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DŁUGI AMERYKAŃSKIE 
Europejskie państwa  dłużnicze 

zwróciły się niedawno do rządu St. 

Zjedn. Amer. Półn. z propozycją od- 

roczenia terminu wpłacenia kolejnej 

raty z tytułu długów wojennych, 

przypadającej na dzień 15 grudnia rb. 

Ogólna suma tej raty, należnej Ame- 

ryce od  li-tu państw 

123.420.000 dolarów. Drobiazg, nie- 

prawdaż? Tylko okrągły miljard zło- 

wynosi 

tych! Dodajmy jeszcze, że z tej sumy 

tylko 31.570.285 dol. stanowi spłatę 

kapitału, reszta, ezyłi 82 miljony do- 

larów—to odsetki! Spłata musiałaby 

nastąpić gotówką, bowiem St. Zjedn. 

swa 

  

przez politykę celną zabary- 

kadowały się przed spłatami w na- 

turze (towarami). 

Cyfry te mówią same za siebie. 

Absurdalność rozrachunku bije w 

oczy. Kontynuowanie jego przez pań- 

stwa dłużnicze musiałoby doprowa- 

dzić do katastrofy, gdyż w dzisiejszej 

ich sytuacji ekonomicznej tak znaczny 

odpływ gotówki pociągnąłby za sobą 

załamanie się bilansów płatniczych. 

  

Jest lo operacja analogiczna z pom- 

powaniem krwi z wycieńczonego orga 

nizmu. 

Obaj prezydenci amerykańscy ro- 

n.ezawodnie sytuację i jej 

przyszłe skutki. Żaden jednak z nich 

nie chce wziąć na siebie odium de- 

  

cyzji, odraczającej spłatę, wobec ma- 

sy swoich wyborców, dła których in- 

teres ich kieszeni jest ważniejszy, niż 
wszystkie racje ogółno-ekonomiczne. 

Rywakzacja wobec wyborców, oba- 

wa utracenia popularności nakazuje 

im uchylać się od powzięci 

niewygodnej dla amerykańskego ren- 

Lera. 

  

    a decyzji 

Konferencja Hoovera z Roosevel- 

tem zakończyła się podobno postano- 

wieniem odmownem w stosunku do 

propozycji państw dłużniczych. Do- 

piero w końcu przyszłego(?) roku ma 

być sprawa wypłacalności ich zbada- 

na przez kongres, narazie zaś trzeba 

płacić! Jednem słowem najżywotniej- 

sze zagadnienie ekonomiki światowej 

zostało w gruncie rzeczy uzależnione 

od gry wyborczej dwóch partyj ame- 

rykańskich. . 

Chęć wypełnienia zaciągniętych 

zobowiązań jest wę zasadzie bardzo 

chwalebną cnotą. Żaden jednak wie- 

  

rzyciel nie zyskał na tem, że, obstając 

przy układzie, zawartym w zupełnie 

poderwał zdol- 

Po 

wszystkich ustępstwach poczynionych 

Niemcom państwa dłużnicze nie mo- 

gą uznać nienaruszalności powziętych 

irnych warunkach, 

ność płatniczą swego dłużnika. 

   przez siebie zobowiązań, których wy- 

  

ktycznie było uzależnione 

Rzeszy. Drugim 

wielkie zmiany w 

konanie pri 

  

od wyplacalnošei 

  

argumentem są 

wartości pieniądza, oraz w całym sy- 

stemie wymiany - międzynarodowej. 

Jeżeli więc racje polityki wewnętrz- 

dominu no-partyjnej w Ameryce 

  

nad świadomością koniecznych u- 

stępstw, to jest rzeczą naturalną, że 

i państwa dłużnicze powinny się kie- 

rować *wobec kontrahenta względa- 

mi na własne najżywotncejsze inte- 

resy. Anglicy, którym duma narodo- 

wa nie pozwala okazać swej niemoż- 

ności płacenia, zaczęli skupować do- 

lary. przewidując odmowę Ameryki, 

funt spada z dnia na dzień. Na- 

byłoby oczywistą i śladowanie ich 

    bezcelową lekkomyślnością. Państwa   

europejskie niewiele ryzykują, jeżeli 

kategorycznie odmówią spłały w dn. 

15 grudnia i zażądają gruntownej re- 

wizji swoich zobowiązań. ..Jeżeli A- 

meryka nie zmieni swej polityki, nie- 

ma mowy o trwałej poprawie” = 

powiada prof. Młynarski w wywia- 

Ag 

Więc Iuropić nie już więcej nie po- 

dzie z Ładna perspektywa! 

  zostaje. jak pokornie i biemie uta- 

leżn'ć swój los od partyjno-wybuc- 

czych rozgrywek amerykańskich? 

W ub. poniedziałek ambasador 

polski 

zgłosił propozycję w Dep. Stanu od- 

roczenia płatności przypadającej w 

dn. 15.X11. Rata wynosi 3.070.000 dol. 

Są to tyłko odsetki od kapitału dłuż- 

nego, który sięga kwoty 206 miljonów 

dolarów. Układ, dotyczący spłaty te- 

r; 193% 

był oparty na przewidywaniu po- 

w Waszyngtonie p. Filipowicz 

   

go długu zawarty został w 

i 

prawy f.nansowo-gospodarczej świa- 

ta. Wypadki potoczyły się w zupełnie 

innym kierunku, a wierzyciel zamk- 

nął szczelne wrola dla importu. 

W tych warunkach wypełnienie zobo- 

w ń jest niemożliwe. 

  

Wynik demarche amb. Fil'powi- 

cza będzie zapewne ten sam. co i in- 

W jakiej 
formie sprawa się ostatecznie załatwi 

nych państw dłużniczych. 

—o to mniejsza. Nie omylimy się jed- 

nak chyba, sądząc, że bez rewizji za- 

wartych układów, ani Polska ani in- 

ne państwa europejskie nie zechcą 

narażać podstaw swej gospodarki fi- 

nansowej dła wypełnienia zobow.ą- 

zań, których zasadność samo życie 
i warunki stworzone przez wierzy- 

  

śiiły. 

Testis. 

cela dawno przekre 

Stanowisko Anglji wobec 
odmowy St Zjednoczonych 

edroczenia długów. 
LONDYN. (Pat.) Prasa londyńska. 

inspirowana przez koła zbliżone do 
skarbu, nie traktuje oświadczenia 

ko ostatecznej odmowy Stanów Zjed- 
noczonych co do odroczenia długów. 

Nawiązując do. zdania Hoovera, 
że państwa dłużnicze nie podały zu- 
pełnie faktów, któreby uazsadniały i 

usprawiedliwiały żądanie odroczenia, 
prasa zapowiada nową notę angiel- 
ską, w której tego rodzaju fakty mia- 
łyby być przytoczone. Hoover utrud- 
niał Anglji jej argumentację, wyklu- 

7 vistszy i najczystszy ar 
gument, a mianowicie zagrożenie ca- 
łego układu londyńskiego, podkreś- 
lając, że nie uznaje żadnego związku 
pomiędzy długami a reparacjami. 

Szereg dzienników nawołuje rząd 
do zapłaty dnia 15 grudnia 95 miljo- 
nów dolarów w złocie, a skrajny .,Da- 
ily Express* proponuje, żeby odrazu 
przekazać pieniądze Anglji i w ten 
sposób nietylko zapłacić obechą ra- 
tę, ale i szereg późniejszych, nato- 
miast wymówić natychmiast układ 
handlowy pomiędzy Anglją i Amery- 
ką i nie dopuścić więcej towarów a- 
merykańskich na rynek angielski. 

  

     
  

    

Zapłaci Anglja czy nie? 

LONDYN. (Pat.j W Londynie pa- 
nuje całkowite zamieszanie, o ile cho 
dzi o postawienie jakiejkolwiek pro- 
gnozy, co uczyni Wielka Brytanja w 
sprawie długów wjennych. 

  

Wżeczorna „Evening Standard“ 
występuje » sensacyjnym tytułem: 
„Wielka Brytanja nie zapłaci” i twier 
dzi, że odpowiedź angielska wyjaśnia 
przyczyny, dlaczego odroczenie płat- 
ności jest konieczne, a dokonanie zap 

łaty niemożliwe. Nota angielska wsl 
zuje na wst y, jakich doznałoby 
cie gospodarcze, gdyby dokonano 
spłaty, jedynym bowiem sposobem za 

płaty, jaki pozostaje, jest transfer 
złota, które obecnie stanowi pokryci 
obrotów pieniężnych Wiiełkiej Bryta- 

nii. 3 
Wiadomość powyższa jest uwažans 

w kolach miarodajnych za pozbawio- 
ną podstaw i za bardzo szkodliwą. 
Stanowisko Wielkiej Brytanji nie jest 
narazie bynajmniej ustalone. Więcej 
wagi przywiązują koła miarodajne do 
przemówienia, jakie wczoraj po ро- 
łudniu wygłosił w Izbie Gmin były 
konserwatywny kanclerz skarbu Hor 
ne, który podkreślił, iż nie może być 

dwóch zdań co do tego, że Anglja za- 
płaci. 

  

     

  

     

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!! === 
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Fiasko misji 

Za uuszer dowodowy 15 gr. Układ oglosreń 6-cie łamowy, ra tekstem 13-cielsmewy. Adunieisiracja zastrzega obės prewo smiamy terminas óreka opłeszeń. 

Hitlera. 

  

Prałat Kaas na widowni. — Znów Papen? — Hitler zapowiada 
bezwzgiędną walkę z gabinetami prezydjalnemi. 

Hitler sie wycofuje. 
BERLIN. (Pat.) W/g komunikatu 

biura Conti, Hitler zaprzestał we Śro- 
dę wieczorem nawiązywania kontak 
tu z przywódeami frontu habsburskie 
go. Nawiązywanie kontaktu z innymi 
przywódcami stronnietw kontynuowa 

st tylko staraniami księcia ko- 
iego.    

Hitler w odpowiedzi swej zapro- 
ponowal pewne metody prowadzenia 
dałszych rokowań o utworzenie ga- 
binetu nie przedstawił jednak gotowej 

li Propozycja ta służyć ma za 
podstawę. Decyzja ostateczna prezy- 
denta Hindenburga zapadnie w ciągu 
czwartku. 

   

Odpowiedź Hindenburga 
na memorjał Hitlera. 

BERLIN, (Pat.) Odpowiedź prezy- 
denta Hindenburga na memorjał Hit- 
lera wręczona została dziś © godzinie 

15. Dokument podpisał sekretarz sta- 
nu von Meissner. O treści odpowiedzi 
ogłoszony zestał następujący komuni- 
kat urzędowy: 

W piśmie swem z dnia 23 b. m. 
p. Adolf Hitler odmówił wykonania 
udzielonego mu zlecenia, ażeby usta- 
lit, ezy istnieje większość parlamentat 
na dla tworzonego przezeń ewentual- 
nie rządu, proponując ze swej strony, 
aby prezydent Rzeszy bez zastrzeżeń 
i bez uprzedniego stwierdzenia, czy 
większość w Reichstagu istnieje, po- 
ruczył mu misję formowania rządu 
i obdarzył rząd  pełnomocnictwam, 
przysługującemi prezydentowi iize- 
szy. Prezydent Rzeszy tę propozycję 
odrzucił, gdyż uważa, iż nie mógłby 
przyjąć odpowiedzialności wobec na- 
rodu niemieckiego za zdanie przysiu- 
gujących mu pełnomocnictw przewód 
cy pariji, która ustawicznie podkreś- 
la swój ckskluzywny charakter. Po- 
nadto prezydent Rzeszy obawiać się 
musi, że prowadzony przez Hitlera 

  

gabinet pezydjałny z natury rzeczy 
przyjąłby formę dyktatury partyjnej. 
ze wszystkiemi towarzyszącemi jej 
następstwami, mogącemi spowodować 
zaostrzenie się przeciwieństw w łonie 
narodu niemieckiego, za co prezydent 
Rzeszy, wobec złożonej przez sebie 
przysięgi i własnego sumienia nie 
mógłby wziąć  odpowiedzialnošei. 
Szczegóły rokowań, prowadzonych w 
ostatnich dniach wynikają z tekstu 
korespondencji, która ogłoszona 20- 
stanie w ciągu dzisiejszego wieczora. 

Niezwłocznie po otrzymaniu listu 
Meissnera Hitler wysłał odpowiedź na 
piśmie. Treść listu Hitiera będzie o0- 
głoszona równocześnie z innemi do- 
kumentami, 

Z kół politycznych donoszą, że 
prezydent Rzeszy jeszeze w ciągu dzi 
siejszego wieczora przyjmie przywód 
ców poszczególnych stronnictw, W 

pierwszej linji przyjęci będą pos. Ka- 
as (centrum), Hugenberg (niemiecko- 
narodowi), Schaeffer (Bawarska par- 
tja ludowa) i Dingeldey (niemiecka 
partja ludow: 

    
  

    

Odpowiedź Hindenburga wywołała w kołach politycznych 
'olbrzymie wrażenie. 

BERLIN. (Pat). Odpowiedz prezydenta 
Hindenhurga, udziełona dzisiaj Hitlerowi w 
ście sekretarza ktanu Meissnera wywołała 
w kołach politycznych Glbrzymie wrażenie. 
Szazególnie silnie akcentowane fakt, że pre- 
zydent Hindenburg kategorycznie przeciw- 
stawił się żądaniu Hitlera 60 do wyposaże- 
nia jego ewentuałnego gabinetu w speejalne 
pełnomoenietwa. 

Zdaniem Hindenburga, przy akcentowa- 
nej stałe ekskluzywności partji narodowo- 
scejalistyezneį doprowadzičby to moglo w prv 
stej Ńnji do jej dyktatury. Odpowiedzialnoś- 

Prałat Kaas u 
BERLIN. (Pat.) Prezydent Hin- 

denburg przyjął w dniu 24 b. m. po 
południu przywódcę centrum prałata 
Kaasa. Treścią rozmowy była sprawa 
utworzenia rządu, opartego na więk- 
szośŚci parlamentarnej. Konferencja 

kontynuowana będzie w dniu 25 b. m. 
„Telegraphen Union* donosi, że 

Hitler na konferencji wczorajszej ze 
Schleicherem odmówił również popar 
cie gabinetu, na którego czele sta- 

ci za to nie chciał wziać na siebie prezydent 
Hindenburg. 

Z egłoszonega dzisiaj listu Meissnera do 
przywódey narodowych socjalistów wynika, 
że gen. Schleicher odbył wczoraj za wiedzą 
prezydenta Hindenburga dłuższą konfereneję 
z erem, który odrzucił w sposób stanow- 
czy wszelką współpraeę z każdym innym, 
przez kogokolwiek bądź utworzonym gabi- 
netem. Hindenburg pomimo to wyraził prze- 
konanie, że uda mu się w przyszłości pozy- 
skać ruch narodowo-soejalistyczny dla współ 
pracy, 

Hindenburga. 
nąlby Schleicher lub dr. Schacht. W 
obecnych warunkach — podkreśla 
„Telegraphen Union* — możliwe jest 
tylko utworzenie rządu prezydjalnego, 
niezależnego od większości parlamen 
tarnej. W ciągu piątku Hindenburg 
zwróci się ponowniedo Papena, po- 
wierzając mu utworzenie nowego ga- 
binetu. Skład nowego gabinetu Pa- 
pena musiałby ulec znacznym zmia- 
nom. 

  

Odpowiedź Hitiera na list 
Meissnera. 

BERLIN. (Pat.) Na list Meissnera 
odpowiedział Hitler niezwłocznie pis- 
mem, w którem stwierdza z nacis- 
kiem, że domagał się kierownietwa 
nie w gabinecie prezydjałnym. Pro- 
jekt jego miał na eelu rozwiązanie 
kryzysu rządowego. nie pozostając w 
żadnym związku z żądaniem powo- 
łania Hitlera na stanowisko kancle- 
rza. Hitler oświadcza, że nie żądał 
również specjalnych pełnomocnictw 
dyktatorskich dla swej partji, Wręcz 
odwrotnie — wyraził on gotowość 
prozumienia się z innemi  partjami 
celem stworzenia pędstawy dla nowe- 
Е0 rządu. Rokowania te jednak nie 
mogły przynieść pozytywnych rezulta 
tów, ponieważ zgóry powzięto zamiar 
utrzymania przy rządach gabinetu Pa 
pena. Hitler w dałszym ciągu zapa- 
wiada bezwzględną walkę z takim ga 
binetem. Nie byłem nigdy. ani też nie 
będę w przyszłości — eświadczył Hit- 
ler — gotów do zaofiarewania stwo- 
rzonego przezmnie ruchu de dyspo- 
zycji komukolwiek innemu. jak tył- 
ko narodowi niemieckiemu. 

Znamienne oświadczenie 
Goeringa. 

BERLIN. (Pat.j Wieczorem pre- 
zydent Reichstagu Goering przyjął w 
zastępstwie Hitlera przedstawicieli 
prasy niemieckiej i zagranicznej, któ- 
rym między innemi oświadczwł, że za- 
chodzi duże prawdopodobeństwo że 
przesłenie wywołane zostało w/g 
zgóry ułożonego planu, mającego na 
celu wykazanie niemożności utworze- 
nia rządu większości parlamentarnej. 
Tym sposobem chciano uzyskać pod- 
stawę do rekonstrukcji i wzmocnie- 
nia gabinetu prezydjalnego z Pape- 
nem, lub inną osobistością neutralną 
na czele. 

niem narodowych socjalistów 
rdził Goering — zamknięcie dy 

skusji między prezydentem Rzeszy a 
Hitlerem nie oznacza jeszcze zerwa- 
nia wszystkich mostów, niewiadomo 
bowiem, co czas niesie. Niemnej jed- 
nak partja narodowo-socjalistyczna 
zwałczać będzie każdy rząd obecnie 
uformowany z taką samą bezwzględ- 
nością, jak to czyniła w stosunku do 
gabinetu Papena. 
“GS 

Oszczędności we Francji. 
PARYŻ, (Pat.) Na wniosek mini- 

stra pracy rada gabinetowa postano- 

wiła ze względów oszczędnościowych 

wymówić praeę wszystkim emeryto- 

wanym funkcjonarjuszom, zatrudnio 

    

    

nym dotychczas w urzędach państwo- 

wych. 

Orano rokowań ramuńsko gowiecki Lonicdgrecj 
Exposć min. spraw zagranicznych Titulescu. 

RUKARESZT, (Pat). (Ageneja Rador). Mi 
nister spraw zagranieznych Tituleseu wygło- 
sił wezeraj w Izbie dłuższe ecpose w sprawie 

k wieckiego paktu © nieagresji. 
Zazn: у ; ma wstępie, iż nikt bardziej 
od niego nie jest przekonany o konieczności 

1 ssunków sąsiedzkich i nie prag- 
rdziej wznowienia ich przy równocze- 

sem poszanowaniu słusznych interesów, mi 
nister przedstawił przebieg rokowań aż do 

chwili obcenej. 

