 
Będzie to pożegnalne prz dstawienie Šwiet- 
uej komedji Morstina „Dzika pszezoła”. 

    

— Premjera sztuki B. Shaw'a w Teatrze 
Wielkim na Pohulance. Najnowsza sztuka 
B. Shaw'a „Zbyt prawdziwe aby było dobre* 
wejdzie już we wtorek dnia 15 bm. na afisz 
"Teatru Wielkiego. 

Obsada pierwszorzędna, — Kostjumy 
dekoracje nowe. — Reżyserja znakomitego 
gościa Warszawskich scen Jana Boneckiego, 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skieh ZASP. w Wiilnie gra dziś w Kurzeńcn, 

dnia 13 bm. w Nowojelni, dnia 14 bm. w No- 
wogródku, dnia 15 bm. w Baranowiczach. 

        

— Teatr muzyczny „Łutnia*, Dziś 

rwna i melodjna operetka „K 
iną Gistedt we wspaniałej kre-     

  

    

     

    

wińskim (cesarzem) i Wyrwicz— 
erem sztuki) na czele. 

i piękne kostjumy two 
wie artystyczną całość. — Zniżki 

akademickie ważne. 

  

  

— Niedzielna popołudniówka w Lutni. 
dzielę dnia 13 bm. ukaże się na p 

stawieniu popołudniowem po cenach zniż 
nych „Księżniczka czardasza” w obsadzie 

premjerowej, z Elną Gistedt'w roli tytułowej. 

    
      

     

  

ku. Na miejsce dowódcy kompanj', 
rodzice staruszkowie, za  feldfebla 
Hanulka z sierpem. Pójdzie praca— 
zazdrościć będą ludzie. A w święta, 

Hanulka pośpiewa, popieści! Zapre- 

    

numeruję gazetę. Ot->zbierzemy się 
kółkiem, poczytamy, pogawędzimy, 
dobędziemy i książeczek. Patrzeć -- 

dobrze i korzystnie, czas się spędzi, 

    
    

inny zapomni i monopolki — Tak 
marzył sobie Wasil. 

Lecz marzenia -— marzenia wy 
sokie, szlachetne! | żenie sięgające 
w horyzonty prawdy, nauki i miło- 
ści! Marzenia — duszę  człowiecz 
wyzwalające z ciemni, zgnilizny, fał- 
szów, a wyprowadzające na szlak do- 
Świadczenia, dobrobytu i honoru! 
Marzenia światłe — marzeniem pozo- 
stały, ponieważ koło fortuny Wasiła 
loczyło się po szlaku niepotrzebnymi, 
szlaku tak dalekim od marzeń ko- 
rzystnych. Dosięgnęło to koło wierz- 
chołka góry i staczało się do tej prze- 
paści, którą ludzie przezwali Woj 

  

     

Wypadają jasne, ciche dnie. Tak 
grzeje mile słoneczko, tak szczodrze 
posyła promienie na ziemię, ze snu 
zimowego -— głębokiego, obudzoną. 
Dalekie, bezdenne. błękitnie niebo- 
czyste jak kryształ. Rozsiane białe- 
mi, czerwonemi, żółtemi punktami, 
snują się po polach — niby mrówki 
niestrudzone pracowniki  matk - 
ziemi. Czuć gdzieś i pieśń, w pracy 
to pomocnik niezdradny. Nigdy dość 
nie nalubuje się gospodarz. szmarźę- 
dowi wschodów, nie napatrzy na 
chyląee się stopniowo ku ziemi kłosy 
żyta, na łąki, z których lekkie tehnie- 
nie wiatru sie morze aromatu. 

    

    

        

У ВЕН 

Dfwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wilašska 38, tel. 9-26 

Bźwięk. Kineo-Teatr 

PAN 
wiieęa Wielka 42. 

fiwięk. Kino - Teatr 

Nollywocd 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Otwisk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Miekiew. 11, tel. 15-61   

Niniejszem podaję do wiadomości, że z dniem | 

Dziš premjera! 

Najgłośniejsi artyści. Tysiące statystów. 

Rewelacja obecnego sezonu 

W roli głównej ulubie- 

DZIŚ! 

DZiš! 
100% dźwiękowa wschodnia sensacja p. t. 
W rol. gł: Ollwe Borden i Noah Berry. 

