
p
e
p
r
a
g
p
p
P
P
p
a
-
+
9
7
:
 

pr
 
i
a
 

оаа
 Й 

Ьач
 

аиноФу
р 

  

Rok Xi. Nr. 269 (3076) Dzisiejszy numer zawiera 6 stron 

ŁOWO 
WILNO, Środa 26 października 1332 r. 

    

PRENUMERATA miesięczna z odnjesjeniem do domu, lub Z i 

przesyłką pcztową 4 zł,, zagranicę 7 zł, Konto czekowe P,K,O. i 

CEE   Nr. 80259. W sprzedaży detal. 
лт 

a: Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od g. 5 

czego n 

  

do 4 Teieiony: 

NASZA ANKIETA 

KATASTROFALNE POŁOŻENIE ROLNICTWA 
Ankiety nadal napływają  obfisie. 

Przeprowadziliśmy małą statystykę. Na 

pytanie, jakie wydatki ciążą najbardzij 

rolnictwu, wskazało: | 

spłatę kredytów 40% odpowiadającyca 
podatki 20% е 

wyr. przemysł. 770 > 

Mała ta statystyka wymaga  obja$- 

nień: wśród tych, którzy twierdzili, ż: 

wyroby przemysłowe ciążą przedews . '- 

stkiem rolnictwu, było tylko dwu rolni- 

ków, a reszta to obywatele miejscy, tub 

urzędnicy. Natomiast wielu rolników 

wprost zaznaczało, że wyroby przemy- 

słowe nie ciążą, gdyż rolnicy nauczyli 

się zmniejszać tu swoje potrzeby do mi- 

nimum. Pozatem 33% biorących dotych- 

czas udział w naszej ankiecie odpowie- 

działo, ńie wprost na pytanie, lecz rz- 

taczało swoje żale nad katastrofali: m 

położeniem rolnictwa w inny sposób. 

albo też wprost wstrzymało się z odpo- 
wiedzią. 

Najwięcej więc ludzi oświadczyło, że 

ciążą im długi. Nieobdłużonych  majęt: 

mc jest bardzo mało, ostatnie iata 

przedwojenne tak się układały, że za- 

dłużcnie majątku jest regułą, majątex 

niezadłażony wyjątkiem. Zdarzają się 

jednak niezadłużeni. Kilku z nich opis0 

nam w ankiecie dość szczegółowo stan 

swoich interesów, aby stwierdzić, że "i- 

nio, iż długów bankowych i  prywat- 

nych nie mają, nie mogą jednak zwią- 

zać końca z końcem, a to dzięki nać - 

чуегпут podatkom. Naogół odpowiedzi 

na ankietę w tych sprawach, to otchłań 

pesymizmu i rozpaczy. 

Mówienie o długach wpada w szab- 

len: jeśli zaciągnąłem dług w wysokości 

ceny jednej krowy, to dziś, aby ten dług 

sjdacić, muszę sprzedać conajmniej kil- 

ka krów. 
Ale ci, którzy piszą o długach, prze- 

ważnie dodają zaraz: podatki do- 

chodowy i gminne. Inne podatki zna”z- 

nie mniej mają wrogów. 

Oto jest zrównoważony głos wybii- 

nego ziemianina, będący jakby w krot- 

kich słowach syntezą tego, co czytali- 

śmy prawie we wszystkich innych an- 

kietach, o ile pisane były przez rolni- 

ków: 
Uważam, że największym ciężarem dla go: 

spodarstw rolnych są spłaty długów oraz Cd- 

setki od nich; przyjęty dotychczas procent, 

wynoszący średnio 12 od sta od wszelkich po- 

zyczek krótkoterminowych, jest tak wysoki, że 

przy małej rentowności naszych gospodarstw 

'nusi doprowadzić do zupeinej ruiny, opłacanie 
bowieni takiego procentu może być dokonane 
jedynie zaciąganiem nowych długów, co do- 

prowadziło nas już ao zupełnej niemal niewy- 

płacalności. 
O;rócz tego podatki,*zwłaszcza przy wiek- 

szych majątkach o lichej ziemi, są stanowczo 
za wysokie, tak, że nawet w najlepsze lata 
nie mogą być z dochodów pokryte, odnosi się 
to szczególnie'do podatków gminnych, które do 

tychczas były olbrzymie i szły przeważnie na 

wydatk: personalne (w mojej gminie 65 proc. 

budżetu wynoszą wydatki personalne). Admi- 

nistracja gminna musiałaby być znacznie tań- 

szą, żeby mogła być pokrywaną z podatków. 

Podatek dochodowy wymierzany według norni 
sreduiei duchodowości wtedy, gdzie żadnych 

dochodów nie było i bez względu na 
klęskę elementarną, która, jak w minionym ro- 

ku, cały zbiór żyta zniszczyła, jest wprost ab- 

surdał 1y. 

Ostatni okólnik Izby Skarbowej ogioszony 
w „Słowie* uważam za charakterystyczny ala 
nastroju naszych władz skarbowych. 

W tych krótkich słowach mieści się 

cały tragizm położenia na wsi. Oto j*t- 

nak do syntetycznego określenia pierw- 
szorzędnego znawcy stosunków dodajmy 
jaskrawą ilustrację, skargę z „terenu”, 
wyraz tego, jak ujmuje rolnik swoją sy- 

tuację: 

Pisze nam jeden rolnik w swej odpo- 

wiedzi: ; 
Wszyscy posiadacze jakichbądź majątków, 

posiadają w Polsce przyniusowego spólnika w 
osobie Skarbu Państwa. Spólnik ten, uczestni- 

cząc grubo w dochodach, nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za straty przedsiębiorstwa. 
Jest bezwzględny i nielitošciwy. Ma wszelkie 

prerogatywy i egzekutywę w swoim reku— 
Na wszelkie wydatki w rolnictwie można coś 
poradzić; prolongować, ograniczyć @0 П- 
mum, osobiste wydatki, dogadać się się, wzał. 

wyprosić ulgi u swych wierzycieli, ograniczyć 

lub zredukować zupełnie nabywanie wyrobów 
przemysłowych — jedynie ze swym spolni- 

kiem przymusowym nic się nie da zrobić bo 

jest to bezduszna maszyna, dla której miaco- 

dajne są tylko ustawy i okólniki. Najwięcej 

i najboleśniej ciążą na mojej gospodarce rol- 
nej podatki i ciężary samorządowe. 

Podatek dochodowy „jest wymierza- 

ny nie sprawiedliwie, a tak, jak sobie te 

go życzy lewa noga p. inspektora", pi- 

sze jeden z korespondentów. 

Podatek dochodowy, jako podatek w 

naszych warunkach niedorzeczny, figur" - 

je prawie we wszystkich nadesłany h 

nam odpowiedziach na ankietę. 

Istotnie podatek dochodowy jest tym 

najsprawiedliwszym podatkiem, jakim 

obdarzyła kontynent myśl angielska. A'e 

u nas zdegenerował się on zupełnie. 

Przedewszystkiem zeznania angielski «9 

płatnika uważa urząd skarbowy z tegu- 

ły za miarodajne, a jeśli urząd skarbowy 

dowiedzie, że płatnik zeznał fałszyw: +, 

to oskarża go przed sądem i wsadza 

do kryminału. Zdarza się to jednak п`>› 

słychanie rzadko i stanowi sensację. U 

nas niema wypadku, aby urząd skarbo- 

wy przyjął zeznanie płatnika. Nawet mi- 

nistrowie skarbu, jeśli, jak p. Władysław 

Grabski, posiadają majątki —mieli swa- 

je zeznania „poprawiane* przez urząd 

skarbowy. Płatnika angielskiego obraza, 

jeśli skarb mu nie wierzy, w Polsce t- 

rząd skarbowy uważa za pewnik, za 

dogmat, za absolutną prawdę, że płatnik 

zeznał fałszywie, że jest złodziejem, 

chcącym skarb swego państwa okraść. 

W Anglji podatek dochodowy wy- 

mierza się od dochodu, u nas bynaj- 

mniej. Ludzie, którzy, aby spłacić długi, 

czy podatki, parcelują swój  mająte x, 

mają również wyznaczony podatek do- 

chodowy. Ludzie, którzy na spłaty diu- 

gów  rąbią . ponadetatowo, również 

płacą podatek dochodowy. Stanowi on 

sumę nie podlegającą żadnej kalkulacji, 

jest czemś tak wypadkowem, jak deszcz 

lub pogoda, jak „czerwone'* lub „cza 

ne“ w Montekarlijskiej ruletce. Osia- 

teczna kwota podatku dochodowego u- 

stala się nie na podstawie jakichkolwiek 

danych objektywnych, lecz targów każ- 

dej ofiary zosobna z urzędem  skarbo- 

wyn. : 

Można zrozumieć, jaką ustugę odd1- 

je społeczeństwu w tych warunkach ©- 

kólnik, mówiący o „psychozie*. 

Słyszy się zdanie: „nie można zmie- 

niać systemu podatkowego podczas kry- 

zysu!'* Zdaje się jednak, že stusznici- 

szym będzie aforyzm: „nie można prze- 

trwać kryzysu z takim systemem podat- 

kowym'*., 

Podatki komunalne wiążą się z dru- 

giem pytaniem naszej ankiety, to jest z 

zapytaniem, jak nasi czytelnicy oceniają 

ją projekt ustroju samorządowego na 

naszych ziemiach. Dużo ludzi po- 

chwała projekt, czyniąc swoje, czasalii 

bardzo ciekawe i właściwe, uwagi. ©'а 

79% odpowiadających projekt ten jest "a 
mało demokratyczny. Ale olbrzymia 

większość ludzi, jeśli pochwała ten pro 

jekt, to datego, iż słusznie zresztą uwa - 

ża, że uczyniłbby on nasz samorząd 0- 

szczędniejszym. Przyznam się, że dla 

mnie było pewną rewelacją, ten krzyk, 

który dobywa się z łamów naszej ank' - 

ty za skasowaniem wogóle samorządu. 

Całe życie byłem zwolennikiem samo- 

'rządu, uważałem go za szkołę obywatel - 
ską, za pierwszy krok do wyrobie ia 

kraju, do uzdolnienia go do życia parla- 

mentarnego. A tu moi czytelnicy krzyczą, 

aby ten samorząd wyidealizowany ska- 

sować wogóle. I krzyczą tak nie obsku- 

ranci, reakcjoniści, żubry z urodzenia i 

wychowania, lecz krzyczą osadnicy, 

drobni rolnicy, właściciele mniejszy.A 

folwarków. Wśród odpowiedzi na anki :- 

tę mamy kilka odpowiedzi wyraźnie po- 

chodzących od włościan. Wzięli oni za 

pióro, aby błagać o „skasowanie* samo- 

rządu. Zgadza się to z wrażeniami z 

wieców poselskich, na których  chło»i 

stale zapytują, czy nie można skasować 
gminy i sejmiku. 

Wyidealizowany samorząd ludności 

Redakcjj — 17-82, 

  

  

Ydministracį — 228, 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałiesn, 

Redakcja rękopisów niczamówjonych nje zwraca, Ad 

ministracja nie uwzgl zastrzeżeń co do rozmieszczen, ogioszeń, 

  

WARSZAWA 25. 10. (tel. własny): 
Dowiadujemy się, że w. najbliższym 
Dzienniku Ustaw ukaże się dekret Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, ogłaszają- 
cy amnestję w związku z wprowadze- 
niem jednolitego kodeksu karnego i pra 
wa o wykroczeniach. 

Na mocy amnestji nie będą wsz:zy- 
nane, a wszczęte już będą umorzone - - 
postępowania karne w sprawach wszy- 
stkich wykroczeń, należących do właś- 
ciwości sądów powszechnych, jak rów- 
nież władz administracyjnych.. 

Amnestja umarza całkowicie kary, 
niewykonane dotychczas w części lub w 
całości, orzeczone za wykroczenia admi- 
nistracyjne i za przestępstwa, za które 
wymierzone zostały kary grzywny i po- 
zbawienia wolności na 6 miesięcy lub 
jedną z tych kar, oraz łagodzi o połowę 
kary pozbawienia wolności wymierzose 
w rozmiarach od 6 miesięcy do 1 roku. 

  

  

PRZEDS 
j — Księgarnia T-wa „Lot“, 

1KONIE — Bufet Kolejowy,    BIEN 

        

  

   

    

SZTY — Bufet Kolejowy. 

‹ DNO - egamja T-wa „Ruch“, 
DRODZIE     

KLECK — Sklep „Jedność'* 
DA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
   

    

CENY OGŁOSZE 
ad пЕ     

Jednocześnie amnestja umarza skutki 
skazania już zapadłych wyroków za prze 
stępstwa, które zaliczone zostały przez 
nowy kodeks karny do rzędu wykroczeń, 
wreszcie na mocy obecnego dekretn są- 
dy za zgodą prokuratora będą mogły u- 
marzać postępowania w stosunku do iu 
nych: przestępstw, jeżeli za dane przestę 
pstwo należałoby wymierzyć karę po- 
zbawienia wolności w rozmiarze ni: prze 
kraczającym 6 miesięcy oraz jeżeli dane 
pr'estępstwo nie zostało z aninestji wy- 
łączone. 

Atmnestji nie będą podlegały prze- 
s'epstwa przeciwko wojsku, przestęp - 
stwa przeciwko ustrojowi państwa, prze 
stępstwa naruszające przepisy skarbowe 
i na szkodę skarbu państwa, fałszowa- 
nie pieniędzy i papierów kredytowych, 
stręczenie do nierządu. 

Amnestja wejdzie w życie z dniem 
jej ogłoszenia. 

EDS BSS 

ANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
OWICA (Polesie) — Ksiegarnja K, Malinowskiego, 

ĘBOKIE — id, Zamkowa — W, Włodzjmierow 

worzec Kolejowy — K. 
NIEC = Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 

CZNO — Ksjęgawnia T-wa „Ruct“, 

  

NIEŚWIEŻ — 

SIWA: 

       

  

uł. Ratuszowa — Księgarni 

FAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 

Sato, SŁONIM -- Księgarnia D. Luhowskiege    
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Dekref amuesfyjny | g 
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| STGŁPCE — Ksjęgamia T-wa „Rach*, 

| ! 
       

  Y — M, Lewia - 

zyjmuje 

Ghszum warsztacie procy 
wywiad z posłem Janem hr. Tyszkiewiczem 

Wywiadem z hr. Janem Tyszkiewi- 

czem kontynuujemy dałszy ciąg na- 
szych wywiadów z posłami i senatora- 
mi wileńskiej grupy regjonalnej Bezpar- 

tyjnego Bloku Współpracy z Rządem. 

Na zadane pytanie o działalności no- 

seł Tyszkiewicz odpowiada: 

— Pracuję w Sejmie i poza Sejmem 

w granicach zadań i obowiązków po- 

selskich — pozatem pracuję na swoim 

warsztacie, jako właściciel dużego mająt 

ku — poprostu „obszarnik* kresowy. 

Jako katolik i zachowawca, rozu- 

miem posiadanie za prawo, z którego 

wynikają obowiązki. W powojennym 0- 

kresie prawa, wynikające z posiadania, 

zostały w stosunku do posiadłości ziem- 

  

Dwulicowy wyrok Trybunału Stanu 
BERLIN PAT. — Trybunał Stanu w 

Lipsku wydał następujący wyrok w spo- 
rze konstytucyjnym pomiędzy krajami 
związkowemi a rządem Rzeszy: 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeszy z 
dnia 20 lipca 1932 roku o przywróceniu 
bezpieczeństwa publicznego i porządku 
na obszarze Prus daje się pogodzić z 
konstytucją Rzeszy, o ile dotyczy to ne 
wołania przez kancierza Rzeszy na sta- 
nowisko komisarza rządowego w Pru- 
siech i upoważnienia go do tymczaso- 
wego odebrania pruskim ministrom ich 
kompetencyj urzędowych i bądź przeję- 
cia tych kompetencyj samemu, bądź też 
przekazania ich innym osobom, jako ko- 
niisarzom rządowym. 

Rozporządzenie to jednak nie powia- 
no się rozciągać tak daleko, aby odbie- 
rać pruskiemu rządowi lub jego czion- 
kom prawo zastępowania Prus w Reiciis 

- Niemieckie źródła © 
BERLIN PAT. — „Boersen Kurier* ogłasza 

sporządzone przez ministerstwo Reichswehry 
zestawienie wydatków rocznych Niemiec i in- 
mych mocarstw na zbrojenia. Wydatki Niemiec 
wynoszą, według tych danych, 170 miljonów 
dolarów rocznie, wobec 465 milionów w roku 
1913. Odpowiednie cyfry dla Francji są: 455 

    

tagu, w Radzie Państwa Rzeszy i gdzie 
kolwiek indziej wobec Rzeszy lub wn- 
bec sejmu pruskiego, pruskiej Rady Pań 
stwa lub innych krajów związkowych. 
Q ile wniosek w tym względzie nie bę- 
dzie odpowiadał wymaganiom, zostanie 
on odrzucony. 

- KOMUNIKAT RZĄDOWY 

BERLIN PAT. — Bezpośrednio po 6- 
głoszeniu wyroku Trybunału w Lipsku 
biuro Conti opublikowało komunikat z 
kół rządowych Rzeszy, stwierdzający, iż 
wyrok Trybunału Stanu w sprawie skar- 
gi pruskiej przeciw rządowi Rzeszy uwa 
ża się za całkowite potwierdzenie dekre 
(4 prezydenta Rzeszy z dnia-20 lipca rb. 
Wyrok odpowiada również stanowisku 
rządu Rzeszy odnośnie do politycznego 
i parlamentarnego  przedstawicielstwa 
Prus. Sprawa ta była traktowana prz=z 
rząd Rzeszy, jako kwestja otwarta. 

  

militaryźmie Świata 
miljonów wobec 348 miljonów w roku 1913, 
dia Wielkiej Brytanji — 435 miljonów wobec 
385 milionów w roku 1913, dla Włoch — 258 
miljonów wobec 179 miljonów, a dła Stanów 
Zjednoczonych — 727 miljonów wobec 244 mi 
ijony w roku 1913. Liczebności poszczególnych 
armij zestawienie nie uwzględnia. 

Znów spadek funta angielskiego 
LONDYN PAT. —- Fimt szterling doznał 

dzisiaj dalszego silaego spadku. Jeszcze wczo 
raj wieczorem kurs wynosił 3,325 dol. za jed- 
nego funta, natomiast dziś rano notowany był 
3,3025 doł. O godzinie 12 kurs funta spadł do 
3,28. W godzinach popołudniowych kurs fun- 
ta doznał nieznacznej poprawy i przy za- 
imknięciu giełdy wynosił 3.30. 1 

Co do.powodów tak silnego, niesłabnącego 
"spadku funta w kołach City twierdzą, że naj- 
ważniejszą przyczyną jest wyprzedawanie się 
posiadaczy skonwertowanej pożyczki wojennej 
którzy konwersji nie przyjęli. 

Niewątpłiwie, że w grę wchodzi również i 
pewna spekułacja, o którą City posądza speku 
lantów walutowych w Paryżu i Amsterdaniie. 

Nowy gabinet estoński 
RYGA PAT. — Donoszą z Tallina, 

że profi. Ulos po przeprowadzeniu roz- 
mów z leaderami 3 największych stron- 
nictw, t. į. ze zjednoczeniem rolników i 

0 pegodzenie ks. 
LONDYN PAT. — „Daily Express" donosi 

jako o wielkiej sensacji, że król Karol rumuń- 
ski zwrócił się do swej byłej małżonki księż- 
ny Heleny, która jest obecnie w Bukareszcie, o 
zgodę na unieważnienie rozwodu, dokonanego 
przed 4 laty i wstąpienie w nowy formalny 
związek małżeński, którego skutkiem miałaby 
być uroczysta koronacja pary królewskiej. 