Minister przypomniał, 
nac na stanowisko mir 

nieznych oświadezył on, 
tynuować rozpocz 

      
    

  

   

że po jego nomi- 
tra spraw zagra 

iż jest skłonny kon 

zyniąć w 

    
      

   
ten spesób zadość zwyczajom międzynaro- 
dowym. 

Rząd jednomyślnie zaaprobował fornrule, 
przedstawioną przez Tituleseu według której 
Rumunja nie megła przyjąć nowego paktu, 
któryby esłabiał pakt Briand-Kellog oraz pro 
tokół moskiewski z lutego 1929 r. Punkt wi- 

    ly odpowiedziały w sposób defini- 
tywny, że nie są skłonne podjąć rakowań 

hezpośrednich inaczej, jak pod warunkiem 
że Rumunja zaakceptuje wyraźnie istnieją: 
ce sporne kwestje i że nie będzie podjęła 
Żadna dyskusja nad tekstem wniosków, op 
cowanym przez delegata rumuńskiego Oa- 
dere i Litwinowa pedczas rokowań wrz 
niowych. Sewiety odpowiedziały pozatem, 
udzielą Rumunji 4-miesięcznego terminu na 
podpisanie paktu na podstawie wsponiniane- 

  

   

    
   

go wyżej tekstu. 
Rząd rumuński stwierdza z ubolewaniem 

że jego wysiłki w kierunku umożliwienia 
wznowienia rokowań nie doprowadziły do 
pomyślnych wyników i że”nie ponosi za to 
żadnej oedpowiedzialności. 

Tituleseu wyj ił powody, skłania 
bałtyckie, Polskę'i Francję do 
nowego paktu, mimo należeni 
do paktu RBriand—Kellog. 

ja Rumunji — / 
jędnakewoż różn 

kraje posiadają gra 
być mowy e osłabi 

  

  

    

   
   

  

      

   

    

u sojuszów Ru- 
JL W; rzeczywistości wznowienie roke- 

wań przez ministra Vaida we wrześniu 1932 
nowiło estatni dowód dobrej woli Ru- 

lowo- 
rząd 

rumuński o swych intencjach i udz зе Ru 
munji łojalnie swej pomocy we wszystkich 
dziedzinach. Oddając hołd Francji i Polsce. 
Tituleseu oświadczył, że realizaeja paktu obu 
tych państw z Sowietami jest korzystna dla 
Rumunji, ponieważ ich zb ie do ZSKR 
będzie również z korzyścią dła postanowi 
nia Rumunji utrzymania traktatów i gran 
zdobytych poświęceniem i hezprzykładnemi 
ofiarami. 

    

    

  

Wywiązała się dyskusja, w której zakie- 
rali głos Jerzy Bratianu, były minister Duea, 
Cuza i inni. Z dcbaty wynika, że wśród par- 
tyį pelių nych panuje jednomyślność ee do 
niemożliwości sowieckiej formuły paktu a 

nieagresji i eo do pozostania Rumunji przy 
pakcie Briand—Kellogg. 

Lojalność Polski i Francji. 
BUKARESZT, (Pat). W uzupełnieniu de- 

peszy Radora o expose Titulescu p Izbie 
sługuje na uwagę ustęp, w którym minister 
spraw zagranicznych stwierdził lojalność 
Polski i Francji wobec Rumunji podczas ro- 
koówań © pakt nieagresj i przypomniał, że 
jeszcze w maju 1931 roku Peiska poinforma 

wała Rumunję © swoich zamiarach zawarcia 
paktu o nieagresji, Zapytujac anowisko 
Rumunji w tej sprawie i proponując jej swa 
je pośrednictwo, Od tego ezasu nie szezędzi- 
ła Polska swrich trudów w pomocy, okazy- 
wanej Rumunji w rokowaniach z Sowietami 

WI dyskusji przywódea cdlamu partji - 
berslnej pos, Jerzy Bratianu krytykował brak 
uwzględnienia przez Rumunję gospodarczych 
a zwłaszcza tranzytowych interesów Polski, 
co zagraża orjentowaniem się Polski ku U- 
krainie i Odesie oraz oslabieniem sojuszu 
polsko-rumuńskiego. 

  

  

   

  

  

   

  

   

   

  

IK NE a IN E I o AINA TI TAN DEL D 

Gwałtowny spadek funta angielskiego. 
LONDYN, (Pat). Funt sterłing, który przeż 

cały dzień w. ujszy utrzymywał się na po- 
ziemie 3,27 - i pół, pod wieczór pa 0z- 

    

łoszeniu oświadczenia Hoovera dł rap- 
townie e prawie dwa punkty, do 4.25,5. 

    

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Kapi 

towych 

    

listom jest coraz lepi 

    

  

        ej towarów. 
dany przez kapitalistów 

nieje. Również sztywne ce- 
unkach są w 

: а муротро- 
kieszeni tych, których dochody 

      

   
   

kapita Ł В 
ny kartelawe w obecnych w.     

   
iąż spa 

Atak przeciwkartelowy spowodował spryt- 
nie przeprowadzany kontratak. Przemysłow 
<y przekonali rolników, że dobrzeby bylo, 
gdyby obniżono taryfy. Na tym odcinku 
pomiędzy relnikami a przemysłowcami za- 
panował idyliczny sołidaryzm. Rolnicy przy 

ompanjamencie przemysłowców 

e gdy np. żyto w porównaniu z 
—28 do roku 1931—32 spadło z 
h do 15,75 złotych za 100 kilc 

    

    

  

    

    
    

    

    gramów — taryfy kolejowe podniosły się 
z 2,40 złołych do 3,12 złotych za przewiezie- 
nie 100 kilogr. na kilometr. Do rolników i 

  

„słały sztywne. Podobno 
wytwórnie bekonowe przewożą obe 

e żywe samochod. 

także z zazdrości r 
ulgi laryfowe wprowadzone w ? 

czech na drzewo ce tranzytem z Po 
do Holandji. I to aż 39 proc. Przeciętna 
ka przy przewozie drzewa do portów hole: 
derskich wynosi około 20 proc. 

Wobec takich ataków Ministerstwo Ko- 
munikacji powołało komisję badania kosz- 
tów własnych. A tymczasem szyku ię gorą 
ca dyskusja na najbliższą Radę Kolejową. 

    

  

iektóre         

    

      

   

    

  * 

  Szybko przemysłowcy cheą realize 
swój prógram, który przedstawiliśmy oneg 

aj. Prasa gospodarcza wielkiego przemysłu 
ugina sie pod ciężarem artykułów żąda 

jących obniżenia taryf, rewizji norm do“ 
chodowych, które zostały obliczone w okre- 
sie dobrych konjunktur i dziś są nierealne, 
o fikcyjnym padatku majątkowym i t. p. 
Uwaga publicyści gospodarczy — można do- 
brze zarobić. 

  

     

  

     

   
   

Syndykat Hut Żelaznych odbył w dniu 
17 i 18 bm. posiedzenie na klórem wiele mó 
wiono 6 keniccznošei zwiększenia t. zw. za- 
mówień preweneyjnych Rządu. 

Raz się udało, a nuż jeszcze raz uda się 
przekonać, że Ministerstwo Komi 
si natychmiast zamówić większą ilość szym 
kolejowych. 3 

    

Nie udaje się stworzyć karttłu farbiarń i 
wykańczaln, bo trzebaby wyeliminować drob 
ne przedsiębiorstwa, a tak się składa, że 
gdy wielkie przedsiębiorstwa baukrutują — 
drobniejsze płacą gotówką. 

* 

  

    

Pali się pod nogami brytaūskiego Iwa. — 
Ciagle strajki i zaburzenia robotnicze sktoni- 
ły ostatnio Anglików do wystąpienia w roli 
dobroczyńców świata pracy. Właśnie w naj 
błiższym czasie ma być zwołana do Londynu 
międzynarodowa konferencja w sprawie ure 
gulow a czasu pracy w górnictwie węglo- 
wem, 

  

  

    

* * * 

Uušė bezroboinych we Wioszech faszysto- 
wskieh także wzrasta. W dniu 31 paździer - 
nika ogólna ilość zarejestrowanych wynosiła 
356,357 osób, z których 280,000 pobierało za 
siłki. W porównaniu z wrześniem r. b. zwięk 
szył się przyrost bezrobotnych mężczyzq 2 
10,806 osób, natomiast wśród kobiet bezroba 
vie spadło o 3,948 osób. 

Wiadomo: —  praea kobiet jest tańsza, 
więe bardziej poszukiwana 

Aa A 

  

W: Kanadzie 800 
ludności pobiera 
nych. 

  

osób, t. j. 8 proe. 
zas ki z kasy bezrobot- 

  

Wiemy już o tem, że Litwa w ostatuicn 
latach przestawiła się z gospodarki zboże- 
wej na produkcję hodowlaną. Dziś, kiedy 
Amglja się ogranicza, a Niemcy wprowadzaję 
kontyngenty — syluacja eksportu litewskiego 
jest < handłowe litewskie liczą 
na rynki: francuski i belgijski. Chodzi głów. 
nie o bekony i sło. 

       ó 

  

i Jedwab ma być uszłachelniany w Polsce 
tej sprawie konferuje z czynnikami rzą- 
«mi bardzo poważna firr 

Chodzi jej o otrzymanie wyłą 

     
   

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 

     

PIENIĘŻNA. 
WARSZAWA (Pat). DEWIZY: Londyn 

28,96 28.00 — 29,13 — 28,83, г 
kabel — 8,945 — 8.905. Paryż 34,91 -— 
35,00 — 34,82, Szwajearja 171.55 — 171,98 
— 171,12. Berlin w obr. prywatnych 211,90. 
Tendencja niejednolita, 

PAPIERY PROCENTOWE: Pożyczka bu- 
dowlana 59. Inwestycyjna 98,25, 4 proc. do- 
larowa 51,25. 7 proc, stabilizacyjna 54,63 —— 
55,25 — 54,50. 8 proc. LZ BGK i BR obr, 
BGK 94. Te same 7 proce. 83,25. 7 proc. LZ 
ziemskie dolarowe 50,50 (drobne). 4 t pół 
proc, ziemskie 37,50. Tendencja niejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 87,50 — 88,25. Li!- 
pop 12,75. Ostrewiee serja B 30. Tendeneja 
przeważnie mocniejsza. 

ZBOŻOWA. 
IRSZAWIA, 24. 11. Na dzisiejszem 

niu giełdy zbożowo-towarowej w Was- 
s notowano za 100 klg. parytet wagon 
Warszawa w handlu hurtowym, w ładunkach 
wagonowych: żyto stafńdart I — 1 — 16, 

pszenica jarx 
" 28, pszenica jedna 

lita 26,50 — 27, psz na 26 — 26,59 
owies jednolity 16,25 — 16,75, owies zbiera. 
ny 15 — 15,50, jęczmień na kaszę 15 — 15,30 
jęczmień browarny 16,50 — 17,50, gryka — 
16,50 — 17.50, groch polny jadałny z war- 
kiem 24 — 26, siemie lniane bazis 38 — 40, 

   

   

      

       

  

        
         

  

  



„Romowy 0 pomid: Niemiec do 
- konferencji rozbrojeniowej, 
GENEWA. (iskra). Stan pertrak- 

tacyj między ministrem spraw zagra- 
nicznych Rzeszy von Neurathem a 
delegatami W.elkiej Brytanji i Sta- 
nów Zjednoczonych o powrót Niemiec 
do Konferencji Rozbrojeniowej zmie- 
nia się co chwila tak „jak pogoda w 
Genewie. Sir. John S'mon w czasie 
wczorajszych rozmów z Paul Bon- 
сопгет па ten temat potrafił go skło- 
nić, — jak mów.ą — do tego, aby 

Francja nie upierała się przy zwoła- 
niu komrsji generalnej bez udziału 
Niem ec, zanim w obecnych rokowa- 
niach nie będzie znaleziona formuła 
umożliw ająca Niemcom powrót do 
Konferencji. 

Stanow.sko Niemiec jest nadal nie 
przejednane i narazie panuje tu uza- 
sadniony pesymizm co do praktycz- 
nych dalszych prac konferencji. To 
stanowisko Niemiec dotyczy nadal 
nietylko sprawy równości zbrojeń, 
ale i oporu a priori przeciw ewentu- 
alnym formułom bezpieczeństwa w 
przyszłej konwencji rozbrojeniowej. 
Sir John S mon, który przyjął na sie- 
bie odpowiedzialną, lecz niewdzięcz- 
na rolę pośrednika między francuskim 
a n'emiecckim punktem widzenia, bę 
dzie m ał ciężki orzech do zgryzienia. 
Optymiści genewscy utrzymują, że 
może do soboty, t. j. do dnia wyjazdu 
von Neuratha z Genewy uda się zna- 
leźć jakieś wyjście. 

Sprawa ta ma " drugie oblicze. 
Możliwość załatwienia komplikuje się 
jeszcze, gdyż uzgodnienie stanowiska 
między wielkiemi mocarstwami nie 
jest jeszcze jednoznaczne (zwłaszcza 
pod względem ustalenia formuły bez 
pieczeństwa) za zgodą na nie więk- 
szej ilości państw, które muszą się 

domagać deklaracj: bezpieczeństwa 
lub stanowczej deklaracji Niemiec. 
Delegacja francuska utrzymuje żywy 
kontakt z delegacjami trzech sprzy- 
imierzeńców. 

P. minister Beck, który z wyższy- 
mu urzędnikami delegacji polskiej zo- 
stał zaproszony przez Paul Boncoura 
na wspólny obiad z delegacją fran- 
cuską, sprawę ię omawiał osobiście 
z szefem delegacji francuskiej. 

Specjalną uwagę zwrócić należy 
jeszcze na stanowssko Stanów Zjed- 
noczonych. Ghociaż Stany Zjednoczo- 
ne uważają coraz bardziej sprawę e- 
weninalnego równouprawnienia Nie- 
miec za czysto regjonalną europejską, 
=-delegat Stanów Zjednoczonych, Nor 
man Dawis równ'eż pośredniczy w 
obecnych rozmowach. Pamiętać trze- 
ba, że jest on reprezeniantem ustępu- 
jącego prezydenta Hoovera, zaś obec- 
lie plany Roosevelta co do Konferen- 
cji Rozbrojeniowej nie są znane i nie 
jest wykluczone, że będą one zupełnie 
odmienne od dotychczasowego postę- 
powania Hoovera. W kuluarach Ligi 
Narodów mówi się naogół, że polityka 
Roosevelta w tej sprawie posuwać się 
będzie w ramach czysto amerykań- 
skich potrzeb, pozostawiających Eu: 
ropę jej własnym kłopotom. 

  

   

  

  

: и 
Słuchacze Uniwersytetu 

w Lubianie za wprowadze- 
niem numerus clausus, 
LUBLANA. (Pat.) Na walnem zgro 

madzeniu studentów, należących do 
związku słuchaczy Aleksandrowskie 
go Uniwersytełu w Lublanie przyjęto 
wniosek, domagający się wprowadze- 
nia numerus clausus dla obcokrajow- 
ców. Wniosek został umotywowany 
napływem obcokrajowców, a w szcze 
gólności Żydów z Połski, którzy po 
zakończeniu studjów starają się o wy 
konywanie praktyki w kraju, gdzie 
ukończyli nauki, 

Samolot litewski 
na terytorium Polski. 

ŁOMŻA, (Pat). Wipobliżu wsi Zabiele, w 
odległości 6 km. od Kolna, wylądował sa- 
miołot jednopłatowy z dwoma lotnikami li- 
tewskimi, którzy, dowiedziawszy się od wie- 
śniaków, gdzie się znajdują, natychmiast 
wznieśli się w powietrze i polecieli w kie- 
runku Szczuczyn—Grajewo. 

Nowe odkrycia wileńskie. 
Można stwierdzić z prawdziwem 

zadowoleniem, że zainteresowanie za- 
bytkami przeszłości w Wileńszczyź: 
nie i Nowogródczyźnie jest naogół 
bardzo żywe. Interesują liczne rzesz? 
miłośników same zabytki i ich kon: 
serwacja, niewątpliwie jednak naj. 
większe zainteresowanie budzą zaw- 
sze odkrycia, poczynione w trakcie 
rac konserwatorskich. Przedstawia- 

jąc dziś ważniejsze odkrycia, dokona- 
ne w roku ubiegłym, nie będę już 
mówił o najdonioślejszem z pośród 
nich — o odkryciu grobów królew- 
skich w Bazylice Wileńskiej, ponie- 
waż szczegółowe sprawozdania były 
kilkakrotnie składane za pośrednic- 
twem radja i wielokrotnie publikowa 
ne w prasie. Często nowe odkrycia 
nie są dla konserwatorów  niespo- 
dzianką: opierając się na źródłach 
archiwalnych, drukowanych pracach 
naukowych lub na tradycyjnie prze- 
kazywanych wiadomościach — szu- 
kamy planowo zabytków zaginionych 
lub — jeśli chodzi o malowidła -— 
ukrytych pod późniejszemi warstwa- 
mi farby i pobiały. 

„ Niejednokrotnie jednak odkrycie 
ma charakter zupełnie przypadkowy. 
Szczęśliwym przypadkiem nazwać 
trzeba odkrycie w lipcu r. b. przez 

‚ wym w rzeczywistości. 

Ка ВЕН My Lśla EgN aS BG 

Sytuacja międzynarodowa Anglji 
Rola Anglji w rozwoju aktuainych zagadnień międzynarodowych. 
LONDYN (Pat), Wczoraj wieczorem w Iz- 

bie Gmin, w debacie nad mową tronową, 
Wiinsten Churchill wygłosił obszerne prze- 
niówienie na temat sytuacji międzynarodo- 
wej ireli, jaką powiuna odegrać Wiełka Bry 
tanja w rozwcju aktusinych zagadnień mię- 
dzynaredowych. Mowa wywołała wielkie wra 

żenie, zarówno wśród decydujących kół po- 
litycznych angielskich, jak i wśród korpusu 
dypłomatycznego, akredytowanego w Londy- 
nie. Mewa Churchilla dotyczyła konieren- 
cyj międzynarodowych, odbytych w r. obe- 
enym i stanowiła naogół bardzo pesymisty- 
ехпу cbraz sytuacji międzynarodowej. 

Charchili zwłaszcza ostro zaatakował kon 
ferencję lozańską, twierdząc że rozwiązanie 
lczzńskie spowodcwało duże szkody i utrud. 
niło załatwienie kwestyj długów wojennych. 

