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Obchód świętu Chrystusa - Króla 
Wczoraj odbył się w naszem mieście 

uroczysty Obchód Święta Chrystusa - 
Króla: — jako Święta Akcji Katolickiej. 
już przed godziną 10 rano zaczęły się 
zbierać tłumy dokoła odświętnie udeko- 
rowanego kościoła Św. Jakóba na placu 
Łukiskim. Nabożeństwo główne celebro- 
wał j. E. Ks. Arcybiskup R. Jatbrzykow- 
ski Metropoljta Wileński, w asyście licz- 
nego duchowieństwa, w obecności przed 
stawiceli władz i społeczeństwa. Okoli- 
cznosciowe, podniosłe kazanie wygłosił 
ks. prałat Leon Żebrowski, w piękrych 
słowach przedstawiając ideę Królestwa 
Chrystusowego i hasło tegorocznego 
święta „Walka z bezwstydem 4 porno- 
grafją w druku i obrazach”. 

jeszcze podczas sumy plac Lukiski 
począł się roić od organizacyj i zrzeszeń 
szkół i korporacyj oraz licznego tłumu. 
Ze wszech bowiem stron ścigały ku pla- 
cu zorganizowane szeregi paraijan, jax- 
najszerszych warstw na czele z organiza- 
cjami Akcji Katolickiej, istniejącemi przy 
każdej paraiji. Niebawem uformowany 
pochód ruszył od rogu ulicy Mickiewicza 
i Montwiłłowskiej, posuwając się w kie- 
runku Katedry. Pochód otwierało 4 į2ž- 
dźców - trębaczy z 4 pułku ułanów Za- 
niemeńskich, którzy podczas pochodu 
grali w fanfary. Tuż za nimi postępowa- 
ia orkiestra 1 był niesiony transparent z 
napisem: „Święto - Chrystusa - Króla — 
świętem Akcji Katolickiej". Za tym trans- 
parentem postępowała Rada Archidiece- 
zjalna Akcji Katolickiej i Komitet Organi 
zacyjny Święta Chrystusa - Króla na cze 
le z p. prezesem Stanisławem Białasem 

i ks. dyrektorem Franciszkiem  Kaiar- 
skim. Szkoły powszechne ze sztandarami, 
szkoły średnie, zawodowe, gimnazja, sze 
reg organizacyj społecznych, między któ 
remi wyróżniały się karnym  ordynkiem 
stowarzyszenia Młodz. Polskiej m. Wilna 
wreszcie organizącje..parafjalne..z 9 pa- 
rafij m. Wilna (z wyjątkiem par. Św. Pio 
tra i Pawła) — stanowiły potężną całość 

wielotysięcznego pochodu. W pochodzie 
szło kilkanaście orkiestr zarówno wojska 
wych, jak i organizacyjnych, które na- 

przemian z uczęstnikami pochodu grały 
hymn Akacji Katolickiej „My chcemy 
Boga!“ 

Silne: robiły wrażenie rozśpiewane 
tłumy, mimo, że śpiew tu i ówdzie nie 
robił wrażenia wyćwiczonego z góry. 
Udział chórów nadał pochodowi bardzo 
sympatyczną cechę ciągłości śpiewów w 
pochodzie. Niesiono 10 transparentów z 
napisami hymnu Akcji Katolickiej: „My 
chcemy Boga w książce, w szkole*, „My 
chcemy Boga w narodzie i panstwie“, 
My chcemy Boga w każdym rządzie' itd. 
oraz z napisami na temat tegorocznego 
hasła „Walka z bezwstydem i pornogra- 
iją w druku i obrazach. Transparenty 
były o barwach papieskich i panstwc- 
wych. Pochód zajmował olbrzymią prze- 
strzeń od placu Łukiskiego, aż do placu 
Katedrajnego, niemal do kościoła Św. 
jana. Wskutek tego nie mogła punktual- 
nie rozpocząć się Akademja w Sali Miej- 
skiej. Salę wypełniły poczty sztandarowe 
organizacyj społecznych, licznie zapro- 
szeni i przybyli katolicy. Akademję za- 
szczycili obecnością Ich Ekscelencje ks. 
Arcybiskup R. Jałbrzykowski, Metropo- 
lita Wileński i ks. Biskup K. Michalkie- 
wicz, Pan wicewojewoda M. Jankowski, 