DZIŚI 
że „takiego filmu 
jeszcze nie było" 

Gigantyczne 

Dziś! 

i urocza 
gwiazda Čiark G4bl niec publiczności 

Nad program: Wspaniała komedja dźwiękowa w 2-ch akt. 

triumfalne, 
prawdzie arcydzieło króla reżyserów 

BEZBOŻNE DZIEWCZĘ «asijszej miodzieży 
Kto tego filmu nie widział — ten nic nie widział. 

ludzi o silnych nerwach. Uprasza się Sz Publiczność o przybycie na początki seansów o g 4, 6,8 i 10.15, 
w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej. 

Sensacja—,,J6-Jo" bezpłatnie. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Nr. 260 (2502). 

Ceciła De Milie'a genjalne w swej 

Film ten tylko dla 

Honorowe bilety bezwzględnie nieważne. 

Dyrekcja kina „Pan* dziś wyda osobom, nabywającym bi- 
lety na li 2 miejsca popularną zabawkę „JO-JO” gratis, 

TOMMY BOY 
Madge Kyśns. Akcja toczy się na tle przepysznej przyrody. 

Malownicze widoki Emocj. wyścigi konne. 
Niech żyje policja oraz tygodnik dźwiękowy. 

Początek seansów: 4, 6, 8 i 10.15, w dni świąteczne o godz. 2:ej 

Najpotężniejsze arcydzieło 
muzyczne wszystkich czasów 

Po raz |-szy w Wilniel Najnowsza 

ROMANSE CYGAŃSKI 
towej sławy Orkiestra cygańska Rodeo. 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

Miłość w pustyni 
Nad program: Monum. przebój wszystk czas. Oama w szkarłacie 

W rolach gł: BRYGIDA HELM 
i Józef :childkraut oraz świa- 

UWAGA! Niektóre romanse będą wykonane w języku rosyjskim. 
Ceny miejsc: Parter od 49 gr. Początek o godz. 4. 6, В 1 10'15 

Walka z arabskim Szeikiem 
o najpiękniejszą kobietę. 

Potężny dramat ilustrujący ostatnie lata panowania caratu i narodzenia bolszewizmu, 

Największa rewelacja prod. filmowej! Najwspanialszy film świata, o którym prasa orzekła jednogłośnie, 

STEROWIEC i. Dramat nadludzkiego boha- 
tersiwa i wielkiej miłości 

W rolach głównych: bohaterski Jack Holt, urocza Fay Wray i porywający Ralph Graves. 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE 

października 1932 roku 
został przezemnie zwolniony z zajmowanej u mnie posady zarządzającego 
mojemi nieruchomościami w Wilnie, przy ulicach: Wielkiej Nr.3, Niemieckiej Nr. 4 
i Ludwisarskiej Nr. 1, p. Jan Pankiewicz, oraz że plenipotencja wydana mu 
przezemnie w dniu 16 lutego 1929 roku, obłatowana przed Notarjuszem Janem 
Bujko w Wilnie Nr- 733 została przezemnie odwołana. 

Akuszerka 

Maja Labnerowa 
rrzyjmuje od 9 do 7 wieez 
"lica Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—€6 
* Z. W. P 

  

    

Baczność 
Akwizytorzy 

Pracą ścisłąmacie moż- 
ność osiągnąć jak naj- 
lepszy,długotrwały byt 
Udowodniliśmy stały i 
dobry zarąbek tym, 
którzy uczciwie i wy- 
trwale pracują. Zgło- 
sić się w dniu 12 b.m. 
o g. 10—12iod17—18 
wraz z dokumentami 
Jasicilonėka 3-m4 50 
  

Do wynajęcia 

2 pokoje 
ze wszelkiemi wygodami. 

Mickiewicza 22 - 14. 

DZIELNYCH 
PRZEDSTAWICIELI 
poszukujemy do sprzeda- 
ży pierwszorzędnych wy- 
dawnictw popularho-na- 
ukowych. Wysoka pro- 
wizjaipóźniejszamożność 
zaangażowania sobie su- 
bajentów. Zechcąsię zgło- 
sić z podaniem dotych- 
czasowej czynności jedy- 
nie Panie i Panowie, 
którzy posiadają wyszko- 
lenie w eprzedaży dzieł 
i którzy pragną intensyw- 
nie pracować wyłącznie 

dla naszej instytucji. 
Oferty do „Kurjera Wi- 
leńskiego" "pod szyfrą 

80.750. 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kuzjera Wil.* 

pod „Młoda panna, 

  

  

W: głowie gospodarskiej budują się 

najlepsze myśli, śmiałe, 

  

Wiera Kononcowa 
obecnie Kwasznin-Samarinowa. 