Przechcedząc de kwestji rozbrojenia, Chur 
chili z największem uznaniem wyraził się e 
taktyce Francji, podkreślając, że Francja 
wcale nie jest w Europie opuszezona i prze- 
mawiając w Genewie nie jest izolowana. 

Franeja wycbraża eały system państw, w 
który wehodzą Bełgja, Polska, Rumunija, Cze 
chosłowacja į Jugoslavja, Wszystkie te pań 
stwa cpierają swoje granice na istniejących 
trakłatuch pokcjowych i wszystkie są uzbro- 
jone i zorganizewane celem Gbrony swych 
praw. Z drugiej strony są Niemcy. 

Od ukończenia svojny Niemcy wypłaciły 
cekcłoe 1 m/ljarda funtów st. ale w tym sa- 
mym czasie pożyczyły ckoło 2 miljardów 
luntów, zapomecą których spłaciły swe zobo- 
wiązania i wyposażyły nanówo swoje przed- 
siębierstwa. Ziemie niemieckie zostały przed 
terminem ewakuowane, Obeenie w Lozannie 
Niemcy zcstały zwolnione od wszystkich re- 
paracyj. Każde ustępstwe wywoływało nowe 
żądania. Ohcenie Niemey żądają, aby zer- 
wGleno im uzbroić się. Żądanie równoupraw- 
nienia 2 ich stron ynie jest tylko teoretyczne 
Szukają eni breni, z gdy broń dostaną, bę 
dą żądali zwrotu straconych terytorjów i ko 

  

   

  

    

Z Rosji Sowieckiej. 
Czy nastąpi zmiana w sowieckiej 

polityce kołchozniczej. 

MOSKWA, (Centropress). — Niepowodze- 

nia w zaopatrywanłu w zasapy zboża, zwła- 
szeza w tak ważnych krajach jnk Północnym 
Kaukazie i Ukrainie, gdzie nadzwyczaj sta- 
rano się o rozwój gcspodarstwa rolnego nie 
przestają niepokoić kierowniczych organów 
sowieckich. W. tych dniach opublikowano w 
Moskwie referat sekretarza centralnego ko- 
mitetu partji komanistyeznej Ukrainy Cha- 
tajewicza w sprawach aprowizacji zhożowej 
na Ukrainie w związku z osłabieniem produk 
cji zbóżewej. Zdaniem Chatajewicza Ukraina 
w dostawach zboża dła ZSRR. partycypuje za 
pasami cd 30—40 proc. Ale w kolektywnych 
gospodarst. ua Ukrainie zapanowały obecnie 
znamienne „tastroje demobilizacyjne*. Agi- 
taeja przeciwko oddawaniu zboża na rzecz 
państwa znajduje corz to większy posłuch. 

Wiinę w tym wypadku, zdaniem Chatajc- 
wieza, należy przypisać przedewszystkiem te 

mu, że niewłaściwie postępuje się wobce 
członków gospodarstw kolektywnych. Kiedy 
w państwie przeważały gospodarstwa Indywi 
dualne, partja komunistyczna wychodziła z 
założenia, że średnio zamożny relnik musi 
być według dyrektyw Lenina zabezpieczony 
w tewary i przedmioty eodzlennego użytku 
i musi być przeświadezeny, że materjalnie 
zainteresowany jest w wydajności swej pra 
©y. Ta zasada została w ostatnim czasie za- 
pomniana. — Większość komunistów nie uś- 
wiadamia sobic, że psychciegja rolnika, człon 
ka gospodarstwa kolektywnego pozostała do 
pewnego stopnia niezmieniona i że członek 
geospcdarstwa kołektywnego pragnie osiągnąć 
taki sam dobrobyt w jakim żyje średaj rol- 
nik i nie może pracować tylko w interesie 
państwa. 

W. patrjł komunistycznej w obecnym eża- 
sie znohserwować można tendencje w kie- 
runku zmiany stosunku wobee członków go- 
spodarstw kołektywnych. (złonkom gospo- 
darstw kolektywnych ma być dana inożność 
zupełnego zużytkowania wydajności swej pra 
ty, by pobudzić ich tem szmem de wzmoże- 
nia produkcji rolniczej i jej udoskonalenia. 

Trudno powiedzieć, czy w najbliższym 
czasie dojdzie do zmiany sowieckiej polityki 
kołchozniezej, ałe w kierowniezych hołaeh 
sowieckich Geraz to więcej mówi się o nie 
możliwości utrzymania na dłuższy czas do- 
tychczesowych stosunków w kołehozach, 

Kiedy będzie przezwyciežony 
kryzys? 

WY miesięczniku niemieckim „Nauka i po 
stęp" (Wissen und Forschritt) czytamy na- 
stępujące uwagi na temat zakończenia kry 
zysu: „Biorąc piod uwagę czas trwania kry 
szysów z lał dawniejszych, stwierdzamy, iż 
kryzys z r. 1884 trwał 20 miesięcy, z r. 189% 
— 28 miesięcy, zr. 1907 — 11 m SON až d, 
1914 — 7 miesięcy, z r. 1921 — 13 miesięcy, 
z r. 1929 tr dotychczas 23 miesiące. Stąd 

ry] sek, iż koniec kryzysu obecne 
zy, niż mam się wydaje. Oby ten 

obrachunek statystyczny okazał się prawdzi 

  

   

   

  

    

w Rudzie Jaworskiej, na wsi w po- 
wiecie słonimskim, w chacie chlop- 
skiej — autentycznego dyptyku go- 
tyckiego z kości słoniowej. 

Znalezisko ma znaczenie zupełnie 
wyjątkowe, bo zabytków tego typu 
na ziemiach dawnego W. X. Lit. wo- 
góle nie spotykamy. Ściślejsze bada- 
nia pozwolą niewątpliwie ustalić po- 
chodzenie dyptyku. O ile sądzić mo- 
żna na podstawie pobieżnej analizy, 
powstał on w drugiej połowie XIV 
wieku, a na Litwę dostał się drogą 
importu. Trudno rozstrzygnąć nara- 
zie, czy stało się to może w czasie 
wojen krzyżackich, czy przywiózł 
dyptyk z podróży zagranicznej któryś 
z możnowładców litewskich, czy wre- 
szeie pochodzi on ze zbiorów, groma- 
dzonych w późniejszych czasach. 
Odnaleziony dyptyk jest niewielkim 
przenośnym ołtarzykiem, który właś- 
ciciel woził z sobą w czasie podróży, 
—wysokości około 15 cm., szerokości 
około 7'/, cm. Na wewnętrznych 
ściankach 2 zamykających się skrzy- 
dełek przedstawione są 4 sceny, po 
2 na skrzydełku: Boże Narodzenie, 
Hołd 3 Króli, Ukrzyżowanie i Złoże- 
nie do Grobu. Dyptyk obecnie jest 
włashością znalazcy, należy jednak 
ks. Pawła Czaplińskego, proboszcza 

  

      

  

  

lonij. Żądanie to wstrząsnęłoby podstawami 
innych państw. 

Peza Niemeami jest jeszcze Rosja, która 
jest olbrzymim czynnikiem gospodarczym i 
dyplomatycznym, która gwałtownie powięk- 
sza swą siłę zbrojną, posiada nieograniczone 
zapasy sił ludzkich i ciąży nad państwami z 
mią gramiczącemi. Franeja i jej sojusznicy 
posiadają za sobą nietylko wystarczającą si- 
łę wojskową, lecz również prawo międzyna- 
radcwe jest po ie hsironie. Zanim będziemy 
wywierali presję na te państwa, mby osłabiły 
swoją cehrenę wojskową cd której zależy 
ich bezpieczeństwo, usiłując zmienić sytn- 
ację zbyt szybko, możemy doprowadzić do 
tego, czego za wszelką cenę pragniemy unik- 
nąć. 

Nie wierzę — oświadczył Churchill — a 

      

by wojna wisiała nad nami w Europie. W 
pierwszym rzędzie ufamy siłe armji francus- 
kiej, pe drugie temu, że Rosja jest dzisiaj 
przeważnie zajęta na Dalekim Wschodzie, 
wreszele uiamy stanowisku narodów, potę- 
piających wojnę, które nie wyrażają nieza- 
dowolenia z zawartego osiałnio pokoju. Jes- 
teśmy zwolennikami idei realnej pokoju, któ 
ra prowadzi do trwałej zgody pomiędzy 
Niemcami a ich sąsiadami. Pragnąłbym za- 
proponować rządowi przyjęcie pewnej zasa- 
"dy, mianowicie usunięcie sprawiedliwych 
skarg zwyciężonych powinno nastąpić przed 
rczbrojeniem zwycięzeów, O ilebyśmy się 
zgodzili na równouprawnienie zbrojeń do- 
póki te pretensje pozostają nierozpatrzon. 
równałoby się to wyznaczeniu daty now: 
wojny europejskiej. 

RETRO RTDTDS DAS DRS 

Prasa niemiecka o zawarciu paktu 
konsuliatywnego między Polską a Z.SRR. 
BERLIN, (Pat). „Berłner Tageblatt*, do- 

nosząc z Warszawy © zawarciu paktu kon- 
sułtatywnego pomiędzy Polską a Sowietami, 
pisze o zbliżeniu między obu temi krajami. 
Moskiewski korespondent tego dziennika do- 

nosi, że widoki rychłej ratyfikacji samego 
paktu o nieagresji pomiędzy Polską a Sowie- 
tami, jak również umowy pomiędzy Sowieta- 
mi a Francją poprawiły się. 

Bunt w obozie pracy. 
ESSEN, (Pat). — W: obozie pracy w Er- 

kensehwiek, podlegającym komendzie Stahl- 
helmu, zbuntował się oddział robotników i 
zrzuciwszy ubrania wejskowe, wystąpił prze 
ciw kierującym nim podoficerom. Wpbec na 

Oszukaricza afera 
przed 

KATOWIICE, (Pat). Na wezorajszej popo: 
łudniowej rozprawie przeciwko Eberingowi 
i towarzyszom pierwszy zeznawał były dy- 
rektor Banku Śląskiego Stanisław Żmudziń- 
ski. Stwierdził on, że pretensje wierzycieli 
do Ostbanku wzrosły do 40 miljonów zł. Ka- 
pitał zakładowy dla spółki Amonium wpła- 
ceny został w Szwajcarji w sumie 100 tysię- 
cy zł., lecz już po kilku dniach suma ta z0- 
stała zwrócona księciu Pszczyńskiemu. Fak- 

prężonej sytuacji kierownictwo obozu zdeey 
dowało się odesłać rohkotników do demów. 
Przyczyną buntu było złe jedzenie i rygor 
wojskowy w obozie. 

Ks. Pszczyńskiego 
sądem. 
tycznie więc bez grosza wkładu założono 

spółkę Amonium. Następny świadek były wi 
cewojewcda dr. Żurawski również zeznania- 
mi swemi silnie cbciąża cskaržonego Eberin. 
ga, stwierdzając że wszelkie pożyczki wie- 
lomiljonowe były zatajone przez szereg lat. 
Następnie zcznawałi jeszeze dr. Rasp, dr. 
Brill oraz kilku jnnych świadków. Rozprawa 
ze względu na spóźnieną porę została odro- 
ezona da dnia dzisiejszego. 

Z MU ZYKI. 
(Koncerty Wil. Tow. Filharmonicznego: Recital śpiewaczy W. Czuchowskiej i 
M, Grewcewowej, Recitale fortepianowe Bolesława Kona i Claudio Arrau. — 

Koncert oratoryjny chóru „Echo“). 

Debiut estradowy dwóch śpi 
czek wileńskich, pp. Czuchow. 

Grewcewowej (sopran i mezzo-sop- 
ran), odbył się z całkowitem powo- 
dzeniem. P. Czuchowska włada swo- 
im roziegłym w skali sopranem z du- 
żą swobodą, i nawet temperamentem 

wyraźne zaznaczonym. Wobec 
dobnej emisji głosu j nieprzeciętnej 
muzykalności (doskonała intonacja) 
dalsze kroki p. Czuchowskiej na est- 
radzie zyskały sobie w tym występie 
mocny fundament. Druga debiutant- 
ka, p. Grewcewowa, również pos'a- 
daczka pięknego i dobrze szkolonego 
materjału głosowego, bardzo popraw 
nie śpiewała swój program, złożony 
Zaryj i pieśni; pożądaną większą wy- 
razistošė į siłę przekonania interpre- 
tacja jej zdobędzie przy większera 
obyciu z występami publicznemi. 

de 

   

  

Pamiętamy niedawnć refleksje i 
wywody z racji wyników 2-g0 Mie- 
dzynarodowego Konkursu Szopenow 
skiego. W ciekawym bowiem tym tur- 
nieju mużycznym, w Polsce ku czci 
genjalnego polskiego twórcy zorgani- 
zowanym, naogół polscy uczestnicy 
Konkursu zaprezentowali się w spo- 
sėb nienajpochlebniejszy. Honor na- 
szej sztuki pianistycznej ratował nie- 
jako Bolesław Kon, zdobywając trze. 
cie miejsce, obok dwóch takich wy- 
bitnych przeciwników, jak. Uniński 
i Ungar. To też wśród rzetelnych me- 
lomanów naszych występ Bolesława 
Kona wzbudził uzasadnione zaihtere- 
sowanie. 

Istotnie, młody pianista okazał się 
siłą pierwszorzędną, mogącą stawać 
do rywalizacyj najodpowiedzialniej- 
szych. O sprawności technicznej Ko- 
na niema co rozwodzić się dłużej: jest 
ona we wszystkich szczegółach na po- 

przypuszczać, że z czasem wzbogaci 
zbiory kościelne lub muzealne w Wil- 
nie. 

Z pośród odkryć, dokonanych przy 
konserwacji zabytków, wymienię na 
pierwszem miejscu ciekawe dla histo- 
rji zabytków wileńskich odkrycia w 
Ostrej Bramie. Konserwacja kościoła 
św. Teresy, podjęta w r. 1928 przez 
ks. kanonika Zawadzkiego, pozwoliła 
wydobyć najaw niejeden cenny szcze- 

gół. W; lecie roku bieżącego przy od- 
nawianiu Ostrej Bramy natrafiono na 
pewne fragmenty architektoniczne, 
które rzucają światło na pierwotny 
wygląd zabytku. Po obu stronach wy. 
lotu Bramy od strony przedmieścia 
odkryto niewielkie, zamurowane o- 
kienka, a przy wnęce nad bramą, 
mieszczącej orła, wyłoniły się z pod 
tynku fragmenty wnęk  ostrołuko- 
wych. Wnęki j okienka obeenie uwi. 
doczniono, ponieważ są cennem świa 
dectwem, wskazującem na okres bu- 
dowy bramy —— początek XVI wieku. 

Niestety nie można było zachować 
drobnych fragmentów polichromii, 
odsłoniętych z pod licznych warstw 
farby, ograniczono się więc do wy- 
konania barwnych kopij inwentary- 
zacyjnych i fotografij. Zachowane 
resztki polichronji wskazują, że ze- 
wnętrzna elewacja Bramy była pier- 
wotnie. pokratkowana malowanemi 
Bonjami i ozdobiona malowidłami fi- 
guralnemi, o ile sądzić można z nie- 

  

   

ziomie najwyższym. O sżczególne wy- 
różnienie prosi się przedziwna różno- 
rodność barw, któremi rozporządza 
sztuka świetnego pianisty (wyrafino- 
wanie subtelne cieniowanie, dynami- 

czne od pianissimo do fortissimo); 
chciałoby się może zastosowania 
gdzieniegdzie w cansilenie pełniejsze- 
go tonu, dła uniknięcia zbyt jaskra- 
wych przejść do kontrastów dyna- 
micznych, — jednakowóż posiadany 
przez Kona dar poczucia kolorystyk', 
do której fortepian jest zdolny w po- 
wołanych rękach, jest darem tak 
rzadkim nawet u wielu uznanych wir 
tuozów, że nadaje inlerpretacji jego 
wyraźną i odrębną fizjognomję. Gra 
Bolesława Kona, owiana ogniem szcze 
rego zapału, zostawia wrażenie naj- 
mocniejsze. Słuchacze, rozgrzani tą 
Sztuką, zmuszał; artystę do nieskoń- 
czonych naddatków. 
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Claudio Arrau coroeznie odwiedza 
Wilno, odwdzięczając się swym Hez- 
nym zwolennikom za niezmierne uzż- 
nanie jego wszechstronnego talentu. 
Znakomity ten artysta, tak głęboko 
umiejący odczuć intencje wykonywa 
nych tworów, władający środkami 
sztuki iak doskonale  ukształconej, 
ma, pomimo swego młodego wieku, 
ustalone miejsce wśród najwybitniej- 
szych przedstawicieli pianizmu. God- 
ne zaznaczenia jest, iż w progra- 
mie ostatniego recitału Arraw'a nie 
znalazła miejsca ani jedna kompozy- 
cja, umożliwiająca wirtuozowi zabły- 
śnięcie powierzchownemi walorami 
błyskotliwej techniki, która przecie 
dla Arrau nie posiada żadnych tajni- 
ków; rzecz się ta miała całkiem prze- 
ciwnie: cały program — od Suity 
francuskiej Bacha, poprzez sonatę 
A-dur Mozarta i „Obrazki z wystawy” 
Musorgskiego, trzy nastrojowe etiudy 

  

  

wyraźnej, zatartej postaci świętego 
lub anioła z łewej strony ponad otwo- 
rem bramy. Ustawienie rusztowań 
pozwoliło odczyścić i zbadać zagadko 
wą głowę, umieszczoną pod attyką, 
która według tradycji przedstawiać 
miała Zygmunta Starego lub Zygmun 
ta Augusta, Tradycja tym razem oka- 
zała się zawodną — barokowa głowa 
w  charakterystycznem / nakryciu 
przedstawia boga kupców i podróżni 
ków — Hermesa. 

Restauracja Ostrej Bramy jest 
jednym z. ostatnich etapów 
restauracji kościoła św. Teresy 
i kaplicy Ostrobramskiej. Odnowie- 
nie w roku przyszłym pięknej fasady 
kościoła, wyposażonej w piaskowce 
i marmury, dokończy lego wielkiego 
dzieła konserwatorskiego. 

Prawdopodobnie już w najbliż- 
szych latach czeka nas inne poważne 
zadanie konserwatorskie: restauracji 
kościoła Franciszkańskiego p. w. 
Najśw. P. Marji „na Piaskach". Koś- 
ciół ten, wzniesiony w początku XV 
wieku, kiłkakrotnie ulegał klęskom 
pożaru i kikakrotnie też był przebudo 
wywany. Po pożarach w pierwszej 
połowie XVIII wieku j dość długo- 
trwałej odbudowie uległ wygląd koś- 
cioła znacznym przeobrażeniom: g0- 
tyckie mury kościoła uzupełniono w 
duchu architektury rokokowej. Wte- 
dy też, w sześćdziesiątych latachXVIII 
wieku, pokryto sklepienia kościoła 
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Liszta włączając — wymagał od wy- 
konawcy artyzmu wyższej: miary. 
wymagał bądź wyrafinowanego po- 
czuc:a stylu, bądź wnikliwej intuic:i 
w oddaniu właściwego nastroju kom- 
pozycji i sugestywnego udzielenia go 
audytorjum. Takim też artystą wyż- 
szej miary ponownie ujawnił się 
Glaudio Arrau, utrzymując słuchaczy 
w niesłabnącej atmosferze wrażeń 
najpodnioślejszych. 