„Rolę pośrednika między królem Karolem a 
księżną Heleną odegrywać ma rzekomo imini- 
ster spraw zagranicznych Titulescu, który bę- 
dąc posłem w Londynie, był mężem zauiania 

NASTĘPCA TRONU NA 

BUKARESZT PAT. — Następca tronu wieł 
ki wojewoda Michał obchodził w dniu 25 paź 
dziernika 11-tą rocznicę urodzin i w związku 

kolonistów, centrum narodowego oraz 
bloku socjalistycznego, przyjął misję 
tworzenia gabinetu. Prof. Ulos dąży do 
utworzenia gabinetu rzeczoznawców. 

Heleny z królem 
króla, a także równocześnie zamieszkałej w 
Londynie księżny Heleny. 

Wobec tego, że wiarygodność tej iniorma- 
cji pochodzącej ze źródeł wiedeńskich, wzbu- 
dza zastrzeżenia, nałeży ją traktować z ostroż 
nością. Inne dzienniki jak „Daily Mail*, zazna- 
czają, że sytuacja w Bukareszcie nie dojrzała 
jeszcze do takiej decyzji, twierdzą jednak rów 
nież, że Maniu i Titulescu poważnie rozważa 
ja sprawę rekoncyljacji między królem a księż 
ną Heleną. 

ŚNIADANIU U MATKI 

z tem przybył z Sinaja do Bukaresztu. Ksią- 
żę Michał zjadł śniadanie u matki swej księż- 
ny Heleny i cały dzień spędził z nią razem. 

okazał się zabawką zbyt kosztowną. 

Dziś dusi ona chłopa i ziemianina, choć 

przedewszystkiem ten arcydemokratycz- 

ny samorząd znienawidzony jest przez 

chłopa.. 

Wreszcie z ankiet tych wygląda zu- 

pełnie co innego, niż prośba o planową 

pomoc państwa. Widać że wszystkich 

ankiet, któreśmy czytali, że wzamian za 

zniżenie podatków każdy rolnik z rado- 

ścią, z entuzjazmem, z pocałowaniem rę- 

ki, jak się to mówi, — zrzekłby się tvch 

wszystkich świadczeń, które od państwa 

ct zymuje w postaci subsydjów na or- 

ganizacje rolnicze, nauki rolne, inspek- 

torów i agronomów uczonych, premij 

wywozowych itd, 

Każdy, kto się choć pobieżnie ze sta- 

ucm rolnictwa zapozna, musi przyznać, 

«e on jest zbyt groźny, aby zasłonić się 

od jego widoku papierem kancelaryjnym 

z pieczątkami i numerkami. Nie można 

Już dziś liczyć na „jakoś to będzie*. Nia 
nicżna przez miłość dla klasy urzędni- 

czej pchać nadal wóz olbrzymiej admi- 

nist":cyjno - samorządowej _ hierarchii, 

za ciężki na nasze polne drogi. Cat. 

  

"się rozporządzenie 

Kanclerz Rzeszy ani w charakterze 
komisarza rządowego w Prusach, ani też 
przez swe organy nie rościł sobie prawa 
do reprezentowania Prus w Radzie Pań- 
stwa Rzeszy lub w Reichstagu, jak rów 
nież nie wykonywał tego w sejmie pru- 
skim, względnie w pruskiej Radzie Pań- 
stwa. Również właściwi przedstawiciele 
Prus w Radzie Państwa Rzeszy lub w 

pruskiej Radzie Państwa nie otrzymy- 
wali instrukcyj od komisarza Rzeszy. — 
Co się tyczy wszystkich wydanych do- 
tychczas zarządzeń, to pozostają one w 
mocy. 

W OCZEKIWANIU NOWEGO 
DEKRETU 

BERLIN PAT. — Ogłoszony wyrok wywo 

iał olbrzymie wrażenie w kołach politycznych, 

które przewidują, że orzeczenie lipskie pociąg- 

nąć może .za sobą, zarówno z punktu widze- 

nia prawnego, jak i politycznego, szereg po: 
wikłań i trudności. 

krawdopodobnie w zwiążku z tem rząd 

Rzeszy pośpiesznie wydał komunikat, w kto- 

rym wyłuszcza Swe stanowisko wobec wyro- 

ku : zapowiada uirzymanie w mocy iotyci:- 

czasowych zarządzeń. Dopiero później s«azału 
uzupełniające, że decyzja 

rządu Rzeszy w sprawie praktycznych na- 

stępstw orzeczenia Trybunału w Lipsku za- 

padnie dopiero po dokładnem zbadaniu wyro- 

ku i. zaznajomieniu się z jego motywacją — 

Jednocześnie z tem oświadczeniem pojawi- 

ła się wiadomość, że były premjer pruski Bra- 

un zwołał na jutro przed południem posiedze- 

nie członków byłego gabinetu celem zajęcia 

stanowiska wobec wyroku lipskiego i wyciąg 

nięcia konsekwencyj z tegó orzeczenia. 

W kołach politycznych oczekują — według 

doniesienia „Deutsche Allgemeine Ztg.“, že w. 

najbiiższym czasie wydany zostanie nowy dek 

ret, regułujący sprawy prawno - państwowe, 

które Trybunał Stanu pozostawił otwarte. | 

prasa dzisiejsza zarzuca naogół wyrokowi 

Tryimnaiu Lipskiego zbytnią kompromisowość 

— kióra nadaje orzeczeniu charakter dwulico- 

wy. 
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Dyplomatyczny incydent o ra- 

kiety Jędrzejowskiej 

GDAŃSK. PAT. Jak donosiliśmy w 

swoim czasie, znakomita tenisistka polska 

Jędrzejowska przybyła do Gdańska stat- 

kiem polskim i przy zejściu na lond w mie- 

właściwy sposób była potraktowana przez 

gdańskiego tajnego agenta celnego, który, 
nie zważając na dwukrotne zrewidowanie 

jej bagażu przez urzędników celnych przed 

opuszczeniem statku, poddał bagaż nowej 

rewizji, zZrzyczem przedstawione ;przez Ję- 

drzejowską pismo ambasady polskiej w 

Londynie z prośbą o nieczynienie Jędrze- 
jowskiej przeszkód w przewiezieniu do kra- 
ju rakiet, zignorował, jako pisane „w nie- 

zrozumiałym języku angielskim' i nie po- 
zwolił tych rakiet zabrać jej ze sobą. Ję- 
drzejowska wróciła wobec tego na statek i 

wylądowała następnego dnia w 

Sprawa ta. stała się przedmiotem pisem- 

mej interwencji komisarza generalnego 
iRzeczypospolitej, ma którą Senat przysłał 
wyjaśnienie, biorąc w obronę agenta cel- 

nego, z zazmaczeniem, że incydent powstał 

ma skutek nieznajomości języka niemiec- 

kiego przez Jędrzejowską. 

Obecnie komisarz generalny R. P. prze- 

słał Senatowi nowe pismo w: tej sprawie, 
podtrzymując w całej rozciągłości swe pier 
wotne wywody i stwierdzając, że zachowa- 
nie się w danym wypadku gdańskiego 
fumkcjonairjusza celnego nie da się uspra- 
wiiedliwić. Pozostawanie na służbie funk- 
cjomarjuszy celnych, mie mogących odróż- 
mić języka polskiego od angielskiego jest 

sprzeczne z konwencją paryską, zobowią- 
zującej Gdańsk do zatrudmienia w służbie 
celnej dostatecznej ilości: funkcjonarijuszy, 

wiadających językiem polskim. Komisarz 
generalny R .P. w piśmie tem między in- 
nemi stwierdził, że konwencja paryska na- 

Kłada ma urzędników gdańskich obowią- 
zek znajomości języka polskiego, a nie od- 
wrotnie — na podróżujących obowiązek 

zmajomiści języka niemieckiego. 

skich doprowadzone do minimum. Nie 

uważam, aby to miało zwalniać z obo- 

wiązków. Możliwie porządne prowadze- 

nie warsztatu, z którego bezpośrednio 

żyje kilkaset osób, jest bezwarunkowo 

obowiązkiem społecznym; przy obec- 

nych trudnościach, wynikających z kry- 

zysu i powojennego zniszczenia, jest to 

zadanie, które łącznie z pracami pose! . 

skiemi mało pozostawia mi czasu na 

inne prace społeczne. Pracuję więc je: 

szcze tylko trochę w Zarządzie Okręgo - 

wym Wileńskiego Związku Oficerów Re- 

zerwy, gdyż zwłaszcza tutaj, na kresac!, 

powinniśmy wszyscy jedną nogą być w 

wojsku. 

Nie jestem politykiem ani z zamiło-- 

wania, ani z zawodu, — rolę swą jako 

posła rozumiem, jako tutejszego gospa- 

darza z typu wielkiej własności ziem- 

skiej, który przez swe zajęcie zna dokład 

nie potrzeby i troski ludności. Poza bez 

pośredniemi pracami w komisjach sejmo 

wych, grupach komisyjnych, i t.d. uwa- 

żam za najważniejszy obowiązek poscl- 

ski — szerzenie samej idei Bloku. Czy- 

nię to na wiecach i wszędzie, gdzie mo- 

ge. : 
— Jak Pan ujmuje to, co Pan nazywa 

ideą Bloku? 

— Blok Bezpartyjny w odróżnieniu 

od partyj politycznych składa się z iu- 

dzi, którzy do polityki idą nie z has'em 

walki o całkowite zrealizowanie postu- 

latów, dogodnych dla interesów swai-j 

kiasy czy grupy, lecz idą jako przedsta- 

wiciele swojej grupy dla znajdywama 

w każdej sprawie syntezy, czyli rozwią- 
zania z punktu widzenia potrzeb cało- 

sci — z punktu widzenia państwa. biok 

łączy ludzi gotowych do ustępstw pro 

publica bono. 

— Jak się Pan Hrabia zapatruje na po 

łożenie w naszym kraju większej włas- 

ności ziemskiej, której Pan jest przedsta 

wicielem? 

— Sytuacja obecna jest wprost kry- 

tyczna. Dochodowość u nas była zawsze 

i przed wojną bardzo mała, gdyż zie- 

mie w Wileńszczyźnie są ubogie i kli- 

mat znacznie gorszy dla rolnictwa, niż 

w reszcie Polski. Wobec niewspółmier- 

nego wzrostu obciążeń w postaci podat- 

tów i świadczeń po wojnie, zdawało 

się, że niema innego wyjścia, jak przej- 

ście do gospodarki intensywnej, aby 

przerwać samozjadanie się, które każdy 

„uprawiał dia egzystencji, sprzedając czę 

ści substancji., 

W latach dobrej konjunktury 1926-- 

1929 produkcja się opłacała, zdawało 

się, że będzie można wybrnąć z defic/- 

tów, podnosząc produkcję  — wszyscy 

poszli na inwestycje już to w postaci me 

ljoracyj, już to na inwestycje przemysło 

we.. Niestety, prawie wszystko robicie 

było na kredyt, który wówczas był łat- 

wy. Inwestycje przeważnie nie doprow- 

dzono do końca przed kryzysem, a ' sli 

wykończono, to dają obecnie deficyt. Ze 

sprzedaży ziemi nie można wydobyć gu- 

tówki na pozbycie się długów, gdyz zie 

mi inaczej jak na kredyt, i za bard? 

niską cenę sprzedać nie można. 

Obecnie niema innego wyjścia, jak 

pzetrzymanie. Dla umożliwienia prze- 

trzymania uważam, że jedno z najwiż- 

niejszych zagadnień — to zniżka opo- 
centowania długów. Przeciwnicy zniżki 
oprocentowania twierdzą, że to zniechę- 

ci kapitały. Sądzę, że to błędne rozu”: - 
wanie, gdyż wysokość procentów sym- 

bolizuje wysokość ryzyka. Dzisiaj no- 

wych kredytów już niema — gdy pizyj- 

czie moment możliwości nowych kredy- 

tów, to po obecnem doświadczeniu pie- 

niądz będzie szukał głównie pewności, a 

nie wysokich procentów, zaś przy kredy 

cie rolniczym nawet obecnie 12 proc. 

jest nonsensem. 

Na tem kończymy wywiad z posłem: 

wileńskim, którego prosta i głęboka de- 

finicja idei Bloku — musimy przyznać 

— zrobiła na nas duże wrażenie. 

X. X.



SILVA RERUM 
Wazeta Warszawska (327( w dal- 

szym ciągu omawia warunki pracy pi- 
sarzy polskich. 

Literaci polscy pracują w warunkach  tru- 
dnych. Z pośród 191 pisarzy 47 nie posiadało 
oddzielnego pokoju. 7 zajmowało wogóle je-. 
den pokój. Na 185 pisarzy — 115 nie posiada- 
ło maszyn do pisania, 7 korzystało z nich 
gdzieindziej. Nie posiadał maszyny do pisania 
pisarz, który przetłumaczył 247 opowieści i kil 
kadziesiąt sztuk teatralnych. Na 185 pisarzy 
powiadało telefon 91. 

Na 194 pisarzy — trzynastu nie posiada 
własnej bibljoteki, 28 posiada bibljotekę, zło- 
żoną z poniżej 251 tomów, 49 — 251 do 500 
tomów, 15 — 501 do 750 tomów, 26 — 751 
do 1.000 tomów, 24 — 1,001, do 2.000 to- 
uiów. 10 — 2.001 do 3000 tomów i t.d. Po- 
nad dziesięć tysięcy tomów posiada zaledwie 
jeden pisarz. Ogółem 194 pisarzy posiada 
194,250 tommów, co przeciętnie na osobę wy- 
nosi 1,192 tomy. Generacja powojenna rozpo- 
rządza znacznie  miniejszemi  księgozbiorami, 
niż przedwojenna. Przyczyny szczupłości księ 
gozbiorów są takie same, jak przyczyny szczu- 
płości mieszkań, nieposiadania maszyn do pi- 
sania: ubóstwo, niemożność kupienia drogiej 
książki, wreszcie ciasnota mieszkaniowa. 

Jak z tego można wnioskować, wa*- 
sztaty pracy współczesnych pisarzy są 
ubogie i nie odpowiadają wymaganiem 
czasu. Nic też dziwnego, że i produ- 
kcyjność pracy nie jest wielka: 

W jakich odstępach czasu wydają auiorzy 
swe książki? Z pośród 139 osób, które odpo- 
wiedziały na to pytanie 2 do 5 książek rocz- 
nie wydaje 3 autorów, 1 do 2 rocznie — 18 
autorów, jedną książkę rocznie 31 autorów, je- 
dną książkę co 2 — 4 łata wydaje 16 pisarzy, 
jedną książkę co 5 — 6 lat wydaje czterech 
pisarzy, 67 autorów — „nieregularnie“. Naj- 
częściej wydają książki tłumacze, najrzadziej 
poeci i krytycy. Dlaczego rzadko wydawane 
są książki autorów polskich? Na to pytanie 
odpowiadają literaci dość szczegółowo. Oto — 
dla przykładu — niektóre odpowiedzi: „jednej 
powieści (-(...)-) poświęciłem 20 lat, też i z 
tego powodu tak długo, że krępowany  urzę- 
dowaniem nie rozporządzałem wolnym  cza- 
sem*, „Dawniej często, obecnie cale, praca 
biurowa zabija wszystko”. „Po roku nie mogę 
skończyć książki pisanej obecnie, nie mam cza- 
cu i zdrowia pracować więcej, niż 10 godzin 
dziennie i t.p. 

Wiele żałów skierowanych jest ku wy- 
dawcom: „Wydałbym, gdyby miał możność 
wydania... „Kiedy szczęśliwy zbieg okolicz- 
ności pozwoli wydać: tmaterjał zawsze czeka 
gotowy*. 

Jeśli chodzi o tryb . pracy — tylko 29 
proc. pisarzy pracuje systematycznie, inni nie- 
regularnie. Najsystematyczniej pracują pisarze, 
mający w twórczości literackiej jedyne žrė- 
dło dochodów. Dowodzi to, że  nieliterackie 
zajęcia zarobkowe są przeszkodą w pracy 
twórczej. 

Tak: niewesołe jest życie polskiego 
literata, ale czy tylko on może narzekać 
na swój los? W tymże numerze dzienni- 
ka jest wzmianka o ciężkiej i nienormal 
nej sytuacji, w jakiej się znajdują archi- 
tekci: 

Długotrwały i ciągle zwiększający się za- 
stój w budownictwie wywołał silny kryzys 
wśród architektów. Cieszący się dobrem wzię 
ciem architekci oddawna są bez pracy i wie- 
lu, doniedawna dostatnio żyjący, wyczerpało 
już swoje zasoby i szuka zarobku za każdą 
cenę. Nierzadkie są wypadki, że młodzi archi- 
tekci angażują się do podrzednej pracy biuro- 
wej i rozmyślnie ukrywają swój zawód, żeby 
taką pracę dostać. Są też wypadki, że młodzi 
architekci pracują za wynagrodzeniem po zło- 
toówce za godzinę, albo — zupełnie bezpłatnie, 
byle uzyskać praktykę przy budowie. 

A niedawno jeszcze architektura na poli- 
technice była najbardziej utrudniona i ci, któ 
rzy przeszli przez wszystkie rygory konkur- 
„sów, uważani byli za wyjątkowych  „szczę- 
śliwców *. ' 

Olbrzymie bezrobocie wśród architektów 
wywołało w kołach zainteresowanych dysku- 
sję na temat pomocy. Powstały nawet pomy- 
sły jakiegoś  „upaństwowienia* architektów. 
Odbywają się też narady nad koniecznością 
stworzenia jednolitej organizacji wszystkich 
architektów. Wyłoniły się przy tem wątpliwo- 
ści' — co to jest architekt? Obecnie mamy w 
Polsce architektów: „autoryzowanych, „dy- 

" plomowanych* „architektów -inżynierów*. „ać- 
chitektow“ i ;,architektów  -budowniczych“. 
Rozgraniczenie uprawnień i kompetencyj tych 
wszystkich rodzajów architektów jest bardzo 
luźne i wywołuje pewien zamęt. 

Literatom powodzi się źle, architek- 
tom nie lepiej; na swój ciężki los na- 
rzekają prawnicy, lekarze, farmaceuci, 
"chemicy, nauczyciele gimnazjalni, arty- 
ŚCI... 

Jest w Polsce piękny zawód, który 

  

Vox papuli o teatrze 
MATKA PESYMISTKA 

Wiemy, że powstał w Wilnie teatr szkol- 
ny. Kierownik literacki teatrów wileń- 
skich dr. Bujański zakomunikował 0 tem 

na ostatniej Środzie teatralnej. Podkre- 
Ślił doniosłość fakltu, złożył hołd Lucjano- 
wi Komarnickiemu, który był literatem i 

pedagogiem, bojownikiem kultury teatral- 
nej śród młodzeży szkolnej; zaznaczył wre 

szcie, że urzeczywistnioną ideę teatru 

szkolnego zawdzięcza Wilno Dyrekcji Te- 

atrów i Kuratorjum, które, mozumiejąc 
wiamtości kuituralne tej instytucji, udzieliło 
Dyrekicji poparcia i jak majdalszej pomo- 

  

  

'Teatr szkolny rozpocznie swoje czyn- 
ności już wikrótce, i nie wątpimy, że... i 
tam dalej. 