„Jego Magnificencja p. rektor Opoczyński, 
p. prezydent miasta dr Maleszewski, pre 
zes Sądu Apelacyjnego p. Wyszyński i 
cały szereg innych przedstawicieli władz, 
wojska i społeczeństwa wileńskiego. Aka 
demję zagaił prezes Archidiec. Instytutu 
Akcji Katolickiej p. dyrektor Stanisław 
Białas, poczem orkiestra 6 p.p. leg. pod 
batutą p. kpt. B. Reszke odegrała hymn 
papieski i państwowy. Bezpośrednio 
wnet profesor U.S.B. p. dr. Stefan Gla- 
ser wygłosił odczyt na temat: „Rola Ak- 
cji Katolickiej w walce z pornografją”, a 
chór „Echo* pod batutą p. prof. Wł. Ka- 
linowskiego odśpiewał dwie pieśni „Kró 
luj nam Chryste" i „My chcemy Boga . 
Pięknie deklamację ,„, Królestwo Twoje" 
wykonał znany powszechnie artysta p.Ka 
rol Wyrwicz - Wichrowski. Podczas ca- 
łej akademii liczny, parotysięczny tłum 
trwał przy Sali Miejskiej i niefūniej licz- 
nie zajęta była cała ulica Ostrobramska 
aż do kościoła, na tych bowiem przestrze 
niach wszystko było słychać, co się dzia 
ło w Sali Miejskiej, dzięki działającym 
dwu głośnikom — jeden tu nad salą, — 
drugi przy kościele Ostrobramskim. Obec 
ni zewnątrz sali byli szczegółowo intor- 
mowani o tem, co się w Sali działo. Dla- 
tego nie było zbytniego tłoku, mimo bac- 
dzo licznej, kilkutysięcznej  trekwencji. 
Akademja była transmitowana w całości 
przez radjo. W ten sposób cała rozległa 
archidiecezja wileńska miała możność 
skorzystać z akademji. Jak nas poinfor- 
mowano, wiele odległych wiejskich para- 

fij słuchało akademji wileńskiej zamiast 
udządzenia własnych akademij. 

Strona dekoracyjna w Sali Miejskiej 
wypadła świetnie, na zewnątrz zwisały 
wielkich rozmiarów sztandary papieskie i 
państwowe. 

Akademja była kulminacyjnym punk- 
tem obchodu na zewnątrz, lecz to nie 
wyczerpało całokształtu. O godz. 14 od- 
było się w. „Ognisku*  Akademickiem 
akademja dla młodzieży szkół średnich i 
akademickiej staraniem PAŻS-u, t. j. Po- 
rozumienia Akademickich Katolickich 
Stowarzyszeń. Referat wygłosił p.-Lec- 
nard Korowajczyk, członek  „Odrodze- 
nia“ i K. Conradia. Pieśni wykonał aka- 
demicki chór pod batutą p.p. Szczepaū- 
skiego. 

Wieczorem wczoraj w siedmiu para- 
fjach m. Wilna, w salach  parafjalnych 
odbyły się akademje popularne z liczną 
bardzo frekwencją ludności. Dwie akade- 
mje odbyły się już przedtem, a miano- 
wicie 2310 rb. w parafji Św. Jana i 29.10 
rb. w par. Ostrobramskiej. Akademii po- 
pularnej nie urządzano tylko w parafji 
Św. Piotra i Pawła na Antokolu. A szko- 
da! 

Podobny przebieg miały uroczystości 
obchodu Święta Chrystusa - Króla na 
prowincji, w miastach i miasteczkach na- 
szej archidiecezji; tego dnia bowiem 
wszędzie były zorganizowane pochody, 
akademie itd. 

Zaznaczyć musimy, że święto nie Dy- 
ło zorganizowane tylko pod kątem nega- 
tywnej propagandy, lecz także pozytyw- 
nie propagowane dobrą książką. Przy 
wszystkich kościołach m. Wilna były u- 
stawione kioski z książkami i dobrą pra- 
są. 

Święto Chrystusa - Króla wykazało 
wzrost wpływów organizacyj Akcji Kato- 
lickiej na całym terenie archidiecezji Wi- 
leńskiej. 

  

POMNIK CHRYSTUSA - KRÓLA 

W POZNANIU 

POZNAŃ. PAT. — W dniu  dzisiej- 
szym w obecności przedstawicieli ducho- 
wieństwa, władz cywilnych i wojskowych 
nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika 
Serca Chrystusa, wzniesionego na piacu 
między Zamkiem a Uniwersytetem na 
miejscu, na którem dawniej stał pomnik 
Bismarka. r 

Wzniesienie pomnika było  spełnie- 
niem ślubu, złożonego przez pierwszy 
Zjazd Katolicki w Poznaniu, w dowód 
wdzięczności za odzyskanie niepodległo- 
ści. 

Popołudniu odbyła się w sali repre- 
zentacyjnej Targów Poznańskich uro- 
czysta manifestacja, na którą złożyły się 
przemówienia prezesa komitetu, starosty 
krajowego Begalego 1 ]. E. arcybiskupa 
Teodorowicza oraz śpiew chórów. W u- 
roczystości poza duchowieństwem wzięli 
udział przedstawiciele władz cywilnych i 
wojskowych oraz tłumy publiczności. 

