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NALEZNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 

Ceia 15 groszy. 
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ZNIŻYC CENY 
Wysokie ceny kartełowe w da!- 

szym ciągu znajdują się pod. mocnym 

obstrzałem całej opinji publicznej, ktć 
ra w obniżeniu tych cen słusznie upa- 
truje jeden z zasadniczych środków, 
wiodących do przywrócenia równowa 
gi gospodarczej. 

W pierwszej linji bojowego fron- 
tu walki z dyktaturą karteli znajduje 
się akcja rządowa. Że jest ona trak- 
towana poważnie, świadczy o tem naj] 
lepiej fakt, że Rząd n'etylko w spo- 

    

  

    

    

sób zdecydowany naciska na prze- 
mysł prywatny w  k'erunku  o0lb- 

i cen, lecz również nie 
mniej zdecydowanie, zniża wszystk'e 
ceny od siebie uzależnione. Warto 
przypomnieć, że w ciągu ostatnich 5-а 
miesięcy Rząd obniżył m. in. ceny wó 
dek monopolowych i spirytusu czy 
go o 24,5 proc., spirytusu skażonego o 
40 proc., spirytusu na cele przemysto 
we od 15—40 proc., soli hydlęcej o 21 
proc. (projektowana jest dalsza zniż- 
ka), machorki o 15 proc , papierosów 
płaskich o 9 proc., cukru o 19 proc. 

Ostatn'o, pozostające pod wpły- 
wem Rządu .,Towarzystwo Eksploata- 

cji soli potasowej”, Fcząc się z c'ęż- 
kiem położeniem rolnictwa, ponownie 
obniżyło ceny nawozów sztucznych o 
15 proc., -powodując przeciętne ugól- 
ne ich potanienie o 23 proc. 

Wszystkie te zniżki, jak wykazują 
obliczenia, zaoszczędzą konsument=m 
około 200 niljn. zł. rocznie. inją więc 
w swym rezultacie efeki bardzo po- 
ważny. Wykazały one, że są korzyst- 
ne n'etylko dla konsumenta. lecz rów 
nież | na sytuacj: producenta oddzia- 
ływują Lardzo dodatnio 

Wieeminister Starzyńsk: w artyku 
łe swym, wydrukowanym w ..Polsce 
Gospodarczej z dnia 19  lisiopada. 
przytoczył, że zniżka cen denaturatu 
spowodowała nietylko wzrost utargu 
iloścowego o 71 proc., ule i wzrcst 
wyników finansowych o 24 proc Jest 
to rezultat istotnie imponuiący. naocz 
nie świadczący, że poważna zniżka 
een (w danym wypadku o 40 proc.) 
dać ma znaczne efekty gospodarcze w 
sensie rozszerzenia obrotów i zw 
szenia dochodów przedsiębiorstwa. 

Aby zniżka ta dała pożądany efekt 
dla całego gospodarstwa narodawego 
musj być ona powszechna, przedew- 
szystkiem zaś objąć winna artykuły 
podstawowe jak”emi są: węgiel żelazo 
nafta i cement. Fo artykuły ..klu:29 
we“ przemysłu skartelizowanego bro- 
nią się najsilniej przed znżką, ale też 
iich zbyt, a w ślad za tem i produkcja 
wskutek sztywności cen spadły do 
niebywale n.skich rozmiarów. Jak wy 
kazują ostatnio cyfry, zbyt krajowy 
węgla kam'ennego wynosił w  paź- 
dzierniku r. b. 1.560 tys. ton, podczas 
gdy w październiku 1929 r., a więc 
trzy lata temu — 2,458 tys. ton. 

W tym samym czas'e wysyłki kra- 
jowe wyrobów hutnictwa 

zmniejszyły sę z 54,6 tys. 
ton, zbyt zaś krajowy cementu z 78,3 
tys. na 33,8 tys. ton. 

Czyż ten ogromny spadek konsum- 
«ji nie mówi sam za sebie? Czyż nie 
może być inaczej, skoro przypo- 
mnijmy — ceny artykułów rolniczych 
spadły przeciętnie o 50 proc., ceny zaś 
artykułów skartelizowanych są w 
sze o 3 proc.. w porównaniu z rokiem 
1928? 

Przemysł dowodzi, że w roku 1928 
ceny artykułów rolniczych były nad- 
miern' e wyśrubowane, podczas gdy że 

      

  

  

       

      
   

  

  

   

  

ny artykuł przemysłowych były 
niskie. Czyż jednak nic nie mówi 

utworzeniu w 

  

ląkt, że, po styczniu 
1927 roku kartelu cementowego, ceny 

cementu skoczyły z 2.80 zł. za 100 klg. 

„ a więc o 240 proc. (!) obec 
ne zaś cena ta wynosi 9,60 zł. loco 
cementownia! 

   

   

  

Czyż mało wymowne jest dla 
naszych stosunków w dziedzin'e ten, 
że zasadniczo cena żelaza sztabowego 
w Polsce wynosi , uwzględniając ostat 
nią 10 procentową zniżkę, 315 zł., pod 

w Niemczech 245 zł, we 
zł. a w Beigji 124 zł: 

ystko to nie przesz adza twier 

dzić przedstawiejełom Lewiałana, że 

    

   

      

   

       
„zniżka cen jest absurdem" — jak 
zuznaczył ostatnio jęden z wybiłnych 

przedstawiejeł _ warszawskiej - Izby 

  

Przemysłowo-Handłowej ..ceny arty- 
kułów przemysłowych kształtować się 

i samorzutnie, w wył 
ku procesów gospodarczych. i że ja- 
k'kolwiek nacisk Państwa na ceny po 
winien być wykłuczon 

    

mogą jedyn « 

      

  

LIRIELOWE! 
Istnieje zasadnicza rozbieżność po- 

między stanowiskiem Rządu i szero- 
kiej opinji publicznej w sprawie ob- 

i cen a stanowiskiem t. zw. ..sfer 

  

niż 
przemysłowych”. 

Dla Rządu zagadnienie cen jest 
podstawowym warunkiem  odzyska-; 
nia równowagi gospodarczej poprzez 
wyrównanie się poziomu cen rolni- 
czych i przemysłowych. Dla „Lewia- 
tana“ kwestja cen — to žle pojęty pro 
blem oplacalnošei produkeji, to pro- 
blem uirzymania za wszelką cenę sto 

pv zysku bez uwzględnienia warun- 
ków kształtowania sę sytuacji gospo- 
darczej.     

  

Twierdził p. dyr. Wierzbicki w 
dniu 5 grudnia r. b. na posiedzen'n 
Izby Przemystowo-Handlowej w War- 
szawie, że „konsekwentna deflacja to 
obniżenie nietylko zarobków wszysi- 
kich warsztatów pracy, nietylko obn - 
żenie uposażeń urzędników prywat 
nych i państwowych, nietylko obn'że 
nie płae robotniczych, lecz również 
redukcja wszełkich przerostów, 0b- 
ciążeń | Świadczeń publicznych, lecz 
także likw dacja wszelkich omamień. 
wszelkich fałszywych koncepcyj, któ- 
reśmy stworzyli w ciągu p erwszych 
14 lat naszej niepodległość *. A 

Bardzo słusznie! 

Ale dlaczego w tem wyliczen'u po- 
minięte zosłały ceny kartełowe, sta- 
nowiące najbardziej tragiczny prze- 
rost gospodarczy dzis ejszych czasów ? 
Czyż utrzymanie tych „przeroslych“ 
cen węgła, żelaza, nafty i cementn. 
szkła, kwasu siarkowego i t. p. arty- 
kułów nie jest największem bodaj 
„omamien em“ i „fałszywą koncep 

cją”- 
Brat-przemysł, stojąc nad brze- 

giem jeziora polskiej rzeczywistości 
wzbrania się nadal podać rękę toną- 
cemu bratu-rolnikow.. Dla kogóż więc 
pielęgnuje swe fabryki? Czyż — uży- 
wając pięknych porównań p. dvr. 
Wierzbick ego — karawana wielbłą- 
dów przemysłowych, dążąca do brze- 

      

  

    

    

     

    

    
gów ciodajnego morza przez pia- 
ski pusty ku oazie, ulegając oma- 

mieniom, nie ulonie czasem w tych    

piaskach z cężkiemi sakwami swych 
drog ch towarów? 

Lepiej nie czekać, aż rzeczywi- 
stość odpowie na to pytanie. Zmniej- 
szający się stale zbyt wytworów prze - 
mysłu, pociągający za sobą ogromnv 
wzrost bezrobocia i spadek dochodów 
skarbowych — zjaw 5Ка — u których 
podłoża leży zwiehn'ęcie równowu$ 
między cenami produktów wsi i pro- 
duktów miasta — nie budzą wątpli- 
wości, jak może wypaść ia odpow edź. 

I dlatego choćby Ś 
ogłoszono jęszcze parę ..programów 

gospodarczych dla odwrócenia uwa- 
gi od problemu cen kartelowych 
odcinek ten mirsi być pod stałym ob- 
strzałem frontu opinji publicznej do- 
póty. dopóki twierdze kartelowe п’о 
zostaną zdobyte. J. R—ski. 

BIRIOS APEESE TAKAS 

Poplerajeie Przamvs! Kraiowy 
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Stanowisko Polski w sprawie długu wojennego. 
Nota do rządu Stanów Zjednoczonych. 

WARSZAWA (Pat) Ambasador 

Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyn- 
gtonie Filipowiez doręczył sekretarzo 
wi stanu amerykańskiemu w dniu 9 
grudnia notę, precyzującą stanowisko 
rządu polskiego w sprawie długu wo- 
jennego wobec St. Zjednoczonych 0- 
raz płatności, przypadającej 15 b. m. 

Tekst noty brzmi jak następuje: 
1. Rząd Połski potwierdza odbiór noty 

Departamentu Stanu z dnia 26 listopada i 
wyscke ceni wyrażeną chęć rządu amerykań     

      

skiego csiągnięcia rozwiązań, które byłyby 

zadawałające dla obu rządów i chu naro- 
dów. 

2. Pelska ze swej strony nie zapemina o 
skim ezynie narodu amerykańskie 

gc, który przez dostarczenie na kredyt Środ 
ków żywności, ubrania i ekwipunku medycz 
nege depomógł narodowi polskiemu do prze 

ich dni po skończenia wielkiej 
zanie się z tego długu było 

łem, usilnem dążeniem. Rząd polski 

czynił wszelkie wysiłki, ażeby zapewnić kra 
jowi zdrową podstawę finansową. Osiągnię- 

cie tego celu. było niezmiernie trudne wobec 
taktu że terytorjaum polskie było zniszczone 
przez wojnę oraz pohyt wojsk okupacyjnych 
i kraj był całkowicie pozbawiony kapita- 
łów. 

3. Niemniej finanse państwa zostały sto- 
pnicwe uporządkowane, waluta została usia- 
bilizówana przy wydatnej pomocy prywat- 

nych kapitałów amerykańskich, a dzieki 0- 
strożnej polityce rządu polskiego, umiejącej 
zastosować się do wymagań kryzysu Świato 
wege udało się uniknąć ograniczenia wol- 
ności wypłat zagranicę, aczkołwiek większość 
państw sąsiadujących z Palską ograniczenia 
te wprowadziło 
* 4. Polska gotowa jest uczynić maksimum, 
atry wypełnić swe zobowiązania, zdająe sobie 
sprawę ze zmysłu praktycznego Stanów Zje 
Gncezonych i w przekonanin., że stałe ciężary, 
przyjęte w umowie z dnia 14 listopada 1924 
roku, są zbyt wielkie — a czem świadezyć 
może chociażby fakt, że oprócentowanie dłu 
gu Poełski wynosi 3 prot, i 3 i ćwierć, pod 
€2as gdy długi szeregu innych państw o zdol 
nośei płatniezej większej niż Polska są opro 
centewanc stepą znacznie 'zą, wynoszącą 
niekiedy */ prac. — prosi, by do ezasu roz 
patrzenia całokształtu dłagi Pałski wohec rzą 

du Stanów Zjednoczonych, rata procentów, 
przypadająca w dniu 15 grudnia r. b., zosta 
la odroezena. 

5. Mając na uwadze brzmienie przedostał 
niego ustępu noty Departamentu Stanu z dn. 
26 Hstopada, rząd polski zaznacza, że czyni 
to z uwagi na bardzo ciężkie skutki, jakiehy 
wykenanie tej płatności m 
struktury i równowagi gos 

©siągniętych dotychczasowym 
Niebezpieczeństwo takich konsekweneyj wy- 
stępuje z całą jasnością, jeżeli się weźmie 

    
  

      

   

          

   

w Której Polska się znajduje na skutek 
powszechnych trudności ekonomicznych. 

6. Kryzys cheeny szezególnie ciężko do- 
tknaął Polskę, jako kraj © przeważającym 
charskterze rolniczym. Spadek cen produk 
tów rolnych uczynił nierecntowną gałęź pro- 
dukcji, z której żyje ponad 70 procent lud- 
neści pelskiej, Katastrotalna sytuacja rol- 
nietwa odbiła się niepomyślnie na wszyst- 
kieh innych gałęziach wytwórczości krajo- 
wej, dctkniętych już przez trudności zbytu 

na rynkach zagranicznych. Zarobki olbr 

   

  

y 
miej większości ebywateli są dziś znaeznie 

  

stwa i jednóstek samorządowych zostały zre- 

dukewane do baróze niskich granie. 

7. Rząd pelski prowadzi politykę ścisłej 
oszczędncści. Stosowane t budżetowanie 

miesięczne, załceone w swoim ezasie przez ek 
spertów amerykańskich. Daleko idące oszczę 
dnęści zastały uczynione we w kich dzia 
łach budżetu. Zminejszono ilość urzędników, 
skasowano szereg urzędów, w tem 2 mini- 
sterstwa, uposażenia urzędników  państwo- 
wych zostały obniżone od 26 — procent. 
dzięki tym wysiłkom faktyezne wydatki pań 

    

   

    

„Daniel* Wyspiańskiego w teatrze im. Żeromskiego. 

  Inego z b, zaba! 

vzdok buntu uciŚ- 

stwa, które w okresie budżetowym 1929-30 
wynosiły miljonów dolarów 336, czyli mil- 
jenów zł. 2991, a w okresie 1930-31 jeszcze 
miljonów dolarów 315, czyłi miljonów zło- 
tych 2810, w okresie budżetowym 1931-32 wy 
niesły już tylko miłjonów dołarów 277, ezyli 
miljonów złotych 2466, a za pierwsze 6 mie 
sięcy okresu 1932-33 miljonów dolarów 126, 
czyli mlijonów złotych 1128, Poważne o0sz- 
czędności zostały również zrobicne w wydat 
kach jednostek samorządowych. Spadek do 
chodów jednak, tak państwowych jak i sa- 
morządowych był jeszeze silniejszy, pomimo 
że w tym ckresie został nałożony Szereg no 
wyeh podatków. Faktyczne dochody wynosi 
ły w okresie budżetowym 1929-30 miljonów 
dólarów 339, czyli miljonów złotych 3.030, 
w kresie 1930-31 miłjonów dolarów 308, 

czyli miljonów zł. 2.748, zaś w okresie 
1931-32 miljonów dclarów 254, czyli miljo 
nów zł. 2262, a za pierwsze 6 miesięcy okre 
su 1932-33 miljenów dolarów 113, czyli mił 

jenów złotych 1007. Z powyższych cyfr wy- 
nika, że deficyt za okres budżetowy 1930-31 
wyniósł miljonów dolarów 7, czyli miljonów 
złotych 62, w okresie 1931-32 miljonów doła 

rów 23, czyli niiljonów złotych 204, za pierw 
sze półrocze bieżącego okresu budżetowego 

wyniósł miłjonów dołarów 13, ezyli miljo- 
nów złotych 121, eo zmusza do stosowania 
dalszych oszczędności. 
- 8, Utrzymanie równowagi budżetowej nie 
tylke w granieach budżetów rocznych, ale 
i miesięcznych jest dla Polski niezbędne wo 
bec rezerw kasowych z jednej strony, a z 
drugiej strony sytuacji wewnętrznego rynku 
pieniężnego, nie pozwalającego na pokry 

wanie wydatków w drodze operacyj kredy- 
towych, choćhy krótkoterminowych, które: 
mi to możliwościami dysponują rządy gdzie 
indziej. Niemożność ta jest spowodowana w 
dużej mierze wyeofaniem  krótkotermino- 
wych kapitałów zagranicznych, które praco 

wały w kraju. Jak było już wspomniane, 
Pelska nie wprowadziła ograniczeń dewize- 
wych. Wprowadzenie jednak takieh ograni- 
z przez sąsiednie państwa było powodem. 
že odpływ obcych kapitałów krótkotermino 

wych z Polski był stosunkowo bardzo znacz 
ny i wyniósł ponad 50 miljonów w słosun- 
ku do stanu z 1930 roku. Przy takiej sytuaeji 
ryski wewnętrznego, każdy znaczniejszy wy 
datek, któryby powiększył deficyt miegięcz 
nego budżetu, musiałby spowodować dezor 
ganizację aparatu państwowego. 

9. Utrzymanie stałości waluty wymagało i 
wymaga dalekc idącej deflaeji, Dzięki takiej 
pelityce Bank Polski utrzymuje nakazaną 
statutem proporeję między pokryciem a © 
biegiem, zapewniające zachowanie parytetu 
przez złotego i możliwość wywiązywania się 
z zobowiązań zagranicznych na przyszłość. 
Jadnakże równowiga w tej dziedzinie osią- 
gnięta została na bardzo niskim poziomie ©- 
biegu i pokrycia, Obieg biletów Banku Pol 
skiego w końcu 1930 roku wynosił miljonów 
dolarów 183, ezyli miljonów złotych 1628. 
na 20 listopada 1932 r. — miljonów dolarów 
108, czyli miljonów złotych 966. Pokrycie w 
złocie i dewizach w końcu 1930 roku wyno 
siłe miljonów dolarów 107, czyli miljonów 
złotych 957, na 20 listopada 1932 roku — 
mil, dolarów 60. czyli miljonów zł. 537. 
Pckrycie obiegu i natychmiast płatnych zobo 
wiązań wynosiło w procentach na koniee 
1930 roku 60,3 proe., na 20 listopada 1932 r. 

        

„45 proc. Utrzymanie pokrycia przynajmniej 
na poziomie obeenym winno być uważane za 
nieodzowne dla zachowania stałości waluty 
i możliwości dokonywania wypłat zgraniez 
nych. Transter sumy, przypadającej 15 grud 
nia, mógłby pociągnąć pod względem tyn: 
hardzo ujemne kosekwencje. 

10. Wobec całkowitego zahamowania mię 
dzynarodowej cyrkulacji kapitałów Polska 
może pokrywać swe płatności zagraniczne 
tylko dzięki eksportowi swych towarów, Ek 
sport ten napotyka na coraz większe trud 
naści. Eksport polski — w przeważnej mie 
rze rolniczy i surowcowy — szczególnie się 
zdeprecjoncwał na skutek spadku cen. Cyfry 
wywozu i przywozu polskiego ilustrują ten 
stan rzeczy. 