R 

Po ostatnim występie choru „Echo“ 
(przed pół rokiem zdaje s.ę), stwiec- 
dzając wybitną wartość tego zespołu 
apelowałem do jego kierownika o wy- 
studjowanie któregoś z arcydzieł for- 
my oratoryjnej. I oto teraz dyrygent 
„Echa“, prof. Kalinowski dał nam— 
częściowo wprawdzie — zadośćuczy- 
nienie, Mówię „częściowo*, ponieważ 
wykonane ostatnio utwory do arcy- 
dzieł pretensji mieć nie mogą: orator- 
jum „Św. Cecylja** Wiltbergera jest 
nawet zaledwie poprawną, przystęp- 
ną w fakturze inwencji kompozycją 
dobrze brzm'ącą i łatwą do słuchania, 
ale banalną i wydłużoną zbytnio; 
„Słabat Mater* Dworzaka, pomimo 

jednolitości stylu — trzeba 
przyznać — ma już i pomysły tema- 
tyczne bardzo płynne w metodyce, i 
rytmikę ożywioną, i harmonszację 
barwną, nawet m.ejscami oryginalną, 
w ogólnem ujęciu tematu zaznacza się 
ten utwór trafną nastrojowością; w 
fakturze skomplikowanej całośc: 
(chór, soliści, orkiestra) oratorjum to 
zdradza wytrawną rękę znakomitego 
symfonisty. Oba oratorja wykonano 
z tą doskonałą precyzją, do jakiej p. 
Kalinowski'ze swym chórem nas od- 
dawna przyzwyczaił. Soliści partje 
swe śpiewali w sposób, zgodny z po- 
siadaną rutyną: p. Hendrychówna i 
wokalnie i pod względem  ogólno- 
muzycznym bardzo wybitnie, p. Lud- 
wig z należytym wyrazem, p. Narko- 
wiczówna — głosem dość dźwięcz 
nym, lecz bez rutyny i opanowania 
partji. 

Miłą niespodziankę sprawił mi, 
po raz pierwszy słyszany, p. Artemien 
ko materjałem głosowym (tenor au 
tentycznej barwyj, oraz poprawną 
dykcją i inteligentną interpretacją. 
Zespół chóralny oraz soliści zwycię- 
sko pokonali trudne ustępy „Stabat 
Mater* Dworzaka, miejscami nawet 
z niezwykłym rozmachem i pewnoś- 
cią. Całe wykonanie, znamionujące 
wzorowe przygotowanie chóru, nabra 
łoby nierównie więcej błasku i wspa- 
niałości, gdyby się odbyło z towarzy- 
szeniem orkiestry, jak tego forma ora- 
torjum wymaga. Bądź jak bądź, ten 
koncert oratoryjny „Echa* osiągnął 
dwa dużej wagi zamierzenia: był 
pierwszym koncertem  oratoryjnym, 
oraz ódbył się ku uczczeniu dnia pat- 
ronki muzyki, św, Cecylji, wznawia- 
jąc praktykowany w całym świecie 
muzycznym zwyczaj podobnych uro- 
czystości muzycznych, związanych z 
datą 22 listopada. A. W. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Przegląd Polityczny — zeszyt 1—3 tomu 
XVII za lipiee — wrzesień 1932 r., poświęco- 
ny jest sprawie odszkodowań wojennych | 
zawiera artykuły St. Strońskiego (Holska wo» 
bec odszkodowańj, Etienne Fournola (Franc 
ja wobec zagadnienia odszkodowań) Hellmut 
ha von Gerlacha (Rzesza Niemiecka a Lozan 
na), Alfreda Zimmerna (Wielka Brytania w0- 
bec odszkodowań|. Kronika miesięczna zawi: 
ra obszerny przegląd sytuacji politycznej 
miec wypełniają pozatem zeszyt zwykłe: — 
przegiąd czasopism, bibljografja i chronolog- 
ja wydarzeń, 

Cena „Przeglądu Politycznego? w prenu 
meracie 12 zł. ipółrocznie, konto czekowe P. 

          

   

  

K. O. 8750. 
— Eneyklopedja wojskowa pod red. mjr. 

Ottona Laskowskiego. Wy z druku zeszy- 
ty 18 i 19 tamu II i zaw ją słowa od 

ans“ do „Freslaus“. Oj owanie w dal- 
u nie przedstawia nic do życzenia, 

równie jak układ i ilustracje. Niezmiernie 
ciekawe i pożyteczne wydawnictwo nietylko 
dla wojskowych, ałe również dla polityków 
i historyków. Il tom encykłopedji kończy się 
zeszytem 20 i obejmie 800 stron. Cena zeszy 
tu w prenumeracie 5 zł Konto P. K. O. 
21,785. 

    

  

       

  

   

rokokową polichromją. W sto lat póź 
niej dn. 30 lipca 1864 r., kościół i kla- 
sztor został z rozporządzenia Muraw- 
jewa zamknięty i przekazany na ar- 
chiwum sądownictw  gubernjalnych 
wileńskich. Do chwili obecnej kościół 
jest magazynem archiwalnym. Spra- 
wa przeniesienia się archiwum do no- 
wego gmachu i oddania budynku ko- 
ścielnego Franciszkanom ciągle się 
niestety odwleka, a tymczasem dachy 
przeciekają, budynek ulega zniszcze- 
niu. Dla opracowania programu kon- 
serwacji gmachu trzeba było stwier- 
dzić, czy i w jakim stanie zachowały 
się malowidła pod pobiałą, którą je 
pokryto po kasacie kościoła. W sier- 
pniu i wrześniu roku bieżącego z ra 
mienia Urzędu Konserwatorskiego a 
pod kierunkiem ' art. mal. Jerzego 
Hoppena przeprowadzono badania, 
które dały pozytywne rezultaty. Oka- 
zało się, że na sklepieniu znajduje się 
szereg wartościowych pod względem 
artystycznym scen figuralnych, a lu- 
nety okien ozdobione są ornamenta- 
mi o motywach roślinnych. Sceny fi- 
guralne zachowały się naogół dobrze, 
stan zaś malowideł ornamentacyjnych 
w lunetach okien budzi poważne oba 
wy, ponieważ wskutek przemakania 
sklepień tynk odłączył się od cegieł 
i przy wstrząsach odpada calemį pia- 
tami. Wniosek jest oczywisty: należy 
rozpocząć konserwację od dachu, a 
następnie odsłonić i zabezpieczyć po- 

„chowania malowideł 

Na, 27142513). 

Notatki ze Świata. 
— AKCJA WOJEWODY JASZCZOŁTA 

NA RZECZ ROBOTNIKÓW: firmy „Scheibier 
i * ma na celu zapobieżenie wsze: 

m personalnym i pieaiężnym. 
Niepracujący bowiem robotnicy olbrzymich 

zakładów są zagrożeni nową umową, przy 
której zarząd fabryki postarałby się z pew- 
nošcią o upieczenie włesnej pieczeni. Woj.- 
woda Jaszczołt zabiega właśnie w Warsza- 
wie o podpisanie umowy zbiorowej, któraby 
wykluozala te możliwości. Pozate morgani- 
zuje się doraźną pomoc żywnościowa. 

   

  

   
   

      

YSŁOWIYCH pr: 
UPU co do og 

ania zasiłków z 9 na 6 m 
postanowi 
kie i 
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— Q LITERATURZE KATOLICKIEJ w 

POLSCE ; e znany przyjaciel Polski dr. 
Otto Forst la w „Die Zeit.* Dr. Ba- 
ttaglia stwierdza, że akty 
ków w literaturze polski: 
w Polsce poezji religijnej w 
Widzi zaś wielkie możl 

  

      

  

     

  

   

  

  

m stylu. 
żenia do 

  

poważnej literatury katolick współczes- 
nych Niemiec, co mogłoby mieć konsekwen-    

  

cje nawet w innych dziedzinach współżycia. 
— 3 SENATORÓW, 2 BISKUPÓW, 12 GE- 

NERALOW jest zaplątanyvh w af 
kową we Franc i 

itały francusk          

  

      

  

do 100 tys. franków dziennie. D< 
piero teraz ministerstwo uzyskało dokładne 
malerjaly. Okazało się że pewien inspektor 
armji, kierownik przemysiu automobiłowego 
(Peugot), największy fabrykant mebli (Lewi- 
tan), biskup Orleanu i inni huninanze społe- 
czeństwa wysyłając pi i u- 

niikali urzędu podatkow Okazuje się że 
„patr. ą nie tylko u nas. 

„COŚ JEST FAŁSZYWEGO W GOS- 
PODARCE ŚWIATOWEJ* głosi Ist papieski 
do biskupa w Quebek. Wysiawia się pomni 
ki nieznanym żołnierzom, a zapomina się o 
tym „nieznanym robotuiku“ na którego bar- 
ki spada to wszystko co jest pomyłką, czy 
pošlizgnieciem się wodzów kapdłału. List zo- 

stał odczytany na tygodniu społecznym kato - 
lików kanadyjskich w Montrealu. 

— BLOKADA TEATRU PRZEZ AKADE- 
MIKÓW) w Czerniowcach była skutkiem od- 
rzucenia żądań studentów przez dyrekcję ie- 
atru. 400 Rumunów przez 24 gołlziny bloko 
wało gmach teatru w walce © swe dezyde- 
raty. Szkoda że ,u nas w Wilnie nikomu nie 

pilnie" — niema dezyderatów, niema blo- 
kady no i niema... tych czterystu pod teat- 
rem. 

Żeby tak cyrk -- to eo tanegot... У 
— SKOCZYŁ ZE 103 PIĘTRA NA 86-T| 

w Nowym Yorku j. amator oryginalnego 
samobójstwa. Chciał zlecieć aż na dół, ale 
trochę się zirytował i źle wymierzył. To też 
niezadowolona prasa napisała że 17 pięter, 
to stosunkowo niewiele. — Wywalił tyłko 
dach i zmasakro wał się do niepoznania. Ład 
na sensacja... 

— TRANSFUZJA KRWI Z TRUPA, oraz 
przechowywanie krwi w slanie nadającym 
się do wstrzyknięcia choremu przez czas 
dłuższy, udały się prof. Judinowi z Moskwy. 
Wi ten sposób, pobierając krew z trupów, 

prof. Judin uzyskuje znaczne jej zapasy do 
transfuzji w razie wypadku. Towarzystwo 
Chirurgiczne w Paryżu zaprosiło prof. Judi- 
na na cykl wykładów we Francji. 

— TESTAMENT Z ZAGROBU NA EKRA- 
NIE FILMOWYM. oto pomysł pewnego hi- 
pochondryka z Birmingham. Obawiając się 
obalenia testamentu za życia nagrał film wy 
powiedzenia swej ostatniej wok przed notar- 
juszem. — Po śmierci wobec władz i rodzi- 
ny ukazał się na ekranie nieboszaz który 
wyrecytowawszy swą wolę i nieunikatone w 
tych okolicznościach rady moralne dla spad 
kobierców, podziękował rejentowi, ukłonił 
się żywym i znikł — tym razem już na zaw 

  

    

  

    

      

   

    
  

          

   

  

    
sže. — Może się przyjmie ten zwyczaj? 

Tylko biada wtddy mężom, którzy prze- 
żyją swe żony i teściowe!... mi. 

Kronika telegraficzna. 
— Papież przyjął na audjencji Paderew- 

skiego. » 
— W] kołach Ligi Narodów zą Się 1G7- 

mowy, poświęcone niemal wyłącznie kwe- 
stji spłat i oświadoztniu Hoovera w lej spra 
wie. Przeważnie słyszy się zdania, że nega- 
tywne stanowsko Hoovera wprowadza do sto 
sunków międzynarodowych nowy niepożąda- 
ny element, mogący za sobą pociągnąć kom“ 
plikacje. 

— Uroczysty obehód Unji Narodowej о4- 
był się w Lizbonie. W; czasie obchodu pre. 
jes Sałazar wygłosił przemówienie pos 
cone przyszłej konstytucji. Premjer zazna- 
czył, że ruch monarchistyczny znajduje się 
w zupełnym upadku. Podobnie zmaiejs: 
się siły katolików, którzy nie powinni 
mieszać do życia politycznego. Rząd będzi. 
dążył do przeprowadzenia szeregu pożytecz- 
nych reform. 

—— Wszystkie pisma soejalistyczne, wy 
chodzące w Naldrenji zostały zawieszone na 
przeciąg tygodnia, z powodu artykułu obra 
żającego komisarza Brachta, 

— Podczas kopania węgla w kopalni w 
Lipinach (Śląsk) na głębokości 17 mtr. 36-1e- 
tni Jerzy Hochhans, bezrobotny ze Świętu- 
chłowic, uległ zatruciu gazami. Mimo naty- 
chmiasiowej pomocy nie udało się go ura- 
tować. 

   

  

    

  

    

   

    

LS СОПООЯНЕЛУОЛаОСОчту оЯТЯ 

lichromję. Długo z tem zwlekać nie 
można, bo dalsze przemakanie skle. 
pień może spowodować w stanie za- 

bardzo niepo- 
żądane skutki. 

Malowidła ścienne i sklepienne od- 
kryto w roku bieżącym i w kilku in- 
nych kościołach. W Szumsku, na gra- 
nicy powiatu wileńsko-trockego i 0sz- 
miańskiego, w kościele po-dominikań- 
skim p. w. św. Michała, ufundowa- 
nego w r. 1696 przez Michała Szum- 
skiego, a wzniesionym z muru w r. 
1767, odnaleziono resztki rokokowej 
polichromji z drugiej polowy XVIII 
wieku, a mianowicie 3 ołtarze, malo- 
wane perspektywicznie na Ścianach, 
fragmenty ornamentacji na gzymsie 
i filarach oraz malowany na ścianach 
obraz, przedstawiający chrzest Chry- 
stusa. Odnalezione malowidła będą 
zakonserwowane, niestety jednak o 
odkryciu zawiadomiono zbyt późno 
urząd konserwatorski i część malo 
wideł ornamentacyjnych uległa powa 
żnemu uszkodzeniu. W Michalisz- 
kach, na Trakcie Batorego, dokonano 
odkrycia przy konserwacji stiuko- 
wych ołtarzy. Kościół Michaliski ufun 
dował w r. 1622 Jan Cyprjan Brzo- 
stowski, a syn jego, Cyprjan Paweł, 
na miejscu pierwotnego drewnianego 
—wybudował kościół murowany. 

(Dok. nast.) 

Stanisław Lorentz. | 

  

  

     



  

   

  

(2513). 

Tragiczny 
Wiezoraj w lesie, niedaleko wsi Rodzie- 

wicze koło Olkienik wydarzył się nieszezcś- 
liwy wypadek podezas którego jeden z chłop 
ćów poniósł śmierć, drugi zaś został ciężko 

Dwaj chłopcy 17-letni Piotr Bolesławo- 
wiez i 16-letni Tadeusz Miekun ze wsi Ro- 
dziewicze udali się do lasu, na łapanie wron. 
<Chłopecy wdrapali się na wysokie drzewo. 
gdzie znajdowało się gniazdo wronie. W cza- 

_ WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
wypadek. 
sie gdy dostawali |x gniazda młode, pod 
nogami załamała się gałąź. Chłopcy ze zna- 
cznej wysokości runęli na ziemię, T, Mie 
kun spadając uderzył głową o drzewo i za- 
bił się na miejscu, zaś Bolesławowiez uległ 
złamaniu 6bu nóg i ciężkiemu obrażeniu 
twarzy i rąk. 

Nieszczęśliwego ehłopea oraz trupa zna- 
lazł w lesie drwał Ignacy Cyjko. (e) 

  

„Dom Strzelca" w, Królew- 
skich Miednikach. 

Akademia w nowootwartej 
świetlicy. 

Miedniki Królewskie, pamiętające świ 

ongiś czasy, a dziś zapadła i śpiąca mi 

na, — zaczynają budzić się do życia. In 

jatywę podniesienia Miednik kultu dni 

ław swe ręce młodzież, nadzwyczaj liczna 

zorganizowana w 2 oddziałach Związku Str. 

leckiego: męskim i żeńskim. Dzi umiejęt 
nemu kierowni nym wysiłkom 
p. Kowalskiego, miejscowego nauczyciela i 
jego Żony, praca oddziałów ZD, aczkolwiek 

niedawno zorganizowanych, przyniosła już 
fak chlubne rezultaty, jakich niejedna orga 
nizacja mogłaby pozazdrościć, 

      

   

   
    

     
   

    

   

   

W' ubiegłą niedziełę odbył się otwarcie 

świetticy strzeleckiej w obecności komendan 

ta obwodu WIF. i PW.6 p. p. I por. Liet- 

za, komendanta powiatowego Z. S. p. Fiałkow 

skiego i p. Aluchny. й с 
Po uroczystej Mszy św. odbyły się ów 

nia wojskowe oddziałów strzelec! 
czorem akademja w lokalu świetlicy. 

Akademję zagaił jeden ze strzelców p. M. 
Baraszkiewicz, który omówił wyniki dotych 
<zasowej pracy oraz zamierzenia na przys”- 

łość podkreślając, iż w przyszłym roku zgod 
nym wysilkiem młodzieży stanie w Miedni- 
kach „Dom Strzełca*. Przemówienie zakoń 
czone zostało okrzykiem na cześć Rzeczypo- 
spolitej Polskiej, Prezydenia Mościckiego i 
Marszałka Piłsudskiego, Е : 

Chór strzelecki przy akompanjamencie 
cymbałów i harmonji odśpiewał hymn naro- 
dowy. z 

Następnym punktem programu akaden 
było przedstawienie amator: sztuki „Wer 
bel domowy”, gdzie wyróżniła się ładną grą 
p. Wyganowska. 

Po przedstawieniu odbył się pokaz robó 
ręcznych człowitom Z. 5. z pośród wyró 
nych prac przyznano nagrody p. p. Bara 

kiewiczównie i Sziachtowiczównie za kilimy 
p. Jarynowiczównie za serwetkę i p. Parasz- 
kiewiczównie za obrus. 

Uroczystości zakończono wspólną zabawą 
podczas której śpiewano okolicznościowe pio 
«senki regjonalne i strzeleckie. S. R. 

Święciany. 
POW. KOMISJA OSZCZĘDNOŚCIOWA. 