Dyrekcja Instytutu Nauk 
Handlowo-Gospodarczych w Wilnie 

ul. Mickiewicza 18 (gmach Br. Jsbłkowskich), 

podaje do wiadomości, że z dn. 14 listopada r. b. 
uruchomione zostaną w Instytucie Kursy Języków 
Obcych: angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego 
i niemieckiego. 

Nauczanie będzie prowadzone w grupach do 12 
osób na trzech poziomach: kurs elementarny, kurs 
wyższy oraz kurs specjalny (literatura, lektura spe- 
cjalna, korespondencja handlowa, stenografja i kon- 
wersacja). 

Wykłady wieczorowe w godz. 5—9 trzy tazy ty- 
godniowo. Opłata zasadnicza od każdego języka wy- 
nosi 15 zł. miesięcznie. 

Wyczerpujących informacyj udziela i zapisy przyj- 
muje Sekretarjat Instytutu codziennie w godz. 9—2 
oraz 5—7. 1153/V1 

Likwidacja Lombardu 
BISKUPIA 4 

OSTATNIE DNI WYPRZEDAŻY. 

Niniejszem mam zaszczyt zakomunikować, że mój 
zakład krawiecki został przeniesiony na ul. Zawal- 
ną 24, m. 1, wejście frontowe |-sze piętro. 

Gwarantując wykwintne i 
zamówień w-g najnowszych modeli zagranicznych. 
Polecam się łaskawej pamięci 

i pozostaję z głębokim poważaniem 

Sz. KUNIN 
Dyplomowany Krojczy w Paryżu, 

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

pujące wpisy: 

W dniu 22.VIII. 1932 r. 
13269. |. Firma: „Chustki Krajowe — Matys Sza- 

bad, Etel Judelewicz, Spółka firmowa”. Handel towa- 

rami bławatnemi, chustkami, wyrobami trykotowemi 

i dodatkami do rękawiczek. Siedziba w Wilnie ul 

Szawelska 10. Przedsiębiorstwo istnieje od 2 lipe 

1932 roku. Wispólw zam, w Wilnie: Matys Szabad 

przy zauł. Oszmiańśkim 6 i el Judelewicz przy ul. 

Kijowskiej 2. Spółka firmowa zawarta na mocy umo- 
wy z dnia 2 lipca 1932 roku na czas nieograniczony. 
Zarząd i r eprezentowanie spółki należy do obu wspól 
ników, — Wkzelkie w imieniu spółki umowy, zobowią 
zania, weksle, czeki, a, pokwitowania i t p. podpi- 
sują pod stemplem firmowym obaj wspólnicy. 

1092—V1 

  

  

  

  

     
       

    

  

  

  

13270. I. Firma: 
Niemiecka 19. 

wełnianych 
pek. Firma 
Josif zam, tamże. 

„Josif у Wilnie, ui 

— Przedmiot: Sprzedaż wyrobów ba- 
półwełnianych oraz dodatków do c 
nieje od 1932 roku. Właściciel Ch 

1093— 

       

  

   
   

  

szerokie pla- ca, zahuczał, zaszumiał, 

akuratne wykonanie * 

  
I pięknego dnia, pod koniec lip- 

jak rozrzu- 

Początek o godz 4, w dnie świąt, o godz. |-ej 

W dniu 25.VII. 1932 r. 
13255. I. Firma: „Srul Rabinowicz* w Wilnie, ul. 

Słowackiego 38. Skup zawodowy materjałów leśnych 
w celu odsprzedaży. Firma istnieje od 1932 r. Właścicieł 
Srul Rabinowicz zam. w Wiilnie, przy ul. Słowac- 
kiego 38. 1113—VI 

w dniu 19.VIII. 1982 r. 
: „FPutrotan 

emieck 

  

— „Gai alja Chonowicz* 
ad futer. Firma     w Wilnie, ulica 

istnieje od 1932 roku. Właściciel — Chonowicz Gdal- 
  

ja zam. w Wilnie, przy ul. Sofjaniki 5—11. 1089—VI. 
    