Wywóz w reku 1928 wyniósł miljonów 
dclarów 288, czyli milionów złotych 2508, w 

[1931 — miljonów dołarów 221, czyli miljo- 
nów złotych 1879, za 10 miesięcy 1932 r. — 
miljonów dolarów 100, czyli miljonów zł. 
890. Przywóz de Polski: w 1928 roku miljo 
nów dolarów ?77, ezyłi miljonów złotych 
3372, w 1931 roku miljonów dolarów 165, czy 
li miljonów złotych 1468, za 10 miesięcy 

  

  

1932 r. miljonów dolarów 80, czyli miljonów 
złetych 713. W| ostatnich latach czynne sal 
do bilansu handlowego uzyskiwane bylo 
przez Polskę tylko dzięki ograniczeniu do 
minimum konsumcji wewnętrznej artykułów 
importowych -- 39% procent polskiego wy- 
wezu idzie na rynki, gdzie stosowane są prze 
pisy dewizowe, 26 proc., na rynki, gdzie wa 
luta uległa deprecjacji. Należy zaznaczyć, 
że właśnie te rynki są naturalnemi rynkami 
zbytu Pclski: pierwsze, jeżeli chodzi o eks 
port dregą lądową, drugie — dla eksportu 
drogą morską. Kontyngentowanie importu, 
zakazy przywozu oraz wysokie barjery cel 
ne napotykane są przez eksport polski na 
nieomal wszystkich rynkach. 

  

11. Stosunki handlowe Polski ze Stanami 
układają się w ten sposób, że Polska kupuje 
10-krotnie więcej, niż sprzedaje w Stanach 
Zjednoczonych. W; latach 1927-28 wynikają- 
ee stąd saldo na korzyść Stanów Zjednoczo 
nyeh było pokrywane dzięki dopływowi do 
Polski amerykańskich kapitałów długoter- 
minowych. Poważną również rolę w bilansie 
płatniczym Polski odegrały przesyłki pienięż 
ne emigrantów polskich, csiedłających się w 
Stanach Zjednoczonych. Od reku 1929 do-- 
pływ kapitałów amgerykańskich do Polski u- 
Stał, Ograniczenie emigracji de Stanów Zje- 
dnoczonych, istniejące od rcku 1922, poza 
innemi ważnemi konsekwencjami dla Poiski, 
zaczęło powcdcwać spadek przesyłek pienięż 
nych emigrantów, Obsługa zaciągniętych w 

Stanach Zjednoczonych przez rząd i samorzą 
dy polskie pożyczek rynkowych (market lo- 
ans) wymaga stałych rocznych płatności, wy 
noszących rocznie ekoło miljenów dolarów 
14, czyli miljonów złotych 130. Bilans płatni 
czy Pelski w stosunku do Stanów Zjednoczo 
nych wykazuje bardzo poważne saldo na ko- 
rzyść tych ostatnich. Za okres 3 lat — ra 
1929 do 1931 włącznie saldo te wyniosło na 
korzyść Stanów Zjedncezonych miljonów do 
larów .103, czyli miljenów złotych 919. Na 
sumę tę składają się: saldo biłansu handła- 
wege miljonów dolarów 84, czyli miljonów 

złotych 744, obsługa pożyczek rynkowych 
miljonów dołarów 43, czyli miłjonów złotych 
388 craz spłata długu wobec rządu miljo- 
nów dolarów 14, czyli miljonów złotych 121, 
od których została odjęta kwota przesyłek 
pieniężnych emigrautów Polaków, dokona- 
nych w tym samym okresie, wynosząca mil- 
jenów dolarów 38. czyłi miljonów złotych 
334. W; bieżącym roku saldo płatnicze he- 
dzie również na korzyść "Stanów Zjednoczo- 
nych i wyniesie okcło miljenów dolarów 18, 
czyli miljonów złotych 162 (saldo bilansu 
handlowego miłjonów dolarów 11, czyli mił- 
jonów zł. 100, obsługa pożyczek rynkowych 
miljonėw dołarów 15, ezyli miljonów zł. 133. 
przesyłki emigrantów miljonów dołarów 8, 
czyli miljonów złotych 71). Z powyższych 
eytr jasne wynika, że Polska dia pokrycia 
swych płatności wobec Stanów Zjednoczo- 
nych, które nawet bez rat z tytułu długu wo 
bee Stanów Zjednoezonych są bardzo znacz- 
ne, musi uzyskiwać odpowiednie czynne sal- 
do handlowe z innemi krajami, Jak to było 
wskazane powyżej, staje się to obeenie c0- 
raz trudniejsze, Powszechnie objawiająca się 
tendencja państw, które dotychczas miały 
nadwyżkę przywozu, de wyrównywania 
swych bilansów handlowych na zero winna 
być również brana pod uwagę. 

12. Troska 6 zachowanie zdolności płat 
niczej kraju, x w szezególności © zapewnie- 
nie na przyszłość możliwości dalszego inte- 
gralnego regulowania wszelkich zobowiązań 
zagranicznych, wynikających ze stosunków 
handlowych i pożyczek, zaciągniętych na ryn 
ku, a w pierwszym rzędzie na rynku amery 
kańskim, jest powodem zwrócenia się rządu 

polskiego do rządu Stanów Zjednoczonych 
w sprawie odroczenia płatności raty. W, świet 
le przytoczonych cyfr staje się oczywistem. 
że korzyści, jakie stąd wynikają dla obywa 
teli Stanów Zjednoczonych wielokrotnie prze 
wyższają te obciążenia, któreby mogło dla 
nich pociągnąć zapłacenie raty. Rząd polski 
jest głęboko przekonany, że stanowisko jego 
spotka się z eałkowitem zrozumieniem w 

Stanach Zjednoczonych i że rząd i Kongres 
zecheą rozważyć przychylnie sprawę odro 
czenia raty odsetek, płatnej 15 grudnia. 
Rząd polski oświadcza gotowość zakomuni 
kowania wszełkiech dalszych danych i tnfer 
macyj, któreby mogły się okazać potrzebne 
©rzz elfętnie rozważy wspólnie z rządem 
Stanów Zjednoczonych formę, w jaką to ad 

rceznie mogłoby być ujęte. 

        

  

Ostatnia spłata. 
Wspólne stanowisko Francji i W. Brytanii. 

PARYŻ (Pat). Czynn'ki dyplomaty 
czne pracują obecnie nad ostalecznem 
sformułowaniem wspólnej decyzji W. 
Brytanji i Francji w sprawie długów 
wobec St. Zjednoczonych. 

Według kół dobrze poinformows- 
nych decyzja ta w głównych zarysach 
będzie miała następującą formę: W. 
Brytanja i Franeja są zdecydowane za 
Macić 15 grudnia ratę Stanom Zjedno 
czonym. Obydwa mocarstwa postano 
wią jednak zgodnie oświadczyć, że 
spłata ła jest ostatnią jaka będzie do- 
konana Stanom Zjednoczonym na pod 
stawie układów zawartych poprzednio 

    

  

  

między trzema państwami. Natych- 
miast po uiszczeniu raty oba państwa 

płatnicze zamierzają zażądać jak naj- 
prędzej zwołania konferencji angie|- 
sko-francusko-amerykańskiej celem 
rozpatrzen'a nie redukcji obecnych 2› 
bowiązań, lecz ostatecznej likwidacj: 
operacyj biorąc za podstawę układ lo- 
zański oraz należność 18 miljardów 
należnych od Rzeszy z tytułu repara- 
cyj, a których przekazanie wierzycic- 
lowi amerykańskielmu spowodował» 
by ostateczne rozwiązanie kwestji dłu 
gów wojennych. 

    

    

W sobotę 10 b. m. w trzecią bolesną rocznicę zgonu 

s: NAPOLEONA ROUBY 
odbędzie się msza $w. w kościele św. Jakóba o godz Śrej rano, 
o czem powiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych 

RODZINA. 

  

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Asy i króle naszego przemysłu i handlu 
zebrały się przed paru dniami w Warszawie, 
by przedyskutować nowy program gospodar- 

czy, który ma poprawić sytuację... Czyją? 
Odpowiedź zostawiam sądowi czytelnika. —- 
Wi każdym bądź razie asy i króle były zado 
wolone. 

Twórcą nowego programu jest Izba Prze 
mysłcwc—Handlowa w Warszawie, na czele 
z prezesem Cz. Klarnerem. Sama firma 2 
ra projektu zgóry kazała pnrzypuszcz: 
ten mowy twór będzie zlepiony na wzór i pa 
dobieństwo słynnej recepty „Lewjatana* 
Przypuszczenia nasze sprawdziły się. Wys 
czy opdkreślić takie eharakterystyczne mo- 
mienty tego projektu: 

Płace oraz czas pracy winny być uełasty- 
cznione... „winy być ustalone w drodze bez 
pośrednich indywidualnych umów o pracę, 
pomiędzy pracodaw pracownikiem, za- 

niechaniem regulow: ich w drodze umów 
zbiorowych i z calkowitem wykluczeniem 

czynników zewnętrznych*.. Słowem: precz 
kami s'odowemi i różnemi ubez- 

pieczeniami i niech ż kartele, bo co się 
1 nych cen — ujęte są one wytwor 

y: w zakresie cen 
ь zanych wskutek poro- 

zumień syndykackich, względnie kartelo- 
wych. sfery zainteresowane winny stosować 

wszell ysiłki w kierunku dalszej racjo- 
nalizacji produkcji, celem jej polanienia ; 
uszlachetnienia. I nic więcej! Czyli: wolność 
gospodarcza w ustalaniu płac — zaś przy- 

mus kartelowy „sztywnych* cen. Żyć a nie 
umiera! 

Wi dalszym ciągu już bez osłonki czy 
osłodki mówi się wprost o obniżenia wyna- 
grodzenia za godziny nadliczbowe, o. wpra- 
wadzenie 48-godzinnego tygodnia pracy, 6 
skrńcenie robotnikom urlopów i t. pod. 

WZORCEM 

    

   

   

   

  

   

> 

  

     

  

   
  przemysłowych „zwią 

   
   

Dość ciekawie rozwiązuje projekt kwe- 
stję załegłości podatkowych. Według nowego 
programu — wszystkie zaległości trzeba 
oskrobać z nieściągalnych sum, następnie: 

skreślić wszelkie odsetki i kary za zwłokę i 
wreszcie scalić należności skarbowe i sama 
rządowe na dzień 1 stycznia 1932 roku, Ob- 
liczona w ten sposób należność byłaby spła 
cana w ciągu 5 lat wplatami rocznemi, wy 
noszącemi conajmniej 10 proc. całej sumy 
zaległej. Przyczem każda spłacona rata była 
by žarachowana podwójnie. Ażeby zaś za- 
chęcić płatników do spłat bieżących należ- 
ności — trzebaby wydać bony nominałnej 
wartości w wysokości 10 proc. sum wpłaca- 
nych. Temi bonami po pewnym czasie moż- 
naby było płacić podatki bieżące i regulować 
zaległe. W! rezultacie Skarb byłby poszkodo. 
wany. 

   

Kryzys rolniczy postępuje w milowych 
butach. Wystarczy uświadomić sobie noto- 
ryczne staczanie się 'cen produktów rolni- 
czych. Jaskrawy obraz daje porównanie cen 
żyta z roku 1928—29 z cenami obecnemi, De 
filada cen rolniczych na giełdach  świate- 
wych przedstawiałaby się następująco: (Ce- 
ny liczą się za 100 kg. w dolarach). 

Pszenica w roku 1928—29 kosztowała w 
Chicago 4,40, w Berlinie 5,21, w Warszawie 
i Poznaniu — 5,18 w listopadzie zaś rb. ceny 
wynosiły zaledwie: w Chicago 1,68, w Berli- 
nie 4,75, w Warszawie i Poznaniu 2,84, 

Żyto w roku 1928—29 kosztowało w Chi- 
eago 4,11, w Berlinie 4,89, w Warszawie i 
Poznaniu 3,45. W! listopadzie rb. ceny p»- 
spadały w Chicago do 1,17, w Berlinie 3,75, 
w Warszawie i Poznaniu 1,76. 

* * * 

Acroplany šwietnie nadają się do zasie- 
"wania pól. W! tej dziedzinie poczyniono do- 
świadczenie w Rosji Sowieckiej. Jesienią 
1931 roku obsiano z samolotów przeszło 4 
tys. hektarów piaszczystej pustyni w Da- 
giestanie specjalnym gatunkiem owsa, w celu 
zatrzymania lotnych piasków i uzyskania 
nowych terenów uprawy roślin pastewnych. 
Wyniki były zadawalniające. Siew Inu z sa- 
molotów wyzakał wyższość nad zwykłym sie 
wem. Jeden samolot zasiewał 10 hektarów 
na godzinę, Urodzaj był o połowę lepszy. 

Samoloty umożliwiają dokonywanie bar- 
dze wczesnege siewu, gdy z powodu rozmięk- 
łej po roztepach gleby nie można jeszcze 
używać ani traktorów, ani żywej siły pocią 
gowej. 

Rozpylanie środków* przeciw szarańczy, 
lub siarki, jako środka przeciwko rdzy zba 
żowej, zapomocą użycia samolttu, podnio- 
sło urodzaj o 257— do 30 proc.     

  

Litwa chee związać ze sobą Kłajpedę na- 
zawsze. W! tym celu zbudowano newą linję 
kolejową łączącą Kłajpedę przez Kretyngę, 
Telsze i Szawle z Kownem, Znaczenie tej 

jej linji jest olbrzymie. Skraca ona odleg 
; Kownem o portem kłajpedzkim 

„i calkowieie biegnie przez tery 
terjum litewskie. 

Nowa linja kolejowa stwarza korzystne 
meżliwaści połączeń kolejowych Kłajpedy 
przez Dźwińsk z hinterlandem sowieckim, 
co ma dla handlu ZSRR. znaczenie specjalne, 
gdyż Kłajpeda jest najdalej na północ poła 
żonym portem na Bałtyku, który w zimie nie 
zamarza, Pozatem specjalnie będzie korzysta 
ła z tej linji Żmudź (okręg Telsz), która by- 
la dotychczas pozbawiona zupełnie dróg że- 
iš 

   

  

   ilizacja Litwy postępuje. — ezang. 

Zniżka stopy procentowej 
w Łotwie. 

RYGA (Pat). Sejmowa komisja bu 
dżetowa uchwaliła obniżenie stopy 
procentowej od pożyczek krótkotermi 
nowych do 8 proc. rocznie. 

GIELDA WARSZAWSKĄ, 
Londyn 28,72—28,62; 

: 8,905; 'Paryż 34.86 — 
ja 171.70 — 171,27; Włochy 

; Berlin w obrotach prywatnych 

          

   

212,15. 
AKCJE: Bank Polski 87,50; Cukier 15,25. 
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30-lecie Pogotowia 
- Ratunkowego. 

: ё sj e 

W dniu 8 Śrudnia w skromnych 

ramach wewnętrznych obchodziło po 

gotowie ratunkowe 30-lec.e swego ist 

nienia. Z uroczystością tą zbiegło zę 

święcenie nowego lokalu w muracu 

potranciszkańskich. : 2 

Schludny lokal pogotowia na przy 

jęcie gości przystroł się odświętnie. 

U wejściowej bramy powiewały flagi 

o barwach państwowych, wewnątrz 

kwiaty i zieleń. Na uroczystość przy- 

byli p. wojewoda  Beczkowicz, z Tu- 

miena magistratu w.ceprezydent 

Czyż, n'estrudzony działacz na niwie 

społecznej ławnik dr. Safarewicz, о- 

raz jeden z założyc eli pogotowia hr. 

WI. Tyszkiewicz. 2 

Uroczystość: rozpoczęto od poś- 

więcen'a lokalu, którego dokonał ks. 

Kulesza, poprzedzając je krótkiem 

przemówieniem 0 zasługach i pełnej 

poświęcenia samarytańskiej pracy po 

gotowia. . : . 

Ро poświęcen-u głos zabiera р. ® 8 

jewoda Beczkowicz, podkreśla jąc rów 

nież pełną of.arności pracę twórców i 

personelu pogotowia. : 

Zkolei dr. Safarewicz imieniem Ma 

gistratu, jako długoletni pracown k DE 

gotowia kreśli jego dzieje i A: 

pracy, podnosząc przy tem zasługi naj 

skromnicjszych nawet san-tarjuszy. 

Po przemówieniu wiceprezydenta 

Czyża dr. Trzeciak w krótk'ch sło- 

wach podziękował. wsz stkim obec- 

mym za przybyce, poświęcając gros 

uwagi wysiłkom jakie trzeba było wło 

żyć. by dz:ałalność pogotow-a mimo, 

zdawałoby się  nieprzezwyciężonych 

trudności pchnąć na normalne tory. 

Zebrani na wniosek mówcy uczelii 

przez powtsan'e pamięć pracowników 

którzy dziś nie żyją i zgotował owac 

ję obecnemu założycielowi hr. Ty 

kiewiczowi. Poczem zabrał głos ten 0- 

statni kreśląc genezę powstania To- 

warzystwa Doraźnej Pomocy Lekars- 

kiej w Wilnie 

Uroczystości jubileuszowe zakoń- 

czył referat dr. Szemisa o dziejach po 

gotowia ratunkowego zagranicą i w 

Polsce. : 3 

' Nie można pominąć miłczeniem 

momentu, który na obecnych zrobil 

wielkie wrażenie. Dostojnikowi państ 

wa w osobie p. wojewody przedstawie 

ni zostali dwaj najstarsi pracownicy 

pogotow:a, pracujący od chwili założe 

nia tegoż, Michał Czerniewski i mają 

cy 27 łat służby Władysław Czern'uk. 

Ze swej strony życzymy pogoto- 

wiu ratunkowemu dalszego pomyślne 

go rozwoju. 

        

   

  

    
   

        

  

  

  

  

   

'W. KIEWLICZ i S-Ka 
Wilnó, Mickiewicza 19, tel. 1-46 

sprzedaż 

WĘGLA GORNO- 
` ŠLĄSKIEGO 

| KONCERNU GIESCHE sP. AKC. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowanych wozach 

RZA kato a 

*"Nowy typ samolotu. 
HAMBURG. (Pat). Rozpoczęto tu trudne 

łoty na samolocie nowego typu. Samołot ten 

rczwijający bez trudu szybkość 300 km. na 

godzinę ma podwozie, które w czasie lotu 

možė być wciągane w kadłub aparatu, dzięki 

temu znacznię zmniejsza się cpór powietrza 
zwiększając przez to prędkość. Niemieeka 
Luithanza zamierza używać tego typu samo 

16tu do. pośpiesznej służby miedzymiastowej. 