"Tak przedstawia się myśl o teatrze 

szkolnym i wprowadzenie jej w życie. P 
me są: i myśl, i jej realizacja. Mówiąc ję- 
zykiem entuzjazmu, użyilibyśmy popularne- 
go słowa: 

—-Przykłasnąć! — 
I dlatego powiedziałem tej matce, któ- 

Ta wczoraj o teatrze rozmawiała ze mną: 

— Stanowisko pani jest mieobywa 
skie. 

Matka bowiem zaczęła od narzekania 
na tę pożyteczną inowatcję. Mniej więcej w 

ten sposób: 
— Nie ma pam pojęcia, ile składek mie- 

sięcznych — pomimo wpisów, które są wy- 
sokie — musimy płacić za nasze dzieci, — 
Bratnia Pomoc, LOPP — rozumiem: to 
jest obowiązek. Ale inne drobiazgi, koła, 
gospody, organizacje, aż do składek na 
imieniny dyrektorów i nauczycieli. Prócz 
tego, musi mieć przecie chłouiec jakąś moz- 
rywkę — kino czy zabawę — która jest 
także pewną pozycją w naszym budżecie. 

„em wziąwszy stamowi to, kilka niekiedy 
kilkanaście złotych miesięcznie. Jeżeli się 
ma kilkono dzieci w szkołach — — niech 
pam pomyśli! Przeciętny urzędnik mie mo- 
że sobie w; dzisiejszych czasach na takie 
wydaltlki pozwolić. Temaz znowu tem teatr... 

I matka oznaj At, 

dało zarządzemie, nakazujące opodatkowa- 
mie wszystkich uczniów wiszystkich szkół 
średnich ma cele teatru szkolnego. .Prawda, 
podatek niewielki: 50 gr. miesięcznie od 
każdego. Ale matka ma czworo dzeci — 
'io już dwa złote. ' 

— А teraz tak — mėowila szybko 
miech pan zważy: ile jest średnich zakła- 

dów w Wilnie? Bo i prywatne szkoły rów- 
mież są do tego podatku wliczone. Piętna- 

ście? Dwadzieścia? Napewno ze dwadzie- 
scia. Niech w każdej jest, mo — dwustu 
uczniów. Razem jakieś cztery tysiące. — 
Przypuśćmy, że to jest minimum. Napew- 
nio będziemy mieli dużo więcej. Niech pan 

      

   

  

  

   

    

   

sięcznie ! 

Zauważyłem, że matka umie szybko i 
sprawnie liczyć. Warumki ją nauczyły — 
odparowała — i zmowu — po sekundzie na- 
mysłu: 

— Dwa tysiące złotych! Napewno wię- 
cej. Napewmo ze trzy tysiące. Mój Boże, co 
można zrobić za: trzy tysiące miesięcznie... 

36.000 rocznie! Olbrzymia suma. Taki wy- 
datek... Niech pan powie, dlaczego mają go 
ponosić rodzice! 

— Pani: zapatruje się na mzecz jedynie 
Zz punktu wiidzenia kieszeni — odrzekłem: 
— tak mie można. Czy pomyślała pani, ile 
strawy duchowej otrzymają dzieci za te 
36 tysięcy? Mnie się zdaje, że dóbr ducho- 
wych i moralnych nie można wogóle prze- 
liczać ma piemiądze. To są wartości nie- 
wspólmierne. Nie zapnzeczy chyba pami, 
że teatr szkolny stamie się ważnym czyn- 
nikiem wychowawczym. ; 

Matka westchnęła. 

BSP RSS TIR TTT 

bardzo się popłaca i gwarantuje świet- 
ne zarobki. 

O: tem pisze Louis Duffort w 
książce p.t. „L'autre Pologne": 

: Czy przypuszczacie, że czyściciel miasta 
łapie psy bezpańskie, wychudłe, bez obroży i 
bez znaczka? 

__ Nie podobnego! — pozwała im nadal pę- 
dzić żywot żałosny. Ugania się natomiast za 
pięknemi okazami, z lśniącą sierścią, chwilowo 
Spuszczonemi ze smyczy dla załatwienia czyn- 
ności fizjologicznych. 

„Tych z pewnością zechcą właściciele wy- 
kupić a cena jest dobra — 60 złotych... 

W Wilnie wykup nieprawnie ziapanego 
psa rasowego kosztuje znacznie taniej, ale po- 
mimo to właśnie, panowie hycle mają zarob- 

swej 

ki o wiele przewyższające zarobki literatów, 
inżynierów, uczonych... 

Szczęśliwy zawód!... 

LECTOR 

Kobieta przyszłości 
Dlaczego koniecznie  lotniczką? — 

T. j. dlaczego kobieta przyszłości, v ła- 
śnie Polka ma być lotniczką? — Cały 
o tem artykuł napisał Adoli Nowaczyn- 
ski w „A. B. C.*, że teraz kolej nie na 
wampy, nie na Grety, czy Marleny, a.. na 
lotniczki. Takim już jest świat i jego po 
stęp. Ciągle musi przewidywać, „pro- 
gnostykować'*, przypuszczać i układać 
sobie plany. Czem bliższy jest przed- 
miot, czem bardziej droższa istota, o 
którą zabiega — tem więcej się o nią 
troszczy, tem więcej wymaga zachodu. 
Tak jest z kobietą. Ciągle się o niej my- 
ślii w tych myślach wyszukuje dla niej 
wygodną pozycję: to ją usadawia przy 
dzieciach, to w  dessous niesamowitej 
wampirzycy, to w combinaison narodo- 
wego pilotażu. 

Nowaczyński tak napisał: ponieważ 
Heine porównał Polki do aniołów, a anioł 
jata -- przeto Polki powinny latać. — 
Najłepsze — mówi — matki, żony, ko- 
chanki, to lotniczki. Piękne i poetyczne 
porównanie. To bardzo możliwe i bar- 
dzo prawdopodobne, że one będą  lot- 
niczkami, dlatego, że to modne i dlate- 
go, że moda płynie już niejako we krwi 
kobiecej i stanowi o jej postępie, miy- 
ślach, przyszłości, marzeniach. 

Pozatem temat wogóle o „Kobiecie 
przyszłości” arcyspekulatywny, stary jak 
kauczukowe drzewa Konga, rozciągły 

jak guma. Można powiedzieć absolutnie 
wszystko, jeżeli można powiedzieć, że 
najlepsza matka — to lotniczka. 

Wyobraźmy sobie jak to płaczące 
dziecko woła: „Mamo*, a mamusia tym- 
czasem: „Wrrr, wrrr, wrrr, Wrr'! —— 
ryczy propelerem o jakie 1000 meuów 
nad stołowym pokojem, gdzie właśnie 
wnoszą wazę z rosołem i niema kto 
dziewczynce zawiązać serwetki pod bro- 
dę. To samo żona. Łatwiej takiej na od- 
dział chirurgiczny, niż ginekologiczny. A 
wiele to w dzisiejszych czasach koszto- 
wałyby procenty od asekuracji na życie, 
wieleby sprowadziły komorników, egze- 
kutorów; jak na złość wprowadzono oso- 
biste rewizje! — Mąż, jeżeli z kochają- 
cych, tedy się zagryzie na Śmierć, zanie- 
pokoi, będzie: pił z rozpaczy i ciągle 
chodził z zadartą głową, szukając żony 
w niebie, aż wpadnie pod jaki autobus. 
— Jeżeli nie kochający, dopierożby Ко- 
rzystał z okazji, dopieroby żonę zdra- 
dzał! Nie. — To już stanowczo  iepiej 
kochanka. .W pierwszych miesiącach mo- 
żna z nią latać razem, albo pragnąć póź- 
niej żeby... już sobie poleciała. 

Naturalnie: Anioł. Anioł lata — to 
prawda, ale główną jego cechą bywa, że 
jest zawsze uśmiechnięty i dobry. Ta- 
ki zaś anioł, co wysiądzie z aparatu, ino- 
że wyjechać z awanturą za defekt w mo- 
torze, wściekłym wrócić do domu, że 

‘ że Kuratorjum wy- * 
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43 DNI W MONGOLSKIM JASYRZE 
Opowiadanie Miss Pawiey 

Przed paroma dniami została wypu- 
szczona ma wolność, pojmana temu 
sześć tygodni pani Pawley i dwaj to- 
warzysze przejażdżki konnej na peryle- 
rjach Niu — Chung (Mandżurja). Przy 
pomocy radja mogła wczorajsza prasa 
londyńska opublikować wstrząsające 0- 
powiadanie inłodej Angielki. 

NA ARKANIE CHUNCHUZOW 
Owego ranka wyruszyliśmy we troje konno 

na pole wyścigowe. Karol (Mr. Cookran, w 

misji angielskiej) żartował właśnie z Mac'iem 

(Mac Intosh, przedstawiciel paru handlowych 

firm amerykańskich), na temat bandytów i 

tych „historyj* jakie opowiadano na ich temat. 

Coś niestworzonego! Dojechawszy do stajni 

terenów wyścigowych zsiedliśmy z konia. W 

tym samym momencie wyskoczyło ze stajni 

trzech bandytów chińskich z dwoma nieuzbio- 

jonymi wyrostkami. Pierwsi wymierzyli w nas 

ze swych Mauzerów. , drudzy w oka mgnieniu 

chwycili za konie. Stało się to wszystko w 

jednej cnwili. Z lufą rewolweru przy piersi 

nie mogliśmy zrobić najmniejszego ruchu. 

Nim ochłonęłam jeszcze scnwycono mi rę- 

ce i niski Chińczyk trzymający mego konia 

ściągnął je energicznie w tył i związał silnie 

grubym sznurem.. Zaraz potem zarzucił mi na 

szyję arkan, wskoczył na mego konia i ruszył 

z kopyta. Musiałam biec u siodła —Chińczyk 

obok mnie zdzielił harapem Karoła, który w 

swych obcisłych butach jeździeckich nadążał 

z trudem. Zwolniłam. W tej samej chwili, spot 

kaio to i mnie. > я 

Znikišmy w tych typowych mandžurskich 

polach wysokiego na miarę ježdžca gaołanu i 

biegliśmy jakąś wąską Ścieżką. Mac rzucił mi 

gdy konie, u których biegliśmy się: zrównały, 

by jak można opóźniać bieg:'to umożliwi dogna 

nie nas odsieczy. W tej samej chwili wypadliš- 

my na strumyk: wbród. czy przeskoczyć? Mac 

skoczył i skocżył umyślnie žie, w sam środek 

wody. Chińczyk roześmiał się i puścił arkan. 

Mac zawołai „Czy chcecie bym uciekt?“ Yes, 

yes — odpowiedziałam. W tej samej chwili był 

już na drugim brzegu i biegł ku zaroślom. Ban 

dyci zaczęli strzelać, ale trudno im było z na- 

mi wracać by go dograć a nie mieli karab- 

Pedzono nas coraz szybciej. Po chwili 

      
— Nie wierzę. Co ja na to poradzę, że 

nie wierzę! Od siedmiu lat, gdy mój naj- 

starszy syja poszedł do pierwszej klasy, wi- 

działam tyle czynników wychowawczych, 

że ich w zamęcie straciłam zupelnie nadzie 

ję. Może pierwsze widowisko pójdzie jako 

kako. Postarają się. A potem wiem dobrze : 

szablom i odbębnianie przedstawień, jak 

lekcyj, jak ikonferencyj i wywiadówek, 

jak wogóle tego wszystkiego, co składa 

się na zmechanizowane paragrafami życie 

szikolne. Przekona się pan. 
Łatwo ulegam nastrojom. Pesymista 

może wprawić mię w: czarną rozpacz, opty- 

mista wznieść w błękity. Jestem wrażliwy 

i poddaję się wpływom. Zląkłem się, że za- 

cznę patrzeć na sprawę teatru szkolnego 

oczami matki pesymistki. 36 tysięcy zło- 

tych za szablon i paragraf! To byłoby po- 

tworne. Ale to miemożliwe. Matka jest 

niesprawiedliwa 'w: swych sądach. : 
W jaki sposób mógłbym dodać  iei 

otuchy i nauczyć jasnego spojrzenia w 

przyszłość ? 

— Stanowisko pani jest niecbywatel- 

sike — powiedziałem: — więcej nawet: 
szkodliwe. Swoim pesymizmem, którego 

źródła są bamdzo materjalistyczne (36 000 
zł.), może pani zarazić innych rodziców. 

To niedobrze. I włłaśiewie, nie Orjentuję 

się należycie, o co pani chodzi: czy о 50 

gr. od: każdego ucznia, czy o sam teatr? 

Rozmowa urwała się. 

— Jak niewdzięczną jest rzesza — my- 

ślałem: — ile wysiłku i ofiarnej pracy mu- 
szą złożyć ci wiszyscy, którzy jako bojo- 
wnicy szlachetnych idei niosą przed nią 
oświaty kaganiec! Jaką obojętność, jaki 
gruby materjalizm napotyka na swej dro- 
dze, pełnej kamieni i cierni! Matka po- 
wiada: parę tysięcy złotych miesięcznie. 

Ale czy matka wie, że na „Dzikiej pszczo- 
le' było po 60 zł. w kasie? Czyż aktorzy 
nie potrzebują żyć? Czy możma im brać za 

złe, że nie znajdując oddźwięku śród doj- 
nzałej publiczności, idą do młodzieży, któ- 
rej serca są zawsze czulsze i wrażliwsze? 
Dwa tysiące złotych miesięcznie... Za te 
pieniądze aktorzy będą grali dla młodzieży 
cztery razy, Tle to wyniesie za jedno przed 
stawienie? Zaledwie 500 zlotych. Czyż 
mie jest słuszne, że jeżeli ma „Dzikiej 
pszczole* bywała 60 zł. za! przedstawienie, 

teatr powetuje swą pracę ideową na szkol- 

nych widowiskach ? 
Niech miode pokolenie bierze na siebie 

ten ciężar kulturalmy, skoro starsi są obo- 
jętni i ślepi. Niech ono przynajmniej bu- 
duje. я w. 

  

     
   

  

niech się wszystkie wampy i тепото- 
wane w tym kierunku interpretatorki kino 
we schowają w sam rożek ekranu. —- 
Zresztą Marlena Dietrich jest. najlepszą 
żoną, troskliwą matką. Rozpłakała się, 
gdy ją nazwano „żółtą papugą" i zaprze 
cza, jakoby miała odbijać komuś męża. 
— Pozatem anioł, jak wiadomo od cza- 
su Lucyfera nie może zdradzać, a taki 
roześmiany, wesoły, czy naburmuszony, 
energiczny, pełen życia, nadziei, „żyźnie- 
radosti', naturalnie z pięknemi nóżka- 
mi, naturalnie o toczonych piersiach, wy 
smukłej figurze, jednem słowem taki 
aniołeczek — lotniczka — lo, ho, ho, to! 
z kolegami pilotami i nie z kolegami, 
jednego z drugim — nie koniecznie, ale 
może. — Słowem, co tu dużo gadać: 
kobieta to nie anioł, żeby miała nawet 
pobić wszystkie rekordy anielskich cha- 
łenges'ów, żeby: zlatywała na ziemię z 
najwyższego nieba ze spadochronem, 
nawet ze stratosłery, nawet z balonu Pic- 
carda. żeby się nawet urodziła w Zeppe- 
linie! 

A temat arcywodnisty. Tak. Pisać i 
pisać można dowoli, tak, siak, owak, 
co z temi kobietami zrobić, a tołku nija- 
kiego. — W „Kurjerze Porannym* też 
była ankieta p.t. „Kobieta, która nad- 
chodzi*. Tyle ich już nadeszło i tyle o- 
deszło, a nic się nie zmieniło. Kobieta 
jest przecież człowiekiem, a człowiek się 
zmienia? —hę? Prawo rzymskie studju- 
ję jak — za rzymskich czasów. I wszy- 
stko już było i tysiąc lat temu, były ko 
biety wampiry, wobec których nie ustał 
pancerz z litej stali i takie co po obio- 

-"durach nowego państwa mandżurskiego. 

znowu gaolan się przerzedził: był to tor kole- 
jowy. Kazano nam paść w kałużę błota pod- 
czas, gdy Pei Patjen herszt bandy i jeden 
Chińczyk wyszli zobaczyć czy niema gdzie pa- 
troli japońskich. Strzegą one pilnie linji. Prze- 
mokli i brudni pognaliśmy naprzód. Po dro- 
dze Pei Patjen brał na arkan paru rolników, 
pracujących w polu i gnał ich ze sobą: to 
było po to, aby nie zaalarmowali władz. Do- 
piero po godzinie biegu związał ich i pozo- 
stawił w zaroślach. 

Byliśmy wciąż w pobliżu toru. Minął nas 
jakiś pociąg. Strząsnęłam mój kapelusz z gło- 
wy w nadziei, że moje jasne angielskie włosy 
zwrócą uwagę kogoś z jadących. Pei Patjen 
zawołał po angielsku „Co robisz" i uderzył 
mnie rękojęścią harapa w twarz. 

Samolot przeleciał nad nami. I znowu mu- 
sieliśniy przywrzeć do ziemi, która jednak by- 
ła tu nieco suchsza. Raz jeszcze nie dostrze- 
żono nas. Teraz marsz špieszny byt okropny. 
Wreszcie około drugiej godziny  zatrzymaliś- 
iny się na posiłek. Dotąd tylko przy kolei na- 
piliśmy się wody z kałuży. 

16. GODZIN MARSZU. 
Droga wiodła dalej jakiemiś bagnami. Za- 

trzymaliśmy się dopiero około godziny dziesią- 
tej wieczór. Od czasu naszego porwania minę- 
ło szesnaście godzin. Przebyliśmy przez ten 
czas sześćdziesiąt kilometrów. Na nogach obci- 
śniętych w buty niezdatne do marszu mieliś- 
my moc ran. Zasnęłam twardo. O świcie ru- 
szono dalej. Było zimno, byłam głodna. Począł 
padać deszcz. Byliśmy po półgodzinie  prze- 
moczeni do nitki. Nasze rany zabliźnione przez 
noc, paliły nas za każdem stąpnięciem. 

Po paru godzinach stanęliśmy nad rozla- 
ną wśród błot rzeką Liao. Przebyto ją wpław 
a nas wsadzono do jakiejś łódki. Rzeka rozle- 
wała się w bagno, gdzie grzęžlišmy po kola- 
na. Buty Karola rozpadły się zupełnie i mu- 
siał biec boso. Tuż za rzeką była jakaś wio- 
ska. Mijaliśmy ją, gdy Karol zawołał: „Jesteš- 
my ocaleni!“ Ujrzałam kilku żołnierzy w EAS 

ie- 
stety, na widok pięciu bandytów, rzucili się do 
ucieczki zostawiając nawet broń. Dwóch na- 
szych bandytów schwytało nawet jednego z 
nich. 

Z CZAPRĄ W RĘKU PRZEPRASZAL 
BANDYTÓW  PRZEDKŁADAJĄC, ŻE 
JEST ICH PRZYJACIELEM. ё 

Było już po południu, gdy stanęliśmy w 
jakimś szałasie rybackim. Chińczyk, który tam 
mieszkał, byi litościwy, gdyż dał na okaleczo- 

ne nogi Karola parę grubych samodziałowych 
skarpetek. Jeden z bandytów, wysłanych na 
zwiady, przybył z ostrzeżeniem, że w okolicy 
widziai żołnierzy. Wobec tego Pei Patjen ka- 
zai czekać. 

O KROK OD OCALENIA. 