   67. 1. Firm 

  

: rol Fuierfas i Abram Każdaa 
Spółka w Wiilejce*. sklepu bławatnego. 
Siedziba w Wilejce, ulica Piłsudskiego 78. Spėlka 
istnieje od 3 lutego 1932 roku. Wispólnicy zam. w Wi. 

jce: Śrol Futerfas i Abram Każdan, Spółka firmowa 
rta na mocy umo z dnia 3. II. 1932 roku na 

ślonj 4 należy do Srola Futer- 
. Reprezentowanie spółki należy do $гойа Futer- 
Wszelkiego rodzaju umowy weksle i inne zobo- 
nia czeki pełnomocnictwa i wogóle wszystkie 

akty i dokumenty mają być podpisywane w imien'u 
spółki przez obu wspólników. Natomiast każdy ze 
wigpólników samodzielnie ma prawo odbierać dla fir- 
my z poczty i telegrafów wszelkiego rodzaju kores- 

pondencję poleconą, pieniężną i wartościową a zarów 

no olrzymywać z kolei wszelkie ładunki przesyłki i 
towary i wykonywać wszelkie formalności. 

   

     
   

    

   

   

  

       

  

    
    

    

   

1090—VI. 

13268. I. Firma: „Wioropajewski T k Parowy 
— Tajbel Szulman i Berko Gdut — Spółka”. Eksploa 
lacja tartaku parowego w Wboropajewie, pow. Po- 
stawskiego. Siedziba przy st. Woropajewo, pow. Po- 

istnieje od 24. VI. 1932 roku. — 

  

Szulman z Drui, pow. Brasławskie- 
go i Berko — \101!:1‹!\ Gdut z Niemenczyna pow. Wi- 
leńsko—Troc kiego. — Prokurentem firmy jest Hirsz 

Giedut zam. w Walnie, ulica Kaywaryjska 1. Spółka 
firmowa zawarta na mocy umowy z dnią 24 czerw- 

ca 1932 roku na czas nieograniczony. Zarząd należy 
do, obu wspólników. Do reprezentowania spółki pod: 

ania w imieniu tejże wszelkich obligów zobo- 
AA pełnomocnictw, prokur umėw i wszelkich wo- 

góle ów i dokumentów upoważnieni są łącznie obaj 
wspólnicy pod siemplem firmowym. 1091—VI. 

W-dniu 28.VIH. 1932 r. — 

  

    

  

  

      

    

    

    

I. Firma: „Leon -— właścicielka Sara Kam 
w Wilnie, ulica Wileńska 24. Sklep walizsk 

ryrobów, FE istnieje od 1932 roku. 

  

ntorowicz Sara zam. w Wilnie, ulica 

  

      

1094— VI 

W dniu 24.VIII. 1932 r. 

1 nia — Pahonia — Iza- 
bek | ulica Zawalna 6—10. 
Księgawnia. Firma istnieje od 1932 roku. Właścicielk» 
Tumaszówna Izabeła zam. w Wiilnie, ulica Połocka 4. 

1095—VI. 

„Inż. Samuel Klembocki* w Wit 
hturna 9. Przedmiot: Garbarnia. 
32 roku. Właściciel — inż. Klem- 

   

  

    

. I. Firma 
nie, ulica Staroszli 
Firma istnieje od i 

   

  

bocki Samuel zam. w Wilnie, ulica Słowackiego 22. 
1096—VI.. 

Akuszerka Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

  

na ul. Mickiewicza 4—6 przeprowadziła się 
tamże gabinet kosmetycz* Zwierzyniec, Tom. Zana 
my, usuwa zmarszczki, bro. | 32 lewo Gedeminowską 
dawki, kurzajki i wągry ul. Grodzka 27. 
Ww. Z. P. 48. 8323 W. Z. Nr. 3093 

XVII. 

M-ski pułk, w pełnym rynsztunku 
bojowym, stał na placu. Pokazał się 

  

ny i mocne rachuby; uśmiecha się cone mrowisko zaalarmowany obóz. 

przyszłość lepsza, lżejsza, więcej Przyszedł rozkaz powracać niezwło- 
światła, cznie do koszar. Jeden za drugim od- 

Raptem — zaćmiewa się słońce. chodziły pociągi od przystanku przy 
u w górze ciągnie — niezauważona, obozie i kierowały się do N. Naza- 

niespodziewana chmura  czarno-oło- 
wiana. Lecz na dole cicho. I znienac- 
ka — błyskawica rżnie chmurę od 
kraju do kraju, a dziki wicher jak 
słomę łamie drzewa stuletnie, wywra- 
ca z korzeniami i wszystko — co na 
swej drodze sząlonej napotka—kru- 

szy, gniecie, Ściera i niszczy. 