  

  

Rada Ligi 
Nieprzyjęcie raportu w Spr. 
GENEWA (Pat). Rada Ligi Naro- 

dów zebrała się w piątek po południu 
M. in. Rada zajęła się raportem ko 

mitetu rady w sprawie reformy rolnej 
w Polsce. Komitet stwierdza, że w o0- 
statnich latach nastąpiła częściowa re 
ktyfikacja dysproporcji, istniejącej po 
między udziałem w reformie rolnej po 
siadaczy ziemskich nałeżących do wię 
kszości i posiadaczy ziemsk'ch mniej 
szościowych, dysproporcji spowodo- 
wanej tem, że wielka własność ziems- 
ka, która miała w pierwszym rzędzi» 
podlegać reform'e rolnej —- należy po 
większej części do Niemców. Komitet 
proponuje wstrzymanie wywłaszcze- 
nia 5.500 ha w województw e poznań 
skiem i 3.900 ha w województwie pa- 
morskiem. Proponując metodę global 
ną załatwienia sprawy, komitet odrzu 
ca metodę indywidualną rozpatrzenia 
poszczególnych wypadków wywłasz- 
czeń posiadaczy mniejszościowych. 

W: dyskusji pierwszy przemaw ał 
v Neurath domagając się zamiast glo 
balnego załatw'enia sprawy indywidu 
alnego rozpatrzenia poszczególnych 
wypadków. W* konkluzji oświadcza, 
że raportu nie przyjmuje. Z całego je 

„0 wolne od ograniczeń 
BERLIN (Pat). W sali dawnej izb 

panów odbyło się wczoraj zgromadze 
nie manifestacyjne pod hasłem: „O 
wolne o dograniczeń lotnictwo dla Nie 
miec*. W zebraniu tem wzięli udział 
liczni przedstawiciele niemieckich 
związków lotniczych, sportowych, b. 
żołnierzy frontowych i przysposobie- 

kowego młodzież Mówcy 
domagal: się zniesienia wszelkich ogra 

    

    

    

КОВЕ 

Narodów. 
reformy rolnej w Polsce. 
go przemówienia przebijała wyraźna 
tendencja wyolbrzymienia tej drobnej 
sprawy. Rząd niemiecki usiłuje nadać 
rozgłos poszczególnym drobnym spra- 
wom mniejszościowym celem wykaza 
nia konieczności utrzymania trakta- 
tów mniejszościowych. 

Odpowiadając v. Neurathowi zab- 

rał głos delegat Połski Raczyński. Po- 
dziękowawszy członkom komitetu za 
poświęcenie tyle czasu tej sprawie, ma 
łoważnej samej w sobie, ale która sta- 
ła się drażliwą i skomplikowaną na- 
skutek taktyki n/emieckiej, minister 
Raczyński stwierdził, że wobec odrzu 
cenia raportu przez reprezentanta 
Niemiec, rozwiązanie proponowane 
przez ten raport upada i praca człon 
ków kom/tetu staje się bezprzedmioto 
wa. 

Sprawozdawca, reprezentant Japo- 
nji Nagaoka, wyrażając ubolewanie z 
powodu veta Neuratha, zapropono- 
wał odroczenie sprawy celem umożli- 
wienia komitetowi Rady ponownego 
zbadania sprawy w świetle uway, 
przedstawionych przez reprezentanta 
Niemiec. 

lotnictwo dla Niemiec". 
niczeń traktatowych krępujących lot 
mictwo niemieckie. W demonstracį' 
tej wziął również udział minister ko- 
munikacji Rze: bar. v. Ruebenach, 
który wypowiedž'al kategorycznie 
przeciwko wszelkim projektom u- 
międzynarodowienia lotnictwa cyw'l- 
nego, jako nowemu źródłu ogran'czeń 
dla lotnictwa niemieckiego. 

      

Sukces hitlerowców w Reichstagu. 
BERLIN (Pat). Reichstag przyjął 

dziś-w trzeciem czytaniu kwalif. kowa 
ną większością 404 głosów przeciwko 
127 projekt ustawy o zastępstwie pre- 

Plondrowanie sklepów w Berlinie. 

zydenta Rzeszy. Projekt ten został zła 
żony przez narodowych socjalistów. 
Przeciwko ustawie głosowali komun'- 

ści i niemiecko-narodowi. 

Rabunki wśród białego dnia. 
BERLIN. (Pat). W; ciągu: wczorajszego. po 

południa splondrowano w Berlinie kilka skle 
pów z żywnością. Napady te w poszczegól- 
nych wypadkach miały zupełnie podobny 
przebieg. Grupy wyrostków, w Mezbio zaled 

NA DALEKIM 

wie kilka osżb steroryzowawszy person. sprze 
dający, odehodziły oebładowane łupami, W 
jedynym wypadku oprócz towaru zabrano 

również eałą zawartość kasy. Nigdzie nie 
zdołano zatrzymać sprawców kradzieży. 

WSCHODZIE. 
Ostry bojkot towarów japońskich. 

TOKJO (Pat). Chiński związek 
„Zbawienia narodowego” przyjął uch 
wałę, domaga jącą się ka.y śm erci dla 

wszystkich kupców chińskich, pozosta 
jących w stosunkach z Japończykami, 
łub sprzedających towary japońsk'e. 

Dalszy los internowanych żołnierzy chińskich. 
MOSKWA' (Pat). * Internowany 

przez władze sowieckie dowódca po- 
wstańców mandżurskich gen. Su-Ping 
Wen wraz ze sztabem otrzymał poz- 
wolenie na opuszczenie terytorjum 

związku sowieckiego i na udanie s'ę 
do Europy. Część internowanych żoł- 
rierzy armji Su-Ping-Wena miała wy 
razić życzenie pozostania i os'edlenia 
się w Rosji sowieckiej, 

  

Żona uratowała męża od stryczka. 
Wi dniu wczorajszym żona znanego w 

Wilnie kupea Sz. F. (Sawełska 8) posłyszału 
w pokoju męża jakiś trzask, Gdy cheiała 
wbiee do pokojn okazało się, iż drzwi są 
zamknięte na kłuez. Podejrzewając, iż stało 
się jakieś nieszczęście wyrwała drzwi i gdy 
weszła do pokoju, eczem jej przedstawił się 
ckropny wldok. Na sznurze przymocowanym 
do żelaznego haku w šelanie wisiał jej mąż. 
Na szezęšcie kobieta nie straciła przytom- 

  

WSPÓŁCZESNA TURCJA. 
27 listopada 1932 r. w związku kul 

turalno-oświatowym Tatarów w Wi. 
nie odbył się drugi zkolei w roku bie- 
żącym odczyt poświęcony Turcji. Tym 
razem odczyt p. t. „Wspomnienia z 
podróży w Turcji w r. 1929“ wygłosił 
docent uniwersytetu poznańskiego dr 
Tadeusz Vetulani, kierownik Zakładu 
hodowli zwierząt Uniwersytetu Stefa 
na Batorego. Naskutek polecenia Po!- 
skiej Akademji Umiejętności ; Depar- 
tamentu Szkół Wyższych M. W. R. i 
O. P., dr. Vetulani odbył przy popar- 
ciu naszego M. S. Z. w jesieni 1929 r 
podróż naukową do Turcji; w myśl 

iej Akademj: Um'e- 
$ „ p. Vetulani miał 

za zadanie uzupełnić w Turcji mater- 
jały do badań mad pochodzeniem ko - 
nia, zbadać typy rodzimych ras anato 

i ch zwierząt domowych i przy- 
niektórych owadów; po- 

dróż powyższa trwała około trzech 
miesięcy, przyczem uczony nasz zwie- 
dził Stambuł, Angorę, Eskiszehir, Czif 
teler, Brussę, Karadżabej, Balekesir, 
Balję, Smyrnę i Konję z okol'cami, za 
głębiając się nieraz dość daleko w 
głąb tureckich prowineyj. Przebieg 
iwyniki badań i spostrzeżeń facho- 
wych stanowią przedmiot specjalnej 
publikacji; obecaie zaś prelegent po- 
dzielił się ze słuchaczami wrażeniami 
natury ogólnej, jakie przywiózł z pięk 
nej Turcji, z kraju w którym senty- 
ment dla narodu polskiego tętni tak 
żywo. 

Prawdziwą niespodzianką bylo, 
stwierdza dr. Vetulani, że we wszyst- 
kich warstwach społecznych, z jakie- 
mi w Turcji on się spotkał, a więc za- 
równo wśród osób czołowe zajmują- 
cych stanowiska, jak wśród ogółu in 
teligencji, a także wśród mieszczan i 
włościan nazwa „Lehistan* lub „Ро- 
lonja** bymajmn'ej nie jest obcą, mie- 
znaną, ale że wręcz przeciwnie, nazwę 
naszej ojczyzny wymawiano ze szcze- 

  

  

    

    

   

  

     

    

rą symipaiją. Jedni podkreślali histo- 
ryczną solidarność okazaną nam 
przez Turcję w tragicznych chwilach 
naszych dziejów, drudzy  bitność i 
waleczność maszego marodu,  nni 
wspólnotę pochodzenia lub pewne 
analogje ciężkich momentów jakie 
Polska i Turcja przeżywały. 

Specjalną uwagę zwrócił nasz po- 
dróżnik ną Ankarę (Angorę) — coraz 
silniejszem tętnem pulsujące serce 

— miasto, które ze starej sel- 

ciej cytadeli szybko rozbudowy- 
wane żelazną energją Gazi Kemal-pa 
szy — przeistoczyło się w stolicę pań 
stwa; powstały tu ostatniemi czasy 
całkiem nowe dzielnice, a'w jednej z 
nich na fasadzie nowego stylowego 
gmachu poselstwa polsk ego rozpięty 
do lotu nasz Biały Orzeł, któy prze- 
jeżdżającemu obok Kemalow--paszy 
zwiastuje niejako że wrócił wresz- 
cie poseł z Lehistanu. + 

Prelegent podkreśla malowniczą i 
bardzo ciekawą przyrodę turecką, pię- 
kny charakter i obyczaje narodu turec 
kiego. W Turcji w której starsi oraz 
młodzi mężczyźni przemawiają do sie- 
bie: „synu*, względnie „ojcze”, mło- 
dzieńcy „braciszkuć lub „bracie*, gdzie 
wyraz „pan wśród nich nie ma miej- 
sca, a wszyscy tworzą jak gdyby ro- 
dzinę, — solidarność, braterstwo i 
wzajemna dobroć dają się obserwować 
na każdym kroku, czy to w stadninie 

rządowej w Karadżabej, gdzie dało się 
obserwować tok życia i pracy większe- 
go zbiorowiska ludzi, czy to na wsi w 
sposobie życia chłopa tureckiego, wszę 
dzie daje się obserwować te siły mo- 
ralne, które wyzwołone z okresów suł- 
taństwa prowadzą dziś Turcję ku lep- 
szej przyszłości; szczególnie rzuca się 
w oczy skromność Turków w wymaga 
niach i obejściu, wolna od cienia wszel 
kiej bufonady. Turek nie wstydzi się 
mówić, że mu czegoś brak, że go na 
coś nie stać, że odbudowa państwa do- 
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ności i nożem przecięła sznur. Denat jeszcze 
żył. 

Zawezwany na miejsce wypadku lekarz 
zdołał desperata uratować. 

Jak się okazało trzask, który uratował sa 
mebójeę spewodowany został uderzeniem pa 
dającego na podłogę taburetu, który odep 
ehnął nogą samcbójea po założeniu pętli na 
szyję. fe] 

piero w początkach, że stąd liczne je- 
szcze luki. W Karadżabej, gdzie jak 
zresztą w Turcji całej, czuł się dr. Ve- 
tulani jak w Polsce, nie można popro- 
stu nadziwić się tym bratnim stósun- 
kom, w'ążących podwładnych z zwierz 
chnikami; cały zespół administracyjny 
razem pracuje w zgodnych wysiłkach, 
razem zasiada do stołu i strawy a w 
wolnych od pracy chwilach spędza 
czas bądź to na wspólnych pogawęd- 
kach, bądź też wsłuchując się w smęt- 
ne tony muzyki tureckiej, We wzajem- 
nych stosunkach dyrektora i podwład- 
nych nie widać sztucznej wyniosłości, 
ani z drugiej strony uniżoności czy też 
pochlebstwa; wzajemny szacunek jest 
prawem, ale zarazem przywilejem 
wszystkich. Wrodzona kultura turec- 
ka nie pozwala też wynosić śmieci po- 
za własne gniazdo; jest to opanowanie 
własnych namiętności, ugruntowane 
na fundamentach głębokiej etyki i za- 
let moralnych. 

  

Mimo wpływów klimatycznych 
sprawiających, że społeczeństwo turec- 
kie jest bardziej gorące uczuciem ra- 
czej, aniżeli zewnętrznemi przejawami 
temperamentu, należy stwierdzić, że 
jest ono zarazem bardzo pracowite. 
Poczucie dumy narodowej, płynącej z 
uniezależnienia się z pod wpływów 
obcych, usiłowania, zmierzające do 
umocnienia kulturalnych i gospodar- 
czych podstaw odrodzonej ojczyzny, 
są niewąpliwie źródiem tej uderza- 
jącej wprost „radości pracy”, jaką na 
nażdym niemal kroku można dziś ob- 
serwować wśród bardzo patrjotyczne- 
go społeczeństwa Turcji. Pracuje tedy 
dziatwa szkolna, która pokazuje z du- 
mą swe kajety, zapisane nowym alfa- 
betem, pracuje kupiec, bez żadnych 
ograniczeń od świtu do nocy stoją 
na straży swoich interesów, ogrodnik, 
rolnik, rzemieślnik, którzy niekiedy w 
razie koniecznej potrzeby pracują na- 
wet w dni świąteczne, a którzy poza 
tem korzystają tłumnie z wieczornych 
kursów czytania i pisania. Gdy na py 
tańia zadawane fachowcom i bada- 
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Rada Ministrów. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 9 h 
m. pod przewodnictwem  premjera 
Prystora odbyło się posiedzenie Rady 
Ministrów, na którem po przeprowa- 
dzeniu dyskusji nad sprawą długów 
międzypaństwowych rozpatrzono ki! 
ka projektów ustawodawczych. Mię- 
dzy innemi Rada uchwaliła i postano- 
wiła przedłożyć Sejmowi projekty u- 
staw dotyczących zatwierdzenia kilku 
umów między Polską a Gdańskiem. 
Ponadto Rada Ministrów powz:ęła u- 
chwałę w sprawie zatwierdzen a bilan 
su oraz rachunku zysków i 
strat przedsiębiorstwa PKP za okres 
od 1 kwietnia 1931 roku do 31 marca 
1932 roku oraz przeprowadziła dysku- 
sję i uchwal ła projekt ustawy o kon- 
wersji długoterminowych kredytów ce 
misyjnych. 

Pertraktacje handlowe 
polsko-włoskie. 

RZYM (Pat). W łutejszem ministex 
stwie spraw zagranicznych odbyła się 
rozmowa wstępna pomiędzy członka- 
mi delegacji połskiej i włoskiej celem 
zorganizowania pertraktacyj, które ro 
zpoczynają się w dniu dzisiejszym. De 
łegacji polskiej przewodniczy wicemi- 
nister Doležal. W kolach aziennika 
rzy zagranicznych w Rzymie przyjazd 
delegacji polskiej i rozpoczęcie pertra 
ktacyj handlowych wzbudziły wielk'e 
zainteresowanie, 
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Z Rosji Sowieckiej. 
I W ROSJI SOWIECKIEJ BEZROBOCIE. 

WI związku z redukeją urzędników pań- 
stwowych i pracowników miejskich przedsię 
biorstw gospodarczych poczyna się obeenie 
przejawiać w Związku Sowietów „nadmiar 
podaży pracy* jak ofiejalna terminologja 
akreśla te zjawisko, Pod tem tak dźwięeznie 
hrzmiącem określeniem ukrywa się to, co zn” 
ne jest na całym Świecie — bezrobocie, o 
którem jeduak w Rosji się nie mówi otwaer- 
cie. 

Prasę sowiecką trzeba rzeczywiście umieć 
czytać, aby się dowiedzieć, że | ten „wyma- 
rzony* kraj nawiedziony został plagą bezro 
bceia. Prasa moskiewska i leningradzka w 
swych doniesieniach o sytuneji w „biurach 
podaży* zaznacza, że w lokalach tych panu 
je eżywiony ruch. Co to znaczy? Szumnaą 
uazwą „biura podaży* nazwano zwykłe biu- 
ra pośrednictwa pracy (glełdy praey) a „oży 
wiony ruch** — to masowe zgłaszanie się beż 

robctnych. Przyczyn tego zjawiska jest wie 
le. Przedewszystkiem vredukowanie pracow 
ników państwowych i miejskich, dalej sezo 
nowy ubytek praey w rolnietwie, ogranieze 
nie pracy w fabrykach z powedu braku su- 
rówców i opału, spowodowanego bezładem 
panującym w komunikacji. 

Do miast sowieckich napływaj: w osłat 
uim ezasie clbrzymie ilości wiejskiego ludu* 
rclniezego, Rolnicy liezą na to, że jeśli pra 
tować będą w fabrykach, otrzymają przy- 
najmniej przydział żywności. Rząd, ehoclaż 
zmniejsza przydziały, przecież jakoś tako 
stara się, aby w miastaeh nie dawał się od- 
czuwć brxk ehleba, W miastach prowinejo 
ualnych aprewizaeja jest bardzo nieregułarna 
a gminy same muszą starać się o Środki 
Życiowe dla łudności. — Temu też przypisać 
należy szybki wzrost Moskwy i Leningradu 
oraz wielkich środowisk przemysłowych w 
ZSRR. Obcenie, kiedy na sowieckim rynku 
praey daje się zauważyć nadmiar sił robo 
czych, przesiedlanie to jest dla władz nadz 
wyezaj kłopotliwe. Wi sowieckich kołach rzą 
dowych cheenie rozważany jest plan, jak 
pozbawić miasta zbytecznyeh zjdaczy chleba 
1dąe w tym kierunku Sowiety wydały rozpa- 
rządzenie, mecą którego robotniey otrzymy- 
wać będą żywneść w przedsiębiorstwach w 
których praeują. W; ten sposób ma się przy 
wiązać robotników do przedsiębiorstw. Bez 
robotni w takieh warunkach zmuszeni- będa 
opuścić miasta i szukać pracy i żywności na 
wsi, co tegorocznej zimy będzie znacznie 
utrudnione. 

Kwestja walki z „nadmiarem podaży pra 
ey* w ZSRR. jest obeenie jedną z najpoważ 
niejszych trosk rządu sowieekieggo. C. p. s. 

czom tureckim, kiedy oni właściwie 
znajdują czas na wytchnienie i życie 
rodzinne, otrzymał nasz podróżnik od- 
powiedź, że Turcja na dziś i na przy- 
szłość potrzebuje przedewszystkiem 
pracy, wówczas przestają człowieka 
dziwić nawet takie osobliwości, jak 
dniem i nocą w ciąku miesiąca trwają- 
ce obsiewy pól domeny rządowej, « 
to wobec braku dostatecznej ilości tra- 
ktorów i konieczności przysporzenia 
państwu jak najwięcej dochodów. Za- 
sługuje także na uwagę skrupulatna 
i sumienna praca tureckiego urzędni- 

ka. 
Wobec takiago rozpędu i zapału 

pracy, przy równoczesnych reformach 
społecznych (m. innemi w Turcj: z0- 
stał wprowadzony szwajcarski kodeks 
cyw'lny), sławetne a przez obcych tak 
wyolbrzymione „bakszysze” tureckie, 
owa odmienna forma żebractwa czy 
łapownictwa są dzisiaj tam znikome. 
Bakszysze w formie napiwków, w n.e 
których okolicach Turcji tak dalece 
nie są zhane, że zdarza się, iż służą- 
cy względnie furman z gestem jak gdy 

by urażonego, cofa rękę przed zapła- 
tą. 