Wieczorem ruszyliśmy dalej. Uszliśmy je- 

dnak kilka kilometrów, gdy znowu ujrzano żoł 
nierzy. Pod groźbą rewolwerów położyliśmy 
się na ziemię. Pei Patjen narzucił na siebie dłu- 
gą, wiejską suknię i wyszedł na drogę. Było 

to o 20 — 30 kroków od nas. Słyszałem wszy- 

stko. Pei Patjen wystąpił jako miejscowy rol- 

nik. Spytano go czy nie widzał bandytów z 

dwoma cudzoziemcami. Odpowiedział, że wi- 
dział, że ruszyli na południe, za rzekę. 

W kilka minut potem pędzono nas dalej 

na północ. Pei Patjen kazał mi nałożyć man- 
dżurski kapelusz, by moją twarz cudzoziemską 

ukryć tem lepiej. 

HALUCYNACJE "= 

O północy byłałm tak zmęczona, że popad 
łam w halucynacje. Podnosiłam nogi, aby prze 
skoczyć jakieś ogromne kamienie, które istnia 
ły tylko w mej wyobraźni. Wpółprzytomna do 
tarłam do wsi gdzie nas ulokowano w stodole 
na słomie. Ręce mieliśmy wciąż związane na 
plecach, a przewieczony od nich sznur uwiąza 
no do ściany.. Mimo zmęczenia nie mogliśmy 

spać. Cierpienia były straszne. Nie dano nam 
nic do nawet wody. 

Jeszcze przed świtem trzeciego dnia nie- 
woli pognano nas dalej. Nogi były jedną ra- 

ną. Znowu musieliśmy błądzić przez gęste si- 

towia, kłaść się w cuchnących moczarach. — 

Moskity i komary pocięły nam twarz w naj- 
okropniejszy sposób. Byliśmy we krwi i w 

błocie. Podtrzymywała nas woda bagienna. — 

I znowu około godziny drugiej popołudniu sta- 

nęliśmy w jakiejś wiosce. Tu bandyci czuli się 

bezpieczni. Pozwałali zbliżać się do nas - 
dziom ze wsi. Ci pytali nas o nasz wiek, ro- 
dzinę, przynieśli trochę ryżu. 

U „CELU* 

Przez cztery jeszcze dni szliśmy nocami, 
wypoczywali w dzień. Teraz karmiono nas czę 
ściej. Wreszcie stanęliśmy przed wielką budow 
lą, kilkoma budynkami otoczonemi murem. — 
Tani kwaterowała reszta bandy — 

było tego kilkaset ludzi, większość 0- 
czywiście stale w rozjazdach. 

Pei Patjen wyznaczył do strzeżenia nas 
dziewięciu drabów, którzy spali z nami i nie 
opuszczali nas ani na chwilę. Na noc nas wią 
Zano. 

Już nazajutrz po naszym przybyciu uade- 
szły wiadomości i propozycje okupu. Kazano 
nam pod grozą Śmierci pisać do naszych ro- 
dzin o pieniądze. 

Ten, który odwoził nasze listy, powiedział, 

kach bujały, choć aeroplanów nie wyna- 
leziono i jeszcze przed maszyną Leo- 
narda da Vinci. Za dwa tysiące lat bę- 
dą takie samiutkie. I były i będą co 
śpiewają: „Ja uczenica, wośmowo kłasa, 
— piu polituru, zamiesto kwasa“, i ta- 
kie, dla których „Kiiche und Kinder' są 
„Deutschland uber alles"! -— Tak samo 
kochały, nienawidziły, były wierne, tak 
samo zdradzały, płodziły dzieci i uwo- 
dziły, stawały się na babki, na żółtą, 
pergaminową skórę pomarszczonych sta- 
ruszek brrr... tak samo szły z postępem 
czasu i z biegiem mody. A że dziś wy- 
razem postępu jest lotnictwo, a moda na 
— lotnictwo, więc niech sobie będą lot- 
niczki. Alebym nie namawiał. 

Kochane, najmiłsze, jasne i ciemne, 
najdroższe, najbardziej upragnione... że- 
by nie pisać do was „ody do mitošci“, 
napiszę krótko: czy to warto? Czy war- 
to się narażać, to takie jeszcze niebez- 
pieczne... Lepiej zaczekać chwilkę. — Bo 
ję się zaproponować... ale może narazie, 
taki... naprzykład balonik na uwięzi? 

— Mój panie... 
Co?—Nie?!—Nie,, nie, ja nic... ja już 

nic nie radzę, ja sobie tak.. ale przecież 
są inne jeszcze sporty. Zresztą czy \маг- 
to czekać? Aeroplan za lat troszecz«ę 
będzie zwyczajnym sobie środkiem loko- 
mocji, jak dziś auto. Więc cóż to bę- 
dzie za kobieta przyszłości! Ładniebyśrtiy 
wyglądali teraz, gdyby tak przed laty 
50-ciu powiedzieć patetycznie: „Kobie- 
ta, która nadejdzie będzie — szoferką“. 
A jakże, były takie i w Wilnie. Czy są- 
dzi kto, że im w karjerze przeszkodził 

nam, że i jemu także zagrożono Śmiercią — 
gdyby nie przywiózł zadowalniającej odpowie 
dzi. Dzięki znajomości narzecza mandżurskie- 
go mogłam się z nim porozumieć. 

ТО КО К 

Dnie szły bez wieści. Bandyci straszyli 
nas opowieściami o okropnych torturach, ciąg 
nęli nas za włosy, dręczyli w najbardziej przy 
kry, nie do opowiedzenia sposób... Niektórzy 
byli łagodni. Inni lubiii opowiadać wobec 

mnie RZE mużyckie dowcipy. Raz 
takiego bandytę, gdy mnie bił i kłuł uderzy- 
łam. Chwycił się za nóż. Rozbroili go towa- 
rzysze. „Nie bądź warjatem, stracilibyśmy 0- 
kup!* Zbił mnie wobec oporu laską. Karol ją 
mu wyrwał i złamał. i rzucił w twarz. Ska- 
towano go i torturowano. jeszcze inny  płuł 
nam w twarz... 

Któregoś popołudnia zabrzmiały strzały. — 
Okazało się, że to inna banda napadła na na- 
szą, by wyrwać jej ich jeńców i nadzieję o- 
kupu. Sześciu napastników  pojmano i przy- 
prowadzono do ras. W nocy wyprowadzono 
ich i męczono. Powieszono ich za palce. — 
Słyszeliśmy ich jęki. Wreszcie rozstrzelano. — 
„Z wami będzie to samo“ — powiedziano 
nam.“ 

Pewnego dnia, by podnieść się na duchu, 
zaczęliśmy nucić jakieś piosenki. Naszym straż 
nikom spodobały się one i Kazali nam špie- 
wać wszystko, cośmmy pamiętali. Niestety, re- 
pertuar byi za mały dła nich i znowu nas 
dręczyli. Wciąż żądano od nas pisania no- 
wych listów do naszych ze skargami, z błaga 
niem o okup. 

„JAPOŃCZYCY IDĄ!* 

Było to — zdaje się — 9 października wie 
czorem, gdy powstał wielki ruch i zamiesza- 
nie. Bandyta jakiś przyłeciał do naszej straży 
i zawołał: „Japończycy są tu!* Chwycono za 
karabiny. 

Niebawem zjawił się mały, sympatyczny 
Japończyk. nazwiskiem  Utsumi, wysłany jako 
pariamentarjusz. Rozmawiał z nami, ošwiad- 
czył, że za kilka dni zostaniemy wykupieni— 
Nasi strażnicy stali się ujmująco grzeczni. — 
Wreszcie 13-go czy 14-go eskorta japońska 
przywiozła okup. Były to futra, opjum i pie- 
niądze. Nasi strażnicy byli wściekli: dla nich 
nie było nic. Okazało się, że w Chinach panuje 
zwyczaj, iż bandyci zajęci przy jeńcach otrzy 
mują od nich rodzaj specjalnego napiwku.. 

Wyprowadzono nas i oddanoi w ręce Ja- 
pończyków, pytając jeszcze, czy się nie uskar- 
żamy na nic, i nie mamy żalu? Wsiedliśmy 
na małe koniki tatarskie i po dwóch dniach 
byliśmy w Panshan. Jeszcze przez część drogi 
eskortowali nas bandyci z Pej Patjenem na cze 
le. Powiedzieliśmy im dowidzenia gdy ukazał 
się niewielki oddział mandżurski. 

Na stacji, małej stacyjce Panshan przeżyli- 
śmy naprawdę wzruszającą chwilę. Było to 
życzliwe, niemal serdeczne powitanie ze strony 
kwaterujących tam wojsk japońskich... Była to 
wielka cnwila.. Tym ludziom zawdzięczaliśmy 
dużo. jeśli ich zabiegi o odzyskanie nas siłą 
okazały się daremne, to jednak gdyby nie ich 
pomoc, gniliby$my jeszcze w mocy chunchu- 

zów. Otoczono nas staraniami świadczącemi O || 
naprawdę wielkiej i bardzo kulturalnej deli- 
katności tych ludzi, Nazajutrz odprowadzani 
ptzez oficerów japońskich i wyposażeni przez 
nich w odzież, lekarstwa na poranione nogi, i 
żywność wyjechaliśmy pociągiem pancernym 
do Niu - Chungu“. i 

SZR 

Tak brzmi opowieść pańi Pawley. Wraz z 
Karolem Corkran przebywa ona obecnie w wy 
poczynkowem sanatorjum japońskiem na Korei. 

PREST. 

ESTA ISSEKS DATA 

W WIRZE STOLICY 
UROCZE MALEŃSTWO 

Miesiąc temu yo-yo można było dostać tyl 

ko w sklepie sportowym Grabowskiego. Spryt 

ny ten kupiec wyczytał w gazetach o powo- 

dzeniu yo-yo zagranicą, sprowadził sobie jed- 

ną sztukę z Berlina, zamówił u tokarza war- 

szawskiego parę tysięcy kopij i zaczął sprze 

dawać. 
Pierwsze yo-yo kosztowały złotówkę, о4- 

razu zbyt był kolosalny, sztubacy pchali się do 

sklepu, dziennie szło do 200 sztuk: Pan gra- 

bowski zarobił na yo- yo, na tym drobiazgu, 

na tym kawałku drzewa, na kawałku sznurka 

przeszło 1500 zł. Zmysł handlowy i rzutkošė 

zostały nagrodzone. 

Dziś yo-yo sprzedaje się w każdym skle- 

pie, co 10 kroków stoi drab yoyouje i głoś- 

no woła, by kto nie kretyn kupował. Yo-yo ko- 

sztuje 30 groszy, nietylko sztubacy, ale starcy, 

ministrowie i iryzjerzy mają yo-yo w kieszeni. 

Jakaś spółka w katowicach wykupiła pa- 

tent na yo-yo, zaczęła je wyrabiać masowy, 

zapowiedziała wytoczenie procecu wszystkich 

bezprawnym fabrykatom yo-yo. Co ta spółka 

zrobi? Niema tokarza, któryby dziś nie. fabcy- 

kował yo-yo. 

Głupia zabawka, świadcząca o upadku 

moralnym społeczeństwa, mówią niektórzy. 

Zapewne yo-yo nie jest tak skomplikowa- 

ne jak logarytmy, ale ten co się domyślił, iż 
drewniany krążek spuszczony po nitce wgra- 

moli się po niej znów na górę, dokonał odk*y- 

cia równie niespodziewanego jak Newton kon- 

statując, iż jabłko pada na ziemię miast frunąš 

w obłoki. Sensacyjne odkrycia prostych rzeczy 

nie mają jednakowej doniosłości, ale są rów- 

nie trudne do zrobienia. 

Yoyować jest łatwo jednak wiele kobiet 

nie może złapać drygu, świadczy to dodatnio 

o yo-yo. Sztubacy umieją różne sztuki: wyczu 

cają yo-yo przed siebie, robią ósemki, okręca- 

ją je wokoło palca, yoyoują za plecami. Przy 

bridżu rozkładający karty wstaje i yoyuje. W 

teatrze podczas antraktu w foyer pełno  fur- 

koczących yo-yo, w biurach sam pan szef mie 

dzy jednym interesantem a drugim trenuje 

yo-yo. 
Urocza zabawka, miła, bo tak powszec' a 

tak prosta i tania. 
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ASPIRINA D 

Do nabycia we wszysikich aptekach, 

    

  

FRANKENSTEIN 
Szaleniec sztucznie stworzony 

siał wokół siebie 
zniszczenie i zagładę... 

Wkrótce w kinie @ @ E A 8 “   
  

Lotnicy polscy w Afganistanie 

     

L 

Na ilustracji naszej kpt. Karpiński i me- 
chanik Rogalski w otoczeniu lotników aigani- 

fundusz drogowy, kryzys, i podatki od 
siły końskiej? Nie, zdaje się — mąż. 

Naturalnie, że kobieta idzie z postę- 
pem czasu. Kto nie wierzy, niech przej- 
rzy stare roczniki mód. Nie mówmy już 
o krynolinach, aie jakie ładne są dziś ie 
długie suknie, a przecież tak niedawi'o 
najpiękniejsze były te odsłonięte kolan- 
ka. A co do tego, że „Proszę pana, dzi- 
siejsza kobieta zupełnie inaczej zapatru- 
je się na miłość i życie" — to słusznie, 
słusznie. I stary papuś inaczej się na te 
rzeczy patrzy, niż jego młody synalek. 
Bo i papuś jest człowiek, i synalek 
jest człowiek, i kobieta jest człowiek. U 
nas jeszcze na Wileńszczyźnie mówi się 
tylko: „Hetaż — każe — nia czeławiex 
heta baba”! Ale to u nąs, że to niby kąt 
najzapadiejszy i , tej drogi libawo-romeń 
skiej nie mamy Wciąż otwartej. A tam, 
na szerokim świecie, na zachodzie, da- 
wno już... Więc poco tam głędzić i Sa- 
dać i spekulować po literacku o kobie- 

cie, wymyślać im od ankiet, podstarzałe 

wielkości brać na świadków i modnych 
gigolo i filozoficznych donżuanów na 
papierze i oddzielać, systematyzowač, 
degradować, deklasować i różnić — 
kiedy teraz jest równouprawnienie. Każ- 
dy ma prawo być sobą, a. więc człowie- 
kiem, a więc istotą w zasadzie i grun- 
cie niezmienną. No, dość na temat ewo- 
lucji gatunków. 

Przejdźmy do mechaniki, do motorów 
spalinowych, do awjacji, a więc do prze 
stworzy, do horyzontów, do wiecznej, 
od kolebki, tęsknoty do -patrzenia na 
świat z góry. To też jest integralną czą- 

stańskich, po wylądowaniu na lotnisku woj- 
skowem w Kabulu. , 

stką naszej pełzającej jaźni. Hippopotam, 
gdyby śnił, gdyby mógł, tam, pod rów- 
nikiem (nie w porze deszczowej oczywi- 
ście) marzyć sobie wieczorami, kiedy 
księżyc przewala się właśnie za paliny 
nadbrzeżne, a papyrusy szemrzą i dżun- 
gla cała usypia, gdyby mógł śnić — Śnił- 
by napewno, że lata, że jest ptakiem. I 
nawet lew wolałby chyba być wroną. 
Nawet nią. — Jeden tylko orzeł nie pra- 
gnie przeistoczyć się w zeppelina. 

Kto pamięta sny z lat dziecinnych? 
"Takich zupełnie małych, maleńkich. Cza- 
sem sen utkwi w pamięci, choć jawa 
dawno już wytchnęła w latach później- 
szego życia. Ja bo pamiętam pierwszy 

sen: śniłem, że latałem. A rankiem, po 
śniadaniu, powziąłem postanowienie: na- 
uczę się latać. To takie proste. Życie 
jest strasznie długie, nie skończy się 
chyba nigdy (poprzez firanki świeciło 
słońce). Najpierw mały trening w salo- 
nie, rękami trzeba machać, pierwsze fru- 
nięcia na fotel (byle buciki śladów nie 
zostawiły) później na fortepian. A z cza- 
sem, ba, tyle przecie czasu, może kiedyś 

z okna, nad ulicą, w przestrzeń to się da 

zrobić. — Nie dało się.  A-czas płynął 
prędko, za prędko i nim się człowiek 
obejrzał, przyleciały aeroplany. Czy to 
ziszczenie marzeń? Może 

Więc latajmy, wszyscy latajmy i ko- 
biety nasze, razem z nami. 

Tylko.... tylko nie można je przecie 
puszczać same. Niech Bóg broni, gotowe 
sobie jeszcze co złego zrobić! aż. 

— 0 — 

  

  
  

   



SOŁOFWEQ 3 

BIURO LIKWIDATORA MIENIA B. PETERSBURSKO - TULSKIEGO, 

MOSKIEWSKIEGO, POŁTAWSKIEGO ORAZ KIJOWSKIEGO BANKÓW 

. | ZIEMSKICH 

niniejszem podaje do wiadomości: 

1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Banki wydanych, a również za niespłacenie przeterminowanych pożyczex krótkoterminowych odbędą się 

w obecności Likwidatora licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości: pierwsza 24 listopada 1932 r., a jeśli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga 14 grudnia 

1932 roku; 2) że zgodnie z $ 24 Ulstawy Banku, licytacja się rozpocznia od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki, z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zale- 

głości w ratach, należności przewidzianych w $ 19 Ustawy Banków, zaległości zaliczonych na rachunek dłużnika z powodu przerachowania pożyczek rublowych, kosztów egzekucji obciąża- 

jących dłużnika, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed 

dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będą przelane obciążające sprzedaną nieruchomość pożyczki długoterminowe i nieprzeterminowa krótkoterminowa, z ratą bieżącą i na- 

leżnemi odsetkami od niej; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w Kancelarji Biura Likwidatora akta, dotyczące zastawu nieruchomości wystawionych na sprzedaż 

od godz. 9 do l, w dniach urzędowania Biura; 4) że osoby przystępujące do licytacji winne przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości i wydatków, 

które obciążą nabywcę nieruchomości; 5) że suma zeofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego wadium i nieuiszczonej pozostałości pożyczki oraz raty bieżącej z należnemi odset- 

kami od niej, a również opłaty alienacyjne winne być wniesione w ciągu 14 dni od dnia licytacji; w razie zaś nieuiszczenia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, nabywca 

traci złożone przy licytacji wadium, które będzie obrócone na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat należnych Bankowi 

z wystawionej na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie własnością dotychczasowego właściciela i 6) że nieuiszczona pozostałość z przeterminowanej pożyczki krótkoterminowej winna 

być uiszczoną przez nabywcę w ciągu 14 dni od dnia licytacji, jeżeli Biuro Likwidatora nie wyrazi zgody na prolongowanie pożyczki w całości lub częściowo na prośbę nabywcy. 

Licytacje na nieruchomości ziemskie i miejskie odbędą się w Wilnie, w lokalu Biura Likwidatora (ul. Mickiewicza Nr. 8) 

o godzinie 12-ej. 

Pierwsza 24 listopada 1932 r. druga 14 grudnia 1932 r. 