I tam — gdzie się uśmiechała — 
chwilę temu — nadzieja, uciecha | 

myśl górnolotna — teraz panowały 
wszechwładnie — rozpacz. przekleń- 
stwo. smutek i łzy. Pozmywane zbo- 

ża. zbite, złamane żyto, piaskiem i gli- 
ną powlekły się łąki. W dziesięć mi- 
nuł zginęły: praca mozolna. wysiłek 
ogromny. pieszczotła bezmierna, ule- 
ciały plany i rachuby. A o0t--tam! 
Jak przepełnienie kielicha biedy ‹ 

  

   

    
  

  

zgrozy zapalił piorun wieś ro- 
dzinną, gniazdo wiekami pielęgno- 
wane. 

Zdarzyło się coś podobnego i w 

le dni. gdy Wasił przebywał w obję- 
ciach słodkich marzeń. Dałeko, 
gdzieś na południu, zagrzmiały strza     
ły rewolwerowe, kładąc trupem ‹ 
sobę koronowaną. A Śladem. za str 
łów odgłosem. powiał lekki wiatr, — 
zwiastun nawałnicy. Powiał i zacichł. 
Zdawało się. chmura rozwieje się lub 
stroną przejdzie. Lecz zerwał się 
zwiastun z nową siłą i pędził już 
chmury coraz czarniejsze. 

  

  

  

jutrz obóz opustoszał i tylko wiatr 
hulał po wydmach rzucając kłęby 
sypkiego piasku na wsze strony. Błę- 
kit nieba zaciągnął się chmurą, a na 
niej pałało słowo... Wojna. Nie było 
czuć grzmotów. Spodziewano się, że 

i chmura się rozwieje. Lecz darem- 
nie! Jeszezć kilka dni niepewności, 
chisłania się i nareszcie piorun z na- 

wisłej chmury! Uderzył, zapalił bez 
mała świat cały i zagrzmiał: Wojna... 

Wbjna 

      

kozpaczęła się mobilizacja. N. hu- 
czalo, kołychało się przeisłoczone w 

wielki obóz. Wojsko, konie, stada 

bydła pozajmowały place, sady, 
łąki, ogrody. Przed gmachem P, K. U. 
obozy zmobilizowanych rezerwistów. 
Co bliższe — poprz dżały furman- 
kami — z żonami i dziećmi. Hałas, 
pieśni, śmiech i płacz. Stacja zala 
тома! się pociągami. Setki lokomo: 
lyw stały pod parą, będąc każdej 
chwili gotowe wyruszyć w drogę, 
by odwieźć lysiące najzdolniejszych 
do pracy, najpotrzebniejszych w 

  

   

  

   

   

    

   

  

   ciu ludzi, dokądś na zachód, gdzie 

już odegrzmiały pierwsze strzały, 

  

  

  

gdzie zrosiła się ziemia pierwszemi 
kroplami krwi, gdzie śmierć rozpo- 
czynała swoje pierwsze potworne 
żniwo. 

  

wierzchem (konno) dowódca dywizji. 

Orkiestra zagrała marsza przywitał- 
nego. Dywizjony przywitał i zwrócił 
się do żołnierzy. Mówił — iż Niemcy 

Austrjacy idą na Rosję, by zniewo” 
, obrabować jej bogactwa, znisz- 

+ miasta, popalić wsie, iż żądają, 
by naród rosyjski im służył. Zaklikał 
żołnierzy, by swemi piersiami bronili 
cara i ojczyznę. 

  

  

       

— Nadeszła godzina -— dodał ge- 
nerał — gdy każdy żołnierz może z: 
radością umrzeć na cara „batiuszkę'* 

i Rosję .„matuszkę*, a śmierć ta jest 
szczęściem najwyższem! 

    

        

Następnie przemawiał i duchow- 
w szatach błyszczących, dzierżąc 

krzyż w ręku. Mówił, że wróg 'dzie 
na Świętą „Ruść, na wiarę prawosław 
ną, chce poniszczyć cerkwie, kiaszto- 
ry, obrabować drogie obrazy, a świą> 
tynie pohańbić. 

  

ny. 
  

  

  

    

    

Lecz spodziewam się, że wy, 

„chrystolubiwe wojny staniecie w 
obronie Rusi prawosławnej, a swą 
piersią zasłonicie cerkiew od hańby, 
i spusłoszenia. Pan Bóg, który zawsze 

wspomagał żołnierza rosyjskiego, nie 
porzuci was i teraz bez swej pojnoey 
--zakończył duchowny | pohłogosła- 

wił krzyżem. 
  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