Dla charakterystyki uczciwości. 
społeczeństwa tureckiego, może posłu 
żyć choćby taki obrazek z Eskiszeh s, 
obserwowany nadto w innych miejsco 
wościach, a mianowicie: na placach 
miejskich, suchą porą jesienną, całe- 
mi dniami, odkryte i pod gołem nie- 
bem, zalegają stosy pszenicy i inne- 
go zboża przez nikogo specjalnie nie 
pilnowane i przez nikogo nietknięte. 
Turcy są narodem mawskroś uezci- 
wym, a rzadkie kradzieże są tam wo. 
góle popełniane przez element na- 
pływowy; w tych warunkach stosun- 
ki bezpieczeństwa w Turcji są zupeł- 
nie normalne; bywały wypadki, że pre 
legent zapuszczał się do wsi tu.eckiej, 
stale bez broni'i zawsze bez najmn'ej- 
szej przykrej przygody; pozatem wła- 
dze tureckie przy pomocy bardzo 
sprawnej policji i żandarmerji tęp'a 
surowo wszelkie nadużycia. 

        

  

Lotnik na Środzie. 
W| pierwszej klasie szkoły realnej Henry- 

ka Rygiera „Czerwony Dwėr“ pod Grodzi- 
skiem, niedaleko Warszawy, byt to śliczny 
blondynek z niebieskiemi oczami i zlekka 
smagłą cerą. Januszek Meissner był bardzo 
lubiany przez młodszych i starszych kole- 
gów. Dziś, po 22 latach jest również miły, 
choć oczywiście dosyć inaczej. Nie widzie!iś 
my się już przeszło dwadzieścia lat, dopiero 
tu w Wilnie na Środzie... Pan był w Czerwo 

   

"nym Dworze? Tak... Pamięta Pan?.. Razem... 
Kochana, stara szkoła... A równie kochany 
„dyrek* i jego brat, „od polskiego", poeta 
Leon Rygier... Koledzy Stefek Święcicki — 
„Sztyfcik*. — Dziś już kapitan artylerji! A 
Nowicki — „Knocik*, Janek Iwanowski, co 
też się z nimi dzieje, Przypomina Pan so- 
bie mego „Sułtana”*? Ach tak, Śliczne ogrom 
ne psisko.. A lipy, wielkie cudne lipy. So 
bieskiego wzdłuż szerokiego gościnca Gro- 
dzisk Milanówek wycięte jeszcze w r. 
19-ym... 

Jakże to Pan zaczął z tem lotnictwem? 
Ach, fuksem jakoś, dzięki fantastycznej 

chytrości i uporowi. Taki młody plutonowy 
z POW. musiał użyć nielada przebiegłości, 
żeby dostać na któryś z tych nielicznych gru 
chotów, które nam zostawili w 18 r. 
i Austrjacy. Ale przecież się udało. 
przeszkolenie w Krakowie i na front. 

„ Rezultaty widać pierwszorzędne... „Virtu- 
tr, 4-okrotny „Walecznych *... 

Lotnik i literat, Kombinaeja bajeczna! Ai 
bo lotnik-poeta. Jest i taki. Janusz Meissner 
porucznik 1-go pułku, jest powieściopisarzem 
a przedewszystkiem nowelistą, bardzo utalen- 
towanym. Wydał już niejeden tęgi literacko 
tomik, rozwijając się szybko i świetnie, 

: Na „Šrodę“ przybył z bardzo ciekawym, 
wielce skondensowanym w treści i ładnym w 
formie odczytem o lotnikach i lotnictwie ja- 
ko temacie literackim. Temat to oczywiście 
niezmiernie wdzięczny. Przebogata galerja po 
staci, wybór najosobliwszych Sytuacyj: Da 
czego tematem moich opowiadań jest tak czĘ- 
sto katastrofa. Robiono mi nawet zarzut z ie 
go powodu. Jest to jednak najmocnie. zy, naj 
znaczniejszy węzeł na osnowie życia lotnika. 
Splot iluż innych nicil... 

Doskonałem zilustrowaniem pojęć prełe- 
genta były odczytane przez niego dwa frag- 
menty z jego nowel, pierwszy opisujący 7 nad 
zwyczajną plastyką i ekspresją ewolucje po- 
wietrzne „asa* i uczucia tłumu widzów na 
dole. Drugi katastrofa... 

Potem śliczna noweła. Przeżycia dwóch 
starych wilków, a raczej jastrzębi czy orłów. 
wedle właściwszej terminołogji... Tytuł Žr 
„Załoga*, Co to jest „załoga”? To jest pilot 
i obserwator Nakreślone doskonale” postacie 
dwóch bohaterów tej noweli, tak bardzo róż- 
niących się między sobą, bardzo mocno, a je 
dnocześnie finezyjnie skontrastowane, Przygo- 
da, która jest Świetną próbą i ilustracją cha rakteru każdego z nich, odmalowana w obje- ktywnem ujęciu i w przeżyciach bardzo we- wanętrznych jednego z nich, o żywem, roman 
tycznem usposobieniu. Nakoniec—zwycięstwo! 
Wyraz bardzo subtelny i charakterystyczny. 
Pilot mruk, odludek, nadewszystko miłu ją- 
cy swoją maszynę, do swego poetycznego ob- 
serwatora, po całej wojnie i wielu latach 
wspólnej „załogi: — Czas już, żebyśmy przę- 
szli na „ty“... © 

Słuchacze oklaskiwali miłego ościa „7 
grónych sfer", niekiedy siwa: śGtiejastyci 
nie. Miła, bardzo miła Środa, mówili wycho 
dząc. ESL, 
AIDS T TTT 

Druga odpowiedž 
St. Zjednoczonych 

na notę Francji w sprawie długów. 
,BARYŻ (Pat). Sekretarz stanu 

Stimson wręczył wczoraj ambasado- 
row. francuskiemu w Waszyngtorńie 
odpowiedź Stanów Zjednoczonych na 
drugą notę rządu francuskiego w 
sprawie długów wojennych. Jak infor 
mują opublikowanie tej odpowiedzi 
nastąpi jednocześnie we Francji i St. 
Zjednoczonych w sobotę 10 grudnia. 

Katastrofalne ulewy. 
NEAPOL. (Pat). Ulewne deszcze spowodo 

wały wylewy okolicznych rzek. Trzody by- 
dlęee zostały zalane przez wylew strumienia 
Sbauzone. Wieł tysięcy nierogacizny utonęło. 
Woda spowodowała zapadnięcie się jeźdni 
na głębokość półtora mtr. oraz podmyła fun 
damenty wiełu domestw, którym grozi zawa 
lenie, Zarządzono natychmiast ewakuację za 
grożonych budynków, 3 

    

  

  

Niemcy 
Krótkie 

  

  

  

  

  

Wprost niezwykła, a przytem cał- 
kiem bezinteresowna jest usłużność 
społeczeństwa tureckiego, której do- 
znawał dr. Vatulani na każdym kroku 
swego pobytu w Turcji, usłużności tej 
doznawał nasz uczony nietylko ze 
strony tych osób, do których miał po 
lecenie, a które nie szezędziły czasu i 

trudu, lecz także od ludzi najprost- 
szych. Podkreślił dalej nasz prelegent 
tę czystość jaką zaobserwował w Tur 
cji. Przedewszystkiem daje się zauwa 

ystość osobista, do której w du 
żej mierze przyczyniają się przepisy 
religijne, dotyczące czystości i higje- 
ny; Turcy często myją ręce, szczegól- 
nie przestrzegają czystości obuwia, 
zdejmowania obuwia w razie braku 
kaloszy przy wchodzeniu do mieszka 
nia, hotele są względnie czyste, to sa- 
mo dotyczy ulic. W niektórych mia- 
stach są bezpłatne urządzenia kąp:e- 
lowe dla ubogiej ludności, a w Bruss:e 
nawet kąpiele mineralne. ; 

  

     
      

  

Następnie prelegent opowiedział » 
kilku obrazkach z własnych przeżyć 
które mogą świadczyć jak dalece 
posunięta wrodzona Turkom gościu- 
ność. Gdy gospodarz przyjmuje goŚ- 
cia, z oczu jego tryska zadowolenie z 
możności ugoszczenia go, a cóż dopie 
ro przybysza z dalekiego kraju — Le- 
histanu. 

  

    

  

Co do etyki i moralności społeczeń 
stwa tutreckiego, to stwierdza z całym 
naciskiem dr. Vetulani, że etyka i mo 
ralność są to najsilniej rzucające się 
w oczy i najbardziej ujmujące cechy 
jego charakteru; za cały czas pobytu 
w Turcji nie spotkał się tam nasz u- 
czony z najmniejszem wykroczen'em 
przeciwko moralności i obyczajności 
publicznej, Wielożeństwo w Turcji 
ustawowo zostało zniesione, a Tur- 
czynki nie zmusza się już do zakrywa 
nia swego oblicza przed « wzrokiem 
mężczyzny, coraz częśc ej spotyka się 
z nim na terenie wspólnej pracy w 

szkołach i urzędach, a dziatwa szkol- 
na uczy sę dziś razem i wychowuje 
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Mleko i whisky. 
Gdy Roosevelt został obrany, nosy Yan- 

kesów /sfioletowały z radości. Będzie wódzia! 
Ten prezydent, którego fotografowano w ba- 
senie pływackim nie znosi widocznie wody od 
wewnątrz, „woda nie wodka*; dużo nie wy- 
pijesz, a to jeszcze-trawu w brzuchu wyros- 
nie! — jak mawia pewien ziemianin wileń- 
ski... 

Ganysterom, którzy na szmuglu alkoholu 
zdobyli Roll-Royce'y i wille na, Florydzie z 
rozpaczy opadły ręce: co się słanie z tak pi; 
knie zorganizowanem przedsiębiorstwem?! Le 
galny handel nie w smak był również policji 
— każdy chce żyć... Zrozumiał to zresztą sau 
Roosevelt, i żeby nie tworzyć bezrobocia w 
tej branży, zapowiada stopniową jedynie „al- 
koholizację* stanów, Na początku lekkie pi- 
wo... imoże niektóre wina... potem dopiero 
„coś gruntowniejszego* Nie opuszczajcie rąx, 
kochani chtopcypo... 

Rąk nie opuścili. Nowy prezydent obej- 
mie rządy dopiero w inarcu. Najwyższy czas 
— „га trzy dwunasta”, jak się mówi w starusz- 
ce Europie. — Wzięto się do energicznejo 
ratunku zagrożonego reżimu: 

— Pomyślano rzecz tak. — Jeśli nie szmu- 
giel, to trudno — stwórzmy legalny koncern. 
Wykupić lokale, obsługę it. p. Trust handlu... 
wodami mineralnemi przeszedł w ręce gang- 
sterów. Trust mleczarni otrzymał kuszące pro 
pozycje. Ci jednak nie frajerzy —- sami rozu- 
mieją interes, więc się nie zgodzili. — Od 
chwili odmowy dzbany mleka rozwozi się 
tak, jakby to były dzieci Lindbregha, czy 
Marleny Dietrich: karabiny maszynowe, auta 
policyjne w konwoju. Jak to wygląda uświa- 
domić można z opowiadania pewnego Ame- 
rykanina, który bawiąc w Warszawie, dziwił 
się, że tu policjanci chodzą sobie w poje- 
dynkę. — „U nas ——-mówil —- policja jeździ 
autem, u jeśli jakieś inne auto spróbuje za 
niem jechać w odległości bliższej niż 30 met- 
rów, to się otwiera na nie taki ogień z ma- 
szynek, że aż szyby dzwonię”... 

Cieszą się również towarzystwa transpor- 
towe morskie. Oto rapasy wina starczą zale- 
dwie na pół roku, wódki i likierów na parę 
tygodni, piwa zaledwie na 6 dni. Trzeba za- 
opatrywać rynek, kiedy już ma się stać so- 
lidnym kupcem. Bootlegerzy wynajmują więc 
całe flotylle statków i płyną jak: Jazon pa 
Złote Runo do Bordeaux, Biarsylji i Barce- 
lony po gaiunkowe wina, do Londynu po 
szkocką whisky. Jakoby w portach Meksyku 
i Kanady stoją już gotowiutkie transporty; 
okręty winem i miodem płynące gotowe są 
na pierwszy sygnał uszczęśliwić spragnionych 
cavemanów. 

We Francji radość i wesele, Bankrutujący 
właściciele winnic, którzy nie wiedzieli już, 
czy nie zacząć dopłacuć konsumentom szla- 
chetnego płynu, teraz ożyli. Na ich wzniosłe 
oblicza wystąpiły rumieńce. Szmugłerów, 
gangsterów i bootieggerów witą się jak ryce- 
rzy cywilizacji, urządza się owacje tym nowo- 
czesnym Wikingom —— zdobywcom mokrej 
Ameryki. hu bino veritas! wołają pośrednicy, 
którzy mieli nosa i przeculi nową konjunktu- 
rę. — Stają się bogaci-z dnia na. dzień. 

Jeśli Sobieski pod Wiedniem ocalił kulturę 
europejską, to Roosevelt ma to zrobić pono- 
wnie w Białym Domu, Szklanka wina staje 
się przysłowiowa, urasta do godności sym- 
bołu. Po obu brzegach Wielkiego Stawu pa- 

trzą na gangsterów jak na Prometeuszų Xx 
wieku. ы 

Niema we Francji dziś popularniejszego 
człowieka niż Roosevelt. Wszystkie pisma u- 
mieszczają jego karykatury, już się ciesz;, 
że „będzie mokro”, będzie zarobek, życię 
Amerykańskie, dawno nie ogladane dolary, 
popłyną strumieniem złotym, jak nektar z 
winnic francuskich. Najpopularniejszg dotó- 
cip, to Roosevelt iako Cezar, — wszak on 
to miał powiedzieć: — „Veni, vidi, 

   

  

   

   

  

      

Wobec nadprodukcji kawy. 
RIO DE JANEIDO (Pat). Szef 

rządu prowizorycznego podpisał de- 
kret wypracowany przez ministerst- 
wo rolnietwa, który zakazuje na prze- 
ciąg trzech lat plantowania kawy na 
eałym obszerze Brazylji, Zakaz ten za 
stał wywołany silną nadprodukeją ka 
wy i w związku z tem znaczną zniżką 
ceny. 

  

Dia filatelistów. 
Od 26 ub, m. wypuściła poczta belgijska 

nowe marki z podobizną stratosferycznege 
balonu prof. Piocarda. Marki te są trzech ro 
dzajów: bronzowe po 75 eentymów, niebie- 
skie po 1,75 frs., fioletowe po 2 tr. 50 e. 

na podstawie zupełnie nowoczesnych 
metod. 

Na zakończenie wspomniał  prele- 
gent pokrótce o tym podniosłym po- 
stępowym a -nawskroś patrjotycznym 
duchu młodej Republiki Tureckiej, 
który, jako symbol twórczej inicjaty- 
wy społeczeństwa, wyzwolony z bez 
władu sułtańskich czasów i z kajdan 
zbrojnej okupacji, porwał cały naród 
do .zwycięskiego czynu. Polityczna 
zwartość społeczeństwa, nacechowana 

najgłębszą wdzięcznością i najwięk- 
szem zaufaniem do poczynań swych 
paszów — zwycięzców, zmierzających 
tak wyraźnie ku lepszej przyszłości 
państwa i narodu, utrwala sę coraz 
silniej na granitowych filarach całego 
społeczeństwa, a  przedewszystkiem 
młodszego pokolenia, wzrastającego 
już w tej świeżej atmosferze. 

„Jak widać* zakończył odczyt dr. 
Vetulani, „naród turecki musiał długo 
czekać na wyzwolenie się z marazmu 
czasów ottomańskich i zdobycie pełnej 
suwerenności, znajduje się on jednak 
w tem pomyślnem położeniu, że w wy 
siłkach, zmierzających do  gospodar- 
czego i kulturalnego odrodzenia, może 
korzystać dziś z gotowych wzerów, 
okupywanych przez inne narody długo 
letniem doświadczeniem; świadom i 

pamiętając o tem, źe wzorów tych na- 
wet najlepszych dosłownie powiarząć 
nie można, oraz że należy je stopnio- 
wo i każdorazowo umiejętnie dostoso 
wać do własnych swoistych warunków 
naród turecki prowadzi swą młodą re 
publikę, śmiałym i szyhkim krokiem 
naprzód ku świetlanej przyszłości. My 
zaś tu, w odłegłym  „Lehistanie z 
wdzięcznem sercem wspominamy przy 
jaźń narodu tureckiego, okazaną nam 
w bolesnych chwilach naszych dzie- 
jów i życzymy mu pełni sukcesu w 
jego kulturalnym pochodzie”, 

Interesujący swój odczyt dr. Ve- 
tulani zamknął demonstrowaniem li- 
cznych swoich zbiorów w postaci róż 
nych fotografij przywiezionych z po- 
bytu w Turcji. Leon Kryczyński. 
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“| „Nr. 283 (2625) 

- WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Otwarcie Domu Ludowego 

Komitetu Opieki nad Wsią Wileńską w N. Wilejce. 
Dnia 6 b. m. odbyło się poświęce- 

nie Domu Ludowego Kom 'tetu Opieki 
nad Wsią Wileńską w N. Wilejce. Ce- 
remonji tej dokonał ks. kapelan No- 
wak, poczem w gorących słowach vo- 
dziekowal p. prejerowej Prystorowej 
imiejatorce i orgamizatoree tej tak bar 
dzo potrzebnej placówki społecznej, 
podnosząc jej znaczenie w chwili obec 
nej. 

Zkolei przemawiał burmistrz N. 
Wilejki p. Ołdakowski. Zobrazował 
ciężką sytuacię miasteczka, w którem 
z jednej strony przez zniszczenia wo- 
jenne, a z drugiej wskutek zmienionej 
konfiguracji politycznej i ekonomisz 
mej zamarły niemal wszystkie stosun- 
kowo silnie rozbudowane warsztaty 
pracy. Ludność przeważnie fabryczna 
staczała się z każdym dniem w coraz 

głębsze mrok: nędzy i kiedy położenie 
jej stało się wprost groźne, z ratun- 
kiem pośpieszyła p. premj. Prystoro- 
wa, zawsze czuła na ludzką niedolę. 

P. Premjerowa apelując do zebra- 
mych, aby podtrzymali nową instytu- 
<ję z właściwą jej skromnością oddx- 
ła-dom na pożytek miejscowej ludno- 
ści. Dom łudowy mieści w sobie sze- 
reg urządzeń, które w znacznym stop 
miu n'etylko ulżą doł; najbardziej upo 
śledzonym przez los, ale będą promie- 
miować kulturą w najszersze masy. 