  

  

Suma należnych Bankowi zale- 
głości w ratach, odsetkach i wy- 
datkach, poniesionych na rachu- 
nek dłużnika, która musi być 
uiszczoną przez nabywającego 
nieruchomość. Suma ta, z doli- 
czeniem do niej mających pierw- 
szeństwo przed pożyczką Banku 

placu zaległości podatkowych, skarbo- 

Należności, które mogą 

pozostać na hipotece sprze- 
Powierzchnia 

dawanej nieruchomości 
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® 5 Nazwisko i imię właściciela po Ua) A a wych i komunalnych, o któ- 
& 5 W ina kw rych da gey 3 otrzyma- 
R a ne przed dniem licytacji, oraz : 
z a wydatków, które ujawnione zo- Rata bieżąca deumozcza 
= > staną w dniu przetargu, winna d Е = hi na 
5 5 być złożoną jako wadjum przed z odsetkami = I stycznie 

iem licytacji. 2 E E rozpoczęciem licytacj 1933 r. 

Z z 

Ali a ZŁ. i gr. Zł. i gr. 

1 2 3 5 7 8 9 

Ь К Tulski Bank Zi ki Petersbursko - Tulski an iemski 

1776 — Landau Zelman-Salomon Dzisna Wileńska róg Ko- 451,5 4112,80 213,13 2069,96 
chanowskiego 

1868 2640 Szacki Moszko Brześć n/B. Szpitalna 41 397,55 2530,89 165,— 1602,55 
1274 

12861 7056 Hejbowicz Hieronima Święciany 3 Maja 21 5570 2605,19 198,55 3168,69 

1298 6179 _ Rutkowski Ignacy Dzisna Wileńska 4 2191 1531,26 125,40 2001,28 
16011 2096 Biedkó: Stanisław Brześć n/B. Zygmuntowska róg 545,67 1695,98 78,38 1250,80 

: 71005 Szpitalnej 13 — 

86 — 88 

333 - Kurjańscy: Owsiej, Abe, Mojżesz, Lejba, Benjamin, Bialystok Zamenhofa 5 2613,85 20362,69 902, — 18797,13 
: Sarja i Ajzensztadt Sora 

853 1737 Chazanowie: Izrael i Ester-Mirka Grodno Piaskowa 8 1837,32 11084,86 730,13 16719,81



  

Suma naležnych Bankowi zale- 
glošci w ratach, odsetkach i wy- 
datkach, poniesionych na rachu- 
nek dlužnika, ktėra musi byč 
uiszczoną przez nabywającego 
nieruchomość. Suma ta, z doli- 
czeniem do niej mających pierw- 

—на DOC — = omawia   

Należności, które mogą 

pozostać na hipotece 

sprzedawanej nieruchomości 

  

2 . Obszar szeństwo przed pożyczką Banku 

S 6 : S a Nazwa majątku Powiat zaległości podatkowych, skarbo- 
> $ Nazwisko i imię właściciela Sula wych i komunalnych, o któ- 
® 2 rych informacje będą otrzyma- Rata bieżąca  Nieumorzona 
a e ne przed dniem licytacji, oraz pozostałość 
= = wydatków, które ujawnione zo- z odsetkami pożyczki na 5 5 staną w dniu przetargu, winna dz, | stycznia 
E Е być złożoną jako wadjum przed 1933 r. Е : я я 
Z Z rozpoczęciem licytacji. 

ZJ gro Zł tgr. Zi. i gr. 

1 2 3 4 5 6 ri 8 9 

p b ko-Tulski B k Ži i etersbursko-Tulski an iemski 

1892 4422 Wołosewiczowie: Paweł, Cyprjan i Mina, Sowpielo-  Chudlin Kobryński 294,97 5447,45 297, — 5003,19 
wie: Tichon, Antoni i Grzegorz 

355  Nurzec D Narbutt Florentyna-Augustyna Marja (S cy) i Jur- Nurzec Bielski 263,48 8629,90 732,88 19932,38 
czakowie: Wincenty i Adela 

833 — Kulbackiego Mich ła sp-cy Kulbaki Grodzieński 38,24 610,81 110,83 3014,16 

1715 = Engelhardt Bazyli Sylwerjanowo Brasławski 146,22 1266,16 96,53 2625,24 
vel Zaracz 

289° 1333 Juroff Józef Sielec Prużański 1237,68 43725,78 2310, — 66269,62 

289* 7104 Albinowski Mieczysław > » 171,57 11622,09 749,38 21498,18 

397 456 Swięcińska Eugenja BOR Zur ” 198,34 3547,40 574,07 16468,79 
Klin 

560" Potrubow-  Eynarowicz Wincenty Potrubowszczyzna Sokólski 331,19 2763,04 278,44 7987,86 
szczyzna 

939 Nowosiol- Muromcew Aleksander, Hasbachowa Lidja i Mu- Nowosiółki Białostocki 163,52 50241,98 2282,50 65480,69 
ki i Nowo- romcew Helena i : į 
siolki 10 i 

947 — 117511176  Michałowscy: Olgierd-January i Przemysław- Bikiewicze i Micha: _ Słonimski 615,50 27858,66 1663,75 47729,90 
August lin 

1565 5488 Bohdanowicza Adama-Wincentego sp-cy maj. Zaciemień Wilejski 507,58 9991,10 1196,25 34318,19 
z folw. Nowe 
Tokary i kol. Cier- 
ciaże 

1695 6379 Gorski Władysław Swikszczany Braslawski 84,42 6940,29 309,38 8875,40 

1700 5920 Czernow Włodzimierz dz. Nr. 36 i 37 z maj. Kobryński 67,73 2840,62 123,75 3550,16 
Dywin z ur. Ja- 
gminowo 

1707  Rumejki | _ Klimiuk Miron, Dorosz Jan, Żelazowscy: Aleksander, Rumejki I Białostocki 174,92 16591,18 225,32 20807,87 
Franciszek, Feliks: Tomasz, Krzymowski Feliks, 
Kasperuk Aleksander 

1916 5393 Momlik Cyprjan i in. dz. Nr. 29 zur. Wiel- Kobryński 37,19 737,99 41,25 1183,39 
ka Niwa z maj. 
Dywin 

1922 — Lozowscy: Mitrofan, Senklita, Trofim i in. @2 NE. 1, 9. 6210-27 2 70,09 1602,04 168,44 4732,16 
maj. Dywin ; 

1923 — Brysztelowie: Adam { Маг)оп dz. Nr. 31, 32 i 44 P 63,23 2261,13 147,82 * 4240,47 
z ur. Pawlinowo 

M kiewski B k Ziemski 

46 — Wadejko Antoni Melachowicze Baranowicki 65,99 1424,64 66,— 1467,09 
28 289 Obuchowicz Napoleon Kruhowicze | Luniniecki 4373,73, w tem 8991,69 1593,90 39107,35 

na likwidację 
serwitutow 
1030 ha 

43 = Sokołowska Darja (sp-cy) Dolny Skrobów Nowogródzki 291,12 10327,43 496,93 13515,12 

54 A= Maszoński Andrzej, Lach Szymon i inni Ciosonoje z m. Milcz  Wilejski 88,45 1642,14 78,65 2139,08 

2 = Chmaruk Paweł, Chomicz Jan i Dodż Sergjusz Małe Paławkowicze Nieświeski 4,66 979,21 27,50 788,92 

24 — Rewkowska Marja (sp-cy) Orzechowiec Nowogródzki 58,99 1379,48 82,50 2366,77 

36 - Wendland Marja-Zofja Siewruki z urocz. Baranowicki 385,39 , 1131,— 147,82 4240,47 
ь „ Spoczynek S: 326,07 3964,66 223,44 6410, — 

27. — Laszcz Henryk Haszczyn 
38 — Hartingh Jozef (sp-cy) Terespol Nieświeski 1085,70 12304.87 1749,69 50195,31 

Polt ki Bank Ziemski 

5 — Szymsiak Jan Kołodne kol. Rzesz-  Krzemieniecki 18,38 740,85 17,19 493,08 
. niowieckie 

686 8843 Boczkowski Adam, (rbanowiczowie: Urszula, Mi- przy wsi Hołubne Kostopolski 57,79 1775,62 79,07 2268,16 

chał i Wiktor i Cybulski Walenty 
687 8881 Sidorczuk Auksenty, Ostapczukowie: Tymoteusz, przy wsi Hołubne Kostopolski 326,44 13239,04 732,19 21005,10 

Kalenik i in. 
690 12892 Prajzlerowie: Włodzimierz i Anna i Jakłowie: Józef Ceperów i Wiktorany Łucki 140,61 6419,— 412,50 11833,86 

i Marja 

Kijowski Bank Ziemski 

738 13065 Lisowiec Jan i in. Kazimierow Teodozy i inni przy wsi Milatyn, Włodzimierski 234,29 6288,62 381,15 9351,76 

Jarzębkowce, Nieo- 
kołysek i Podbrze- 
zie < 

39 5369 Lubienskiej hr. Marji Spadkob. Stara Niwa i fut. Kamień- 1323,82 15056,50 904,07 25935,89 
Chmiele Koszyrski 

377 614 Sliwerski Władysław Smolary Kowelski 1124,69 34848,61 1815,— 52069, — 
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0 cmentarzysku 
WILNO. — Ujawnieniem szkieletów 

ludzkich w Michaliszkach zainteresowa- 
ta się policja, bowiem chodzi o wyjas- 
mienie, czy nie są to ofiary zbrodni. 

Przed laty w tem miejscu stała ka:- 
czma, o której krążyły różne wersje. 

M. in. utrzymywała się pogłoska, że 

w Michaliszkach 
była ona miejscem zbiórek okolicznych 
bandytów i koniokradów, którzy niejed 
nokrotnie wracając z wypraw , przywo- 
zili ze sobą „żywy* bagaż następnie 
gdzieś ukrywany. Jaki w tem wszystkiem 
był udział karczmarza, mie wiadomo, w 
każdym bądź razie Śledztwo policyjne 
ma na celu sprawę tę wyjaśnić. 

Pożar suszarni Inu 
WILNO. — Antoni Janowicz, robotnik, pra 

cując przy trzepaniu lnu u J. Gerszona w Drui 
zaprószył ogień od papierosa i spowodował 
pożar, który monientalnie rozszerzył się i ogar 
nat cały szereg budynków, w których prze- 

siemię chowywało się zboże — owies, żyto i 

   
   

Wscnóć słońca g. 6.14 Dzis 26 
Ewarysta 

Jutro 
J. Chr. Króla 
ZDROWO саслы 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLQ- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 

Ciśnienie średnie: 750 

"Temperatura średnia: -+6. 

Temperatura najwyższa: +17. 

Temperatura najniższa: 4-5. 

Opad: —— 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

       Zachėd itsūcs g 16 26 

ŻAŁOBNA 

— Msza żałobna za duszę Ś. p. Tadeusza 

©  Erdmana odprawiona będzie w kościele po-Do- 

Celem uniknięcia zbędnej 

minikańskim dnia 28 padziernika o godz. 7 ra- 
no. ^ 

MIEJSKA 
— Lustracja rzeźni miejskiej. — W związ- 

ku z projektem połączenia rzeźni miejskiej z 
kontrolą mięsa, prez. Maleszewski w towarzy- 
stwie ławnika Kruka zlustrował urządzenia rzeź 
ni, zaznajamiając się z jej stanem sanitarnym i 
porządkowym. 

— Podatek lokalowy. Wydział podatko- 
wy rozsyła już nakazy płatnicze na podatek 
lokałowy za 4 kwartał. Należności z tego tytu- 
łu należy wnosić w listopadzie. 

— Roboty klinkierowe. — Magistrat nie u- 

łożył klinkieru do Ratusza — jak to było nara 

zie przewidziane — i przerwał roboty w po- 

iowie przesmyku około skweru. 

Z dniem jutrzejszym, a może nawet jeszcze 

i dziś ulicą Wielką będzie wznowiony rucn 

autobusowy linji nr. 1. 

— Zadrzewianie dróg. — Magistrat przy- 
stąpił do zadrzewienia dróg podmiejskich, pro 
wadzących do Kalwarji i Werek. Ponadto о- 
trzyma zadrzewienie ul. Flisowa. 

— jezdnia betonowa. — Magistrat 
zatwierdził uchwałę komisji technicznej 
w sprawie ułożenia próbnego odcinka 
jezdni betonowej, z przeznaczeniem na 
ten cel 160 metr. jezdni od ul. Wileń- 
skiej do Trockiej. 

— Słupy przystankowe. „Arbon* umieścił 
na niektórych przystankach autobusowych siu- 
py orjentacyjne. Jak dalej będzie niewiadoino, 
lecz narazie czas przewidziany na tablicach nie 
jest zupełnie przestrzegany. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na niecd- 
powiednie wykonatie słupów. Kawałek słupa 
i deskę obskurnie pomalowaną można było 
zastąpić żelaznemi wtyczkami jak to było za 
czasów „Spółdzielni”. 

— Niebezpieczny gmach. — Miejska 
komisja budowlana zlustrowała ostatnio 
odremontowany gmach teatru żydowskie 
go przy ul. Ludwisarskiej i uznała, że 
nie odpowiada on warunkom bezpieczeń 
stwa, wymaganym od lokali publicznych 
W związku z tem przedstawienia teatral 
ne w tym gmachu polecono zawiesić. 

— Gruntowna naprawa skarp na Krzywem 
Kole. — Strome i wysokie skarpy zbocz uli- 
cy Krzywe Koło mimo zaopatrzenia ich w die 
ny z kamieni stałe ulegały uszkodzeniom przez 
wody deszczowe i podskórne, osuwając się 
na większej przestrzeni. Zwłaszcza często zja- 
wisko to miało miejsce w części środkowej 
wspomnianej ulicy. 

Otóż latem rb. podjęte zostały prace nad 
gruntownem zremontowaniem skarp w $гойко 
wej części ulicy Krzywe Koło, zmierzające do 
tego, by raz nazawsze uniemożliwić podobne 
wypadki. 

W tym celu w najbardziej zagrożonem miej 
scu wznoszony jest dla podtrzymania  zieini 
gruby i wysoki mur z kamieni ciosanych, spo 
jonych cementem, łagodnie opadający po obu 
stronach wdół i pokryty z wierzchu betono- 
wym daszkiem. 

Mur ów sięga w swej najwyższej części 
do połowy skarpy i dopiero od jego pokiy 
wy będzie się obecnie zaczynała skarpa właś- 
ciwa wykładana darnią. 

Budowa wału ochronnego zbliża się obec- 
nie ku końcowi; spadzistość skarp w górnych 
partjach również została osłabiona przez usu- 
nięcie znacznych warstw ziemi; wykladan'+ 
skarp darnią, zwiezioną już na miejsce rot:o:, 
rozpocznie się w dniach najbliższych. 

— ZALEGŁE NALEŻNOŚCI. Z tytułu 
różnych Świiadczeń, szereg instytucyj wi- 

nien jest magistratowi ogółem 218 tysię- 

ay złotych. Wiobec tego że ściąganie tych 

sum idzie bardzo opornie, magistrat wysto- 

sowal do władz centralnych pismo z pro- 

śbą o przyśpieszenie uiszczania należno- 
ści, 

WOJSKOWA 

Rezerwiści wyjeżdżający zagranicę. —- 
korespondencji ko- 

mendant PKU Wilno - Miasto wyjaśnia, że 
wsżelkie podania wnoszone do PKU о wyjazd 

Iniane. Wszystko to padło pastwą ognia. 
Janowicz, widząc spowodowany przez sie- 

bie ogień, starał się go zlokalizować, lecz zo 
stał dotkliwie poparzony. 

Straty sięgają 10000 zi. 

zagranicę winny być opłacone stemplem, a 
mianowicie: od podania 5 zł., od każdego za- 
łącznika dołączonego do podania 5: gr. i za 
samo zezwolenie na wyjazd zagranicę 5 zł. 

— Odwołanie od podatku wojskowego. — 
Odwołania w sprawach wymierzonego podat- 
ku wojskowego należy wnosić nie do PKU, a 
do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, za po 
średnictwem referatu wojskowego magistratu, 
przez który został doręczony nakaz płatniczy. 

— Zasiłki dla rezerwkstów. Rezerw о- 
statniego turnusu ukończą tegoroczne „Ówicze- 
nia w połowie listopada. 

W związku z tem wydział wojskowy m:- 
gistratu będzie przyjmował podania o zasiiki 
do połowy grudnia. 

POCZTOWA 

— Legitymowanie przy wypłatach z P.K.O. 
Wobec wypadków nielegitymowania odbiorców 
wkładów z książeczek P.K.O0. władze pocz- 
towe nakazały bezwzględne odnotowywanie 
na odwrocie dowodów wypłat numerów przed- 
kładanych legitymacyj. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Wileńskie Koło Związku Bibljotekarzy 
Połskich. Dnia 27 października r.b. (czwartek) 
o godz. 8 wiecz. odbędzie się w lokalu Uni- 
wersyteckiej Bibljoteki Publicznej 101 zebra- 
nie członków, na którem p. dr. Wilhelmi Mer- 
melstein wygłosi odczyt p. t.: Feliks Bentkow- 
sk jako bibljograf (w 80 rocznicę zgonu). 

Goście mile widziani. 

  

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. XXVI 
Posiedzenie Naukowe wspólnie z Pol. T-wem 
Przyrodników im. Kopernika odbędzie się we 
środę dnia 26 października 1932 r. o godz. 20 
w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24 z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1. Odczytanie protokułu ostatniego posie- 
dzenia. 2. prof dr. M. Rose: Fizjologia platu 
czołowego mózgu i objawy kliniczne przy 
jego schorzeniach. 

— Zarząd Koła Wileńskiego Związku Ofi 
cerów Rezerwy podaje do wiadomości swych 
członków, iż zebranie informacyjne odbędzie 
się w niedzielę dria 13 listopada r.b. o godź. 
11 min. 30 w lokalu Koła przy ul.. Wileńskiej 
33. Porządek dzienny: 1) Przemówienie prze- 
wodniczącego, 2) sprawozdanie ze zjazdu w 
Gdyni — wygłosi kol. Dr. Edward Góra, 3) 
sprawozdanie z działalności Zarządu Koła. 4) 
program prac P.W. i W. F. na sezon zimowy 
— zreferuje p. mjr. Kamiński Stanisław; 6) dy 
skusja, 7) wolne wnioski 

Wobec powyższego ogłoszony uprzednio 
dzień 30 października r.b., jako data odbycia 
się zebrania informacyjnego niniejszem odwo- 
łujemy. AA 

— Resursa rzemieślnicza. Poświęcenie no- 
wego lokalu Resursy — Bakszta 2 — razem z 
lokalem Związku Cechów odbędzie się 30 paź- 
dziernika o godz. 5 wiecz. 

Poświęcenia dokona Jego Ekscelencja Ks. 
Biskup Michalkiewicz. 

— Wpłacanie opłaty na rzecz Izby Rzeinie 
ślniczej sprolongowane do 31 października r- 
1932-go. Wobec tego iż w ostatnich dniach 
wpłacania opłaty na rzecz Izby Rzemieślniczej 
w wysokości 3 złotych, nie można było ze 
względów technicznych załatwić wszystkich za 
interesowanych rzemieślników, pragnących te 
opłaty uiścić, — zarząd Izby Rzemieślniczej w 
Wilnie sprolongował termin wnoszenia wspom 
nianych opłat do dnia 31 października rb.= z 
tem jednak, że płatnicy obowiązani będą jedno 
cześnie wpłacać karę za zwłokę w wysokości 
2 proc. miesięcznie t. zn. 6 gr. od wezwania. 

Kasa Izby czynna jest codziennie w godz. 
8 — 14 w lokalu Izby Rzemieślniczej w Wil- 
nie przy ul Mickiewicza 23—5. 

Przesłanie nakazów  sekwestracyjnych de 
Izby Skarbowej zostało automatycznie wsttzv 
mane do dnia 31 października rb. 