W dniu 23 bm. w Święcianach odbyło się 
gosiddzenie Powiatowej Komisji Oszczędnoś- 
eiowej, powołanej na podstawie ostatnio wy 
-danego rozporządzenia Pana Prezydenta Rze 
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W skład Komisji weszli p. p.: Aleksander 
Gmze, miancwany przez p. Włojewodę, oraz 
powołani pnzez Wydział Powiatowy Mirosław 

rzemieślnik 
Pow. 

Gajewski, rolnik, Jan Droz 
Jan Ober er, wiceprez zarządu 

z uczycielstwa. Członkowi 
towaniu się w stanie działów admini 

ych gminach wypowi 
dnomyślnie za dalszem ograniczaniem 
ków i podzielili między sobą sprawy 
gólnych gmin. Obrady Kon odbv 

Ści naczelnika miejscowego 

  

      
   
    

   

  

      

       

  

Z pogranicza. 
NIEUDANA WYPRAWIA GEOMETRÓW DO 

LITWY. 

Na granicy polsko—litewskiej w rejonie 
Ložizieį zatrzymano trzech osobników, — 
Którzy pod kierownietwem zawodowego prze- 
mytnika „żywego towaru* Kalinowa Grzege- 
rza usiłowali dostać się na teren litewski. 
Zsatrzymanymi okazali się tachowi geometrzy 
z powiatu białostockiegi, którzy udawali się 
do Litwy po pracę. 

Należy zaznaczyć, iż w ostatnich czasach 
na pograniezn kolportowane są pogłoski, iż 
na terenie Litwy są masowe zapotrzebowania 
no geemetrów w związku z przeprowadzaną 
na Litwie reformą rolną. 

Według uzyskanych informacyj z wiaro- 
gcdnego źródła, na terenie Litwy niema 

żadnych posad dla geometrów, ponieważ wła- 
dze litewskie w cekresie letnim sprowadziły z 
państw bałtyckich i Prus kilkudziesięciu geo- 
meirow. 

Pczatem spółki pomiarowe sprowadzają 
twoich fachowców. 

STUDENT LITEWISKI ZBIEGŁ DO POLSKI. 

W dniu wezorajszym koło Druskienik zat 
rzymano łódź, w której znajdował się student 
uniwersytetu kowieńskiego Joachim Mikunas 
Mikunas zbiegł z Litwy przed aresztowaniem 

Spalił się dom modlitwy 
sekty Baptystów. 

We wsi Kaliny, gm. ostrowskiej spalił się 
dem modlitwy sekty baptystów. Pożar pow- 
stał z nlecstrożnego obehodzenia się z og- 
niem stróża nocnego, który w noey zapalił 
w pieen i usnął. Obudził się dopiero wów- 
czas, gdy płomienie obejmowało budynek. 

(e) 

SPORT. 
Poiscy sportowcy na obczyźnie. 

Sport polski zyskuje coraz większe 
aaznanie. Triumfy Walas'ewiczówóny 
i Kusocińskiego nauczyły dostatecz- 

"nie cudzoziemców lczyć się z sukce: 
«sami Polski. I oto — jak gdyby echo 
tych zwycięstw w Los Angeles—pra- 

ssa zagraniczna przynosi nowe wiado- 
mości o polskich sportowcach, któ- 
„rych nazwiska widnieją na szpaltach 
dzienników francuskich, belgijskich 
i imnych. 

A więc w Belgji z uznaniem jest 
wymawiane nazwisko Nowaka, syna 
polskiego wychodźcy, specjalizujące- 
go się w biegach na 1500 mtr. i 3000 
mtr. Na tym ostatnim dystansie No- 
wak uzyskał dobry czas 9 m. 13 sek. 

Młody biegacz, zwany na emigra- 
«cji „małym Kusocińskim*, "ostatnio 
startował w dorocznym crossie zor: 
sganiowaznym przez wielki dziennik 
belgijski. „Le Soir“, na dystansie 

7200 mtr. 
O rozmiarach tej miedzynarodo- 

-wej konkurencji świadczy ilość 1200 
zawodników, która w n'ej startowała. 
Nowak znajdował się w 33-m rzę- 
<dzie(!) zawodników na starcie, posia- 
dał bowiem Nr. 1073, co ogromnie 
zmniejszało jego szanse. 

A jednak... już na 3-m kilometrze 
Nowak bigł jako piąty. Utrzymał się 
na tem miejscu do 6-go kil., na któ- 
rym odpadł z powodu niedyspozycji, 
kończąc bieg jako 77-my. Wynik No- 
waka zasługuje stanowczo na uwagę, 
ponieważ z zawodu jest on górnik'em 
d nie ma czasu trenować z powodu 
uciążńwej pracy w kopalni węgla 

Górnikicm również jest Beszterda 
© zwycięstwie którego nad olbrzy- 
«mem włoskim Grizzo już pisaliśmy. 
W jego ślady wstępuje Pawlaczyk, 
22-letni murarz, o wadze 82 klg. pra- 
<ujący w Paryżu. Został odrazu pro- 
mowany na „wschodzącą gwiazdę” 
po znokatutowaniu w 2-ch rundach 
Andrć. Pięściarz ten należy do pierw- 
szej klasy bokserów francuskich: w 
wadze ciężkiej walczył il razy, tyleż 
razy wygrywając przez knockout, 

Świetny debiut Polaka znalazł po 
wtórzenie w społkaniu z 90-kilowym 
Dumoulinem. I znów, po 2-ch run- 
dach, Francuz przegrał przez tednicz- 
ny k. o. Zwycięstwa Pawlaczyka za- 
powiadają świciną mu karjerę bo- 
kserską, a przecież walczył on dopie- 
ro dwa razy w życiu. 

Podobnie wielce obiecującym ma- 
terjałem jest 17-leini Warzecha, biją- 
cy na punkty jednego z najlepszych 
bokserów wagi muszej Bataille. Po- 
łak zaimponował wytrzymałością i 
doskonałą techniką. 

Do powyższych zwycięstw należy 
dołączyć pokonanie dobrego francu- 
skiego boksera wagi średniej Thesse 
przez Polaka Barala w Donai. 

Dwaj inni bokserzy — Pohaey, 

      

   

    

zamieszkali we Francji: Polan i Jab- 
łoński niestety, ponieśli porażki. Jed- 
nak przegrali obaj z powodu jaskra- 
wych fouli przeciwników, tendencyj- 
nie pominiętych przez sędziów. 

Do sukcesów pięściarzy dochodzi 
jeszcze zwycięstwo sympatycznego 
examatora zapaśnika Adama Sasor- 
skiego który w międzynarodowym 
turnieju zapaśniczym o mistrzostwo 
świata w walce średniej w Monach- 
jum, pokonał mistrza Niemiec Goe- 
ringa. Sasorski zawdzięczając swej 
technice i dżentelmeńskiej walce jest 
ulubieńcem publiczności. 

Powyższe wyniki notujemy z ca- 
łem uznaniem, ponieważ świadczą 
one przedewszystkiem o sprawności 
fizycznej naszych rodaków na wy- 
chodźtwie, a powtóre, że podobne su- 
kcesy, uzyskane w pięknej walce spor 
towej są doskonałym środkiem pro- 
pagandowym. wpj. 

HOKEIŚCI KANADYJSCY PRZYBĘDĄ 
DO POLSKI. 

WARSZAWA, (Pat). W tych dniach przy- 
bywa do Europy kanadyjska drużyna hoke- 
ja na lodzie z Montreału, która rozegra - 
reg spofkań w różnych krajach europe 
a między innemi i w Polsce. Kanadyje: 
rozegra 
kiem p: 

raz ро $ 

ODŁOŻENIE TERMINU ZIMOWYCH GIER 
SPORTOWYCH. 

WIARSZAWI, (Pat), Wielki doroczny tur- 
niej zimowy gier sportowych, organizowany 
przez Warszawski Ośrodek Wychowania Fi- 
życznego we własnej hali, został przełożosiy 
na dni 31 4 grudnia rb. Termin zgłoszeń un- 
ływa z dniem 28 bm. 

CZWARTY MIĘDZYPAŃSTWOWY MECZ 
BOKSERSKI, 

WARSZAWA, (Pat). W, dniu 4 grudnia 
odbędzie się 4:ty w tym sezonie międzypań- 
stwowy mecz bokserski naszej reprezentacji 
mianowicie Polska—Szwecja. Mecz odbędzie 
sie w Poznaniu i będzie pierwszym w histor 
ji boksu połskiego spotkaniem ze Szwedam'. 

   
   

  

na sztueznem lodowisku katowic- 
podkań w drugi dzień świąt i 7a- 
tach. 

          

  

CO WRÓŻĄ GWIĄZDY. 
Dzień dzisiejszy przynosi większą aktyw- 

ność od samego rana, o ile wstaniemy dosta- 
teeznie wcześnie. Jednakże wezesne godziny 
ranne mogą esobom nerwowo wrażliwym 
dać powedy do niezadowolenia, Najgorzej 
jednak przedstawiają się godziny południe- 
we. Wi tym czasie po biurach i instytucjach 
grasują najehętniej handlarze „szwarcówek*, 
aby nas w fatalny sposób podejść. Musimy 
się więe stezee w tej porze ludzi fałszywych, 
liczących na naszą naiwność 1 przypuszeza- 
jących, że nie zdajemy sobie sprawy z fatał- 
nych skutków paienia „szwaredwek“. 

O ile nabędziemy jednak „szwarcówki*. 
wówczas spodziewać się możemy iż w dniach 
najbliższych my sami, względnie ktoś z osób 
z nami się stykających paważnie zachoruje. 
Rola „szwarcówek* jako roznosieielek bak- 
teryj, eo żest związane z ieh niechlujną fab- 
rykaeją, zesłał» dxwno udowodniona. 

Dziecko dziś urodzone wspominać będzie 
w wieku dojrzałym z politowaniem, x może 
nawet ze złorzeezeniem lekkomyślnych о4- 
ców, palaczy szwareówek*, M. D. 

  

KURIER WALL EAN S KĮ 

Graniczna konferencja sowieckc-poiska. 
STOŁPCE. (Pat.) Wj dniu 24 b, m. 

w godzinach przedpołudniowych od- 
była się na terytorjum sowieckiem 
w strażnicy w Kołosowie graniczna 
konferencja sowiecko-polska pomię- 
dzy przedstawicielami Rzeczypospo- 
litej a przedstawicielem ZSRR. Kon- 

ferencja została zwołana w sprawie 
drobnych zatargów granicznych. W 
konferencji ze strony polskiej wziął 
udział starosta powiatowy ze Stołp- 
ców Kuroczycki, zaś ze strony sowiec 
kiej naczelnik dzierżyńskiego pawia- 
tu Pietrow. 

Odzież dla bezrobotnych. 
Od niedzieli 4 grudnia do czwart- 

ku 8 grudnia odbywać się będzie na 
terenie miasta Wilna zbiórka odzieży 
dla bezrobotnych. Taka uchwała za- 
padła na ostatniem posiedzeniu sek- 
cji odzieżowej Komitetu Wojewódz- 
kiego. Dzisiaj, w piątek, w tej spra- 
wie wielke zebranie o godzinie 18 
w dužej sak Urzędu Wojewódzkiego. 

Zbiórka będzie z tej przyczyny nie 
słychanie doniosłą, że dostarczenie о- 
dzienia i obuwia umożliw: wielu bez- 
robotnym przystąpenie do pracy, któ 
rą może dać wojewódzki komitet 

Pomocy. Częste są wypadki, w któ- 
rych dla braku najniezbędniejszych 
części garderoby i obu bezrobotni 
nie mogą stanąć do pracy. Z okazji 
nadchodzących świąt Bożego Narodze 
nia również wypada pomyśleć o bie- 
dakach, aby nie przyszło im chodzić 
w mroźne dni świąteczne — gołymi. 
Ofiarodawcy! Tem cenniejszą będzie 
wasza ofiara, jeżeli obdarzycie bez- 
robotnego ubraniem możfiwie. wyre- 
perowanem, co oszczędzi komitetowi 
wielu kosztów. 

   

  

Komisje oszczędnościowe. 
Rozporządzenie Prezydenta Rze- 

czypospolitej z dnia 21 października 
b. r. z mocą ustawy, przewiduje po- 
wołanie dla Związków Komunalnych 
specjalnych komisyj oszczędnościo- 
wych, którch zadaniem będzie prze- 
analizowanie strony wydatkowej pre- 
Timinarzy budżetowych Związków 
komunalnych na okres gospodarczy 
1933/34 i postawienia władzom nad- 
zorczym wniosków w kierunku ОБ - 
żenia wydatków, jak również wypo- 
wiedzenia się co do racjonalności za- 
sad, stosowanych w gospodarce po- 
szczególnych Związków  komunal- 

nych. 
Rozporządzeniem tem przewidzia 

ne są dwa rodzaje komisyj: Komisje 
powiatowe, mające badać preł-mina- 
rze budżetowe gmin wiejskich i miast 
niewydzielonych, komisje zaś woje- 
wódzkie będą badały pod kątem wi- 
dzenia oszczędności preliminarze bu- 
dżetowe powiatowych Związków ko- 
munalnych i miast wydzielonych. 
Działalność wojewódzkiej komisji 0- 
szezędnościowej na terenie wojewódz 
twa wileńskiego będzie zatem doty - 
czyła ośmiu powiatowych Związków 
komunalnych i miasta Wilna. 

W skład komisji wojewódzkiej 
wchodzą: 1) Wijitold Staniewicz, pro- 
fesor U. S. B. jako przewodniczący, 
powołany na to stanowisko dekretem 
p. ministra spraw wewnętrznych i p. 

Zakłócenie 
Dnia 21. VI. 1931 roku we wsi Brusy gm. 

miadziolskiej, powiatu: postawskiego, miesz- 
kańcy tej wsi: Anatol Kozak 21-letni syn An 
tomiego, Kuźma Totejko 25-letni syn Igna- 
cego, Władysław Kozak syn Bazylego 20-let 
ni, Antoni Taczycki, syn Rafała 27-letni i Ba- 
zyk Krywieńko 20-letni syn Józefa — pięciu 
tęgich chłopów w kwiecie wieku dokonało 
czynu kolidującego z prawem. 

Najprzód się porozumiełi między sobą, 
następnie wipadhi w stan silnego wzruszenia 
duchowego, by wreszcie (po uprzedniem po- 
rozumieniu się i pod wpływem silnego wzru 
szenia duchowego) wywołali bójkę z Janem 
Bałachowiczem i pobić go przy pomocy ka- 
mieni i kijów. 

Zadane uszkodzenia były bardzo ciężkie 
i miebezpieczne dła życia. Przedstawiały się 

  

  

   

ministra skarbu. 2) Mieczysław Gui- 
kowski, profesor U, $. В. jako czło 
nek komisj. i zastępca przewodniczą 
cego, z wyboru dokonanego przez 
Wydział Wojewódzki. 3) Aleksander 
Sołtan, rolnik, właściciel majątku Ja- 
szuny w pow. wileńsko-trockim jako 
członek z wyboru Wydziału Woj 
wódzkiego, dokonanego z listy kan- 
dydatów, zgłoszonych przez wileńskie 

Towarzystwo Organizacyj i Kółek 
Rolniczych. 4) Abram Kawenoki, in- 
żynier, przemysłowiec, właściciel biu- 
ra technicznego w Wilnie jako czło- 
nek z wyboru wydziału wojewódzkie: 
go, dokonanego z Ksty kandydatów, 
zgłoszonych przez Izbę Handlowo- 
Przemysłową w Wilnie. 5) Michał Łu 
kaszewiez, rolnik właściciel nieru- 
chomości w Wilnie, jako członek z 
wyboru wydziału wojewódzkiego, do- 
konanego z listy kandydatów, zgłoszo 
nych przez związki właścicieli nieru- 
chomości miasta Wilna i wojewódz- 
twa wileńskiego. Pozatem w skład ko. 
misji wchodzą: Józef Rakowski, na- 
czelnik wydziału samorządu Urzędn 
Wojewódzkiego w charakterze dele- 
gata wojewody wileńskiego i Jerzy 
Starczewski, naczelnik wydziału Izby 
Skarbowej w charakterze przedsta- 
wiciela prezesa Izby Skarbowej w 
Wilnie. 

Działalność swą komisja rozpocz- 
nie w najkrótszym czasie, 

lewei ręki. 
(te uszkodzenia) w postaci: kilku ran głowy 
i ręki. Między innemi kość czołowa z prawej 
strony została przelamana až do opony twar 
dej, a kość łokciowa lewej ręki zwisała jak 
ochłap doprowadzony do stanu marmelady 
miękkiej. 

Wi rezultacie u pokrzywdzonego zosta?» 
spowodowane zakłócenie funkcyj mózgu oraz 
lewej ręki. 

W. Sądzie Okręgowym w Wiilnie dnia 22 
lipca 1932 roku wszysey oskarżeni zostali 
skazani ma 1 rok i 6 miesięcy więzienia. 

Dnia 24 bm, Sąd Apelacyjny w Wilnie 
postanowił wysokość kary wymierzonej 
przez Sąd Okręgowy zatwierdzić, 7 tem že 
czyn zakwalifikewał z odpowiednieh artyku- 
łów nowego kodeksu a wykonanie kary wszy 
stklm oskarżonym zawiesił na 3 lata. _ Ost. 

  

W szale zazdrości zamordował żonę, poczem popełnił samobójstwo. 
W: „Kurjerze*, z dnia 18 bm. podaliśmy 

wiadomość o krwawym dramaele rodzinnym, 
który rozegrał się poprzedniego dnia we wsi 
Piotrowieze, gm. rakowskiej, pow. mołode- 
ezańskiego. 

Mieszkanice wspomnianej wsi Stanisław 
Żwierko zaginął wówezas przy zagadnowych 
ckolieznościach, zaś żonę jego Marję znale- 
ztono w mieszkaniu z szeregiem ciętych ran 
zadanych neżem. 

Sąsiad Żwierki, który pierwszy zauważył 
zbrodnię,zastał w mieszkaniu „przy ciężko 

rannej kobiecie szwagra Źwierki i teścia, wo 
bec czego zaistniało wpierw przypuszezenie, 
že cni właśnie zranili Źwierkową oraz za- 
mordowali jej męża, którego zwłoki później 
ukryli. 

Dalsze śledztwo wykazało jednak całą 
bezpodstawność tego przypuszczenia. 