I tak w suterenach pięknego dom- 
ku wydzierżawionego dzięki uprzej- 
mości p. w'cemin. Gallota i p. prezesa 
Falkowskiego urządzona została ku- 
<hn'a dla bezrobotnych. Codziennie 
wydaje się 150 obiadów. Jadalnia 2 
pokojowa pozwala biedakom spożyć 

  

strawę w ciepłym i czystym lokalu. 
Równocześn'e rozpocznie się akcja 

dožywian'a najuboższych dzieci szkoł 
nych w N. Wilejce:i okolicznych szko- 
łach: Mickunach Łoźnikach, Jałów- 
ce i Grygajc'ach. Hojny dar p. prem- 
jera Prystora w postaci dzieł umożli- 
wił założenie b'bdjoteki wraz z czy- 
telnią. 

Płacówkę tę: poprowadzi zasłużo- 
na dziaałczka na polu organizowania 
bibljotek p. Ruszczycówna, rozwijając 
równocześnie propagandę czytelnict- 
wa wśród włościan. 

Świetlica Domu Ludowego prze- 
znaczona została dla odczytów, jak e 
podjął się wygłaszać znany mówca ks. 
kap. Nowak. Urozma cane one będą 
wyśw:etlaniem przeźroczy. 

W reszcie lokalu uruchomione zo- 
staną warsztaty tkackie pod fachv- 
wem kierownictwem p. Sokołowskiej. 
Komitet Opiek: nad Wsią Wil. będzie 
wydawał przędzę Inianą do wyrobów 

chałupniczych i równocześnie zakupy 
wał wyrobione materjały. Ze wzgle- 
du na zapewniony zbyt zgłosiło się do 
tej pracy b. dużo kobiet co niewątpli- 
wie przyczyni się do zmniejszenia bez 
robocia. 

Na uroczystości poświęcen'a zau- 
ważyliśmy między innemi przedstawi 
ciel, Komitetu Opieki nad Wsią Wł. 
dowódcę 85 p. p. pułk. Lewickiego, 
i p. prezesa Falkowskiego. 

Kierown'ctwo wyżyw enia bezro- 
botnych spoczywa w rękach p. mir. 
Reutia przy zapewnionem poparc'u 
d-cy 85 p. p. pułk. Lewickiego. 

  

Śnieg na Wileńszczyźnie. 
Przerwanie komunikacji. 

W północnych powiałach Wileńszczyzny 
<wypadły wielkie Kniegi, — Drogi kompletnie 
«są zasypane. W, wielu miejscach na drogach 

wiejskich komunikacja w ciągu dnia wczoraj 
szego była przerwana. 

Ponowny wybuch epidemji tyfusu brzusznego 
w bow. dziśnieńskim. 

Urząd! Zdrowia Wileńskiego Urzędu Wo- 
gewódzkiego w ciągu ub. tygodnia na terenie 
Włiłeńszczyzny zanotował następujące cho- 
roby zakaźne: tyfus brzuszny 19 (2 zgo- 
my), plamisty 2, płonica 43, błonica 14, odra 
49% róża 8, krztusiec 3, gruźlica 14 (1 zgon), 

   

  

Zamożny p 
Maiżeństwo na próbę. 

Miała lat 17, kiedy zwrócił na nią uwagę. 
Nie wyróżniała się niczem z pośród wiełu 
sobotnie, pracujących u niego na folwarku 
tub wpobliżu — ani uredą, ani sprytem, ky 

ła też biedna jak mysz kościelna, leez pocią 
gała go młodością. Zaczął bywać u jej rodzi 
nów, biednych rolników Szuksztów, ze wsi 
Łozdziany w powiecie wockim. Przychodził 
«zęstu. Codzień. Szuksztowie byli dumni, że 
taki pan jak Wheław Osiński, właściciel 
*601-cicmorgowego gospodarstwa w zašelan- 
%u Gratowszezyzna (pow. trocki), otrzymu- 
jący 7 Ameryki 50 delarów miesięcznie reu 
ty inwalidzkiej, przychodzi do ich eórki, 
która w wątpiwem wianie ma raptem 2 mot 
gi. Przez palce też patrzyli na zaloty do 
-„Smarkatej* Jadwigi — i wiedy nawet, gdy 
sąsiedzi zaczęłi poszeptywać, że „ta Szuksz- 
<łówna to się z Osińskim p» nocach włóczy*. 

Zaloty zamożnego Osińskiego odniosły 
"wkrótee zwycięstwu. Jadzia, puszczona przez 
<rodziców samopas, uległa. Osiński przy: 
wszak, że się ożeni, tylko ot muszą pożyć 

-& sobą na próbę, Może sama będzie eheiala 
potem odejść. Mówił także, że musi załat- 
wić sprawę pierwszego małżeństwa — te 
„jeszcze z Ameryki, chciał także najpierw 
wydać swą siostrę zamąż, a potem już po- 

"emyśleć © szezęścia własnem. 

Wierzyła mu. Idylla trwała cztery lata. 
Wszędzie bywali razem: na zabawach wiej 
*skich, kościele, wesełach Po nocach zaś gru 
<hali na ganku, przeszkadzając spać zamiesz 
skującemu obok sierżantowi KOPU. 

Na utrzymaniu. 

Na początku roku bieżącego, kiedy sio- 
*stra Osińskiego wyszła zamtąż, Jadwiga Szuk 
*sztówna zamieszkała w folwarku, 

Przyszedł pewnego dnia Osiński i oświaą 
“zyl, że pozostał sam, gospodarstwo marnie 
je, niema w domu kobiecej ręki, i prosił, by 
nie przejmowała się pistkami kumoszek, ma 
«ehnęła ręką na opi « przeprowadziła się 

niego. Przecież mają wkrótte pobrać się, 
— To jest wszystko twoje, rządź się jak 

na własnem — powiedział Wręczająe klucze, 
Zaczęła teź rządzić jak pani Osińska. 

Pracowała jak dł siebie, to jest z podziwu 
gordną  goritw. Wkrótce też 86-letnia 
Amatka Osińskiego od nich do swego 

3 ata. Skarżyła się, że Szuksztówna skąp'la 
„Jei jedzenia. 

Sypiali w jednym pokoju. Mówili sobie 
Przy służbie po imieniu. 

Tragedja. 
„__ W ezerweu jakoś zaczęły przysługiwać się 
-jezyczki kumoszch. Pedrwiwano z Osińskie. 
*BO, że „zadał się* z t biedną i nieurodzi 
wą dziewczyną, g mi wybierač, bo kaž 

"da za nim, a właściwie go pieniędzmi 
łata. Trafiło to do przekonania Osińskiego. 
-Zmienił się krańcowo dla kochanki, 15 czerw 
*ta jakiś usłużny języczek dcnióst Szuksztów 
nie, że Osiński jeździł w swaiy do urodzi. 
wej i zamożnej Anny Jodkówny, a nawet dał 

„już na zapowiedzi, Był to dla Jadzi grom х 
-„lasnego nieb: = 

Nie wierzyła zpoczątku. 

— Nie może być, przecież przysiągł!! 
„Rzuciła pracę, be wszystko się z rąk wa- 
Miło i zaczęła czekać. Przyjechał wieczorem. 
Zamknęli się w sypialni. Padła przed nim na 
*kolana, Błagała Odrzekł jednak, że ma jej 
"ość i musi się wynieść natychmiast z jego 

domu, a ponieważ nie ma po nim trwałej 
pamiątki, to ją da... Tak mówi Szuksztówna, 

D, zaczął szarpać ubranie. 
-Nie pamięta już, jak wyciągnęła wtedy z pod 
poduszki rewoiwer i strzeflła, Choć cel był 
tak błiski nie trafiła, bis strzeliła po raz 

Е w życiu. Pierwszy raz wystrzeliła wie 
gdy Osiński uczył ją obchodzić się z kro 
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Ponownie zanotowano epidemję tyfusu 
brzusznego na terenie pow. dziśnieńskiego, 
gdzie kolumna antytyfusowa prowadzi energ: 
czną wałkę. Na terenie pow. dziśnieńskiego 

zanotowano 13 wypadków zasłabnięć na. tę 
fus brzuszny i 1 wypadek tyfusu plamistego. 

Zerwała się, podbiegła do drzwi. Sehwy- 
©Ё ją za rękę 1 włosy. Wtedy strzeliła drugi 
raz, Trafiła w szyję. Padł z krzyłiiem: | 

— Oj, cos ty mnie zrobiła! 
Były to jego ostatnie słowa, Pod wpły- 

wem wzruszenia pękło mu w mózgu naczy- 
nie krwionośne. Wylew krwi pozbawił go na 
zawsze mowy i władzy w prawej części €ia- 
ła. 

Szuksztówna po strzałach wybiegła do 
stodoły i eheiała popełnić samobójstwo, lecz 
rewolwer zaciął się. Pobiegła wtedy bez pa 
mięci w poła, a nazajutrz sama zgłosiła się 
w polieji. 

Rozprawa sądowa. 
Wezoraj 22-letnia Jadwiga Szuksztówna 

zasiadła na ławie oskarżonych. Przeciwiegłe 
miejsce obok powoda eywilnego adw. Engla, 
zajął kaleka Wneław Osiński. Włóczy prawą 
ezęścią eiała 1 bełkocze coś niezrozumiałego. 
Zaprzeeza wszystkiemu, Nie miał nie wspól 
nego z Szuksztówną, nie chiecywał jej mal- 
żeństwa. Na wszystko kiwą przecząco gło- 
wą. 

an i wiejską dziewczyna. 

К ННЕ МЕМЕ 

Odwolanie odczytu 
red. Wojciecha 

Klub społeczńy odwołuje  niniej- 
szem zapowiedzianą fa sobotę dn. 10 
b. m. Czarną Kawę i odczyt red. Woj 
ciecha Stpiczyńskiego z Warszawy / 

Pomnik Adama Mickiewicza 
Prace nad pomn:kiem Adama Mi- 

ckiewicza w Wilnie posuwają się na- 
przód. Artysta-rzeźbiarz Henryk Ku- 
na wykonał już postać Wieszcza w gi 
psie wysokości około 2 metrów. Obec- 
n'e przystąpił do opracowania postaci 
w rozmiarach pomnika (5 i pół mtr.) 
Prócz tego są już wykonane i odlane 
w g'psie dwie płaskorzeźby natura|- 
nej wielkości i przygotowane szkice 

Możliwość zerwania 
W ostatnich czasach zaczęły obie- 

gać Wilno pogłoski, że Arbon zerwie 
umowę z miastem, wycofująe swe wo- 
zy z interesu, który w sumie nie oka- 
zał się taką złotodajną żyłą, na jaką 
przy zawieraniu umowy rachowali 
przedsiębiorcy. 

Istotnie jest te rzecz możliwa, a 
wskazuje na to eałe postępowanie dy 
rekeji Arbonu, w którem kryje się jak 
by prowokaeja do zerwania umowy. 
Rzecz oczywista, że mie w interesie Ar 
bonu leży oficjalne zerwanie, ' gdyż 
wówezas przepadłaby złożona kaueja 
i wniesiona już do kasy miejskiej op- 
łata roczna w wysokości 150.000 zł. 

'W dniu 2 stycznia Arbon znów mu 
si wnieść 150 tys. zł. za rok 1933. O- 

Stpiczyńskiego. HU 
powodu niemożności - przybycia do 
Wilna prelegenta. *" Powiadomienie'o 
nowym terminie czarnej kawy opubli 
kowane zostanie, jak zwykle, w prasie 

w Wilnie. 
; th ułą 

do następnych RA. Kucie pła 
skorzeźb w granicie rozpocznie się:za 
2—3 mies'ąće. Postać Adama M ckie- 
w.cza będzie odlana w bronzie, stop- 
nie, podstawa | cokół będą wykonane 
z czerwonego granitu krajowego. 

Zarząd komitetu zamierza w najb 
łższym czasie zamówić granit w je- 
dnym z kamien ołomów polskich (o- 
koło 65 mtr. sześć). 

umowy przez Arbon 
tóż w magistracie poważnie liezą się z 
tem, że suma ta wpłacona nie zosta- 
nie przez eo umowa automatycznie u- 
ległaby zerwaniu. Mając powyższe na 
względzie magistrat na wszelki wypa 
dek pragnie zabezpieczyć się przed tą 
ewenłuałnością. W tym celu w eiąga 
bieżącego miesiąca zwołana ma być 
podobno konferencja dla omówienia 
wytwarzającej sie sytuacji i ewentuał 
nie poszukania nowego koneesjonarju 
sza. 

Dodać należy, że interesy Arbonu 
nie są tak złe, jak usiłuje to oświetlić 
dyrekeja Arbonu. ; 

Czy pogloski tc i przypuszezenia 0 
każą się słuszne, wykaże najbliższy 
miesiąc. 

  

  

Nagrody teatralne. 
Jak już pisaliśmy Min. W. D. i 

Oświecenia Publicznego naznaczylo 
dla uczczenia 25-lecia Wyspiańskie- 
go potrójny konkurs, związany z trze: 
ma nagrodami po 2 tys. zł. każda. Mia 
nowicie w okresie obchodów 25-lecia 
zgonu poety - malarza - dekoratora, 
wszystkie teatry grające jego sztuki, 
są odwiedzane przez komisję m'nister 
jalną składającą się z p. Wołoszynow 
skiego, Zrębowicza, Stanisławskiego, 
w eelu dokładnego określenia wartoś 
ci artystycznej widowiska pod wzglę 
dem dekoracyjnym, reżyserskim i gra 
nych ról, a z tych wrażeń porównaw- 
czych wynikn'e przyznanie nogród. 

Kom sja kończy już swój objazd, 
gdyż pozostała jej już tylko Warsza- 

        Na - — 

Szuksztówna przyżnaje slę Bo Winy. 
Strzeliła, ałe nic ėheiala go zabić. Daje wy 
jaśnienia, które zamieściliśmy wyżej. 

Sąd bada świadków. Nie wnoszą nie no 
wego. 

Świadek Klmontowicz był z Osińskim w 
Ameryce. Kiedy wracali z Pensyłwalji do 
Eurcpy, Osińskiego odprowadzała jakaś ko- 
bieta, mówiąca biegle po angielsku i pięk- 
nie po polsku. Osiński powiedział , wtedy 
KlHmontowiezowi że to jest jego żona, a dzie- 
ci, 2 których jedno miał na ręku a drugie 
prowadził, nazwał swojemi. Osiński oponuje, 
mówi, że wogóle nie zna Klimontowieza. 

Jakto — krzyczy ten zdumiony — wy- 
chowaliśmy się razem od małeńkości! 

Brat Osińskiego zwierza się przed sądem, 
że w dzień nieszezęścia miał złe przeezueia, 
a i psy wyły, kury zaś piały. 

Wi wyniku rozprawy sąd skazał Jadwigę 
Szuksztównę ną 2 lata więzienia, zawiesza 
jąe wykonanie kary na lat 5, Obronę wnosiła 
mee. Falewicz - Sztukowska, Skazana i jej 
rodzice, obecni na sali, zapłakali. 

Włod. 

Napad rabunkowy wpobliżu Kaplicy 
ponarskiej. 

Wi dniu wezorajszym w godzinach pora 
nych polieja Śledeza zaalarmowana została 
wiadomością © zuchwsłym napadzie rabun 
kewym dokonanym na trakcie Marszałka Pił 
sudskiego wpebliżu kaplicy Ponarskiej. 

Zurządzone dochodzenie ustaliło następu 
jące okoliczności, 

Weronika Szpakowska mieszk. wsi Gy 
dołki, gta, rudziskiej pów.  wil.-trockiego 
wracała po zrobieniu większych zakupów w 
Wilnie do domy traktem marsz. Piłsudskie 
go. Na trakcie doszedi do niej jakiś osobnik, 
presząe by go podwiczła do kapliey Ponar 
skiej. 

Szpakowska chętnie się zgodziła ia wy 

Świadeżenie tak drobnej przyskigi, i zabrała 
go na furmankę. 

W. dredze gość Szpakowskiej steroryzo 
wawszy ją nożem zabrał wszystkie poezynio 
ne prze znią sprąwunki i 50 zł, gotówką. 

W) ekoliey gdzie miał miejsce napad po 
lieja przeprowadziła obławę, która trwała o 
koło trzech godzin. W: wyniku obławy udało 
się zatrzymać spraweę napadu. Okazał się 
nim niejaki Andrzej Naścier mieszkaniec wsi 
Nieskucznoje gminy trockiej. 

Podczas badania aresztowany nie przyz 
nał się do winy, aczkołwiek znaleziono przy 
nim rzeczy pochodzące z rabunku, 

Dalsze dachedzenie w toku. 

Aresztowanie niebezpiecznego 
złodzieja. 

Wileńska policja śledcza od trzech już 
miesięcy poszukiwała bezskutecznie niebcz 
pieeznego opryszka złodzieja i włamywaeza 
J. Olechnowleza, 

. Olechnowicz dokonal w ciągu rb. w mieś 
cie szeregu zuchwałych kradzieży z włama- 
niem. Między innemi okradł on w sposóh 
nader zuchwały pewną obywatelkę przy nli 
cy Nadłeśnej na sumę ponad 2006 zł. Polie 
ja kradzież tę wykryła i kompanów Olechao 
wieza aresztowała, Oleehnowiczowi jednak 
udało się w ostatniej chwili przed areszto- 
waniem zbiec i skutecznie ukryć się przed 
wymiarem sprawiedliwości. 

Wi międzyczasie do policji wiłeńskiej nad 
szedł szereg listów gończych za zuehwałym 
złodziejem poszukiwanym przez władze ślea 

€z6 innych ośrodków sądowych. Energiczać 
poszukiwania nie dawały długo pozytywnego 
wyniku. Dopiero cstatnio w wyniku przepro 
wadzonych wywiadów polieji udało się usta 
lić, iż Olechnowicz zameldował się w miesz 
kania niejakiego Jana Czerniawskiego gdzie 
mieszkał pod przybranem nazwiskiem Rat- 
kiewieza, 

Wi związku z tem policja wezoraj prze- 
prowadziła nagłą rewizję w mieszkanią Czer 
niawskiego, w wyniku której Olechnowicz 
rel Ratkiewicz został aresztowany, Przyłapa 
no go w palecie z arsenałem wytrychów zło 
dziejskich w kieszeni eo dowodzi, że w chwi 
li aresztowania wybierał się na nowa wy- 
prawę ziodziejską, lecz tym razem irafił da 
kozy. fe) 

Jak paserka chciała oszukać 
prokuraturę. 

Niedawno aresztowana została w Wilnie 
znana dobrze wydziałowi śledezemu paser- 
ka, żona niemniej cd niej znanego złodzieja 
i włamywacza Hirsza Szufiana przebywające 
ge więcej w murach więziennych aniżeli na 
wslneści, 

Chanie Szuijanowej udowodniono szereg 
przestępstw i władze sądowo-śledeze uznały 
za konieczne zastosować względem niej do 
procesu areszt bezwzględny. 

Chana Szufjanowa nie należy jednak do 
Ksiegorji tych ludzi, którzy poddają się bez 
walki i siedząc na łukiszkach obmyśliła 
sprytny płan odzyskania wolności. Postano 
wiła dopiąć tego, oszukując władze prokura 
torskie. 