— Bezrobocie. — Obecnie na terenie mia- 
sta znajduje się 5519 bezrobotnych, tj. о 19 о- 
sób więcej, niż w tygodniu ubiegłym. 

AKADEMICKA 
— KONFERENCJA WYDZIAŁU WY- 

KONAWCZEGO X-go „TYGODNIA AKA- 
DEMIKA', Dnia 22 b. m. odbyła się kon- 
ferencja Wydziału Wykonawczego X-go 
„Tygodnia Akademika". Przewodniczył — 

Prezes [Wiojewódzkiego Komitetu Wileń- 

skiego p. 'Wiojewoda Z. Beczkowicz, który 
w: serdecznych słowiach powitał zebranych 
i wyjaśnił przedmiot obrad. Pam Wojewoda 
podkreślił wielkie zubożenie w dobie kry- 
zysu całego społeczeństwa i eo za tem 
idzie zostały mocno podcięte dochody 
przeciętnego studenta: — wobec tej sytua- 
cji należy uczynić jaknajwiększy wysiłek 
by umożliwić polskiej młodzieży akademi- 
ckiej studjowania w wyższych uczelniach. 

Następnie p. Wojewoda zobrazowa! ze- 
branym orgamizację X-go „Tygodnia Aka 
demika*, który trwać będzie od 5 do 13 
XI 1932 r. Sprawozdania z działalności po- 
szczególnych sekcyj złożyli pp. przewodni- 

czący. 

  

SŁOWO 

UNIWERSYTECKA 

— Z wydziału Humanistycznego Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego. We wtorek 27 b.m. 
o godz. 13 w Auli Kolumnowej odbędzie się 
promocja p. Władysława Oszywy na sto,ień 
doktora filozofji. 

— Wileńskie Towarzystwo _ Fiłozoiiczne. 
Na posiedzeniu naukowem w dniu 27 paździer- 
nika b.r (czwartek) o godz. 8 wiecz. w Semi- 
narjum Filozoficznem Uniwersytetu dr. Lulja 
Dickstein — Wieleżyńska wygłosi odczyt p.t. 
„O idei nieskończoności u Giiordana  Bruna“. 
Wstęp dla członków Towarzystwa i wp:o- 
wadzonych gości. 

SZKOLNA 

— Ważna klauzuła dla absolwentów śred- 
nich szkół zawodowych. Ministerstwo W. R.i 
O.P. zarządziło umieszczenie na Świadectwach 
średnich szkół zawodowych kłauzuli o przy- 
znaniu praw do odbycia skróconej służby woj- 
skowej, oraz do zajmowania w państwowej 
służbie cywilnej stanowiska urzędniczego w il 
kategorji. 

Na terenie Kuratorjum Okr. Szk. Wileńskie 
go klauzulę tę w formie*pieczątki za podpisem 
dyrektora mają prawo umieszczać następujące 
średnie szkoły zawodowe w Wilnie: Państw. 
Szkoła hniczna, Państwowa Koed. Szkola 
Ogrodnicza i 4-letnia Szkoła Handlowa Mę- 
ska Stow. Kupc. i Przemysł. Chrześcijan. 

Zarządzenie powyższe spotka się napewno 
z wielkiem uznaniem wśród zainteresowanych 
uczniów i ich rodziców. 

— Przy państwowem gimnazjum im. j. 
Słowackiego w Wilnie otwiera się równoległy 
odział klasy drugiej. Podania do tej klasy dy- 
rekcja przyjmuje codziennie od 9 do 13-ej. 

— Państwowa Komisja Egzaminacyjna w 
Wilnie dla nauczycieli szkół średnich komuni- 
kuje, że Ministerstwo Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego zezwoliło na dopu- 
szczanie kandydatów do egzaminu naukowego 
lub pedagogicznego (dawnego typu) jeszcze 
do dnia 1 marca 1933 r. 

Egzaminy te odbywać się mają do końca 
czerwca 1933 rok. 

  

TEATR ( MUZYKA 

— Dzisiejsza premjera „Niebieskiego Pta- 
ka“. Dziś, Środa 26 b.m. godz. 8-ma w Tea- 
trze na Pohulance odbędzie się premjera boj- 
ki Maeterlincka „Niebieski Ptak*, która ma tę 
zaletę, że przykuwa uwagę widza trzyletnie'v, 
jak i dorosłego. 

Niezwykła inscenizacja d-ra Ronard Bujań- 
skiego, pomysłowe tańce w wykonaniu i ukli- 
dzie Hryniewickiej, malownicze dekoracje Ma- 
kojnika i wspaniałe kostjumy wykonane w 
pracowni teatralnej. 

Udział bierze cały zespół artystyczny, ln- 
stytuł dramatyczny, Szkoła baletowa, 20-cioro 
dzieci, 60-ciu statystów i doskonała orkiestra. 

„Niebieski ptak” będzie powtórzony we 
czwartek 27-X o godz. 7 m. 30i w piątek 23 
o godz. 8 wiecz. 

— Popołudniowe szkolne przedstawienia 
„Niebieskiego ptaka'* odbędą się w Teatrze га 
Pohulance we czwartek 27-X o godz.,12 w pot. 
w piątek 28 o godz. 12 w poł., sobota 29-X 
o godz. 12 w poł. 

— Wanda Heindrichówna w  „„Niebieskiin 
Ptaku", W dzisiejszej premjerze „Niebieskiego 
ptaka" śpiew słowika przyrzekła wykonać za- 
szczytnie znana artystka operowa Wanda Hein 
drichówna. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Dziś po raz 
5-ty ciesząca się olbrzymiem powodzeniem nad 
wyraz melodyjna operetka almana „Księżnicz- 
ka czardasza”. Początek o godz. 8 m. 15. Zniż 
ki akademickie 25 wydaje kasa teatru Nr. 3 o 
godz. 7 — 8 wiecz. 

W przygotowaniu „Krysia 
w reżyserji Tatrzańskiego. 

— Izo Elinson w Wilnie. Zaszczytnie 
znany z konkursu im. Fr. Chopina świetny pia 
nista wirtuoz lzo Elinson, czarować będzie słu- 
chaczy swą niepospolitą grą w sobotę najbliż 
szą 29 bm. w sali konserwatorjum. W wyko- 
naniu tego słynnego pianisty usłyszymy szereg 
arcydzieł muzycznych Szumanna, Szuberta, 
Chopina oraz Strawińskiego i innych. ь 

Bilety już są do nabycia w biurze podróży 
„Orbis* od 9 — 7 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Teodozja — Sewastopol 

HOLLYWOOD: „Marokko“. 
CASINO—Dama w smokingu. 

STYLOWY — Zaklęta rzeka 

ŚWIATOWID — Rozwódka. 
PAN — Rewolucjonistka. 
LUX — Król Bulwarów. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Qiiary kryzysu na Zawalnej. —- 

Wczoraj wieczorem zanotowano w mieś 
cie dwa samobójstwa w żydowskich ste 
rach handlowych, spowodowanych cięż- 
ką sytuacją tinansową. 

Około godziny 8 wieczorem targną! 
się na życie 62-letni Jankiel Szumski za- 
mieszkały przy ulicy Zawalnej 57. 

Korzystając z chwilowej nienwagi 
domowników, napił się on esencji octo- 
wej w większej ilości, ulegając ciężkie- 
mu zatruciu. Szumski byt doniedawna 
zamożnym człowiekiem i prowadził han 
del zbożem. Ponadto przed rokiem otrzy 
mał spadek w wysokości kilkunastu ty- 
sięcy dolarów po zmarłym w Afryce 
krewnym. Nieszczęśliwe operacje handlo 
we pochłonęły duże sumy i wreszcie 
Szumski znalazł się w obliczu bankruc- 
twa. To bbyło przyczyną że usiłował o- 
debrać sobie życie. 

Drugi wypadek samobójstwa tym 
razem jednak z wynikiem śmiertelnym, 
zdarzył się również przy ulicy Zawalnej 
nr. 60. 

Mianowicie powiesiła się tam żona 
handlarza, 52-letnia Chana Rejnet. 

Rejnetowie prowadzili handel kolo- 
njalny, lecz ostatnio interes począł zu- 
pełnie podupadać i zaszła potrzeba zwi 
nięcia go. 

Na tem tle wynikły 

Lešniczanka“ 

spory między 

OBECNE Z REZ STOJNOCC Z ZRÓB ORC ZOZ s 

Dwanaście lat ciężkiego więzienia 
za szpiegostwo 

LIDA 25. 10. (tel. własny). — Sąd Okrę- 

gowy w Lidzie rozpatrywał sprawę Joachima 
Ubniewicza oskarżonego 0 uprawianie szpiego 

stwa na rzecz ościennego państwa. Po prze- 

prowadzeniu przewodu sąd wydał wyrok skaza 

jacy Ubniewicza na 12 lat ciężkiego więzienia 

z pozbawieniem praw. Rozprawa odbyła się 
przy drzwiach zamkniętych. Przewodniczył pre 
zes Sądu Okręgowego sędzia Bukowski przy 
udziale sędziów Landiisza i Borysowskiego. 
Oskaržai prokurator Szemioth. 

Nieudane włamanie do urzędu pocztowego 
WILNO. — Nocy wczorajszej jacyś sprawcy usiłowali włamać się do urzędu pocztowo- 

celnego mieszczącego się przy dworcu kolejo wym. 

Spłoszył ich dozorca nocny, tak, że włamywacze zmuszeni byli sałwować się ucieczką. 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„DAMA W SMOKINGU* 
CASING 

Reżygerski pazur Augusża Geniny 

poznaliśmy w: „Miłości Żorżetty”. Tam by- 

ło kino i to w lepszym gatunku. 

Mamy teraz nieco odmienny przykład 
ujęcia reżyserskiego w innym jego obra- 

zie — „Dama w smokinigu“. 
Zarówno sam temat, jak i jego przepro- 

wadzenie stioi na gruncie teatralnym. Far- 
sa filmowa i zaopatrzona w: dobrą ilustra- 
cję muzyczną mało ma przebłysków kino- 
wych. 

Tem niemniej fabuła jest dość interesu- 
jąca. 

„Straszny dziadunio* uznaje tylko chłop 
ców. To też z radością wita swego wnuka 

Całe nieszczęście jednak, że ten wnuk jest 

wnuczką.  Niewiadomo jakby się zawiły 

węzeł gordyjski rozwikłał, gdyby go mie 
przeciął przypadek. Zjawia się księżna z 

  

   

  

synem, Etykieta wymaga, by księżnę przyj @ 
miowała kobieta. 

„Straszny dziadunio“ jest w kłopocie. 

Pomysłowy „wnuk'* wraca do swojej nor- 

malnej skóry i staje się znów wnuczką, 
eo jest. dla niej tem ciekajwsze, że z miej- 

sca znajduje narzeczonego. Dziadzio po- 
gmiewiąwszy się trochę, mięknie i cała 

sprawa (kończy się pogodnym happy - en- 
dem. 

Jak na farsowy, bezpretensjonalny fil- 
mik — w: zupełnościi wystarcza. 

Z zespołu aktorskiego wymóżnia się do- 
skonały francuski komik charakterystycz- 
ny Ammand Bernard, który koncentruje 
zainteresowamie widza, jak tylko zjawi się f 
na ekranie (właściwie należy powiedzieć 
na scenie). 

Carmen Boni lepsza jako chłopiec, niż 
jako wnuczka. Stmoje nie bardzo dobrze 
sobie dobrała, co wdzięku, rzecz prosta, 

nie dodaje. 
Doskonale była odtwiorzona _ postać 

„strasznego dziadunia'* przez Konstance. 
Dodatki! przeciętne. Dobrze wypadły 

zdjęcia z mroczystości _ Jasnogórskich. 
Szkoda tylko że: przeglądy polskie są 

ciągle jeszcze nieme. Tad. C. 

„REWOLUCJONISTKA“ — PAN 

Że mie każdy film francuski musi być 
doskonały najlepiej świadczy „Rewolłucjo- 
nistka“. 

Oglądałem kiedyś film francuski „Ku- 
zynka z Warszawy i dobitnie przekona- 
łem się o bezgranicznej ignorancji franeu- 

skiej. Coś podobnego mamy i tu. 
„Posławja' (!?) to niiby carska Rosja. 

Taka z cudacznych filmów amerykańskich, 
jeszcze śmieszniejsza.., 

Oficerowie. w mundurach niemieckiej 
policji, tło nie wspólnego z Rosją nie ma- 

jące, prócz ciągłego dopytywania się o 

paszporty. Henman, eBliński — oto rdze- 
nie rosyjskie nazwiska... 

Znany to komik francuskiej powieści 
bulwarowej — bujanie o „egzotycznej* Ro- 

sji, Polsce lub innej Rumuniji. 

Na szczęście ta gorsza strona medalu 
niema nic wspólnego z twórczością awan- 
gardowej kinematografji francuskiej, 

Nie na każdej ulicy mieszka Rene Clair. 
Fabuła  ,Rewoluojonistki“ jest nozle- 

gła. Jakieś nieokreślome bliżej przygody 

agentki rewolucyjnej ukrywającej się pod 
nazwiskiem żony przemysłowca  francus- 
kiego. Pomysł dobry i gdyby wlać mu w 
żyły nieco krwi filmowej mógłby zainte- 
resować. A tak — spać się chce. Scenar- 
jusz rozkleja się eo chwila i razi teatralno- 
ścią. 

Technicznie również obraz jest nieszcze- 

gólny. Djalogi są za głośne, zdjęcia mie 
ostre, taśma stara i z czarmą linją po- 
środku. 

Tania Fedor jest dobrze zbudowana, ale 
jako typ mie przedstawia ani odrobiny 
wartości. Do urody rówmież jej daleko z 
nadmiernie szeroką twarzą i beztreściwem 

spojrzeniem. 
Leon Mathot — reżyser i odtwórca 

głównej roli jednocześnie — jako pierw- 
szy powinien dużo jeszcze nabyć wiedzy 
ikiinowej, jako drugi przy wyzbyciu się te- 
atralności może mieć pewne widoki. 

Jedyną wiartość w tym obrazie repre- 
zentują motywy kolejowe — wieczna skar- 
bniea tajemniczych tematów. 

W. dodatkach są ciekawe zdjęcia krajo- 
znawicze, z których można wybrać dosko- 
nałe tlo do obrazu historycznego. 

Jeszcze jeden „skarb naturalny* ale na- 
szych filmowców. 

3 „Cała bieda, że tych filmowców nie wi- 
а6. 

I pieniedzmi nikt nie brzęczy. Tad. C. 

BESERIETNE ROGER PRO STTSETEWZ ATZ TRE SOKCORE 

małżonkami, co w konsekwencji pociąg 
nęło za sobą tragiczny wypadek. 5 

— Przez pomyłkę. — Badanos Mera (Bak- 
szta 19) przez pomyłkę wypiła sublimatu, — 
wskutek czego uległa zatruciu. Lekarz pogoto 
wia po udzieleniu pomocy'odwiózł Badanosową 
do szpitala Sawicz w stanie niezagrażającym 
życiu. 

— ZAJŚCIE Z BAPTYSTAMI. — W ubieg 
łą niedzielę we wsi Tumbry gm. jazwińskiej 
doszło do zajścia w czasie odprawiania mod- 
łów przez baptystę w zabudowaniach Stanisła 
wa Chroszczenki. Podczas gdy baptysta Ignacy 
Kuzniecow wygłaszał przemówienie , wśród 
włościan powstała bójka, która szybko zmieni 
ła się w bójkę. 

Do bójki wmieszało się dwóch baptystów: 
Kuzniecow i Fiedor Cyniewicz, którzy obici 
zostali kijami i obrzuceni błotem.— Baptyšci 
zmuszeni byli przerwać modły i opuścić prowi 
zoryczny dom modlitwy. 

— Podrzutek. — W klatce schodowej do- 
mu nr. 31 przy ul. Kalwaryjskiej znaleziono 
podrzutka płci męskiej w wieku około 2 tygod 
ni. Podrzutka umieszczono w przytułku Dzie- 
ciątka Jezus. 

ORANY 
— ZATRZYMANIE PODEJRZANYCH. — 

Na pograniczu litewskiem zatrzymano kilku 
osobników, którzy nielegalnie przedostali się 
na teren polski, i nie mogą wskazać celu swe 
go przybycia. 

Zatrzymanych skierowano do dyspozycji 90 
nośnych władz. 

GŁĘBOKIE 
— WŁAMANIE. — Onegdaj w nocy nie- 

znani sprawcy dostali się do mieszkania M. 
Gitelsona, zamieszkałego w Głębokiem i 5Кга 
dli biżuterję, garderobę damska i męską i do 
kumenty. m. in. dowody, dotyczące majątku 
Konstantynów, i dowód osobisty poszkodowa 
nego, jak również biżuterję jego brata Benja- 
mina. 

Straty wynoszą około 5 tys. zł. 

    

    

JAN 
JESZ 

KLOTT 
Liemienin pow. Brasłewskiego, Notaijusz pray Sądzie Okr w Wilnie 

Po długich i ciężkich cieipieniach, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zmaił w wieku lat 57 w majątku Miorach pow. Brasław- 
skiego dnia 24 października r. b. > 

Pogrzeb na cmentarzu parafjalnym w Miorach odbędzie się 
dnia 27 października. 

O tej bolesnej stracie zawiadamiają krewnych i znajomych 
pogrążeni w smutku. 

października r. b. 

MOŁODECZNO 

— Koniokradzi. — W pow. mołodeczańskim 
i wołożyńskim zlikwidowano szajkę koniok a- 
dów, która okradała z koni włościan - rolni- 
ków. Zatrzymano 6 osób, których skierowano 
do dyspozycji władz śledczo - sądowych. 

OSZMIANA 
— KOLPORTER FALSYFIKATÓW. — Na 

targu w Oszmianie ujęto kolportera  fałszy- 
wych 2-złotówek, którym okazał się Mowsza 
Gurwicz m-c Hołszan. Gurwicz, kupując len, u- 
siłowai zapłacić tałszywemi monetami. 

DZIEWIENISZKI 

— OKRADZIONY POLICJAN?. — 
Komendantowi P. P. w Dziewieniszkach 
Kuczewiczowi skradziono z przedsionka 
posterunku rower. 

O kradzież podejrzany jest niejaki 
Bawicki z Wilna, trudniący się sprzeda- 
żą cukierków na rynkach. 

« 7 POGRANICZA 

— UCIEKŁ Z WIĘZIENIA. W rejonie 
Ziabek na teren polski przedostał się 45-letni 
Zygmunt Zelek pochodzący z Pomorza. Zelek 
w 1927 roku wyjechał przez Szwecję do Le- 
nigradu wraz z delegacją Komunistyczną z 
Gdańska. Zelek w Leningradzie znalazł znajo- 
wych kilku swych kolegów, z którymi nawią- 
zał stosunki. Wśród kolegów Zeika znajdowa- 
ło się dwóch działaczy  antykomunistycznych, 
którzy aresztowani zostali wraz z Zelkiem i 
wtrąceni do więzienia. Po dwuletniej katordze 
Zelek został wypuszczony i wysiedlony do Ar- 
changielska na przeciąg 5 lat. W drodze łaski 
po dwóch latach pozwołono mu stamtąd wyje- 
chać do Mińszczyzny, gdzie Zelek pracował 
w charakterze inżyniera budowlanego przy bu- 
dowie iabryk cementu, Tu został aresztowany 
za rzekomy sabotaż i wtrącony do więzienia 
borysowskiego, skąd mu przed tygodniem uda 
ło się zbiec w przebraniu pracownika poczto- 
wego na teren polski. 