* * * 

GDAŃSK. PAT. Dzisiaj jako w dniu 
święta Chrystusa Króla odbyła się mają- 
ca wielkie znaczenie dla Polonji gdańskiej 
uroczystość poświęcenia nowo wzniesionej 
kiaplicy pod wezwaniem Chrystusa Króla. 

Kaplica zbudowana została dzięki о- 
fiamności społeczeństwa polskiego w Gdań- 
sku i pracy nieraz bezinteresownej robot- 
nika polskiego. 
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ne zwrava, Ad 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 

3RO WICA (Polesie) — Księgarnia K,    
UUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Skiep „Jednošė“ 
ŁIDA Suwałska 13 — S, Mateskį, LIDA — U     

  

    
ъ 

do miejsca. 

Molet nowego kontliktu w Wiernczet 
BERLIN. PAT. — W nocy z soboty 

na niedzielę dawny rząd pruski ogłosił 
komunikat, w którym precyzuje swe sta- 
nowisko wobec zmian, przeprowadzo- 
mych wczoraj w drodze rozporządzenia 
nadzwyczajnego przez rząd komisaryczny 

Gabinet pruski Brauna stwierdza, że pro 
jektował przeprowadzenie zmiany licz. 
by ministerstw pruskich w sierpniu b r. 
czemu jednak przeszkodziło mianowanie 
komisarza rządowego. Obecnie rząd ko- 
misaryczny dokonał tej redukcji, nie ko: 
mninikując się wcale z dawnym gabine- 
tem pruskim, a nawet odpowiednie roz- 
porządzenie wydrukowane zostało w 
chwili, gdy właśnie odbywała się audjen- 
cja u prezydenta Rzeszy. 

" Gabinet widzi w tem nietylko wystą 
pienie spreczne z zaleceniem  Trybuna- 
łu stanu w sprawie lojalnej współpracy, 

lec również pogwałcenie niezaprzeczal- 
nych praw suwerennych rządu pruskie- 
go, przysługujących dawnej głowie ko- 
ronowanej, a dotyczących organizacji n:i 
nisterstw. Utrzymywanie porządku i ła- 
du w kraju przez rząd komisaryczny nie 
wymagało tego rodzaju postępowania. 
Dekret, na którym oparł się komisarz, ra 
daje prawo wydawania zarządzeń nad- 
zwyczajnych tylko rządowi krajowemu, 
którym według wyroku Trybunału stanu 
jest obecnie dawny rząd pruski. Wydanie 
zarządzeń komisarza Rzeszy na podsta- 
wie wspomnianego dekretu było więc nie 
dopuszczalne. 

Według infomacyj prasy nowy kon- 
fiikt prawny pomiędzy Rzeszą a Prusami 
zdaje się być nieunikniony z uwagi na za 
sadnicze odmiene poglądy stron. 

  

Polityka gospedarcza Francji 
PARYŻ. PAT. — Herriot w drodze 

do Hiszpanji zatrzymał się w Poitiers, 
gdzie na zebraniu radykałów społecznych 
wygłesił przemówienie, w którem poru- 
szył sprawy polityki finansowej i gospe- 
darczej. Podkreślił, że projekt finansowy 
rządu pozwała ma pokrycie deficytu roku 
1933, deficytu zredukowanego z 12 na 8 
miljardów dzięki zmniejszeniu wydatków 
w szczególności na wojsko. Rząd irancu 
ski i plan francuski, złożony na komisji 
rozbrojeniowej, są przychylne w jak naj 

szerszej mierze dia rozbrojenia, jednakże 
nie mogą pomijać sprawy bezpieczeństwa 
które wymaga nowych gwarancyj. Plan 
trancuski mógłby się stać ośrodkiem, je- 
dnoczącym wszystkie dążności, dające 
wyraz dobrej woli. Nawiązując do podró 
ży swej do Hiszpanji, oświadczył, że pra 
gnąłby, aby przyjaźń hiszpańsko - iran- 
cuska stała się przykładem stosunku przy 
jaźni, jaki powinien łączyć wszystkie па - 
rody. 

  

Katastrofa samolotu pocztowega 
BERLIN. PAT. — Samolot pocztowy „D. 