W. tym też eełu wystosowała przed kilku 
dniami podanie do prokuratury, w którem 
prosi i domaga się wypuszczenia na wolną 
stopę. Wpodaniu swem wskazuje, że pozo- 

wa, a we czwartek była w Wilnie na 
Zygmuncie Auguście sztuce jakby 
wskazanej dla grania w Wilnie, gdzie 
królewska miłość się zaczęła:i gdzie 
spoczęła w grobie umiłowana Barba- 
ra, dopiero rok temu odkryta w swej 
głębokiej ciemnicy. Oczywiście cału 
„komisja była jak sfinksy i tylko bada 
jąc ich wyraz twarzy można było wy 
miarkować, że przedstawienie wzbu-- 
dzało w nich należyte uznan'e... Każ- 
dy, kto po raz drugi poszedł na to bar 
dzo piękne widowisko, raz jeszeze 
stwierdził wysoki pożiom artystyczny 
całości, wzruszającą grę artystów, 
śmierć Barbary którą p. Biernacka »d 
grywa z głębokiem przejęciem ć już 
doskonałą dykcją. wywołując nieod- 
miennie płacz na widowni, biorącej u- 

dz'ał w okrutnem cierpieniu króla tak: 
silnie i pięknię oddanem przez p. Szy 
mańskiego, którego niezwykłe „wcie- 
lenie* się w Zygmunta, należy do naj 
lepszych kreacyj artystycznych, jak'e 
się nam zdarzyło w-dzięć, - 

Tentr pelny byl po brzegi, wresz- 
eie Wilno ma sztukę, kt6ra c'ągnie pu 
bliczność, raduje się dusza, że właśnie 
ta rzecz, wspaniała językowo, wspa- 
niała pomyśleniem i zestawieniami 
momentów uczuciowych z polityczne 
mi, tak przemawia do naszej publicz- 
ności. To jest ta sztuka, na którą |- 
dzie całe Wilno, na której, jak np. da- 
wniej na Dziadach musi każdy być, 
od zgrzybiałej staruszki do młodzież 
szkolnej. Bo wszak to nasza historja, 
u nas się działa z „naszą Radziwil- 
łówną, której Mazury i po śmierci spo 
koju, ani dobrego słowa nie dają. 

Dobrze, że komisja móinisterjałna 
(do której się przyłączył p. Wójcicki 
z Min.) była świadkiem ogólnego za- 
chwytu. Prócz Wilna, tylko Poznań 
grał Zygmunta Augusta. Inne teatry 
w Łodzi, Katowicach, Częstochowie, 
Lwowie, Krakowie, Bydgoszczy, Tora 
n'u i Lublinie grały Sędziów, Noc Li- 
siopadową (Katowice) Wesele. Prem- 
jerą w Polsce był Zygmunt August. 

Z niepokojem i napiętą nięcierpli- 
wośc'ą oczekiwać będą miasta tych na 
gród, mających wynagrodzić ofiarny 
trud artystów. Wilue musj im być spe 
cjalnie wdzięczne. 

  

  

  

     

Hel. Romee. 

Czy wiesz Obywatelu, że Niemey ma 
ją 455 sanatorjów z 40.000 łóżek, a 
Polska galedwie 43 sanatorja i 2.000 
łóżek. Obowiązkiem każdego jest po- 
pareje budowy sanaterjuma. Kupujcie 
nalepkę przęciwgruźliczą! Zebrane 

pieniądze pójdą na budowę sanator 
jum pod Wilnemt 

  

   stawiła pięcioro ihsłych dzieci na pastwę 
łosu, są sahie w ojfróżnionem mieszkaniu, 
€ierpią głód i Chiód, i młodsze dziecko skut 
kiem tego zmarło. 

Podanie wywarło swoje wrażenie, ale pro 
kurśtura, znająć z kim ma doczynienia, po- 
stanowiła przedtem prośhę aresztowanej prze 

słać do wydziału śledczego, eelem przepro- 
wadzenia dochodzenia i sprawdzenia czy 
przytoczone przeź nią w pedaniu okolicz- 
ności zgadzają się z tzeczywistością. Dodnć 
należy, że aresztowana uczyniła wszystko, by 
pozornie przedstawić sytuację tak, jak to jej 
było potrzebne. 

Nie potrafiła jednak wyprowadzić polieji 
w pole. Przeprowadzone dochodzenie wyka- 
zało, że Sufjanowa kłamie od początku do 
keńca, Ma i miała nie pięcioro, łecz czworo 
dzieci. Wszystkie są zdrowe i znajdują się 
pod opieką jej matki, królowej paserek wi- 
leūskich Wersockiej. W! rodzinie Wersoe- 
kieh rzeczywiście zmarło niedawno małe 
dziecko — dziewezynka, lecz była to córka 
nie jej tyłko szwagierki Liby Wajsbrodowej 
również zamieszkałej przy rodzinie Wersoc- 
kich. Mąż Wajsbrodowej, niebezpieczny wła- 
mywacz, po udowodnieniu mu przez polieję 
wileńską szeregu kradzieży i włamań zbiegł 
do Kowna, gdzie też „zasypał* się podczas 
kolejnej wyprawy złodziejskiej i odsiaduje 
obeenie karę trzech łat więzienia w twierdzy 
kowieńskiej, 

Wyniki dochodzenia załączone do podania 
Sufjanowej, przesłano de Prokuratury. 

Nie udało się. (e) 

Z Łazienek. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy dwa oswojone 
pawie znajdujące się ód dłuższego czasu w 

Łazienkach warszawskich, spacerujące swo 
bodnie po całym grodzie i przychodzące 
bez obawy po żywność do ręki człowieka. 

Inauguracja „Wieczorów 
powszechnych 

Sekcji Oświatowo - Kulturalnej - 
przy Radzie Wojewódzkiej BBWR. 

(0W najbliższą niedzielę, t. j. dnia 
11 b. m. o godz.nie 6-ej wieczorem śe 
kcja oświatowo-kulturalna przy Ra- 
dzie Wojewódzkiej BBWR rozpoczy- 
na tygodn'owe wieczory powszechne, 
kłóre odbywać się będą w sali sekro- 
tarjatu wojewódzkiego BBWR. przy u 
licy św. Anny 2 m. 4. 

Na całość wieczorów składać się 
będą stale: odczyty na temat ak- 
tualne, urozma cane przezroczami lub 

epidjaskopem; żywa gazetka obejmu- 
jąca reportaż wydarzeń ostatniego ty 
godnia oraz część wokalno-muzyczna. 

Dew:zą tej akcji jest zainteresowa 
nie jak najszerszych mas politycznemi 
i kulturalnemi przejawami współczes 
nego życia. 

" Na program pierwszego wieczoru 
powszechnego złoży się odczyt kom. 
Legjanu Młodych p. Bilińskiego na 
temat „Bogactwa Polski“, „Żywa ga- 
зеЖа“ у wykonaniu red. B. W. Świę 
cickiego i występ ork estry mandolin: 
stów zrzeszenia młodzieży rzemieślni 
czej i przemysłowej województwa wi 
leńskiego. : 

Wstęp wolny dla wszystkich, 

Zbiórka odzieży. 
Wczoraj zostąła ukończona akcja 

zbiórki odzieży dla bezrobotnych po 
domach Wilna. Wojewódzki Komitet 

do Spraw Bezrobocią przyjmuje jed- 

  

  

nak w dalszym ciągu wszysikie ofiary 
w postaci starych ubrań, obuwia, bie- 

Fzny i t. p. Ofiary można składać w 

gmachu poratuszowym, przy ul. Wicl 

kiej, codzień w godzinach od 8-ej do 

RADJO 
SOBOTA, dnia 10 grudnia 1932 r. 

11,40: Przegląd pras. Kom. meteor. Czas. 
12,10: Muzyka z płyt. 13,10: Kom. meteor. 
13,15: Poranek szkolny. 14,40: Program dzien 
ny. 1445: Muzyka operowa (płyty). 15;15: 
Giełda rolnicza. 15,25: Wad, wojskowe. 
15,35: Słuchowisko dla dzieci. 16,00: Tran- 

smisja z Sali Posiedzeń Senatu. Przemówi-- 
nie p: Marsz. Wfł, Raczkiewicza w związku z 
10 rocznicą istnienia Sanetu. 16,15: Muzyka 
węgierska (płyty). 16,25: „Wfilcze Kły Rad- 
jowe“. 16,40: „Przyczyny zwycięstwa bolsze- 
wików w r. 1917“. 17,00: Audycja dla cha 
rych. Pogad. Muzyka. 17,30: Komunikaty. 
17,40: Odpowiedź p. v. - prezydenta miasta 
Witolda Czyža na zarzuty Mika. 17,55: Pra- 
gram na niedzielę. 18,00: Muzyka lekka (pły 
ty). 18,40: Godz. odcinek powieściowy, 18,50: 
Rozm. 19,00: Tygodnik litewski. 19,15: „Śro 
dowisko wychowawcze a nauczyciel" — od- 
czył. 16,30: „Na widnokręgu*. 19,45: Praso- 
wy dziennik radjowy. 20,00: Koncert wieczor 
ny. Wiad. sportowe, Dod. do pras. dz. radi. 
D. c. koncertu. 22,05: Koncert chopinowsk . 
22,40: Poeci wileńscy przed mikrof. 22,55: 
Kom. meteor. 23,00: Muz. tan. D. c. muz, tan, 

  

NIEDZIELA, dnia ii grudnia 1982 r. 

10.00: Nabożeństwo; 11.58: Czas; 12.10: 
Kom. metecr.; 12.15: Poranek symf. „Z za: 
gadnień higjeny pracy kobiet* — odczyt; 
D. c. koncertu; 14.00: Kom. roln. meteor.; 
14.05: „O urządzeniu i prowadzeniu gospo 
darstw małorolnych* — odczyt; 14.25: Mu- 
zyka; 14.40: Słuchowisko prawnicze dła rol 
ników; 15.00: Audycja dla wszystkich; 16.00 
Audycja dla młodzieży z Krakowa; 16.25. Ut 

Wóry popularne na wibrafonie; 16 Nu: 
wośsi teńtialne; 17.00. Recital fortep.; Komii 
hikaty; D. ć. recitalu; 17.55. (Progr. na po- 
hiedziałek; 18.00. Muzyka lekka; Wiad. bie 

ćej D: c. muzyki lekkiej; 18.50. „Kobieta w 
życiu sfiołecznem* — pogad:; 19.05, Litew- 
ska audycja literacka; 19.20. Rozmaitości; 
19.25. Słuchowisko; 20.00. Koncert; 21.00. 
Wiad. sportowe z Wilna i prowincji; 21.10. 
D. c. koncertu; 22.00. Muz. tan.; 22.55. Kom. 
meteor.; 2300. Muzyka taneczna. 

ROWINKI RADJOWE. 
PAN MARSZAŁEK SENATU MA GŁOSI 
Dzisiaj o godz. 16 nadany zostanie frag 

ment z uroczystego posiedzenia Senatu w 
związku z dziesiątą rocznicą jego istnienia. 
Mikrofon rozniesie na wszystkie stacje pnze 
mówienie okolicznościowe Marszałka Senatu 
p. Władysława Raczkiewicza. 

  

  

    

  

  

PAŹDZIERNIK 1017 R. 

O godzinie 16,40 zabierze głos przed m.- 
krofonem wileńskim prof, Marjan Zdziechow 
ski, który w prelekcji transmitowanej na 
wszystkie radjostacje oświetli ze stanowis 
ka psychologicznego przyczyny zwycięstwa 
bolszewików w roku 1917, w czasie rewolucji 
październikowej. 

DEFILADA PISARZY WILEŃSKICH. 

Q godz. 22,46 ze studja wileńskiego nada 
na zostanie pierwsza audycja literacka z cyk 
łu „Poeci wileńscy przed mikrofonem". U- 
twory własne będzie czytał utalentowany po 
eta i krytyk p. Wiładysław Arcimowiez. 

= 

Filmy wileńskie. 
Debiut społeczny panny Dziuni. 

Panna Dziunia ma już łat 17, wprawdzie 

jeszcze nieskończonych, ale” jedem” słowem 

jest panną dorosłą, która zna już życ. 

Wprawdzie nie miała jeszcze żadnego przežv- 

cia: a ła: Pitigrilli, którego pokryjomu w kla- 

sie pod ławkami czytały ma nadzieję poznać 

szereg sytuacyj, o jakich nie śniło się najbac- 
dziej fantastycznemu poecie. 

Kryzys, o którym słyszała, że ogarnął cały 

Świat, a który poznała; gdy ojciec nie chciał 

jej zabrać do Sztralła na ciastka, grasował po 

Wilnie. 

— Trzeba coś robić @а nieszczęśliwych 

bezrobotnych — szeptała mama, pracując z 

zapałem w instytucjach spo.ecznych, To stra- 

szne, okropne. Wczoraj, naprzykiad, przyszedł 

do nas jakiś bezrobotny. Taki młody, ładny 

chłopak, żebym go ucałowała, tylko taki nie. 

ogołony. Bo trzeba wiedzieć, że my pracuje- 

my, ręce sobie byśmy urobiły dla tych niesz- 

częśliwych naszych wspóbraci, którzy nie ma 

ja co do ust włożyć. Wszyscy muszą stanąć 

do warsztatu pracy społecznej i wszystko po- 

święcić dla dobra ludzkiego — deklamowała 

mama panny Dziuni, malując migdałowym 

lakierem, długie, świeżo wymanicurowane po- 

ematy paznokci, jak o nich powiedział kiedyś 

jeden zdolny poeta, który potem z rozpaczy 

został prokuratorem. 

‚ — Trzeba wszystko poświęcić dla dobra 

sprawy — mówił tatuś panny Dziuni, nale- 

wając koniaku do wysokich kieliszków w 

czasie przerwy w partji bridge'a. 

— Oddajmy bezrobotnym wszystkie zbęd 

ne rzeczy — krzyczały wiełkiemi gardłami 

tłuste litery -obwieszczeń Wojewódzkiego Ko- 

imitetu Pomocy Bezrobotnym. 

Pannie Dziuni serduszko wezbrało bezgra- 

niczną litością, szczególnie gdy zobaczyła na 

uliey małą dziewezynkę, mogącą mieć z dzie- 

sięć lat najwyżej, gdy wyciągała czerwone 

rączyny i zsiniałemi ustami szeptała prośbę 

o datek. Nagły przypływ energji nie opuścił 

jej gdy stanęła przed ojcem i śmiało rzekła: 

— Tatusiu, ja jutro chcę iść kwestować dla 

bezrobotnych. 

— Kwestować? 

— No tak, zbierać odzież dla tych najbar- 

dziej potrzebujących. Pani nauczycielka mó- 

wiła, że powinniśmy wszystko dla nich zro- 

bić. 4 
— Niech idzie — wzruszył ramionami ©j- 

ciec, patrząc na mamę. 

— Owszem, niech się już za młodu wpra- 

wia do pracy dla społeczeństwa. Tylko wiesz. , 

może to dla młodej panienki ni wypada... 

<— Ależ mamusiu, jakto' niewypada. Prze- 

cięż niedawno mówiłaś, że już dawno minęły 

te czasy, gdy się na jakieś tam wypada, nić- 

wypada uważało, szczególnie dzisiaj w Okos 

sie daneingėw i sex apealų.., > 
— Alež 60 pi się śni dziecino... — szep- 

nęła matka. Ja to mówiłam? z 

— No tak, niedawno temu, jakieś trzy dni 

do pana Alfreda. Sama przecież słyszałam. 

— Wyjdź z pokoju, niedobre dzięcko с 

jęknęła mama. А 
A na drugi dzień panna Dziunia zgłosiła 

się ed samego rana do pracy realnej dla da. 

bra tych nieszczęśliwych bezrobotnych. Dano 
jej kartkę z adresami, do futerka przypięto 

znaczek i poszła spełniać swój obowiązek о; 

bywatelski. Tak była przejęta swą rołą, że. 

nawet nie odpowiedziała na pełen galanterji 

ukłon Henia, tego rozkosznego Henia z pier- 

wszego roku prawa, który kroczył w czapce 
korporanckiej, z zieloną wstążeczką na pal- 

cie i z wiełką laską w ręku (od wypadku, bo 

może znów jakaś się gratka antyżydowska 

trafi. Nigdy nie można być pewnym). 
Weszła panna Dziunia do domu, gdzie mia 

ła otrzymać jakąś odzież dla nieszczęśliwy h. 

Wprawdzie wczoraj pan Henio mówił, że ten 

kryzys jest sztucznie zrobiony przez maso- 

nów, Żydów i sanatorów, ałe przecież bezto- 

botni też ludzie.Dzwonek. Jakieś kroki zas- 

pane za drzwiami i otwarto przed nią drzwi, 

ale nie zupełnie. Tak na łańeuch tyiko i, jakiś 

niewieści głos zachrypiał zdyszanym pošpie- 

chem; : 

— Czego?.. 

— Proszę o odzież dla bezrobotnych. Je- 

slem kwestarką z ramienia komitetu. 

— Proszę, choć tu panna niedużo możesz 

dostać, bo siarzy kutwy, pieniądze w pierzy- 

nie trzymają. zi 
W sałonie poproszono pannę Dziunię by 

usiadła. Czekała. Po chwili weszła służąca a 

za nią wtaszczyła się sama pani domu, p0- 

tem pan domu, oboje zażywni i weseli. Służą- 

ca niosła całe naręcze ubrań. Były to prawie 

same „białogłowskie szatki* z czasów niemal 

przedhistorycznych. Jakieś koronkowe suk- 

nie, z bufiastemi rękawami, jakieś przedziwne 

„niewymowne*, otoczone mereżkami, jakieś 

halki długie do samej ziemi. Męskie stroje by- 

ły w jakiejś pogardzie, tak ich było mało. Z 

rumieńcem na twarzy i zę łzami w oczach bra 

  

   

ła panna Dziunia do ręki, te podarte i prze” 
tarte spoditić. A było ich istotne żutrżęsienie. 
Czarne i jasne, pepito iw įiiski, Szerokie jak 

dzwony i wąziutkie jak dla pajaca. 

— (Ciężka jednak jest praca społeczna —< 

szepiała do siebie Dziunia schodząc po scho- 

dach. Ciężka, ale wdzięczna. I łudze nie są 

tak źliejak mówią, tylko jacyś 'skwaszeni, ale 

chętnie dają dla bezrobotnych. 

Taki był debiut społecznej pracy 17-letniej 

panny Dziuni. Rol. 

  

Zwiedzanie prac konserwa- 
cyjnych w Bazylice wileńskiej 

W] sobotę o godzinie 1.45 Oddział Wileń 
ski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
organizuje wycieczkę na teren prac konser 
wacyjnych w Bazylice dla członków T-wa i 
wprowadzonych gości. Punkt zborny przy 
dzwonnicy katedralnej, Członkowie T-wa bez 
płatnie, goście płacą 30 gr. na dochód Ko 
miłeiu Ratowania Bazyliki. 