— W POŚCIGU ZA ZBIEGAMI. — W re- 
jonie Domaniewicz zatrzymano patrol sowie 
cki w sile trzech żołnierzy. Patrol w czasie po 
ścigu za kilku uciekinierami z Rosji Sowiec- 
kiej znalazł się przez nieostrożność na terenie 
polskim. Zatrzymanych żołnierzy sowieckich 
skierowano do dyspozycji władz. 

— OBFITY PLON OBŁAWY. — W ostat- 
nich dniach na pograniczu polsko - sowiec- 
kiem w rejonie odcinków: Dzisna, Dołhinów, 
Raczki, Wilejka. Radoszkowicze, Raków, Iwie- 
niec, Rubieżewicze, i Domaniewicze przepro- 
wadzono generalne obławy na wałęsających 
się w pogranicznych miejscowościach. W wy 
niku obław zatrzymano zgórą 60 osób, wśród 
których nie brak agitatorów komunistycznych. 
złodziei, koniokradów, włóczęgów, żebraków 
i różnego rodzaju dezerterów i  poszukiwa- 
nych przez organa bezpieczeństwa. 

— ZATRZYMANIE OSZUSTÓW. — W re- 
jonie wsi Liniewicze koło Kozdrowicz zatrzy- 

mano 2-ch osóbników:  niejakich Iwana Mo- 

roza i Grzegorza Michniewicza, którzy prowa 

dzili agitację za wyjazdem włościan zagranicę 

na roboty. Tym razem oszuści nie namawiali 
i nie skłaniali włościan do wyjazdu do Rosji 
sowieckiej, lecz do państw bałtyckich. Oszu- 

stów Moroza i Michniewicza osadzono w aresz 

cie, bowiem udowodniono im, że werbując na 

roboty włościan pobierali od nich tytułem wy 

datków manipulacyjnych (druki, porta listowe 
itp.) po 3 zł. od osoby. Tym sposobem oszu- 

ści zdołali oszukać zgórą 300 chłopów bezro- 

— (И — 
do wyrobu sbsżarów 
isztucznych kwiatów 

poleca 

sprzedaż wyrcb gum. 
Wilno, Trocka 20. telefon 18-67.   

JAN KLOTT 
Prezes Głównej Ktmhji Sądowej Kresowego Związku Ziemian 

Po długich cierpieniach zmarł w dniu 24-go października 

b. r. w swym majątku rodzinnym Miory. 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 27-go października na cmen- 

tarzu kościoła parafjalnego w Miorach. 

O tej bolesnej stracie zawiadamia swych Członków 

Kresowy Związek Ziemian 

otarjnsz pzy Wydciele Kipriennym Sąću Okręgowego W Wilnie, 
Wite- Prezes Oddz. Zrzeszenia Notarjnszów i Pisarzy Kipotecznych 

Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramen- 

ami, zmarł w majątku Miorach pow. Brasławskiego dnia 24 

O dniu Nabożeństwa żałobnego bądą osobne zawiadomienia. 

O tej bolesnej stracie zawiadamia 

Zrzeszenie Notarjuszów 

Żona, Córka, Siostry, 
Zięć, wnuki i Redzina 
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i Pisarzy Hipotecznych    

SPORT 
PRZED DWOMA POWAŻNEMI 

„ MECZAMI 

Wczoraj wyjechała do Włoch piłkarska 
meprezentacja Polski, aby rozegrać dwa 

spotkania: 28 b. m. z reprezentacją połud- 
niowo - środkowych Wiłoch w Neapolu 
i 30 b. m. z reprezentacją Włoch północnych 
w Genui. 

Drużyna naszą składa się z gracz; 

którzy wi: spotkaniu z reprezentacją Ru- 

munji odnieśli: świetne zwycięstwo. Teraz 
zadarie będzie znacznie trudniejsze mimo 
to mie tracimy nadziei, że i we Wicszec! 
nasza jedenastka wywalczy wyniki dobrze 
świiadczące o poziomie polskiego piłkar- 
stwa. 

W skład reprezentacji zaliczeni zostali: 
Albanski, Martyna, Bulanow, Kotlarczy. 

wie, Mysiak, Urbam, Matjas, Nawrot, Pa- 
zurek, T i Wiodarz. Jako rezerwiowi poje- 
chali: Zwierz, Fontowicz, Wilezkiewiez, Ri- 
esner, Kosok i Przykucki. (t). 

MECZ PING-PONGOWY 

W niedzielę odbyt się w lokalu Ogniska 
mecz ping - pongowy zespołów Ogniska i 
ŽAES'u zakończony zwycięstwem Ogni- 
ska w stosunku 6:4. 

Sensacją było zwycięstwo Wekslera (2) 
mad: Grodzickim, który jak wiadomo jest 
obecnie ezołową rakietą Wiilna, a w roku 

zeszłym drugą rakietą Pragi 

Prócz wspomnianych zawodników b. do- 
brze zaprezentował się Gotlib. (t). 

  

    

  

Jedynie KREM ALOMA LIBERTI zawie- 
ra czynną substancję radioaktywną, która na- 
daje twarzy świeży, młodzieńczy wygląd i po- 
woduje stopniowe zanikanie zmarszczek i siał 
dowań skóry, nie wytwarzając przytem  skut- 
ków ubocznych. Krem ALOMA posiada poza- 
tem wytworny zapach, chroni cerę od ujen:- 
nych zmian atmosferycznych i usuwa  wszel- 
kie pryszcze, a jednocześnie służy jako wy- 
śmienity podkład pod puder. 

ŚRODA 26 PAŹDZIERNIKA 

11.40 Przegląd prasy, komunikat meteor. i 
czas; 15.05 Program dzienny; 15.10 Koncert 
popularny (płyty): 15.40 Kom. gosp.; 15.50— 
Uwertura „Faust* Wagnera (plyta); 16.00 — 
Aud. dla dzieci; 16.25 Koncert symfoniczny— 
(płyty). Utwory Piptra i Czajkowskiego. — 
Słowo Wstępne prof. Michałą Józefowicza; — 
-17,40 „Międzynarodowe badania zagadnienia 
pracy kobiet* — odczyt wygłosi E. Waśniew- 
ska; 17.55 Program na ;czwartek; 18.00 Mu- 
zyka lekka; 18.55 ,Dni Chopinowskie" 
czyt wygłosi Stanisław Węsławski;; 19.10 — 
Rozmaitości; 19.15 „Z zagadnień gospodarczo- 
społecznych" — odczyt litewski; 19.30 „Wy- 
spiański — narodu żywe slowo“ — feljeton 
wygłosi Wł. Zawistowski; 19.45 Prasowy dzien 
nik radjowy; 20.00 Muzyka lekka; 20.30 Reci 
tal fortepianowy; 21.20 Komunikaty wiadomo 
ści sportowe i dodatek do radjowego @2ен- 
nika prasowego; 21.30 Recital fortepianowy; — 
22.00 Na widnokręgu; 22.15 Muzyka taneczna; 
22.40 Muzyka z płyt gramofonowych; 23.U0— 
Kom. meteor.; 23.05 Muzyka taneczna 

Ofiary 
M. B. dla „P* zł. 1. к 

Franciszka Kegelowa dla rodziny 

  

W. zł. 10.
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6-4 
grodžienska 

: RZ 
— UWADZE MAGISTRATU. Niedawin 

poruszaliśmy sprawę oświetlenia ul. 
Grandzickiej i przyległych do niej, 

Obecnie zamów napływają z kół naszych 
czyteiników skargi na ciemności panujące 
w: tej dzielnicy, 

Widocznie aipel do Magistratu o trochę 

światła dla dzielnicy, która ma równi z im- 
nemi płaci podatki miejskie, przeszedł 
bez echa. 

-- GENERAŁ DĄB - BIERNACKI W 
GRODNIE. Dowiadujemy się, że w dniu 
wczorajszym przyjechał do Grodna w spra- 
wach służbowiych Inspektor Ammji generał 
dywizji Dąb - Biernacki. 

— ZMIANA NA STANOWISKU STA- 
ROSTY W GRODNIE. Dotychczasowy 
Starosta powiatowy w: Grodnie, p. Zyg- 
munt Robakiewicz, opuszcza stanowisko 
dotychczas zajmowane i przechodzi na 
stanowisko radcy mainisterjalnego do Cen 
trali Ministerstwa Spraw. Wiewnętirznych. 

Kto zostanie Starostą w Grodnie dotych 
czas władze nie zadecydowały. 

— GODNA NAŚLADOWANIA UCZCI- 
WOŚĆ. W ubiegły piątek p. Rywa Kac 
przychodząc do domu znalazła w drzwiach 
swego mieszkania zawiadomienie poczty, 
aby stawiła się po odbiór listu wartościo- 
wego. Ku wielkiemu zdziwiieniu zauważy- 
ła jednak, iż tuż przy drzwiiach leży list 
wartościowy, po który miała pójść na po- 
cztę, który listonosz zgubił jpnzy drzwiach 
jej mieszkamią. Uczciwa Kacowa nie otwo- 
rzyła nawet tego listu i wprost udała się 
ma pocztę, gdzie po przeprowadzeniu ро- 
trzebnych formalności otrzyfała ten list. 

—ZDERZENIE AUTOBUSU Z DO- 
ROŻKĄ. W poniedziałek dnia 24 b. m. w 
godzinach wieczormych na rogu ul. Domi- 
mikańskiet i Hoovera autobus komumika- 
cji miejskiej najechał na dorożkę. W sku- 
tek tego zderzenia został uszkiadzony mo- 
tor autobusu. Dorożka nie została uszko- 
dzona Wypadków: z ludźmi nie było. 

— UJĘCIE PRZEMYTNIKA Z KON- 
TRABANDĄ. Przez II PP Komisarjat w 
Grodnie został zatrzymany Buczewski Jó- 
zef wraz z 73 kg. słodkich migdałów, prze- 
myconych z Niemiec. 

Buczewski wraz ze słodkiemi dowodami 

  

    

     

      

            

      
      

        

             

      

        
    
      

      
        

        

   

  

KINA _P. T. K. TEL. 214 
LL 

Początki sesnsėw: 18.15, 20.15 1 22.15 

— Bźwiękowiec 

Kino „PGLONJA“ 
Pozztowa 4. 

Dziś! LIANA HAID, IWAN PETRO- 
WACZ i GEORG ALEXANDER © 

w czarnjącym przeboju dzwiękowym 
o miłości, zdrsózie i pięknych kobie- 
tach w stolicy zabaw Wiedniu p. t, 

„Bal w operze” 
Szaleństwo jsdnej nocy. — Bal mz- 
skowy. — Namiętne npajające tango — 
Miłość mężstki i... ten trzeci. 
Tango „Sants Lucia“ i walc angielski 

„Mezyka taniec i noc", 

wsię> GG 80 gr. 
NSDAP ETO ROOS 

Bźwiękowier 
Kino „ĄPOLLO" 

Baminik. 26. 

Dziś tilm nad fiimy!!] 
Wstrząsający do głębi duszy dramat 

„24 godziny” 
w rolach głównych gwiszdy filmowe: 

€live Brock, HHiriam Hopkins, 
Kay Francis. 

Rezyserja Mariona Gsaringa. 

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 18. 

Dziś! 
Posągowa piękność 

Marcelia Albani 
młodzieńczy WU Fritsch 

w dramacie miłości i śmierci p. t. 

& 55 „Gilstyna 
WSTĘP OD 49 GR. 

  

Początek seansów 
© _g. 6.15, — 8, — 18, 

Najwspanialsza operetka Światz. 
wiec z uroczą węgierką KATY NAGY 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIiATÓWIiD" 
GRODNO, Brygidzka 2. 

WACŁAWA WALICKA 

tee 

„Zjesz coż". „Zjem to zjem, bo nie- 
jadłszy już dwoje sutok, ale nie bolsze- 
wik ja, a prawy chrześcijanin". Matrio- 
nie nie trzeba było dwa razy powtarzać 
— już stawiała misę gorącego krupniku 
na rogu długiego stołu, przez uszanowa- 
nie, zdala od wieczerzających żołrierzy. 
Zbieg szerokim krokiem podszedł do ła- 
wy, zdjął czapkę, przeżegnał się szero- 
kim gestem, patrząc w ciemny róg izby. 
i usiadł, Powoli, milcząc, zaczął jeść. 
Siedział jeszcze w kręgu światła lampy 
naftowej; więc spostrzec można byio, že 
w miarę, jak jadł, twarz mu się rozpoga- 
dzała. Po chwili spojrzały już na żoł- 
nierzy polskich zupełnie wesołe młode 
niebieskie oczy chłopca. Skończył, łyżkę 
dokładnie oblizał i obok pustej miski 
położył. Wstał i znowu przeżegnał się. 
„Spasibo za ugoszczenje!'* — rzekł z 

  

      

wydawca: Stanisław Mackiewicz.   

Na pogr 

przekazany do dyspo- 

władz sądowych. 

      

— POŻAR W MIGOWIE. We wsi Mi- ' 

gowo gm. Žyromla w zabudowaniąch No- 

szkiewicza Daniela wybuchł pożar, pastwą 
którego padła stodoła z przybudówką i 

część tegorocznych zbiorów i. inwentarza 
Straty wynoszą około tysiąca złciye: 

Przyczyna pożaru nie zostala ustalona. 

— SKAZANIE BANDY ZŁODZIEJ - 
SKIEJ. Ława oskarżonych Sądu Okręgo- 
wego była w dniu 24 b. m. licznie obsadzo- 
ma. Byla rozpatirywana bowiem spirawia 
Stefana Pietrulewicza i jego kamratów w 
ogólnej liczbie 9 osób, oskarżonych © ca- 
ły szereg kradzieży dokonanych w czasie 
od 12 stycznia do marca b. r., jako też o 

zajmowanie się paserstewm. 
Większość oskarżonych to są już stali 

klijenci ławy oskarżonych, gdyż niejedno- 
kmwotnie odbywali już kary za kradzieże. 
Niektórzy z miech byli już karami po 5, 4 
data więzienia. |. 

Jak wspomnięliśmy już szajka ta dzie- 

lila się na dwie grupy z których jedna wy- 
komywała kradzieże, a druga zaś ukrywała 

kradzione. 
Do pierwszej grupy należą: Stefan: Pie- 

trulewicz, Michał Niemcewicz, Józef Po- 
pławski, Edward Tryk i Edward Doro- 
szezyjk. Do drugiej zaś grupy: Wieronika 
Popławska, Antoni Ropiejko, Konstanty 
Sobolewski i Marja Aplenicka, (trzej о- 
statni nigdy: nie karani). 

Z dość obszernego aktu oskarżenia wy- 
nika, iż oskarżeni w okresie czasu od 
8. I. 1932 r. do 1 III. dokonali kradzieży w 
sklepie spożywczym  Potrzymok przy ul. 
Grandzickiej w sklepie masarskim Butoki. 
wi zakładzie krawiedkim  Mełameda i w 
spółdzielni „Jutrzenka', а% wreszcie po- 
dicja wpadła ma ich trop i całe towarzy- 
stwo zalkratowało. 

Na rozprawę sądową wezwano 22 śwad- 
ków, Obradom Sądu przewłodniczył wice- 
prezes p. Hrymiewicz przy udziale sę- 
dziów p. p. Merle i Sokołowskiego. Oskar- 

żenie wnosił wieeprokuratlor Kożuchowski. 
Sąd skazał: Stefana Pietrulewicza na 

6 lat więzienia, Józefa Popławskiego i 
Edwarda Trykia po 5 lat więzienia, Micha- 
iła Niemcewicza na 2 lata więzienia, Do- 
moszczyłka, Edwarda i Popławską Weronikę 
po 1 roku więzienia, Antoniego Repiejki i 
Konstantego Sobolewskiego po pół roku 
więzienia z zawieszeniem wylkonania wy- 
roku ma przeciąg lat 3-ch. Matsję Aplemi- 
cką Sąd uniewinnił. 

— KRADZIEŻE. W dniu 24 b. m, do 
sklepu pracowni krawieckiej przy ul. Li- 
powej 19, należącej do Berela Mogilew- 
skiego, po uprzedniem złamaniu kłódk: do- 
stali się złodzieje. 

Łupem włamywaczy padły dwa garni- 
tury męskie (granatowy czarny w białe 
paski )2 ubranka. uczniowskie granat:'we, 
pokrycie na futro i maszyna do szycia fir- 
my „Singer“. 

'Ogóiną wartość skradzionych rzeczy po- 
szkodowany ustala na blisko 600 zł. 

* * * 

— Naczelnikowi więzienia p. Teodorezy- 
kowi, nieznani sprawcy skradli licznik ele- 
ktryczny wartości 30 zł. 

  

  

— Urzędowa. W dniu 24 b.m. naczeinik 
wydziału nowogródzkiego Urzędu  wojewódz- 
kiego p. Kazimierz Rolewicz, przekazał urzędo- 
wanie swemu następcy p. Zygmuntowi Szcze- 
pańskiemu. P. K. Rolewicz został przeniesiory 
na równorzędne stanowisko do poleskiego u- 
rzędu wojewódzkiego. 

— UROCZYSTOŚCI КО CZCI Ś. P. 
POR. ZWIRKI i WIGURY. W niedzielę 
dnia 23 b. m. odbyła się tu w sali miej- 

ZAŻĄDA AAAA BAĆ AAA DAKADZADAAGZADZARARBANNA 

Największa i najbezpiecz. 
niejszą zbiorniecg kapitałów 

i sszczęńneści 

Jest KOMUNALNA KASĄ 
SSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 
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“sites od 75 gr. 
100 proc. dźwięko- 
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ONNY 
wersja francuska 

2) 

aniczu 
Memu Mężowi poświęcam 

moskiewska. Chorąży też kończył już 
wieczerzę, zwrócił się do zbiega ze sło- 
wami: „„Matriona, widzę, twoja znajoma, 
niech cię w swojej chacie przenocuje, 
a jutro rano przyjdziesz po papiery —- 
odeszlę cię do Dziublewszczyzny do soł- 
tysa. 

* x * 

Słońce było już wysoko, gdy wreszcie 
pozałatwiano wszystkie formalności w 
strażnicy z Mikołą Sienkiewiczem. Wła- 
śnie stał przed gankiem dworu i palił 
papierosa, którym go poczęstował dzie- 
dzic. Opodal dwóch żołnierzy pod bro- 
nią, którzy mieli konwojować Mikołę do 
Dziublewszczyzny. Dziedzic — staruszek 
ciągnął Mikołę za język, bo ciekaw był 
losu wsi, pozostałej poza drutem kolcza- 
stym. Wieś ta była właściwie dalszym 
ciągiem wsi, z którą sąsiadowały jego 

SD IO IS LII ii T i RSS 

skiej podniosła uroczystość ku czci ś. p. 
por. źwirki i imż, Wigury, zorganizowana 

aramiem Komitetu Obywattelsikiego. Słowo 

ne wypowiedział w gorących, pelnych 
   

  

el Związku Dziennikarzy i Litera- 
tów województwa nowogródzkiego, po któ- 
rem orkiestra odegrała marsz żałobny Cho- 

pina. 