Wpierw spodziewano się, że stan ran- 
nej się poprawi I że ona wyjaśni tajemnieę 
jej poranienia eraz zaginięcia męża. Nadzie- 
je te nie sprawdziły się, bowiem ciężko ran- 
na Źwierkowa po przewiezieniu do Szpitała 

TEATR | MUZYKA 
-- Teatr Wiielki na Pohulanee gra dziś 

tia 25 bm. o godz. 8 w. znakomitą sztuke 
Shaw'a „Zbyt prawdziwe, aby było dobre". 
w której autor z wrodzoną sobie genjalnoś- 
cią zdziera maskę obłudy z dnia dzisiejszeg >. 
ukazując oblicze współczesności. Groteskowu- 
satyryczne ujęcie akcji nadaje sztuce to 

niezrównanego humoru i wesołości, podkre 
ślony świetną grą naszych artystów, którzy 
tworzą w tej sztuce szereg kapiłalnych tv- 
pów. Wiesław Makojnik pomysłowemi dekn 
racjami uzupełnił tę nadzwyczaj interesuj 
nowość, która na naszej scenie cieszy się co 
ra zwiększem powodzeniem. 

„Zbyt prawdziwe, aby było dobre*, powiń 
rzone będzie dnia 26 bm. i 27 bm. o godz. 
8 w. 

— Zbliżająca się premjera 
Augusta*, wywołuje nadzwyczajne zaintere- 
sowanie w całem Wilnie. Potężne dzieło Wv 
spiańskiego niewystawione dotąd na żadnej 
scenie otrzyma w teatrze wileńskim wspan'n 
łą oprawę. Inscenizację i reżyserję scen zbia 
rowych objął doktór Ronard Bujański, nad 
opracowamiem postaci bohaterów „Zygmunta 
Augusta” czuwa dry. Szpakiewicz. 

Zaznaczyć należy, że przedstawienie — 
„Zygmunta Augusta" zaliczono zostało przez 
Ministerstwo Oświały do konkursu o ns 
(z okazji roku jubileuszowego Si. Wy 
skiego. 

— Teatr Muzyczny „Łutnia* —- osiągnał 
wiiełki sukces operetką . lenstwa Coletty“ 
Piękna i barwna ta nowość grana będzie 
dziś dnia 25 hm., intro 26 bm. i pojutrze 27 
bm. o godz. 8,15 w. z M. Gabrjelli w roli 
tytułowej. 

— Najbliższa nowość Teatru Lutnia. -- 
będzie przepiękna operetka „Fiołek z Mont- 
martreu“. — Pragnąc uprzystępnić widow: 
ska muzyczne szerszej publiczności, ceny 
miejsc na klka najbliższych przedstawień 
„Sząleństwa Coletty* -— zostało zniżone. 

— Przedstawienie popołudniowe: —-- T>alr 
Pohulanka w niedzielę dnia 27. 11. o godz. 
4 po poł. na liczne prośby naszych „Milu 
sińskich* daje raz jeszcze przepiękną baśń 
Maeterfincka „Niebieski płak”, 

— Teatr Lutnia — niedziela dnia 27. 11. 
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„Zygmanta 

  

   

   
spiań- 

  

o godz. 4 po poł. ostatnia nowość „Szaleń- 
stwa Goletty*. 

Ceny zniżone. 

RADIJO 
PIĄTEK, dn. 25 listopada 1932 r. 

11.40: Przegląd prasy polskiej. Komun:- 
kat meteorologiczny. Sygnał czasu. 14.55: 
Program dzienny. 15.00: Muzyka operowa 

fpłyty). 1540: Komunikaty. 15.50: Mała skrzy 
neczka. - 16.15: Lekcja angielskiego. 16.30: 
Komunikat Wileńskiego T-wa Organizacyj i 
Kółek Rolniczych 16.40: „Stanisław Wys- 
piański* — odczyt. 17.00: Koncert. 17.25: 
Komunikaty, 17.30: Dalszy ciąg koncertu 
17.55: Program na sobotę 18.00: Transmisja 
próby na scenie Teatru Miejskiego na Pohu- 
lance w Wiilnie. Prace nad montażem wido- 
wiska Sł. Wyśpiańskiego „Zygmunt August“ 
pod kierownictwem Jerzego Ronarda-Bujań- 
skiego. 18.30: Wiadomości bieżące. 18.35: Mu 
zyka taneczna. 18:50: Rozmaitości. 1900: Po- 
lakom na Kowieńs yźnie. 19.20: Przegląd 
prasy rolniczej krajowej i zagranicznej. 19,30 
„Młode Chiny* — feljeton. 19.45: Prasowy 
dziennik radjowy. 20,00: Pogadanka muzy- 
czna. 2 : Koncert symfoniczny z Filhar- 
monji, adrans poetycki. Dalszy ciąg ko. 
cerlu. 22.40: Wiadomości aportowe. Dodatsk 
do prasowego dziennika radjowego. Komuni 
kat meteorologiczny. 23.00: Muzyka taneczna 

      

   

    

     

SOBOTA, dnia 26 listopada 1932 r. 

11,40: Przegląd prasy polskiej. Kom. me. 
teor. Czas. 13,10: Kom. meteor. 13,15: Pora- 
nek szkolny. 14 Program dzienny. 15,00: 
Utwory Schuberta i Mozarta (plyty). 15,40: 
Komunikaty. 15,50: Wiad. wojskowe, 16,00. 
Słuchowisko dła młodzieży. 16,25: „Wilcze 
Kły Radjowe*. 16,40: „Szlakiem kresowych 
zamków* — odczyt. 17,00: Muzyka z płyt. 
17,40: Odczyt aktualny. 17,55: Program na 
niedzielę. 18,00: Muzyka lekka. Wiad. bieżą- 
ce. D. c. muzyki. 18,50: Rozmaitości. 19,00: 
Tygodnik litewski. 19,15: Nowości teatralne. 
19,30: Na widnokręgu. 10,45: Prasowy dz. 
radjowy. 20,00: Koncert życzeń (płyty). 20,40: 
Transmisja opery z Amsterdamu „Falstaff" 
— Verdiego. 21.25: Dod. do pras. dz. radj 

  

   

    

RADJO — 
otwarty szlak 

na szeroki świat 

50.000 osób 

nabyło już Detefony 

isą zadowolone. 

Załóż zaraz Radjo! 

Szczegółowych informacyj 

wych i kosztach abona- 
mentu udzielają 
wszystkie Urzę- 
dy Pocztowe 
oraz „Detefon”* 
Warszawa. Zielna 30 

Do nabycia w Wilnie: w sklepie firmy Block-Brun, Mickiewicza 31 

  

Pensja kawalerów „Virtuti 
Militari“ na rok 1933. 

Dowiadujemy się, że pensja orderowa 
przypadająca kawalerom orderu „Vir 
litari* za rok 1933 będzie 

razowo w pełnej 
dnia 2 stycznia 1 
Ююдус! 

(Iskra). 

   

    

  

em z dnia 4 marca 1929 r    

Odznaczenia. 
Monitor Polski ogłasza: P. Premier nadał 

Bronzowy Krzyż Zasługi redaktorowi Jano- 
wi Bożkowi w Li sługi na polu 

pracy kulturalno-oświatowej, Józefowi Na- 
ruszewiczowi w Bierninach, powiatu 
ciańskiego, Bronistawowi Wierszylle w Ko 
kach tegoż powiatu, za zasługi na polu pracy 
społecznej, Leonowi Kulikowskiemu urz. 
samorz. w Wawiórce pow. lidzki, za zasługi 
na połu pracy społ. i samorz. dalej Stanisł 
wowi Gajce niższ. funkc. w O. U, Z. w Wi. 
nie огах Wincentemu Tarędziowi, ni 
funke. Ц. S. B. w Wilnie za wyjątkowo go”- 
liwą pracę w służbi 

Za zasługi w służbie kolejowej: w obrę- 
bie Wileńskiej Dyrekcji PKP, zwrotniczemu 
I kl. Feliksowi Miszczukowi, st. torowemu 
Aleksandrowi Nicmanowi, — szoferowi Bol. 
Pawlukiewiczowi, — st, towarowemu Stan. 
Podelce, rewidentowi wagonów I kl. Bron. 
Rodziewiczowi, — rzemieślnikowi Wiład. Ro 
galce, — strażnikowi kolej. Ludwikowi Ryt- 
lowi, st. towarowemu Michałowi Ryżemu. 

rzemieślnikowi I kl. Teodorowi Zalewskio- 
mu i Franciszkowi Zawadzkiemu. 

Za zasługi w służbie pocztowo-telegrati- 
cznej Fabjanowi Kilmrowiczowi st. nadzorcy 
Urzędu Telegraficznega w Wiilnie, — Tade- 
uszowi Pazowskiemu, ekspedjentowi Urz. 
Poczt. w Wilnie i Kajetanowi Żybortowi, st. 
podurzędnikowi w Urzędzie Pocztowym 
Wilno 2. 

Za skuteczną obronę mienia państwowe- 
go p. Prezes Rady Ministrów nadał Bronzo- 
wy Krzyż Zasługi śp. Konstantemu Konono 
wiczowi, starszemu pocztyljonówi Urzędu 
Pocztowego Grodno 1, (śp. Kononowicz zgi- 
nął podczas głośnego napadu na Urząd Pe. 
cztowy w Grodnie, przeszyty kulami napast- 
nika. Przyp. Red.). 

Bronzowy Krzyż Zasługi otrzymali dalej: 
za zasługi na polu pożarnictwa przedsiębioc- 
ca budowlany w Lidzie Mikołaj Grablis, oraz 
kupiec w Nowogródku Łazarz Izraelita. 

Za zasługi na polu pożarnictwa i obrony 
pnzeciwgazowej Romuald Tomaszewski st. 
asystent Dyrekcji Okręgowej Kolei Państw, 
w Wiilnie, 

Krzyż zasługi Za Dzielność otrzymał stac- 
szy strzelec Baonu Korpusu Ochrony Pogra- 
nieza w Niemenczymie Robert Adamiak za 
czyny męstwa i odwagi z narażeniem życia 
w czasie pełnienia służby granicznej. 

    

    

      

     
  

   

  

      

    

  

  

powiatowego w Iwieńcu zmarła nie odzys- 
kawszy przytomnošei, 

W. toku dalszego śledztwa odtworzono je 
dnak eały dramat, 

Okazało się że Stanisław Źwierko od 3-ch 
miesięćy posądzał swoją żonę o zdradę mał- 
żeńską. Na tem tle doehodzło u nieh do 
ciągłych kłótni, a nawet bójek. Po jednym z. 
takieh incydentów, w ezasie którego zaz- 
drosny mąż dotkliwie pobił żonę, postano- 
wili zainterwenjować w tej sprawie teść i 
szwagier Źwierki. I 

Krytycznego dnia przybyli oni do miesz- 
kania Žwierki i prėbowali wyperswadowač 
razem z żeną, że zarzuty jego są bezpodstaw 
ne. Usiłowania ich spełzły jednak na niezem 
i wywołały przeciwny nawet skutek. Źwier- 
ko wpadł w istny szał i zagroził im nożem, 
jeżel będą się wtrącak do jego spraw osobi- 
stych. 

Przestraszona żona zaczęła siz domagać 
ad krewniaków by stanęłi w jej obronie. 
Podražniony tem Žwierko porwał nóż, rzu- 
cił się ku żonie i zadał jej szereg niebezpie- 
eznych ran. Dopiero kiedy Śmiertelnie ran- 
na kobita padła na podłogę cała zalana 
krwią, żonobójea oprzytomniał i wybiegł z 
mieszkania, przebiegł całą wieś i skierował 
się do lasu, gdzie wydał na siebie wyrok 
śmierci, Po kilku dniach w wyniku zarzą- 
dzenyeh poszukiwań znaleziono go wiszą- 
cego na drzewie. Jako stryczka użył samo- 
bójea paska od spodni. Zatrzymanych nara- 
zie teścia i szwagra Źwierki zwolniono. (e) 

21,30: D. c. transmisji opery z Amsterdamn. 
22,35: Wiad. sportowe. 22,45: D, e. transm. 
opery. 23,55: Kom meteor. . 

NOWIRKI RADJOWE. 
PRÓBA „ZYGMUNTA AUGUSTA". 

Niezwykle oryginalną audycję zapowiada 
na dzisiaj (gódz. 18) rozgłośnia wileńska. Mi- 
krofon zainstałowany zostanie o tej godzinie 
w teatrze na Pahulance, skąd iransmitowa- 
na będzie jedna z ostatnich przed premjerą 
prób z dramatu Wyspiańskiego „Zygmunt 
August". Dzięki temu radjosłuchacze zapo+. 
nają się z tajemnicami reżyserji teatralnej i 
montowania widowiska, nad którem pracuje 
p. Jerzy Ronard Bujański. 

UCZNIOWIE PADEREWSKIEGO, 
Dzisiaj o godz. 20,15 po czterech kolei- 

nych reciłałach uczniowie Paderewskiego —- 
Aleksander Brachocki, Zygmunt Rygat, Le- 
opold Szpinalski i Henryk Sztompka wysłą- 
pią wspólnie w  koneercie „symfonicznym 
transmitowanym przez radjo z Filharmonii 
Wiarszawskiej. Program wieczoru zawiera 4 
koncerty fortepianowe (Beethovena, Schu- 
mana, Paderewskiego i Chopina) których wy 
bór dokomany został *w porozumieniu z mi- 
slrzem Paderewskim. 

EET: 

Filmy wileńskie. 

„Bosaki“ — WileAski Karcėlzk. 

— Fe, jakże można mówić coś podob- 

uego i dawać podobne porównanie — powie 

niejeden czytelnik, A jednak my tu ® МИ 

nie mamy taki plac ze straganami, gdzie 

й a zystkiego, co tylko wcho-      

   

   

dzi w zakres ubrania, obuwia, bielizny i in- 

mych rz: dobiących grzeszne ciało czło- 

wieka. pe wie w Włflnie mieszkającego. 

Tylko, że Karcelak, choć mniej- 
szy od warszawskiego, ale ileż ładniejszy i 
milszy! 

  

- 
Czyście słyszeli państwo o płacu Bosacz- 

kowym? W ozystej gwarze przedmieść wi- 

leńskich nazywa się potocznie „Na Bosa- 

kach“, Etymologicznie nie badzo ale stwier- 
dzając stan faktyczny — to nazwa bardzo, 
bardzo trafna. Bo można prz boso, a na- 

wet jak członek sekty nudystów i wyjść u- 

bramy, wprawłdzie nie zawsze jak z igły, ale 

zawsze jako tako. 

Codziennie obywają się tu ciekawe tran- 

zakcje. Przychodzą najbiedniejsi, przeważ- 

nie bezrobotni i przynoszą do straganu, gdzie 

siedzi stary Żyd, z długą, patrjarchalną bro- 

dą — resztki swej, niegdyś nawet dobrej i 

porządnej garderoby. Naprzykład stare, sil- 

nie podniszczone ubranie Stary Żyd bierze do 
ręki te łachmany, bada, kiwa głową z po- 
litowaniem, wreszcie z ironicznym uśmie- 

chem pyta o cenę. Gdy bezrobotny ją wy- 

mieni kupiec z reguły wybucha niepohamo- 
wanym śmiechem i długo nie może się us- 

pokoić, ! 1 

  

— Czy wy cząsem nie warjat? Ża takie 
tranty tyle pieniędzy? — sepleni wreszcie 
wśród nowych paroksyzmów śmiechu. 

— Przecież to ubranie wcale jeszcze do- 
bre. Co się kupiec tak śmieje? 

— Co ja się śmieję? — To ono ma być 
dobre, jak ono ma same tyško dziury — i 
wprawne oko kupca wykrywa raz po raz 
różne defekty, ukryłe dotąd przed okiem 

„ właściciela, 

Zaczyna się targ, trwający ze zmiennem 
szczęściem czasem piętnaście, czasem dwa- 
dzieścia minut, zależnie od faktycznej wartoś 
ci danego przedmiotu. Tutaj homeryckie bo- 
je toczą się o grosze, targ idzie o dwadzieś- 
cia nawet groszy, które w budżecie bezro- 
botnego stanowią nieraz wcale poważną ро- 
zycję... + 

Ostatnie nieraz wędrują juž na „Bosaki“ 
części garderoby i bielizmy... 

Syłuacja zmienia się jednak zasadniczo, 
gdy ktoś chce kupić ubranie czy buty, Dają 
mu towar ten sam co przedtem za grosze 
kupione u nędzarzy, teraz może trochę ро- 
prawiony (przez krawców-chałupników, łub 
najuboższych szewców, którzy za to biorą 
groszowe wynagrodzenie. Za naprawę takiej 
mocno sfatygowanej pary trzewików bierze 
taki szewc 20 do 30 groszy, nigdy więcej. Bo 
też i buty takie naprawione nawet kosztują 
od 3 do 5 złotych. 

— (Co, panie kupiec — pan za takie spo- 
dnie chce aż 6 złotych? Przecież to zwyczaj- 
ne ždzierstwo... 

— Pan u Jabłkowskich lepszych nie ku- 
pi. Niech pan popatrzy jaki materjał, To jest 
materjał? To jest żełazo! Angliczanskie su- 
kno. Ja za nie dał 15 złotych! I ani jednej 
dziurki niema. 

—Tak, bo załatane! Ale się rozleci za 
kilka dni! 

— To si ęrozleci? — Tu zwarjowany ра- 
roksyzm śmiechu wstrząsa patrjarchalną bro- 
dą kupca. 

Ostatecznie spodnie przechodzą do no- 
wego właściciela za cenę trzy złote groszy 
trzydzieści pięć. 

W dnie targowe na ,Bosakach* życie tę- 
tni i wre zdwojonym rytmem. Kupują bo- 
wiem włościanie, o ile oczywiście mogą je- 
szcze kupować, Stragany cieszą się większem 
wzięciem niż podobne instytucje na płacu 
Łukiskim, gdyż utarło się przekonanie, że 
tutaj taniej można dostać niezbędne przed- 
mioty gałamterji.. Szczególnie odnosi się to 
do wypraw ślubnych. 

Specjałną wreszcie gałąź stanowią lepiej 
prezentujące się stragany, które sprzedają 
lepszy towar. To garderoba kupiona albo od 
paserów, albo bezpośrednio z pierwszej ręki 
od złodziejaszków. Tu można kupi ćnawet 
wcale ładne rzeczy. Są one specjalnie po ku. 
pieniu dla niepoznania przerobione. Jesta to 
naturalnie gorszy nieco gatunek, gdyż lep- 
szy i bardziej reprezentacyjny idzie na ul. 
Niemiecką, Rudnicką, albo do lepszych stra- 
ganów pod Hale Miejske. 

Tak trwa niezmiennie od rana do zmro- 
ku. Obuwie, ubranie, bielizna, nawet sprzę- 
ty domowe, których komornik nie zdążył 
zabrać — można tu sprzedać, lub kupić. 

Głośne, krzykliwe targi i zajadłe kłótnie 
napełniają cały plac, który się roi od ludzi 
i koni. Jest w czem wybieraćl 

O! — Wileński Karcelak! Rol. 
F 

o nabyciu aparatów radjo- , 
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Teatr Lutnia. 
„Szaleństwa Culetty" operetka R, Stolza. 