Gazów ma być mniej. 
Dowiadujemy się, że na ostatnio odbytej 

konferencji z przedstawicielami  Arbona, dy- 
rektor Masalski obieeał zmienić tłoki w au- 
tobusach, co spowodowałoby mniejsze wydzie 
lanie się gazów, a tem samem wydzieliny au 
tobusėw nie dałyby się odezuwać w tym 
stopniu jak to ma miejsce obecnie.



Zabójstwo 
U jednego z rolników we wst Stryjenki 

odbywało się huczne wesele. Zaproszeni goś- 
<ie ucztowali przy suto zastawionych stołach 
i tańczyli wewnątrz chaty, pod oknami zaś 
sterczało kilkunastu parobków ze wsi są- 
siednieh. Niektórzy z nich tańczyli, część zaś 
przyniosła wódkę i wkrótce popiła się na 
umor. Co śmielsi i bardziej upici zaczęłi 
przygadywać do gości, zgromądzonych w 
izbie. Wewnątrz któś się poczuł obrażony, 

opary alkoholu wprowadziły wszystkich w 
szał. Każdy schwycił eo mógł w rękę i roz 

na weselu. 
poczęła się bójka. 

18-łetni Kazimierz Makiewiez (szewe, za 
mieszkały w Wilnie) pochwycił nóż, wybiegł 
też na podwórze i zaczął nim wymachiwać. 
Po zakończeniu bójki na udeptanej ziemi po 
został trup Władysława Marciszewskiego. Za 
bił go nóż Markiewicza, 

Wtzoraj sąd okręgowy w Wilnie skazał 
Markiewicza za przekroczenie obrony ko- 
nieeznej na karę rocznego więzienia, zmie- 
niająe ją na podstawie amnestji do 6 mie- 

siący. Wiod. 

W wiezieniu wyrzek! sie Boga. 
Arja Pekin zaczął interesować się komuniz 

mem, gdy miał lat 16-cie. Wikrótce też roz- 
począł pracę w KPZB, Przywoził bibułę do 
swego rodzimego miasteczka do Orli, rozwi 
jał też działalność na terenie Białegostoku. 
Przylapano go, kiedy jechał do Wlilna z 
paczką bibuły. Wyparł się wszystkiego oczy- 
wiście. 

Włczoraj na rozprawie sądowej podał się 
za bezwyznaniowca. Dłaczego? W) chwili u- 

  

Dziś: NM.P. Loretańskiej. 

Jutro: Sabina. 

7,33 
—ę. 24 50 

Wschód słońca 

Z schód . 

  

Spostrzeżenia Zakiadu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 9-XIi— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 765 

GA ana ZKE 
^ najwyższa SZCZ 

2 najniższa — 3 C 

Opad: 1,3 

Wiatr: półn -zach. 

Tendencja: wzrost 

Uwagi: pochmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
10 grudnia według. PIM. 

Zachmurzenie zmienne miejscami opady 

śnieżne. Nocą umiarkowany w dzień lekki 

mróz. Słabe wiatry północno-zachodmie. 

OSOBISTA 

— Przyjazd do Wilna konsula angielskiego 

W. dniu wczo: ym przybył do Wilna kon 

sul angielski w Warszawie p. Hamilton. Przy 
jazd jego jest w związku z podjętą na tere- 
nie Wiilna emigracją Żydów do Palestyny. 

Korzystając ze swego pobytu w Wolnie 
konsul Hamilton zwiedził kilka organizacyj 
żydowskich, popierających emigrację Ży- 
dów. 

  

SPRAWY AKADEMICKIE 

— $. К. M. A. Odrodzenie zawiadami, iż 

w dniu 11 grudnia rb. o godz. 16 w lokalu 
Konwentu Conradia odbędzie się  zbranie 
ogólne miesięczne z odczytem ks. dr. Glakow 
skiego p. t. „Idea Królestwa Chrystusowego 
Po zebraniu opłatek odrodzeniowy. Obecność 
członków konieczna. Goście mile widziani. 

— Związek Niezależnej Młodzieży Socja- 
listycznej USB. zawiadamia, iż dnia 11 bm. 

odbędzie się w sali Nr. 2 gmachu Głównego 

USB. „Żywa Cazetka ZNMS'u*. Początek 
punktualnie o godz. 16. — Wktęp wolny. 
Sympatycy i gości mile widziani. 

— Akademiekie Koło Kownian w Wilnie 

podaje do wiadomości, że dzisiaj w sobotę 

o godzinie 19 w lokalu przy ulicy Zamkowej 
3/8, odbędzie się uroczysty obchód dziesię- 
ciolecia Koła. 

Wi programie nadanie dyplomu członka 
honorowego p. prof. Stanisławowi Władycz 
ko, oraz referaty p. t. „Historja Kola“ i „Za 
danie Polskiej Młodzieży z Litwy“. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Ku czei Wyspiańskiego. Odbył się 
wieczór urządzony przez Koło Polonistyczne 
Gimn. Nazaretu. 7 kl. wykazały 

   

  

  

Uczenice 7 
dobre zrozumienie dzieł poety w referatach 
deklamacjach i scenie z Wesela — odznacza- 
ły się p. Massalska — Ofelja, Paliwodzianka 
(o Boże pokutę przbyłem) — Lisowska (Tam 
— tam) — oraz Wiedecka, Makowska i Bie- 
lawska z w Włesełu. Wi śpiewie dobrym gło 
sem odśpiewała Jasnąlednicę muz. Różyc- 
kiego p. Wedecka, naogół jednak melodje 
były zbyt nudne dla tak młodych głosów. — 
Chóry, zbyt krótkie, według zdania słuchają- 
cych poprawnie śpiewały. 

k ARE. 
a Z POCZTY 

— Dyrekeja P. i T. zawiadamia, że Mini- 
sterstwo Poczt i Telegramów zmieniło nazwę 

agencji poczt. telegr. „Dokurniszki* na agen 
cję poczt. telegr. „Oszmiana 

W: związku z tem, zmienia się nażwa urzę 
du poczt. telegr. „Oszmiana na upt. 
miana 1“. 

Nowoustalone nazwy obowiązują z dniem 

i stycznia 1933 r. 

m Z KOLEJ 

— Zarząd Okręgu KPW. w Wilnie zawia 

damia, że w sobotę 10 grudnia 1932 r. o go 
dzinie 19 w gmachu własnym przy ulicy, Ko 
fejowej Nr. 19 zostanie wygłoszony wykład 
przez posła na Sejm Wł. Starzaka na temal: 

  

    
     

    

  

więzienia był wyznania mojżeszowego. 
— Wi więzieniu nastąpiła przemiana, W wię 
zieniu doszedłem do tego, że lepiej być bez- 
wyznanioweem. 

Śledztwo stwierdziło, że w więzieniu no- 

sił w święta komunistyczne kokardki czer 
wone. 

Wyrok brzmiał: 
3 lata więzienia i pozbawienie praw na 

przeciąg lat 10-ciu. Wiod. 

„Rzeczywistość polska. Czasy i ludzie“. 
Wistep wolny. 
Niezaležnie od tego komunikuje się, že 

we środę dnia 14 grudnia r. b. tamże w Og 
nisku KPW. Wilno ppłk. dypl. T. Sheybai 
wygłosi odczyt na temat: „Bitwa Warszaw 
ska, jako wysiłek woli Naczelnego Wodza. 
Paczatek o godz. 19. Wstęp wolny. 

WOJSKOWA 
— Baczność opieszali poborowi! Zakoń- 

czona z dniem 30 listopada rejestracja męż- 
czyzn rocznika 1912-go wykazała, że wiele 
osób obowiązanych do zgłoszenia się do spi 
su nie stawiło się. : 

W! związku z tem referat wojskowy Magi 

stratu sprawdza spisy dla sporządzenia listy 
opieszałych poborowych, którzy pociągan: 
będą do surowej odpowiedzialności karnej. 
Wiymiar kary można złagodzić przez jaknaj 
rychlejsze dobrowolne stawiennietwo. Leży to 
w interesie samych poborowych. 

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Z Towarzystwa Bibliofilów. Z rozma- 

itych, licznych w Wilnie kółek i stowarzy- 
szeyń, jedno z najruchliwszych Bibliofilów 
zbiera się w pięknych salach Biblioteki im. 
Wirėblewskich. Ostatnio p. dyr. Koschmie- 
der zaznajomił obecnych z odkryciem do- 
konanem w Bibl. Uniw. Wiłlńskiego, miano- 
wicie starocerkiewnej księgi liturgicznej t. 
zw. „jermołoj”, której brak co prawda ka:- 
ty tytułowej, ale poszczególne znaki pozwa 
lają ustalić jej pochodzenie łączne z wyda- 
niami poczajowskiemi z 1775 r. 

P. dyr. Koschmieder w niezmiernie wy 
czerpującym, rzeczowym reefracie, dotyczą 
cym specjalnych cech starodruków cerkiew 
nych, ukazywał na ekranie różnice chrono- 
logiczne nut i liter, rozmaitych „„jermołojów” 
i zachowanła dawnych cech w nowszych „ho 
monjach* w śpiewach cerkiewnych. Motywy 
hymnów i modlitw, ilustrował głosowo p. 
Antonow, staroobrzędowiec, śpiewając basem 
stosowane obecnie w cerkwi tego wyznania 
melodje. Raz jeszcze różnorodność religi;- 
nych i narodowościowych właściwości wilen 
skich, okazała się w tem zestawieniu wpły 
wów łacińskich na wschód i vice versa. Po 
kilku objaśnieniach, część obecnych pozosta 
ła na towarzyskiej herbatce. H. R. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Sekcji Szkolnietwa Šredniego 

Związku Nauezycielstwa Polskiego zawiada- 
mia, że zebranie Sekcji odbędzie się dnia 11 
grudnia o godz. 12 w poł. w lokalu Związku 
Nauczycielstwa Polskiego ul. 3 Maja 13—7 

Na porządku dziennym pilne i ważn 
sprawy organizacyjne, wobec czego obecność 
członków niezbędna. 

— Związek Włłaścicieli Średnich i Drob- 
nych Nieruchomości m. Wilna zaprasza wszy 
stkich właścicieli nieruchomości, posiadają- 

cych domy na ziemiach dzierżawnych względ 
nie czynszowych, na nadzwyczajne walne ze 
branie czynszowników i dzierżawców, które 
odbędzie się ti grudnia rb, o godz. 12 m. 
30 w południe w sali Domu Ludowego przy 
ulicy Metropolitalnej Nr. 1. 

Omawiana będzie sprawa wykupu zieri 
dzierżawnych i czynszowych oraz sprawa wy 
łonienia delegacji celem odstatecznego zalat 
wienia powyższej sprawy. 

— Baczność Podoficerowie Rezerwy. W 

dniu 11 grudnia br. o godz. 16 odbędzie się 

zebranie informacyjne, na którem będzie 

omawiany szereg sprąw dątyczących prga- 
nizacji oraz p ególnych członków, Ze 
względu na ważn spraw obecność wszyst 
kich członków jest konieczna. 

   

      

   

          

   

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Terminatorzy a Kasa Chorych. Zacho- 

dzą wypadki konfliktu pomiędzy mistrzami 
rzemieślniczymi a Kasami Chorych na tle 
ubezpieczenia terminatorów. — Niekiedy Ka 
sa Chorych zalicza terminatora w trzecim 

roku nauki do kategorji pracowników, opła- 
cających składki według trzeciej grupy z1- 
*obkowej. — Zdarza się to nawet wówczas, 

gdy terminator nie pobiera żadnej płacy, 
przeciwnie płaci za naukę. — Izba Rzemieśl 

  nicza w Wiłnie, dążąc do tego, żeby termi 

WET ZA WET. 
Była to ciemna, mglista i mokra 

noc londyńska. Na kilka kroków nie 
można było odróżnić człowieka od ia 

tarni ulicznej; jednem słowem Ideal- 
na noc dła wszelkich n'elegalnych i 
nie lubiących Światła poczynań. 

Larsen z satysfakcją oceniał sytua 

cję. Stojąc przed ogrodową  furtką 
wielkiej, w ciszy i ciemności pogrąż 
nej willi, oglądał się przezornie 

go ktoś nie obserwuje. Stwierdziwsz; 
niepodobieństwo zobaczenia czegokał 
wiek w gęstej mgle. wspiął się zręcz- 
nie na kamienny słup, podp'erający 
żelazny płot. Za chwilę był już na 
trawniku. 

Na pałeach podszedł do jednego z 
okien. Wydawało mu sie ono bardziej 
interesujące od innych. Nie omylił „ię. 
Gdy zapomocą narzędzi otworzył je i 
po cichu wsunał się do rodka, stwier 
dził, że jest w: gabinecie-bibljoteee. 

  

    

  

  

  

Wprawne oko zauwałyło natychmiast 
duże biurko. anałą kasę ogniotrwałą 

    

zu 
Mydawanictwo „Kurjer Wileński 

  

o szerok'ch szufladach. Przyświeca- 
jąc sobie małą latarką elektryczną, 
obejrzał dokładnie zamki i uśm ech- 

nął się z zadowoleniem... 
Już miał się zabrać do roboty, gdy 

nagle usłyszał krótki, suchy trzask 
jak od przekręcenia kontaktu elek.sy 
cznego. Pokój zalały snopy światła od 
zapalonych wielkich kinkietów. 

Z wrażenia Larsen upuścił na po- 
dłogę złotą cygarniczkę, którą znalazł 
na biurku i którą miał właśnie zamiar 
wsumąć do kieszeni. Obejrzał się. Przy 
drzwiach stał elegancko ubrany męż- 
czyzna o alletycznej budowie. Jedną 
/ a pozostawała jeszcze na kon- 
takc'e od św 'atła elektrycznego: w dru 
giej trzymał mały rewolwer, którego 
lufa skierowana była w k'erunku Lar 

sena. 

— Dzień dobry panu, panie krymi 

   

    

  

  

   

      

    
alisto — rozpoczął pierwszy niezań- 

traf pozwala mi w'- 
dzieć po raz p'erwszy zbliska i to w 

    ii ży 

$-Ка 1 ogr. odp. 

K UR JE R 

natorzy będący na nauce rzemiosła u pryn- 

cypałów, posiadających ustawowe prawo dv 

kształcenia i trzymania terminatorów t. j. 

posiadających dyplomy mistrzowskie, opłaca 

li składki na rzecz Kasy Chorych tylko wed 

ług pierwszej grupy zarobkowej, w wypadku 

jeśli pomiędzy pryncypałem, a uczniem za 

warta jest piómienna umowa o naukę w rze 

miośle zarejestrowana w Izbie Rzemieślniczej 

zwróciła się do odpowiednich władz Kasy 

Chorych o uwzględnienie powyższego postu 

latu Izby. 
— Dotkliwy brak szkół dla terminatorów 

Rada Izb Rzemieślniczych podjęła odpowied 

nie kroki dla praktycznego wyjaśnienia w ja 

ki sposób należałoby zastosować ustawę + 

ustroju szkolnictwa dła terminatorów w tym 

wypadku, jeśli w e e trwania terminu nie 

miejscowości zorganizowanej 
ającej, względnie ogólnej, 

nich kursów dokształcają- 

cych. W| związku z tem Rada lzb Rzemieś!- 

niczych przystąpiła do ułożenia wykazu sie 

ci istniejących i funkcjonujących obecnie 

szkół dokształcających zawodowych. — Po 

zatem chodzi o stwierdzenie w jakich miej- 
scowościach należałoby uruchomić takie szko 

ły. aby umożliwić terminatorom  przejšcie 

  

     
    
    

    

   

   

    
   

kursu nauki, — Wynikła również kwestja 
czy w wypadku, o ile w danym okręgu od 

czuwa się brak szkołnictwa dokształcająco=- 
zawodow ie należałoby częściowo uchy 

lić postanowień ustawy przemysłowej przewi 

dujących obowiązek przedstawiania świade 

ctwa szkolnego przed przystąpieniem do eg- 
zaminu na czeladnika. 

Sprawa ta w najbliższym czasie będzie 
zdecydowana. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— 0 pensje nauczycielskie. Dowiadujemy 

się, że w szkołach powszechnych  hebraj- 
skich znów grożą komplikacje z powodu n'e 
wypłacania pensyj nauczycielom, którzy ot 
rzymują nieraz po 40 złotych miesięcznie. 

Winę tego ponosi gmina wyznaniowa; która 
w budżecie ma na ten cel 10 tysięcy zło- 
tych, lecz ich nie wypłaca. 

Wgladniecie w te sprawy byłoby niewąt- 
ie wskazane, nie można bowiem tolera 

ć stanu, w którym raz poraz zaogniają 
nastroje pracowników i wybuchają straj 

ki z powodu niewłaściwego stosunku gminy. 

RÓŻNE. 
— Wieczór Klubu Tow-Sport. Prawników. 

Rada Gospodarzy Klubu Towarzysko—Spor 
towego Prawników komunikuje, iż w sobotę 

dnia 10 bgn, o godz. 20 w lokalu Klubu (Dą- 
browskiego 10 m. 5—a) odbędzie się pierw- 
szy wieczór muzykalno-wokalny przy udziale 

  

  

    pli 

  

  pp. Z. Plejewskiej i W. Jodko. 
iPo koncercie nastąpi herbatka — brid- 

ge. — Wktęp dla członków wolny, goście 
wprowadzeni będą mile widziani. 

— Ospa wietrzna. Bieżący tydzień zazna 
czył się wzmożeniem liczby zasłabnięć па 
ospę wietrzną. Władze sanitarne w czasie 
tym zanotowały aż 22 zachorowania, pod- 
czas gdy normalnie notowano 3, 4 zasłabnię 

cia w ciągu tygodnia. 
W! związku z grożącą miastu epidemją 06 

py władze lekarskie przedsięwzięły daleko 
idące środki ostrożności, wydając szereg za 
rządzeń ochronnych. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wiełki Pohulanka — dziś sobo- 

ta dnia 10 grudnia o godz. 8 w. „ZYGMUNT 
AUGUST*. — Obsada premjerowa — prze- 
piękne stylowe dekoracje Wiesława Makojni 
ka. — W. niedzielę dnia 11 grudnia z powodu 
zbliżającej się premjery „Sprawy Dreyfusa'*, 
jedno z ostatnich przedstawień „Zygmunta 

Agusta”. 
— Niedzielna popołudniówka. W, niedzie 

lę dnia 11 grudnia o godz. 4 po poł, na ogól 
ne żądanie publiczności świetna pełna subtel 
nego humoru komedja Morstina „Dzika 
pszczoła”. — Ceny zniżone. 

— „Tani poniedziałek*. Wi poniedziałek 
dnia 12 grudnia o godz. 8 w. w Teatrze na 
Pohulance po raz pierwszy po cenach zniżo 
nych, grane będzie potężne dzieło Wyspiań 
skiego „Zygmunt August“. 

— Tyits muzyczny „Lutnia“. Dziš ukažė 
się po raz piąty rewelacyjna operetka Kał 
mana „Fiołek z Montmartru*, — Rolę głów 

ną kreuje J. Kulczycka, czarując słuchaczy 
przepięknym głosem i doskonałą grą. 