Następnie po krótkiej przerwie p. Hum 
pola wygłosił treściwy odczyt ujęty w spo- 
sób fachowy, a przedstawający istotę 
naszego zwycięskiego udziału w berlińskim 

chailengeu, oraz wagę czynu bohaterskich 
lotników dlą państwa. Po wyświetleniu 
szeregu lotniczych przezroczy, uroczystość 
zaikończyła się. Ziazmaczyć mależy, że sce- 

ma była bardzo pięknie i pomysłowo udeko- 

rowana przez harcerzy 3-ciej drużyny im. 
Marszałka [Piłsudskiego według pomysłów 
i środkami, ofiarnego p. Humpoli. Na sa- 

di widzieliśmy: ip. prok. Zdamowiicza, prez. 
Wiejnę, wiieeistarostę Drewjnikowskiego i 

innych przedstawicieli władz i urzędów 
oraz spono publiczności, zwiłaszeza mło- 
dzieży. 

— TEATR ŻYDOWSKI W NOWO- 
GRÓDKU. Onegdaj bawił w Nowogródku 
Teatr Żydowski który wystawił sztukę „Му 

ety". W roli głównej (Monilki) wystą- 
ma artystka żydowska p. Ada Ka- 

  

   

  

     
muińska. Dała ona kreację nieprzeciętnej 

cech  unrodziwości, miary i mimo braku 
czarowała widzów 

iem, a zarazem umiejętnością łatwe- 
gu i' bardzo przekonywującego przechodze- 
nia z jednego stanu psychicznego w drug). 

Partnerka jej, grająca rolę architekta - 
kobiety, była dość charakterystyczna, ale 
odczuwało się u niej pewien brak dosta- 
tecznego przygotowania. Służąca — to typ 
prawdziwy. Publiczności nie zbyt dużo. 

    

  

  

-- KSIĄDZ ALFONS ROTKIEWICZ 
OPUSZCZA SŁONIM Dowiadujemy się, że 
ks. Alfons Rotkiewicz zostaje wyznaczony 
ną stanowisko kapelana. 

W związku z powiyższem ks. Rotkiewicz 
opuści Słonim już w pierwszej połowie li- 
stopada. 

-- BUDŻET M. SŁONIMA ZA ROK 
1931—32 ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY. Na 0- 
statniem posiedzeniu Rady Miejskiej zo- 
stało złożone sprawozdanie z wykonania 
budżetu m. Słonima za mok 1931-32, 
przyczem skonistatowano, że budżet został 
zamknięty z madwyżką dochodzącą do 
20000 zł. 

Fakt uzyskania nadwyżki budżetowej w 
magistracie m. Słonima w okresie ogól- 
nego kryzysu i zastoju, świadczy 0 racjo- 
nalnej gospodarce miejskiej, prowadzo- 
nej przez burmistrza miasta p. inż. Ka- 
zimierza Michalskiego, 

CAŁODZIENNE OŚWIETLANIE 
MTASTA. Dowiadujemy się, że magistrat 
przystąpił do prac związanych z całodzien- 
nem oświetlamiem miasta Słonima i jak 
nas inform zamierzenia magistratu m. 
Słonima zostaną zrealizowane już w ciągu 
najbliższych miesięcy, miezwłocznie po z 
kończeniu prac związanych z instaiacją u- 
liczną. : 

    

(l i M 
GÓRNOSLĄSKI 

Zjednocz. IKop. Górnesi, „PROGRESS* 
kopalnie: Eugznie, Hr. Laurs, Dębieńsko, 
Matylda, Andalnzja, Radzioneów, Mysło- 

wice, Pardynand i Florentyna. 
Wsgoaowo i ed jeduej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowsnych wozach 

dostarcza 

M. DEULL wino, 
: EGZYSTUJE OD 1890 r. 

Bistc; al, J giellońika 3 Tel, Bii 
Składy: Kijowska 8 Tel. 999, 

  

   

  

  

  

Racjonalnej kosmetyki leczniczej 
wilno, Mickiewicza S1 m. 4. 

URODĘ i 
kabiecą koanerwuja, doskonali, odówieża. u- | 

Н 

i 

! 

   

   

susa jęj skszy i braki, Masaž kosmetyczny 
r 

  

rzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
giający (panie). Natryski „Hormoną” wadług 

Spukla. Wypadasie włosów, łupiaź. tn- 
widuałne dobieranie kosmetyków do k: 

4 cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki 
cjonalnej. 

Codziennie od g. 10—8. 

    

24 

tów została odcięta przy wyznaczaniu 
granicy. 

„Powiadasz Mikoła, że moją ziemię 
też przyłączono do kolektywu — to ko- 
lektyw bogaty — ma dużo ziemi”, „E, 
pańoczku, gdzie tu bogaty! Niewola — 
to nie bogactwo. Czysta pańszczyzna. 
Pędzą poniewoli wszystkich na roboty. 
na pole, robota niby idzie, ale wiadomo 
poniewoli nie dła siebie robią. Tak spoj- 
rzysz zdaleka, niby pięknie: chłopcy pię- 
knie odziani, baby i dzieuczata też, na- 
wet w botinkach, ale nikomu naprawdę 
nie chce się robić, stoją więcej i gło- 
dują — nieraz kartofle zmarzną i zgniją, 
nim wykopią. A to bywa i wykradną 
połowę, bo komu to chce się z jednego 

kotła jeść! | 
„Jakto z jednego kotła?* — „A no, 

warz co dzień dla całej wsi kolejką wy- 
znaczone baby, żeby wszystkim było rów 
no, jednakowo, a potem w garnkach po 
chatach roznoszą. A po chatach piece na- 
próżno palą, ot chyba ktoś ukradkiem 
kradzionych kartofli sobie upiecze.  Ja- 
jek od własnej kury nie dadzą ci — wy- 

RR 

  

   

į ki 12, m, 19. 

skai ŚR лор 

Drukamia wydawnictwa „SŁOWA. 
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Giówna wygrana w 5-ej klasie, która dotychczas wy- 

Losy, które wygrały w 1-szej klasie, idą z powrotem do koła szczęścia, i 
dy numer ma szanse wygrania 5 razy w jednej loterji na łączną sumę zł. 2.000,000-—Ogólna liczba losów została znacznie zmniej 
szona, natomiast wygrane w 5-ciu klasach oprócz stawek powiększono o zł. 2.800.000. 

Z tych olbrzymich skarbów 26-ej Państwowej Loterji może korzystać każdy,. kto nabywa los do i-szej klasy. 

W TUTEJSZEJ NAJSZCZĘŚLIWSZEJ KOLEKTURZE 

HF. RINKOWSR 
Centrale, Warszawa, Nalawki 40 — gdyż tylko tam oczekujs kaźdego dobroby:, bogactwo i szczęście. Ceny losów niezmiecione. 

Ciągnienie 1-ej klasy rozpoczyna się już 17 listopada r. b. 
Ciągnienie 1 kl trwa 5 dni z główną wygianą 
Ciągnienie 2 kl. trwa 5 dzi z giówną wygraną 
Ciągnienie 3 kl trwa 5 dni z główną wygraną 
Ciągnienis 4 kl trwa 5 dni z główną wygraną 
Ciągnienie 5 kl trwa    

  

istorji Loteji 
Doniosła reforma w Poiskiej Loterji Państw. — Nadzwyczajne powiększenie szans 

ZŁ. i-.©©©.666 
biorą udział w ciągnieniach następnych klas. Każ- 

wygrania. 

esiągła zawrotną Sumę 

zł. 100,000 oraz 40 
zł. 150 C00 
zt. 200.000 
zł. 250.000 

27dni zgłówną wygravą zł. 1.000 (00     

AAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL AL AAL AAA AAA 

  

oraz premje na zł. £0 000 
oraz premje na zł. 70.000 
oraz premj: ua z4, 100 CC0 
©rsz premje na zł. 403.000 
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Wiino, Niemiecka 35, 
tel. 13-17. Pt. 0. 80.98 

premij po zł. 1.000 

  

Dziś! Najwięzszy sukces Świstowy! Groza krwawyc 

Dźwiękowe 

Kino 

НЕ!О $ 
[1 

  

Poświęcenie-Miłość-Śmierć, — Ostatnie chwile carats. 
wożą. W rol. gł. bohaterka i „Dr. Jekyl* Miriam Hapkins jako tancerka cesarska 
i George Bancroft jako marynarz bolszewik. — Wielkie emocje. Potężne sceny 
Niezapomniane przeżycia. Nad progr.: Atrakc. dźwięk. Na 1 seass ceny zniżone. 

   ja УН 
Pocz. sesns, 4, 6,81 10,20, 

h dni w Rosji 

Wsiks srmji białej z czer- 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CEJIN: 
Wielka 47, tel. 15-41 

  

Dziś! Ayšwietlamy doskonstą dowcipną komedję produkcji franczskiej na tle przeistsczania się 
kobiety w mężczyznę 

„DAMA W SMOKINGU 
su CARMER BONE . Armanda Bernard 
Nad program; Urozmaicone stiualneści dźwięk Ceny cd 25 gr. Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.15, w święta cd Że 

  

Rosyjska muzyka, špiew i tańce w wspaniałym filmie Śpiewno-dźwiękowym 
Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

REWO LUCJONISTKA  umn « «w 
Porywający dramat osnuty na tle stosanków panujących w carskiej Rosji. 
Tania Fedor oraz sławny amant Lean Mathót. Dzieje pięknej rewolucjonistki za czasów csra'u. Nad progrem: Dodatek 

dźwizkowy. Początes o godz. 4, 6, 8 i 10:15. — Na l-szy seans ceny zniżone. 

W roli tytułowej — najpiękniejsza Rosjanka 

  

Dźwiękowe kino Dziś arcyliim dźwiękowy 

  

  

  

HOLLYWOOD reż. J. W. Sztelnberga M A 2 o K £ 0 w roli głównej słynna gwiazda 
Mickiewicza_22 ekranu 

© tel, 15-28. MARLENA DIETRICH Garry Cooper i Adolf Menjeu Potzątek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

Dziś! Prawdziwa uczta k nowa, Sześć gwiazd w jednym prcgremie Richard Bartheciams, Betty Ccmpsos, Pawel 
Kiuo-Teatr Richter, Vivian Gibson, Hans Junkermzn i Masy Kid! Arcywspanisłe 100 proc. dźwiękowo-śpiewne arcydzieło p. t. 

& #6 
a ZARLĘTA RZESA Sensacyjny dramit w 10 skt, 

elza 
Nad program: Miłość! Hamor! Erotyka! p. t. „Kochanka Jego Książęcej Mości* Pikantna intryga dworska w 10 akt. 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX” 
Mickiewicza 11   W rol. gł. bohater filmu „K 

warów *będzie Śpiewało 

  

Przekazy pieniężne i przesyłki do Z.$.5.R. 
Przedstawicielstwo handlowe ZSSR 

ści, iż ceny towarów „Torgsinu* zostały 
Magazyny 

przy „Gosbanku*. Przesyłkami 
wyłącznie firmy: „B-cia Pakulscy* 
field" Bielańska 5, zaś przesyłkami 

szawa, ul. Koszykowa 4, tel. 906-66. 
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= POTRZEBNE 
Dr Ginsberg MIESZKANIE 

4 pokojowe & wygo- 

choroby skórne wene- asmi, nis na parterze, 
ryczne i moczopłciowe. wśródmieś.iu, w cenie 

Wileńska 3, od 8 — 1 do 100 zł miesięcznie 
i 4 —8. Tel. 567. Łaskawe zgłoszenia do 

žus A Salina Is = 
redakcji dla W. 

Xupuo DO WYNAJĘCIA 
SPRZEDAŻ MIESZKANIE 

serwery wezyr 7 18 pokoi NA I piętrze 

FORTEPIAN Sadowa Y 

      

nadwortej fabryki — == —— 77 

Becaera krzyżowy w POKÓJ 

doskonałym stonie — M m e b lowany 

sprzedam, mi. Kościusz z niekrępującem , wej- 
ściem do wynajęcia. - 

— Mickiewicza 22 m. 58. 

wiozą gdzieś, zachoruje krowa — zarżną 
i potem w kolektywie mięso podzielą 
na porcje i warzą cały tydzień, aż pa- 
dliną to mięso czuć bywa — ot człowiek 
czasami woli kradzione kartoile z solą 

w domu, niż ich obiad z kolektywu. Ba- 

by do reszty rozpuściły się, bo nie mają 

co robić — kradną jedna u drugiej, po- 

tem za łby się wodzą. Powiedziawszy 

prawdę — wszyscy u wszystkich krad- 
ną, a najwięcej starsi w kolektywie*. 

„A dlaczego u was takie ciągłe poza- 
ry? Ot, bliższe chaty i stódoły to już 

zupełnie się wypaliły — wieś teraz zupeł 
nie daleko od nas stoi“. Mikoła trochę 
pomilczał, a potem zdecydował, że moż- 
na mówić — dziedzic zasługiwał prze- 
cie na zaufanie. 

„Te bliższe chaty, pamiętacie, panie, 
najbogatsze były. Prędko stały się bied- 
ne, bo nie chciały należeć do kolektiwa, 

ziemię za podatki zabrali i wszystko 
przyłączyli do kolektiwa. To potem w 
chatach zarząd mieszkał. Złość było pa- 
trzeć na nich, to-dawni gospodarze część 
spalili, a część to oni sami spalili -— 
strojenja — stodoły, znaczy się, bo za- 

i i i OE 

„Torgsinu* rozporządzają dużym 
towarów. Przekazy pieniężne na „,Torgsin* przyjmują nastę- 
pujące banki: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Udziało- 
wy i Powszechny Bank Kredytowy, które gwarantują szyo- 
kie załatwienie przekazów. Walutę można również przesyłać 
w listach wartościowych do odnośnych oddziałów „Torgsinu'* 

żywnościowemi 
Bracka 22, ..B-cia Hirsz- 
odzieżowemi „B-cia jab'- 

kowscy“ Bracka 25. Iniormacyj o przekazach pieniężnych о- 
raz przesyłkach żywnościowych i towarowych 
piśmiennych informacyj (cennik i t.p.) po otrzymaniu znaczka 
pocztowego udziela Przedstawicielstwo Handlowe ZSSR, War- 

  

Dzis 100 proc. dźwiękowiec Wielki film z zycia paryskiego, który wsiępujm bojem zdobył wszysikie exrany Świata p, 2. 

KRÓL BULWARÓW 
siąże Bounbonie* słynny komik Gegrges Milton. 

całe Wilno. Ze względu na wysoką wartość ariystyczrą dla młoczieży dozwołone 
Melodyjce piosenzi z filmu „Król Bul- 
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podaje do wiadoino- 
znacznie zniżone. 

asortymentem: 
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Przy kurszch 

MIESZKANIE 
2-4 pozejowa ładne — 
słoneczne z wygodami POKÓJ 
do wynającia. Tartaki 19 duży z wygadami do 

ESEE wynajęcia. Może być z 
-- obiadami. J Jasiūskie. 

g0 15= 3 

iki ik 

Posady 
ien 

  

  

DWA 
MIESZKANIA 

11 3 - pokojowe, od- 
remontowane z wygo 
dami dla solidnych lo- 

  

н — =-catotów do wynajęcia. POTRZEBNY 
Ignacego 8. pracownik(czs) hand- 

== — — — — — — -- lowy inteligentay, usto- 
DO WYNAJĘCIA  sunkowany z praktyką 

5 pokojowe odremon- do pracy w reprezen 

towane mieszkanie — tacji nejpoważniejszej 

pokój dla służby, wszel. w Polsce S. A. branży 
kie wygody, I piętro.— elektrotechnicznej, — - 

uł. Piłsudskiego d. nr. Zgłaszać się osobiście 

20 m 3. ul Słucka 3 -am. 1 w 

-- -- godz, 10 — 11 rano. 

  

dużo zboża ukradli i wywieźli. Spalili 

i koncy w wodu — wiadomo!'* 

„Twoja chata też blisko była — ty 

też swoją chatę podpalił?". Nie, pa- 

noczku, z moją chatą było tak: Nie 

chcieli my przyłączyć się, bo chaatę i 

gospodarstwo mieli piękne, a oni na nas 

za to coraz nowe podatki nakładali, co- 

raz nowe kary. Ojciec z rozpaczy wziął 

uciekać do Polszy — zabili jego na gra- 
nicy. Ja był już wtedy dorosszy, ale z 
matką trudno uciekać. Gospodarował po- 

trochu, choć trudno było, a tu matka na 

tyfus głodowy zachorowała i pomarła. 

Mnie wtedy wszystko odebrali. Poszedł 

ja wtedy do miasta, ale tam trudno bj- 

ło żyć — głodno, że strach! Wrócił i za 

parobka przystał do nich — ot, niby 

równy, ale gorzej niż parobek. Raz po- 
słali mnie po prowizję do miasta, powic- 

cił ja z miasta, a tu ani mojej chaty, ani 

moich rzeczy, ani pieniędzy, co sobie 

trochę w garnku w popiele za piecem ja 

chował. Dogasają tylko węgle. Powiada- 

ją, spaliła się moja chata — ktoś pod- 
palił. Patrzę ja potem, a jeden ze star- 

szych moją kurtkę nosi — ja do niego 

я я Е 3 APRA ROUEN” 
itin LRK So 5 iu a AEO SZK o EEK ÓREAOO ZEDO RA PRZĘP NZOZ 

  

wileńskie Prywatne Kursy 

SAMOCHODOWE 
i MOTOCYKLOWE 

Kancelarja I sala wyżładowa zostzły przeniesione 

do iskału przy ZAUŁKU BERNARDYŃSKIM 8 m. 16 

Przyjmulą sią zapisy na kursy zawodowa 

P.p. wojskowym, urzędnikom i uczącej się mie- 

(Rijiiij44444444444,44444444444444447 

i amatorskie. 

dzieży zniżki. 
warsztaty reperacyjne dla szmozha- 

dów i motocykii Ž 
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OSOBA 
INTELIGENTNA 

ślepa i schorowaza — 
najzupełniej opuszczę: 
na Żyjąca li tylko x 
łaski uczciwej słagź, 
która ją ze skromnege 
Swego zarebka zirzy- 
muje, dziś woła o pa- 
moc. — Proszę o ski 
danie ofiar pod literę 

  

Haft ereżka 
Hałciarka 15 lai pijės 
hafciarsuiej— przyj z:ea 
wszelkie roboty baic 
biały, kolorowy merez. 
ka ręczna, różne wzory, 
hsft sztandarów 1 che- 
rągwi, złotem | srebrem 
wykonsnie D. staranne 
i akuratne ceny więce 
niż przystępne. 
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— oddaj! Musiał oddać, boi inni przy- 
znali, że kurtka moja. Tak on potem wy- 
myślił, że ja sam chatę swoją podpalił — 
niby ze złości, że już do kolektywu na- 
leżała i donos na mnie dał. Jak ja mógł 
podpalić, kiedy mnie dwa dni w dome 
nie było, a chata paliła się, jak świeca. 
bo wiater był, ja tylko węgle tlejące za 
stał. Ale on starszy, wiadomo ma rację! 
Tut już i sąd na mnie wyznaczyli byli, 
już ja sądu nie czekał i uciekł, boi list 
od babki Sienkiewicz jak raz otrzymał 
— poszedł ja w las i tyle mnie 
dzieli” 

wi- 

Pan chorąży nie napędzał Mikoły de 
drogi przez grzeczność dła dziedzica, 
który gawędził ze zbiegiem, ałe żołnie- 
rze już się niecierpliwili, to też chorąży 
podszedł do rozmawiających i зайии- 
jąc dziedzicowi orzekł, że czas już wiełki 
na Mikołę. Ruszył więc Mikoła, trochę, 
jak więzień, — przodem, a za nim 528 
konwojujący go żołnierze. 

(D.C.N.) 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzydski.      