Tekst Jacobsona i Bodantekiego. 

Ostatnia premjera naszego teatru 
operetkowego „Szaleństwa Coletty” 

(„Królowa foxtrotta*) R. Stolza na- 
leży do świeższych operetek wiedeń- 
skiego typu. 

Rzecz dzieje się tu wprawdzie w 
Paryżu i Marsylji, bohaterami są: 
francuska hrabina i porucznik mary- 
narki, cały styl jednak zarówno pery- 

„petyj (tekst Jacobsona i Bodantzkie- 
go), jak i muzyki Stolza nosi charak- 
ter specyficznej wiedeńsko-węgier- 
skiej werwy i temperamentu. Wyra- 
zicielem tego rodzimego pierwiastka, 
nigdy nie zawodzącego w celu wytwo 
rzenia pożądanej atmosfery upojenia 

miłością i życiem, jest w tej operetce 
para Węgrów (prymas i jego partner- 
ka). Muzyka Stołza tętni tu wibrują- 
cym rytmem, miejscami efektowną 
harmonizacją i lśniącą barwami in 
strumentacją. Te właściwości oddane 
były w partji orkiestrowej ze zwykłą 
wyrazistością i muzykalnością batuty 
p. Kochanowskiego. 

Partje solowe, w części wokalnej, 
również wykonane były bardzo sta- 
rannie. Górował tu p. Dembowski za- 
równo swoim materjałem głosowym, 
jak i sumiennością muzykalnej stro- 
ny wykonania, Bardzo miłą, pełną 
wdzięku i swobody Colettą była p. 
Gabrielli; nie można jednak pominąć 
często ujawniająecj się u niej sympa- 
tycznej artystki właściwości nieza- 
chowywania poprawności rytmicznej 
w śpiewie: większa uwaga na batutę 
kapelmistrza zaradzi złemu radykal- 
nie. 

Dużo humoru i ożywienia wnosił 
p. Szczawiński w roli cygana Miszki. 

P. Halmirska, zawsze pełna tem- 
peramentu, ujawniła nowe uzdolnie- 
nie w sztuce gwizdania, której tech- 
nikę zaprezentowała bardzo zręcznie. 

PP. Tatrzański i Detkowski z wy 
bitnem zacięciem komicznem zaryso- 
wali postacie Kawalera de Picadora 
i Markiza. 

Reżyserja p. Tatrzańskiego wydo- 
była z całości wszystkie czynniki hu- 
moru i ożywienia. Ewolucje zbiorowe 
miały tempo i swobodę ruchów na- 
turalne. 

P. Morawski nadał zespołowi ba- 
letowemu to samo ożywienie, wypły- 
wające z nieodzownego zrozumienia 
swej składowej roli w całości przez 
poszczególnych bezimiennych człon. 
ków zespołu. Pozatem pp. Morawski 
i Gorecka efektownie odtańczyli po- 
mysłowy i komiczny taniec tragarzy 
murzyńskich. Dekoracje p. Hawrył- 
kiewicza bardzo barwne i efektowne. 
Słowem, godna największego uznania 
staranność wystawienia operetek w 
naszym teatrze, utrzymuje się stale 
na niezmiennie wysokiem poziomie. 

A. W. 

Wieczór Wyspiańskiego | 
w Związku Literatów. 
A jednak zagadniemia «2 wielkiej litera 

tury cieszą się wielkiem zainteresowaniem. 

wbrew temu, co: się dziś mówi o znacznej 
baissiie w tej dziedzinie. Dowodem tego byla 
przepełniona sala na poświęconym Wyspiań 
skiemu, wieczorze środowym. 

Po zagajeniu p. Hule a słowami hołdu 
wieszczowi Młodej Polski i — całej Polski, 
i paru informacyjnych wzmiankach, prze- 

mówił p. Cywiński. W poważnym nastroju 
wieczoru był to b. przykry zgrzyt i szkoda, 
że wobeciznanej „ekspansywności'* tego mów 
cy, powierzono mu dane zadanie. Czyż ne 
znalazłby. się w Wiłnie, w Związku Literatów 

czy poza nim, ktoś bardziej objektywny i 
zrównoważony? 

Prelekcja, czy referat p. Cywińskiego, po- 
służył mu jako pretekst do dania wyrazu je 
go śdće fixe, ulubionych wycieczek antypow 
staniowych, oraz jadowitych, nasyconych ni 
nawiścią i fałszem ataków na „Galicję”. 1 
jestem małopolaninem, tem śmielej zatem mo 
ge powiedzieć, że tego rodzaju akcja to ro- 
bota zupełnie wyraźna „pour le roi de Pru 

        

   
  

   

M. NIKIFOROWSKI. 

е ке 
Dziś: Katarzyny. 

| Piątek | , i Jetro: Konrada. 

Bl 
|] Wschod słońca — ę. 7 о. 10 

Rome p 0206 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 24-X|- 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 730 

fempemiua adnie, | 206. 
> Spoza od. 

po SEA 
Opad: 1.2 

Wiatr: połuda. 

Tendencja: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: mgii to, z rana deszcz ze śniegiem. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 25 

Kstopada 1932 r. według PIM. 

Przeważnie pochmurno i mgłisto. Miej. 
Temperatura bez większych 

arkowane wiatry południowo-za- 

OSOBISTA. 

—- Pan Wojewoda Beczkowiez powraca 

w piątek do Wilna z podróży służ 

z Warszawy. 2 
MIEJSKA. 
d nierueho- 
fokalu Izby 

     

chodnie. 

   
Uigi w spłacie podatku © 

  

  

mości. Onegdaj wieczorem w 

Skarbowej pod przewodnietwem prezesa Ra- 

lyńskiego odbyła się konferencja zaintereso- 

  

   

   

    

czynników poświęcona omówieniu 

-znych ustalonych przez Izbę Skarbowi 

i aległości z tytułu podatku od 

  

lega z opła ь podai 1 ‹ 0 mu 

I AG połowę, a reszta może mu być roż 

- О ile płatnik zalega za rok 
i ałą 

  

łożona na ra i 

bi i rok ubiegły, to musi u 

należność tegoroczną reszta zaś mo 

łożona na 6 miesięcy. O ile płat 

za rok bież i oprócz tego za 2 lata ub. 

to musi u podatek tegoroczny. 

rozterminowuje się na 9 miesięcy. : 7 

ległości są większe odpowiednio 

iekszone zostaną ratówki. 

W; konferencji tej al r. 

ramienia magistralu szel sel 

ławnik Żejmo. 

    
       

     

  

    
jesze 

  

   

  

  

wnież udział z 
cji finansowej 

    

— Tablice lokatorów i sublokatorów. Jax 

się dowiadujemy. władze administracyjne po 

leciły podległym organom sprawdzić 

wszystkich b 
katorów głó 
dzinach i 

we   
    

  

amach umieszczone są Spisy 10- 
nych oraz czy listy te są W g0- 
orowych dostatecznie oświet- 

wydane zarządzenie w sprawie 

    

   

sse“, jak podobna choć w innym rodzaju, 

prowadzona przez pewien niestety, bardzo 

poczytny, dziennik krakowski, „pod czapką 

Monomacha*, Rodzaj nieco inny, skutek ten 

sam, i wielka uciecha dla kogoś, komu na 

unifikacji b. zaborowych dzielnie Polsk", 

najmniej zależy. 
| Wyspiański w interpretacji p. C., był 9- 

czywiście najprawowierniejszym wyznawcą 

hypemarodowej loży „mistrza, Romana 00 

i nic nie miał wspólnego z mianem poety 

państwowości polskiej, tak zresztą uzasadnio 

nem. Wbzystkó to powiedziane było z właś- 

ciwem p. C., chwilami aż nieco histerycznem 

uniesieniem. я 
Niepowszednią ulgą i wypoczynkiem ala 

słuchaczów było spokojne, poważne przemó- 

wieniie prof. Srebrnego. Szerokie ujęcie te 

matu, w dalekiej perspektywie, zawierało du 

žo bardzo ciel ch uwag i w rezultacie 

syntezę, która wydaje się jedyna do przyję- 

cia. Koncepcje dekoracyjne dia dramatów 

Wyspiańskiego, nie dadzą się ująć w żadne 

formułki, czy „izmy*, najmniej zaś w 
turalizm, który stworzył Poeta wbrew 60 

Samemu, wbrew swojemu, zupełnie antyna- 

turalistycznemu malarstwu, temu co mówił 
w swojem studjum o Hamlecie, co pisał tak- 
że w znanym (cytowanym przez prof. Srebr- 
nego] wierszu i niektórych dramatach. Ta- 
atr Wyspiańskiego, jest czemś zupełnie vd- 
rębnem, zagadnieniem odosobnionem, które 
ciągle jeszcze na swoje rozwiązanie. 

Na najwłaściwszej może drodze do tego sta- 
nęła Reduta w swoich inscenizacjach „We- 
sela* (dwupłanowa koncepcja uprawy) i 

vy“, gdzie całkowicie odrzucono natu- 
ńe tło. at r 2 

'a nad zdobyciem właściwego _ гой- 
iązania jest trudna i — mie tnzeba lękać 

; w niej nawet — walki z samym Poetą 
— zakończył prof. Srebrny. 

Po przerwie nastąpiły recytacje. Amt. te 
atrów m. p. M. Žmiejewska powiedziała „Mo. 
dlitwę Mžodej“ 2 „Klatwy“, pp. Jadwiga Bier 
nacka' i Zygm. Toma zytali djalog 
Chłopi a, 2 „Wiarszawianki“ i 
p. AHed Szymański kilka fragmentów + 
twórczości Wiyspiańskiego 8. z. kl. 
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„SZLAK NIEPOTRZEBNY”. 
XXVI. 

Minęła j Wielkanoc. Gospodarze 
w pole wyruszyli. Sprobował i Wa- 
sil z pługiem „ale nic z tego. Sztuczna 
noga nie słuchała, szła naprekėr.— 
Nie, z tem już dowidzenia! Pieszy kon 
nemu nie kolega, a gęś wieprzowi nie 
lowarzysz“ žartowal Wasil. 

A więc zakrzątnął się około cha- 
ty, ponieważ bez pracy nie chciał sie- 
dzieć. Ot wóz podmajstrować bronę 
naładzić, na gumnisku sporządkować. 
nie policzyć pracy w gospodarstwie, 
a jeszeze na wiosnę. Jeżeli u siebie 
nic nie było do roboty, to któremu 
sąsiadomi dopomagał. 

Czas ulatywał, a wojna wciąż sza- 
lała. Jeszcze smutku przybyło Kap- 
czukom zięcia Symona zabito, pozo- 
stała Tacjana wdową, z dwoj. 
dzieci sierotami, zeba było nią i 
dziećmi się zaopiekować. 

Minęło lato. Zawyły wichry 
dniał deszcz w szyby. Zmniejszyło się 
pracy, lecz Wasil nie próżnował, @ 
ci posadził do nauki. Szkoły w 
mieńczykach dłaczegoś nie otwarta, 
a więc by nie włóczyły się małe zu- 
chwaley, i progów nie obijały, do 

    

  

   

   

  

  

      

    

   

zadu- 

    

książki ich zachęcał. Patrząc na dzie- 
ci Tatjany, prosili i sąsiedzi, przy 
ich' dokurę do nauki. Wasil chętnie 
się zgodził, Zebrało sie kilkanaście 

|
 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka 

   

  

chłopaków. dziewczynek, poszła nau- 
ka jak w gimnazjum.  Wyciągnęły 
skądś ze trzy książki w mowie rodzi- 
mej, i wyuczyly się ich na ząb. Op- 
rócz książek opowiadał Wasil dużo 
ciekawych rzeczy z przyrody, geogra- 
fji. Polubiły dzieci i sąsiedzi Wasila, 
a m był zadowolony, że przynosił 
korzyść ludziom. a przy pracy i swo- 
je nieszczęście nie tak się odczuwało. 
Dożyli ludzie i do roku 1917-go. Woj- 
na się zaciągała, zdawało się, że i koń 
ca nie będzie. Częściej i cześciej prze- 
chodziło ponad: światem oburzenie: 
gdzie koniec? Do czego dążymy? 
Swiat się zadyszał, nie ma mocy, ludzi 
brakuje, dość: rzezi, dość: ofiar, krwi. 
pożogi i ruiny. A echo oburzenia uno- 
siło się ponad ziemią. Groźne słowa 
migały w niebie ogniem złowieszczą - 
cym. Jak odgłos fali wzburzonego, 
spienionego, morza wściekłego gnie- 
wem unosily się te słowa i nad Ro 
sją. 

          

   
  

O ludzi moi — 

ry Kapczuk — cóż to będzie? ‚ 
to przyjd się i mnie z kijkiem i 
fajką na wojnę iść. Albó kobietom z 
koczergami, lub tym oto smarka- 
czom z bizunem, czy dubcem. Niema 
komu i do poboru sławać. Po mias- 
tach, mówią. chleba dobyć ciężko. 
Z głodu poczną ludziska przymierać. 

kiwał głowa 

    

x ogr. odp. 

(RONIK 

     

  

    

KAUSRSI E R 

  

umieszczamia obok list lokatorów 
wykazu subłokatorów zamieszkałych w d 
nym domu. Wkskutek braku takich wykazów 
często poszukiwanie sublokatora związane 
jest z koniecznością zgłaszania cię do biura 
adresowego. 

WOJSKOWA 
— Dtdatkowe posiedzenie komisji pobo- 

dzenie dodatkowej ko 
tczonc zostało na dz. 
ie odbędzie się w to- 

ńskiej 2. Daje ono me: 
swego stosunku do woj- 

żczyznom, którzy tego 
uczynili. 

Z POCZTY 
— Zmaezki pocztowe z podobiznami poł- 

skieh lotników. Celem uczczenia tragicznie 
zmarłych lotników Śp. por. Żwirki i inż, Wi- 
gury władze pocztowe z dniem 1 grudnia rb. 
mają wypuścić mową serję znaczków poczto- 
wych z podobiznami obu bohaterów prze- 
stworzy. 

— Ilošė 
Na terenie Dy 

    
   

    

    

            

   
  e nie 

  

skrzynek pocztowych wzrasta. 

ji Wileńskiej P. i T. znaj- 
duje się obec 1.500 skrzynek pocztowych. 

WI! stosunku do roku ubiegłego ilość 
л sła o blisko 20 procent. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

    

  

   
bm. w lokalu przy ulicy Pr zd 12 odbę- 
dzie się 97 zebranie Klubu Włóczęgów Senjo 
rów. Początek o godz. 19 min. 30. Na porząd 

ku dziennym referat p. Henryka Zabielskiego 
. „Rzemiosło i Samorząd  Rzemieślniczy 

      

   
   

  

— akademików 20 gr. Informacje 
zaproszeń udziela p. St. Hermano 

w godz. między 18—20 w 
as (ST: 

dla goś 
w spraw 
wicz codziennie 
lokalu przy ubicy Jagiellońskie 

99). 
Wstęp za zapr 

zywanemi przy wejściu. 3 
— Odezyt o szkarlatynie. We šrodę dnia 

30 listopada rb., o godz. 6-ej wicz. w Ośrod 
ku Zdrowia ul. Wielka 46 odbędzie się od- 

t dr. J. Zienkiewicza pt. „Jak ochronie 
dziecka przed szkarlatyną“. Wistep bezplai- 
ny. 

  

   aka- niami imiennemi 

  

„Poranek Morski*. Zarząd Wileńskiego 

Oddziału Ligi Morskiej i Kolonjalnej orga- 
nizuje w bieżącym sezonie zimowym cyk! 
propagandowych poranków celem których 
ojprócz krzewiynia idei morskiej w społeczeń 
stwie będzie również zaznajamianie ogółu o 
dokonywanych pracach w dziedzinie morza. 

W( nadchodzą niedzielę dnia 27 bm 
odbędzie się pier y „Poranek Morski* w 

Sali Teatru „Lutnia* ulica Mickiewicza Nr. 
6, początek punktualnie o godz. 12 m. * 

х agi na propagandowy charakter „Po- 
ranków* ceny miejsc zostały ustalone jak r 
stępuje: Parter i kupony do lóż 50 gr. =- 
balkon 20 gr. Opłata za szatnię 10 gr. od 050 
by. 

RÓŻNE. 
— Odnawianie słupów reklamowych. No- 
dzierżawca słupów 'reklamowych prz 

stąpił do ich uporządkowania. Słupy w naj 
bliższym czasie zostaną odnowione. 

— Komisja, Teatralna. W związku z usta 
leniem przez Ministerstwo Oświaty 3-ch na- 
gród: dla najlepszego aktora scenicznego, 
najlepszego reżysera i najlepszego dekora 
ra, do Wilna przybywa w połowie grudnia 
specjalna komisja teatralna, która ponadto 
zwiedzi szereg innych większych ośrodków 
Polski. L 

Każda z tych nagród wynosi 2000 zł. i 
ustalona została dla uczczenia 25-lecia zgonu 
Stanisława Wyspiańskiego. " 

ZABAWY 
— Czarna Kawa Dancing Związku 

Pracy Obyw. Kobiet. — W: ostatnią sobotę 
przed adwentem w dniu 26 listopada odbę- 
dzie się w lokalu Cukierni „Czerwonego 

Sztralła”, Miiekiewicza 12, „Czarna Kawa —- 
Dancing*, prządzona przez Związek Pracy 
Obywatelskiej Kobiet. 

Dancingi organizowane przez Związsk 
mają już wyrobioną opinję miłej wesołej za 
bawy w doborowem towarzystwie. Do tańca 
przygrywać będzie doskonała orkiestra, a do 
brze zaopatrzony niezwykle tani bufet poz- 
woli każdemu z gości pokrzepić siły za mi 
nimalną cenę. = 

Czysty dochód przeznaczony na ochrony 
Związku i cele kulturalno—oświatowe. 

Wstęp tylko za zaproszeniami. — Począ- 
tek o godz. 11 wiecz. 

-— Zabawa Szkolna. W sobotę dnia 26 b 
m. w lokalu T-wa Sokół przy ulicy Wiłeń- 
skiej 10 odbędzie się zabawa koncertowo—ta 
neczna, urządzona przez Komitet rodziciej. 

  

   

  

   

    

    

        

  

  

   

   

      

    

  

i 
szkoły powszechnej „Świt na rzecz dziatwy 

  

niezamożnej tej szkoły. 
Wstęp za zaproszeniami. 

"godz. 7,30 wiecz. 

  

- Początek o 

(oś nie w porządku! Coś, a będzie... 
Może już i świata koniec, a tu czło- 
wiek dwa lata u spowiedzi nie był. 