Zniżki akademickie — ważne. 
— „Wiktorja na przedstawieniu popołud- 

niowem. Jutro o godz. 4na przedstawieniu 

/popołudniowem po cenach zniżonych graną 

będzie operetka Abrahama „Wiktorja i jej 

huzar“ 7 J. Kulezycką w roli tytułowej. 

SPRAWA DREYFUSA. 

We wtorek dnia 13 grudnia wchodzi na 

afisz Teatru Pohulanki sensacyjna sztuka 

Rechfischa i Hercoga „SPRAWIA DREYFU- 

SA%, osnuta na materjale historycznym (rok 

1894 — 1906) posiadająca niezwykle mocne 

ak 

   

   

  

społeczne, mogące zainteresować i 

jszą widownię, bo walka postępu z re 

trwa nadal w każdem społeczeństwie. 
ces, któ 

    
   

  

   

natem tej głośnej sztuki jest proc 

ry swego czasu zaalarmował świat — 

w procesie tym bowiem chodziło nietylko a 

honor niewinnie skazanego kapitana Drey 

fusa, ale sprawa ta miała także wyraźne tto 

polityczne i społeczne, W: v ałce o sprąwied 
zetk " się najgłośniej 

nazwiska: Emil Zola, Anatole 
— Clemen: u, Briand i J 

rwszym etapem historycznym. był 

proces kapitana Dreyfusa przed sądem woj 

skowym w Paryżu, zakończony degradac 

i aniem na dożywolne więzienie na w 

spie Djabelskiej. 
Drugi eiap to rok 1898 proces 

    
  

  

  

  

   

    

   

   
    

  

       sterhaz2- 

mojem własnem mieszkaniu praw- 

dziwego włamywacza. Tyle się o nich 
naczytałem w rozmaitych romansach 
detektywnych, a przecież nigdy doty- 

chcza$ nie zetknąłem się z prawdzi- 

wym przestępcą. Jestem panu napriw 

dę wdzięczny za ię wizytę. 

Larsen patrzył nieufnie na niezna 
jomego. Wreszcie mruknął ze złością: 

-— Chwyc ? mnie pan. Zapewne za 

woła pan teraz policję? 

  

    

    
   

> — odparł niez 

  

Ależ dlacz 
jomy. Poc mam wołać 

poco ją fatygować. Wiem z romansów 
że rzadko się ją wzywe. Zresztą ne 

chcę ponu szkodzić. Zrobił mi pan 
prawdziwą przyjemność swoją w 

tą. Będę teraz miał na cale życi 

opowiadać przyj 
o tej d ejszej 
mnie to nawet trocł 
tutaj przychodzić i 
w którym miałem + e włamyw: 

cza zobaczyć. Dłaczego mam więc do 

pana mieć pretensję? 
Uprzejmy i worny pa:. 'seho- 

wał rewolwer do kieszeni i patrzał te- 
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go (właściwego zdrajcy i szpiega). Dzięki 
wpływom reakcji Esterhazy zostaje uniewin 
niony a Zoła, (który publicznie oskarżał maf- 
ję rojalistów) wytoczono proces i skazano na 
rok więzienia i 3000 fr. grzywny. 

Trzeci etap — r. 1899 — drugi próces 
Dreyfusa przed sądem wojskowym w Ren- 
nes, Skazanie na 10 lat więzienia i degrada- 
cję. R. 1900 — amnestja i wreszcie czwa 
etap: r. 1903 — Dreyfus domaga się rewizji 
procesu — r. 1906 — rewizja procesu, w 
której wreszcie po zaciętej walce prawda 
zwycięża. 

„Sprawa Dreyfusa* — będzie rewelacją 
sensacyjności wileńskich. Teatr wyposaża ją 
w pierwszorzędną obsadę, doskonałą reżyser ję 

ciekawą oprawę dekoracyjną i kostjamową 
— gotując publiczności na wtorkowej prem 
jerze wieczór pełen silnych wrażeń i emocyj. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY STUDENTA USB. 

Wiezoraj w godzinach przedpołudniowych 
w mieszkaniu swojem przy ulicy Brzeg An- 
tokolski 3 usiłował popełnić samobójstwo 20 
kilkuletni Józei Dąbrowski student USB. 

  

   

Zamknąwszy się w swoim pokoju denat 
strzelił sobie z brauninga w klatkę piersiową. . 
Na odgłos strzału nadbiegli domowniey, któ 
rzy znaleźli go leżącego na ziemi ze słabe 
mi oznakami życia. 

Na miejsce wypadku niezwłocznie sprowa 
dzono lekarza który udzielił desperatowi 
pierwszej pomocy, poczem przewieziono go 
do szpitala Św. Jakóba. 

Oględziny lekarskie ustaliły, że kula prze 
biła Dąbrowskiemu woreczek sereowy. Stan 
desperata bardzo groźny. 

Powodów zamachu samobójczego nie zdo 
łano narazie stwierdzić. 

Powiadcmiona © wypadku policja wszeze 
ła dochodzenie. 

Samobójca był studentem wydziału przy- 
rodniczo matematycznego, (e) 

NIEPOPRAWNA DESPERATKA. 

WĄ dniu wczorajszym *w godzinach p. p. 
pogotowie ratunkowe zawezwane zostało na 
ulicę Słowiańską Nr. 9 gdzie popełniła za- 
mach samobójczy zatrucie się esencją 
octową Scholasty enartowi Przewie- 

i ją do szpita. zazna- 

  

    

     

    

  

    
    

   

с 
trzeci odebrać sobie życie. 

Nr. 283 (2625) 

POWIESIŁ SIĘ NA RĘCZNIKU. ** «- 
W] dnia 8 bm. o godz. 12 Chajet Chaskiei 

(Kalwaryjska 103) popełnił samobójstwo za 
pomocą powieszenia się na ręczniku, Wezwa 
ny lekarz Pogotowia stwierdził śmierć. Przy 
czyna samohójstwa — niechęć do pracy i 
ciężkie warunki materjałne, 

DWA POŻARY. 

W ciągu dnia wezorajszego zanotowane 
w mieście dwa pożary. Pierwszy pożar wy* 
buehł przy ulicy Szopenowskiej Nr. 8, gdzie 
zapaliło się w kuchni jednego z mieszkań 
przepierzenie drewniane. Pogotowie straży 
ogniowej ogień zlikwidowało. Drugi pożar 
wybuchł przy ulicy Zygmuntowskiej 28. Zapa 
liły się tam sadze w kominie. Pożar zlikwide 
wała zawezwana na miejsce wypadku straż. 
ogniowa. (e 

OFIARY 
Prywat. Ko 

mień* na Woj 
    

  

Juk. Szkoła Powszechna .„Prw 
. Komitet Bezrobocia 13,30 zł. 

10 zł. (dziesięć zło- 
tych) od Konstan Michałowskiej jako za- 
dośćuczynienie p. Salomonowi Ałpernowi za 

i ciwe zachowanie się wobec niego. 

  

Dla najbiedniejsz 

    

  

ułwięk. Kino - Teatr | Dziś film, który w 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

pobił wszędzi! rekordy powodzenia! 
Nasza zeniala oodkożke 

Film stworz. olbrzymim kosztem 3 mili. dolarów. 
P3RRSC OE 4 б В НО 1Б w odnie świąteczne o.godz. Ziej: 

bieżąc, sezonie 

POLA NEGRI 
śpiewa i mówi w superfilmie prod. 193% 

NA ROZKAZ KOBIETY 
Film ten demonstr. jednocz w Warszawie z niebyw. powodz. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

Ceny znižone! 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

ВА 
szy sukces kinematografji europejsk. 

UWAGA! 

NAD PROGRAM: Występy znakomitego od- 
krywcy nauk 

- О1а młodzieży dozwolone. 

Najwięk- PIEŚŃ NOCY 
w którym śpiewa nasz sławny rodak Jan KIEPURA 

Film ten odznacza się niebywałę precyzją i czystością odtworzonego dźwięku. 

tajemnych S. VISCONTI, 
mentów z dziedziny: hypnotyzmu, telepatji, jasnowidzenia i t. d.. a potem objaśni publiczności jak to się 

który po każdym seansie zademon- 
struje szereg tak zwanych ekspery- 

robi, tak że każdy sam pofrafl natychmiast wykonać te „cuda“ 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015, w sobotę i niedzielę o RZE 
  

CAŁE WILNO 

mówi o największ. 

Dfwięk. teatr świetlny 

PAŃ 
:ł. Wielka 42. tel. 5-28 filmie sezonu 

NAD PROGRAM: Dodatkt 

© W rcweł. obsadzie: ubóstwiana GRETA GARBO, naj- 
ulubieńszy RAMON NOVARRO, słynny Lionel Barry- 
more, Lewis Stone i in. 

“ dźwiękowe. Początek o 2. Na |-szy seans geny zniżone 
  

DZIŚ! 
szampańska 100% 

stwięk. Kino - Teatr 

hollywood 
Alakiew. 22, tel. 15-28 

Niezrownana 

kom. prod. czeskiej 
Film w jęz. czeskim dla wszystkich zrozumiały. NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Początek o g. Z 

On i jego siostr 
W rol. gl.: perła czes 
kiego humoru zmak 
i wszechświztowej sławy 

Wiasta BŪRJAK 
ANNY ONDRA. 

  

fftwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

sensacja w wersji 
DZIŚ! Najnowsza 100% dźwiękowa 

francuskiej p. t. DROGA OLBRZYMÓW 
ogień, wodę i śnieżycę do Ziemi Obiecanej walcząc z żywiołem i hordami Indjan. W rol gł.: Gaston Gias. 

i Jeanne Helbing. 

Potężna tragedia w 14 aktach. 

marszu pionierów przez skwar. 

Nad program: Arcywspaniałe arcydzieło p. t. Noce szału Potężny dramat w 8 aktach 

  

Dźwięk. Kiao-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

KINO-TEATR 

UL. WIELKA 25   DZIŚ pierwszy raz w Wilnie 
dawno oczekiwane nieśmiertelne 
arcydzieło operowe St. Moniuszki 

Wspaniały triumf polskiej muzyki i polskiej pieśni. W roli tytułowej niezrównna Zorika Szymańska 

1) Indyjski grobowiec 
Świetny film cowboyski sensac.-awanturn. z niezr. Fred Thomsonemt 

Początek w sobotę i niedzielę o godz. |-ej pp» 

DZIŚ podwójny program! 
Muzyka wschodnial 

2) Siła przed prawem 

HALKA 

DWIE ORKIESTRY! 

Najwspan. dźwięk. polskiej prod. w wyk. cał. zespołu 
opery warszawskiej. 
Przepiękne arje w wyk. Ladisa KIEPURY 

2-ga i ostetnia serja. W rol. gł.: Konrad 
Veidt, Lya de Putti, Mia May, Morena iin. 

  

  

SKLEP MANUFAKTURY 

A. KAGAN 
Wilno, ul. Zawalna 21 

(Pasaż Bunimowicza) 

Po raz pierwszy w ciągu 10-lecia istnienia 

naszej firmy — wyznaczamy 

TANI BIAŁY TYDZIEŃ 
wyrobów ŻYRARDOWSKICH i innych firm 

oraz wszelkich innych towarów 

PO CENACH TAŃSZYCH NIŻ WSZĘDZIE. 

To nie reklama, lecz faktl 

Proszę się przekonać   
я KUBNIE расеёх 
% 'ADAĆ TYLKO 

Zz.KOGUTKIEN" 

Pazv 

@0 LAT TRZYDZIESTU 
mad. 

aj   

JUŻ CZAS POMYŚLEĆ 

nych warunkach 

STEFĄNA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  

ali 
        
          
  

raz na Larsena z prawdziwem zaintė- 

resowaniem i życzliwością.   

— Więc co pan chce ze mną zro- 

bić, jeśli policji nie ma pan zamiara 

wzywać? 
— Ja?... poprostu puścić pana woł 

no. Zwyczajnie wyjdzie pan sobie swo 
bodnie oknem, którędy pan wszedł, 
lub przez drzwi... Jak pan będzie 
chciał? 

— Naprawdę puści mnie pan wol- 

  

  

  

no? — podchwycił z rosnącem zado- 
woleniem Larsen. 

— Naprawdę dodał z uśmie- 
chem nieznajomy — a nawet... 

Tutaj sięgnął do kieszeni, wyjał 
grubszych monet i kilka bank- 

arsenowi. 

   gari 
notów. Podał to wszystko I 

— Ма pan to i 
panu dzisiaj szezęś ie nie po 

pan ze sobą stąd nie 2: 
Dz: i i 

  

     

      

„ks'ąžę. Jestem wdzi? 
śmierci Pan jest porządnym 

ekitem i była to naprawdę przy- 

  

   

  

    

    

   

  

usi 

jomy, 
   

  

   

    

pewne... 
niezn 

  = € w Wilnie, ) .   

NA 

o ogłoszeniach świątecznych 
Ogłoszenia do „KURJERA WILEŃSKIEGO'* 
i innych pism— przyjmuje na bardzo dogod- 

BIURO REKLAMOWE 

(i AN 

3 

od i stycznia do 31 marca 1933 r. 

przewodniczącego Garn. Kom. 

Kasynie 

Wszelkich informacyj udziela 

Ogłoszenie. 
Garnizonowa Komisja Żywnościowa Wilno odda 

w drodze nieograniczonego przetargu dos 
jarzyn, tłuszczu, siana i słomy, dla wszystkich od- 
działów Garnizonu Wilno, na przeciąg 3 miesięcy t.j. 

Oferty na powyższą dostawę należy wnosić do 
Żywn, 

6 P. P. Leg. koszary lgnacowskie w Wilnie) w ter- 
minie do dnia 22 XII. 1932 r. godz. 9, w którym to 
dniu o godz. I0-ej odbędzie się w Reprezentacyjnem 

Podoficerów ulica Tatarska 5 — komisyjne 
otwarcie otert i przeprowadzenie przetargu 

kwatermistrz 6 P. 
P. Leg. w godz. 10—12, oprócz świąt. 

Garn. Kom. Żywnościowa. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

W. Z. P. 29. 

D:. GINSBERG 
choroby skórne. wane 
ryczne | moczopłiclowe 

Wileńska 3 tel. 667. 
od godz. 8—1 i 4—%. 

Akuszerka 

ę: mi     

  

1Kwatermistrz 

  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadslne, sypialne i ga- 
binetowe, kredeney, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ra dogadagth wartnł acl 

D 2.XII. 32 r. skradzio- 
no na dworcu w Wil-    

  

   
   

   
   

na nazw. Melanji Kelles- 
Krenz i weksel na 500 at. 
na nazw. Kazimierza i T. 
Heleny Kelles-Krauz 

unieważnia się. 

Maturzysta 
udziela korepetycyj 
na dogodnych warunkach 

Mostowa 1l, m, 6 
odyżodzu 10 

      
  

Zgubione: 1) Akt uzna- 
nia Obywatelstwa Polsk. 
wyd. przez Starostwo Wi- 
Jejskie w r. 1924, 2) Do- 
kument o wysłudze lat do 
zalicz, emeryt. wyd. przez 
Dyrekcję Kolej. w Wilnie. 
3) Dokument o dopłaca- 
niu do emetytury od 1922 
do 1926 r. wł., 
na otrzymywanie 

miesięcznej — wszystkie 
te dokumenty wydane na 
imię Józefa Sobolewskie- 

go — unieważnia się 

Potrzebna kasjerka 
obeznana z księgowością 

  

  

wyjedzie na kondycję. 
Specjalność: matematyka, 

Julien Suražski, Wilno, 

ul. Kijowska 6, m 8, 

  

Wdówka samotne, 
przystojna, młoda i inte- 
ligentna poszukuje miej- 
sca gospodyni u solidne- 

go dobrze 
pana Wilno |, 

Maria Lakneroga 
przyjmuje od 9 do 7 wieen. 
ulica Kasztanowa 7, m. % 
W.Z.P. Nr. 69. 8526 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
1a lewo Gedeminowskę. 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

4) Kartki 
pensji 

  

{ NA RATY. Bon-Marche", Wielka 3 Śmiał k ; wości. | | I S o ACZ k i Wybitny 3 na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

taraże gabinet kosm=tycx- 
xy, usuwa zmarszczki, bro-- 

„ kwrzajki i 

     
  

nie torebkę z dokumen- | łacina i historja z zakresu P = 87m 
tami: dowód osobisty, le- | 8.u klas. -Przygotowuje 2 

gitymacja nauczycielska оаИ 7 

Do wynajęcia 

duży lokal 
o 2:ch piętrach 
nadający się 

dla przedsiębiorstwa. 
Wolny od 1.1 1933r. 

ul. Š-to Jańska |, 
ow. się u dozorcy 

tel. 2-54   sytuawsnego 
skrytka | 

NEST. 
  
  

jącLarsena do okna, 
że szybko się ulotnił. 

  przez które ten 

  

— Lepszego powodzenia na przy- 

szłość — rzucł mu jeszcze z ronją 

nieznajomy. 

W pięć minut 
Larsena, 
nia wycz 
sę oguiotrwałą. Zaj 

       

   

sto szuflady i ka 
kował wszystko, 

  

  

  

co miało jakąkolw.ek wartość, do wa- 

zk: i 1 zabierał 

  

+ do opuszczenia po: 

    

aśnie zdążył wysunąć jedną no 
gę nazewnątrz, gdy z ciemności wyło- 
niła się jakaś nieuchwytna postać. Ja 
kaś ręka wsunęła mu się błyskawicz- 
nie do kieszeni, chwyciła za jego re- 
wolwer i zanim zdążył sę zorjento- 
wać, poczuł zimną lufę rewolweru na 

swym połężnym karku. 

— Ręce do góry — warknął jakiś 

znajomy: mu głos — i bez głupstw. 

Człowiek na parapecie okna po- 

słusznie wykonał polecenie. Niepod- 

trzymywana więcej walizka upadła 
na miękki trawnik. 

— Nietyłko ty jeden czytujesz ra- 

  

    

    

      

manse policyjne ciągnął Lar em 

(on to był bowiem) sarkatycznym ta 
nem. Ta cała twoja historyjka nie by 
ła zbyt sprytnie skombinowana. Od 

początku nie ufałem ci, widzisz, żeby 
sę przekonać, wróciłem lu jeszcze Ы 
rzuciłem okiem do pokoju. A dlaczego» 
nie zapaliłeś elektrycznego kałoryfe- 

ra? Co? znamy takich dobrodusznych 

właścieżeli, jak ty, co to nie lubią wzy 
wać polccji. й : 

Tu Larsen wyciągnąi z k eszen' 
otrzymane przed chwilą pieniądze od 
eleganckiego nieznajomego i położył 
je teraz przed nim na oknie. 

— Masz, to dla ciebie. Zeby ci na 
złość lepiej szczęście posłużyło. 

ty jesteś potrzebu m, nie ja. 
Marsz do pokoju zpowrolem. 

Nieznajomy zakłął wściekle, ale 
usłuschał wezwania. 

Larsen wówczas chwycił walizkę, 
i krzyknąwszy na poź ie dobrej 

nocy, znikł we mgle, która go natych- 

miast ogarnęła. 

    

      

    

—000—