I „coś* się stało. To „coś*—imię 
któremu Rewolucja, co się zbierało 
latami, zaciągało powoli niebo chmu- 
rami gniewu narodu, przesiąkało 
przekleństwem, niezadowoleniem, a 
czasami odruchowo biło piorunami 
w bok ucisku i samodzierżawia — 10 
„coś* wybuchnęło nową nawałnicą, 
kruszącą na swej drodze wszystkie 
przeszkody. 

Zagrzmiały strzały w głowie car- 
skiej Rosji zaborczej — Piotrogro- 
dzie. Jako morze zahuczał niewo- 
lony, zakuty w kajdany nędzy, po- 
gardy, ciemnoly, wyzysku, wielomiljo 

naród. Zakołysał się i runął, ze 
wszech stron podkopany i tylko mo- 
cą bagnełów podtrzymywany-—tron 

*sarski, a z głowy samodzierźca zwa 
liła Sę złota, djamentami wysadzana 
korona. Pochylił się i skrzydła opu 
ścił orzeł dwugłowy, Wyzwolone na 
rody śpiewały hymn wolności, hymn 
spotkania nowego życia, hymn przywi 
tania swoim zmartwychwslającym 
ojczyznom. Mocną, wysoką falą prze 
szedł duch Odrodzenia narodów, ucis 
kanych przez Rosję carską, Zakoły- 
saly się fale Polaków. Ukraińców. 

Łotyszów i najwięcej przygnębionych 
Białorusinów. Glošnem echem odez- 
wała się po Świecie dawno czekana 
chwila wolności i zwiastowała pocezą- 
tek nowej epoki. 

Nawet Wasil odżył. Z niecierpli 
wością czekał na każdą wiadomość, 

    

  

  

  

     

    

    

    

  

  

   

  

WILL RK 

Sala Zw. Drukarz 
BAKSZTA 8 BEKSZTA 5 

  

W sobotę dn. 26 b.m. odbędzie się 

Zabawa Taneczna 
przy dźwiękach jezzbandu. 

Bufet pod własn. zarz. obficie zaopatrz. 

Cełtowity dochod prooznacza sie na 
zypomogi dla bezrobotnych członków 

List zaginął, lecz nie na 
poczcie. 

Dyrekcja P. i T. w Wiilnie nadsyła 
nam poniższe z prośbą o zamieszczenie: 

W Nr. 246 z dnia 26. 19. br. poczytnego 
pisma Panów, ukazał się list d-ra ©. Sza- 
bada, skierowany do Redakcji w sprawie rze 

    

komego zaginięcia zwykłego Istu z dokumen 
tami, adresowanego do znanego arza S. w 
Warszawie. Dr. C. Szabad w lišcie swym ost- 
rzega publiczność przed n'ebezp.eczeAstwėem 
przesyłania pocztą :istów zwykłych z doku 

mogs wzbudzić mentami, które rzekomo 
szezególne zainteresowanie. 

Obecnie dr. €. Szabad nadesłał sd adre: 

  

Dziś długooczek. wiełka premjera! Perła kinomatog:., najpotężn. arcydzieło nagrodz. 
(DRAMAT NIEPOTRZEBNEJ MATKI) Flm ten stał się wy- 
darzeniem niecodziennem na największych ekranach New-Yor- 
ku, Londynu i Berlina dzięki fenomenalnej, światowej sławy 

Bźwięk. Kine-Teatr 

PAN 
wiiea Wiei 

  

(waga! 

EM 
NAD PROGRAM: AKTUALJA DŹWIĘKOWE. 

Ażeby dać możność naszej Szan 
Publiczności oglądania arcydzieła 

sem urzędu pocztoweg» Wilno 2 sprostows- 
nie następującej treści. 

„We wrześniu rb, zameldowałem 0 zagi- 
nięciu mego listu z dnia 29. 8. adresowanego 
do d-ra Sołowiejezyka w Warszawie, Chmieł- 
na 34. 

Obeenie z zadowoleniem komunikaję, iż 
w dniu wezerfjszym dr. Sołowiejczyk telefo- 
nicznic zawiadomił mnie e zupełnie przypad 
kowem odnalezieniu tego listu podczas re- 
montu jego samochodu we wnętrzu nadwo- 
zia. 

Wyrażam swoje szezere ubełewanie, iż 
wskutek niedbalstwa służby adresata narazi- 
łem na nieprzyjemności Szanowny tir 
Pocztowy. 

Z poważaniem: 

    

  

(—) Dr. Cemach Szabad 
Wilno, Styczniowa 3. 

Wilno, 20. 11. 1932 r. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
PODCZAS ZAPALANIA W PIECU. 
W dn. 22 b. m. Kowałewska Genowefa, 

(Kalwaryjska 11) chcąc, aby się lepiei paliło 
w piecu drzewo podlała je naftą. Drzewo rap 
townie się zapaliło i wyżej wymieniona pło- 
mien i ia została dotkliwie poparzona. 
Zawezwany lekarz pogotowia ratunkowego u 

   
    

  

    

dzielił nieszczęśliwej pomocy. 

ZAMACH SAMOBOJCZY. 

    

miejsca zamieszkania, w celu pozbawie- 

kreacji, 
genialnej 

  

А 

Nr. 271 (2513). 

nia się życia wypiła na ul. Wileńskiej przed 
domem Nr. 25 spirytusu skażonego. Lekarz 
pogotowia udzielił Kowszycównie pierwszej 
pomocy i odwiózł ją do szpitala Sawicz w 
stanie niezagrażającym życiu. Przyczyną roz- 
paczliwego kroku był brak środków do życia. 

WŚRÓD PISM. 

Ukazał się Nr. 38 tygodnika „Kobieta 
Wispółezesna* bardzo ciekawy pod względem. 
treści i układu graficznego. 

  

Włanda Melcer—Sztekkerowa w artykude 
wstępnym p. t. „To co się myśli w sądzie" 
zapoznaje nąs z ostatnim etapem sprawy ży- 
rardowskiej. Da artykuł o bezrobociu He 
leny Boguszewskiej niezwykle głęboko uję- 
ty. Wirażenia z luksusowych więzień amery 
kańskich opowiada Kazimiera Muszałówna 
w art. „Za parksnem z metalowych rur* 
Następnie ina wspomnień', rozdział z 

       

  

   

  

   

  

              
    

    

mającej się u powieści pod tyt. „No-- 
ce i Dnie“ M Dąbrowskiej i wyw 
slawną matłark Łempicką. 
ilustrowany 
razów. 

Re 
kiego 
artystyc. 

j pięknych ob- 

zje z kin i teatrów, rubryka z szero 
ą pogląd na aktualne życie 
atowy ruch feministyczny. 

  

   fe +    

W „Dziale Mój Dom* ciekawy artykuł o 
pracy społecznej p. t. „Rozmyślania jesien- 
ne”, sprawozdanie z wystawy: „ Na usługach 
Pani Domu*. ° 

  

  

      

  

wielkim złotym med, 

która porywa i wzrusza. 
Marie Bressier, do łez swą uduchowio- 

ną grą; Najbardziej artystyczny film dźwięk, bieżącego sezonu 
Początek o godz. 4, €, 8, 10.15. 

IGLCO 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

odbędą się w sobotę i niedzielę: 
poranki od godziny 12-€j w poł. 

  

święk. Kino - Tear | DZIŚ! 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

  

dźwiękowe Kino 

CASIN 
laika 47, tel. 15-41. | 

Qstatnie dni i 

Pa raz pierwszy w Wilnie wersja 
dźwiękowa, — Najwspanialsze, nieśmiertelne, 
monument. arcydzieło Henryka Sienkiewicza 

W roli Nerona Emil jannings. 

Cała Poiska się bawi! 
Polska komedja sportowa p. t. 

W rolach głównych: Pogorzelska, 
otez CHÓR DANA. 

Bawmy się razem! 

Symsza, Tom, 

QUO VADIS 
Początek seansów o g 4, 6, 8 i 10.15, w sobotę i nie- 
dzielę o godz. 2-ej. 

100 KBETRÓW MIŁOŚCI 
Łowiński, Kalinówna, 

NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 

Męczatnie Chrześcjkik 
Krwawe rządy Nerons 
Przepych dawuc Rzy 

Na pierwszy sezns ceny zniżone. 

Ankwiczówna, Cybulski 
Dla młodzieży dozwolone. 

Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej 
  

Największem wydarzeniem sezonu będzie premjera znakomitego filmu p. t. 

  

  

  

Pleśń nocy «su; JAN KIEPURA u Weg CASINO 
Dżwięk: Kino - Teatr | DZIŚ! Ulub oraz bohaterka filmu 

Aollywood | **5ис:ног! 
e E aS 

dźwiękowym 

Maurice CHEVALIER 
WESOŁY PORUCZNI 

„Dr. Jekyll i Mr. Heyde* 
NAD PROGRAM: ATRAXCJE DŹWIĘKOWE 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15, 

Miriam HOPKINS 

Parter od 49gr. 
  

Ogłoszenie. 
Zarząd Więzienia na „Łukiszkach* w Wilnie po- 

daje do wiadomości zainteresowanym, iż dnis 29-g0o 
lokelu Zarzą- listopada 1932 roku o godzinie Il-ej, w 

du Więzienia odbędzie się przetarg 
7000 kg odpadków metalow. i blachy, 

na 

dnia 29 listopada 1932 roku, 
Oferty z wadjum 5% od zaoferowanej sumy na- 

leży złożyć do dnia 29.X1. 1932 roku. 

1267/Vi 

7 = 
i około 1000 sztuk butelek i szkła, które to rzeczy 
można oglądać codzieanie w godzinach od |1—14 do 

Zarząd Więzienia. 

przetarg publiczny na 

sprzedaż | i 3100 m” sianego żwiru. 

Dyrekcji w Wilnie, pokój 38. 
1264/V1 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

Ogłasza na dzień |5-go grudnia 1932 roku ofertowy 
dostawę 50000 m” tłucznia 

Bliższych informacyj udziela Wydział Zasobów 

Dyrekcja Qkr. Kolei Państw. w Wilnie 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy. 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Toa, Zana 
за lewo Gedeminowską 

ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 
  

  

Pisaniem 
  

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

sprzeda w drodze przetargu pisemnego starą 
wagonową, tokarkę do metali, szlifierkę | powietrznik. 

Oferty z załączeniem kwitu na wpłacone wadjum 
przetargowe należy składać w drodze przepisowej do 
Prezydjum Dyrekcji do dnia 16 grudnia r. b. 

Warunki przetargowe i informacje udziela się w 
Dziale Zakupów Wydz. Zasobów (III piętro, pok. 38) 
w dnie urzędowe od godz. 13—14. 
1265/VI Dyrekcja Okr. Kolei Państw. 

PROSZEK: 

„KOGUTEK 
| DŁA DOROSŁYCH | 

Osrazad; B.ORZY KUBIE NALEdY 
ARCZNTOWAĆ i w e ŻĄDAĆ TYLKO 
RYGMALNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM“ 

'43ACMIPGQ ZAAAYCA OD LAT TRZYDZIESTU 
| WYJTWZEGAĆ LIĘ MAŚLADOWNICTW. UPOR 
czywni BOLECA. |, W PODOBNEM DO 

MASIEGO OBAKOWANIU. 

lak. z głębi  zrewolucjonizowanego 
kraju, jak i z frontu. Ten ostatni 
jeszcze grzmiał, lecz w tem hruko- 
taniu czuć było nowe odgłosy. Odgło- 
sy miedorzecznošci i bezcelowośc: 
tych samych grzmotów. 

— Qt i nie omylił się dziad Pra- 
nuk —- mówił Wasil nowinczanom, 
opowiadając przepowiednie starca. 
Tak się i stało. Odpanowali cary trzy- 
sta lat i zdrowi bądźcie, sprobujcie 
ile kosztuje funt licha! Poradzimy i 
bez was. Wszyscy już się organizują. 
Narazie za słabo, przeszkody rozma- 
ite, ale grunt początek, Trzeba i nam 
bacznie uważać na wszystko. Trzeba 
więcej'mieć w sobie ciekawości, gaze! 
i ksążek teraz, co najwięcej! Jutro 
posyłam swoją pensję za krzyż do re- 
dakcji, dość siedzieć jak w ciemnym 
lesie. 

Chłopi spoczątku jakoś z ukosa 
pogladali na Wasila, lecz gdy zaczął 
otrzymywać gazetę — nie mógł i od- 

bić od ludzą ieh ciekawości. Dowie- 
dzieli się chłopi o sławnej przeszłości 
swego kraju, o jego wiekowej niedoli. 
Rozirząsali położenie teraźniejsze, a 
śmielsi nawet i plany na przyszłość 
budowali. Wiele kto się obudził i już 
wiedział, że nie jest Rosjaninem, a 
ziemia nasza—zupełnie nie „iskoni 
ruskaja“. Zrozumiał, że jest odwiecz- 
ny włodarz swego kraju, syn odręb- 
nej ojczyzny, członek wielkiej, ogól- 
nej rodziny ludzkiej, ale posiadający 
prawo do poszanowania swojej mo- 
wy, kultury, zwyczajów i samostano- 
wienia 0 swym losie. 
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4 Wilnie.) Į / 

HL)   

možna zarobič 
do 300 zł. miesięcz. 

Ostrołęka, 
„Nowe Życie" 

Agenci 5:22... 
dą zarobek przyjmując 
dalsze zastępstwo pokup- 
nego artykułu, Gozakred, 

Lwów, Wałowa Il 

Poszukuję 

nauczycielki - bony 
na wyjazd. 

Mostowa 16 8 

  

kołówkę rozmaitych 

w Wiinie 

Ur. Zeldowicz 
Choroby skórne,  wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 

ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Й. Blumowicz 
Choroby weneryczne 

skórne i moczopłciowe. 

ul. Wielka Nr. 21, 
tei. 9-21, 

W. Z. P. 29. 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ва ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetycz* 
sy, uruwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Cukiernia i Piekarnia 
„Wilešska“ ul. Wielka [6 
Poleca ciastka i pieczy- 

wa własnego wyrobu 
pierwszorzędnej jakości. 
SR O 

Do wynajęcia 
m eszkanie 5-pokojowe = 
kuchnią i wszelkiemi wy- 
godami. oraz mieszkanie 
2-pokojowe nadające się: 

  

od 9—i i 3—8 

  

Do wynajęcia 
3 pokoje z užywal- 

nością kuchni 
ul. Makowa 9, m. | 
Oglądać od godziny 

3—5 po poł. 

Akuszerka 

Marja Lakterowi 
rrzyjmuje od 9 do 7 wiec 
:lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 

na biuro. Dowiedzieć się: 
Niemiecka 35, u dozorcy 
  

W ybitny 

wyjedzie na kondycję. 
Specjalnosc: matematyka, 

  

Z ub legitymację U. 
8 « S.B, wyd na 

im Tadeusza Jabłońskie- 
go — unieważnia się     

Minęło lato. Nadciągała jesień. 
Front jeszcze pałał, lecz zarzewie 
przygasało. Znów grzmiały armaty, 
i w głowie Rosji—P':otrogrodzie i w 
jej sercu—Mposkwie. 

Świat już tak zbudowany. Patrzeć 
— minęła chmura, zamilkły pioruny, 
deszcz się obciszył. Ale raptem, zmie- 
nia się wiatr, pędzi chmurę zpowro- 
tem i znów pioruny, pożogi i nowe 
szkody. I nic tak nie oczyszcza zatru- 
tego powietrza, jak nawałnica i pioru 
ny. Nawałnica wiosenna oświeżyła i 
uzdrowiła powietrze zatrute dziejam” 
caratu, pod którym dusiły się narody 
zaborczej Rosji — resztę zaduchy i 
zgnilizny niszczyła nawałnica je- 
sienna. 

XXVII. 

Karta księgi bytowania  giemi 
znów się odwróciła —— odkrywając 
rok 1918. Teraz front wreszcie mil- 
czał. Rzuciwszy, bez mała że wszys; 
kie przyrządy śmiercionośne, odcho- 
dzili Rosjanie do swojej rdzennej oj- 
czyzny. A na opróżnionem przez na- 
jeźdźców miejscu, budowali swą wol- 
ność i niezależność Polska, Litw 

Ukraina, Łatwija i inne. Krzątali s 
u fundamentu pod gmach życia nie- 
zależnego i Białorusini, lecz bardziej 
osłabieni, więcej ugnieceni i mniej u- 
świadomieni, pozostali daleko od swo 

ich sąsiadów i pobratymców. Przyszli 

        

    

  

  

tymczasowie i nowi gospodarze: 

Niemcy. 
A cóż, nie słychać i nie widać. 

  

    

  

by konie stąwiali w kościele, lub соу- 

Sprzedam pianino 
w dobrym stanie 

ul Gimnazjalna 10—2 
iii iii ii i iii iii aaa i i i PORAZ, 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

892 łecina i historja z zakresu 
B8-u klas. Przygotowuje 

eksternistów. 
Ja Smażski. Wślac, 

ul. Kijowska 6, m 8, 
tel. 2-54   

kwi. albo obrazy rabowali -- prze- 
konywał się Wasil. — Ludzie, jak i 
my wszyscy. Jeżeli zaś coś i robią n e- 
ładnego, znów nie omj winni, a jedy- 
nie ci, kto tak ich wyhodował, a naj- 
więcej ta sama wojna. ž 

Zbierali się Kapczuki i na ojco- 
wiznę wracać, lecz dowiedziawszy się, 
że Niemcy, chociasz poszli śladem za. 
Rosjanami, ale pilnują, na wszelki 
wypadek, i starych okopów, zostali 
w Nowinkach. 

Jesienią, nawałnica, pokrewna 
wiosennej rosyjskiej, rozszalała się 
nad Niemcami i Austrją. I tam runęły 
trony cesarskie, ponieważ i tam ro- 
zum, rozpacz, poczucie bezcelowości 
przeciągania rzezi — wzięty górę nad 
posłuszeństwem. Niemcy  porzucali 
nasz kraj, Śpiesząc u siebie robić po- 
rządek, ale śladem znów nadehodzili 

słarzy znajomi, na ten raż pomalo- 
wani na czerwono z Rosji Czerwonej. 

Starym, utartym zwyczajem szły nie- 
proszone hromady na Białoruś, Pol- 
skę, Łitwę. Działo się ciągle jedno 
licho — nie kijem, to pałką. Nastał 

i 1919-ty rok. Znów grzmiały armaty, 
trajkotały karabiny. Śmierć j ruina 
powróciły do swej starej, przyjemnej 
dla nich, pracy. Ludy. zatruwane 
przez wiek mikrobami  zaborczości, 
niezgody, pomsty i nienawiści, po- 
szły słarym „Szlakiem Niepotrzeb- 

nym... 

  

   

    

  

  

      

  

(D. e. n.) 

mino 

   