2009“, utrzymujący komunikację na linji Lon- 
dyn - Kołonja, uległ katastrofie Samolot wystar 
tował wczoraj. wieczorem z Londynu z ładan- 
kiem pocztowym. Na pokładzie byli tylko pilot 
i mechanik: Mniejwięcej-w 14 minut pe stażcie 
radjostacja nadbrzeżna przejęła sygnał SOS, na 
desłany z samolotu. Wobec tego, że aparat 
znajdować się musiał nad kanałem La Manche, 

zaalarmowano natychmiast wszystkie ndbrzeż- 
zaałarmowano natychmiast wszystkie nadbrzeż- 
ue posterunki ratunkowe.Pomimo niezwłocznych 
poszukiwań, przeprowadzonych przez kursujące 
na tym szlaku parowce oraz specjalnie wysła- 
ty samolot ratowniczy, dotychczas nie ma żad 
ne pewnej wiadomości o losie lotników 1 sa- 
molott. 

  

  

Ustawa 6 zmianie godzin handlu 
nie ukaże się w 

W związku z notatkami prasowemi o 
zamierzonym projekcie nowelizacji do- 
tychczasowych przepisów 0 godzinach 
handlu, minister spraw wewnętrznych 
przyjął ostatnio delegację  Chrześcijań- 
skich Zrzeszeń Handlowych i Rzemieślui- 
czych w osobach posłów Idzikowskiego i 
Snopczyńskiego, senatora Wiechowicza i 
p. Mierzejewskiego. W tej samej spra- 
wie p, minister orżyjął również delega- 
cję kupców żydowskich w osobach po- 
słów: Wiślickiego, Mincberga i rabina 
Lewina. 

Krwawe zajście 
WARSZAWA. PAT. — Dnia 26 bm. w gmi 

nie Kawęczyn, powiatu mieleckiego, 70- 
stała postrzelona z zasadzki córka miej- 
scowego wójta Myszki. Powodem zemsty 
wójtem Michałem Myszką. Dochodzenia wstęp 
ne ustaliły, że sprawcami dwukrotnego zanta- 
chu na wójta i postrzelenia jego córki byli Hen 
ryk Łuka i jego przyjaciel jan Jaworowski. 

Gdy dnia 29 bm. oddział policji z Mielca 
udał się do Kowęczyna celem ujęcia sprawców 
napadu, został otoczony przez gromadę młodzie 
ży z sąsiedniej wsi, złożonej z przyjaciół po- 

PET 

drodze dekretu 
P. minister w odpowiedzi udzielonej 

obu delegacjom zakomunikował, że wo- 
bec stwierdzenia zasadniczych różnic w 
poglądach przedstawicieli sfer kupiec- 
kich na niektóre zasady projektu, w 
szczególności zaś sprawę godzin han- 
dlu, oraz ze względu na bliski termin wy 
gaśnięcia pełnomocnictw Prezydenta Rze 
czypospolitej w dziedzinie wydawania 
rozporządzeń z mocą ustawy—uważa za 
właściwe uregulowanie tych spraw w tor 
mie projektu ustawy, w którym postula- 
ty obu grup mogą być wzięte pod uwagę. 

pod Warszawa 
szukiwanych sprawców napadu. Gromada za- 
atakowała policję, dając przy tem kilka strza- 
łów rewoiwerowych. Pomimo  kilkakrotnego 
wezwania do rozejścia się i salwy ostrzegaw- 
czej, banda dalej napierała, raniąc dwu poste- 
runkowych. Wówczas policja użyła broni, skut 
kiem czego, został zabity jeden z agresywniej 
szych napastników, 19-letni Adam Borowy. 

Przybyłe na miejsce zajścia władze woje- 
wódzkie i prokuratorskie. W gminie panuje zu- 
pełny spokój. Starsze społeczeństwo nie przy- 
znaje się do udziału w tej awanturze. k \ 

  

Krwawe starcia uliczne w Londynie 
LONDYN. PAT. — Dzisiaj po połu- 

dniu odbyły się w Londynie zapowiedzia 
ne manifestacje bezrobotnych na piacu 
Tratalgar. Dookoła kolumny Nelsona ze- 
= się tłum około 10.000 demonstran- 
w. 

Z początku podczas wygłaszanych 
przemówień panował porządek i wzglę- 
dny spokój. Przy końcu jednak, gdy 
tłum zaczął się rozchodzić, około 1.000 

bezrobotnych przerwało kordon policyj- 
ny, oddzielający ulicę Whitehall od de- 
monstrantów na placu Tratalgar. Policja 
usiłowała tłum rozproszyć, operując dwo 
ma grupami od ulicy Whitehal! i od Łu- 
ku Admiralicji. Rozpoczęła się zac'ęta 
walka tłumu z policją. Demonstranci za- 
atakowali stojące przed pobliskimi wy- 
twornymi hotelami Victoria i Metropol 
prywatne samochody, zdążyli dwa z nich 
przewrócić, zanim przybyła policja i przy 
wróciła porządek. Demonstranci wybili 
szyby w eleganckim magazynie krawie- 

ckim, w którym wystawione były nięskie 
ubiory wieczorowe. 

Po zwiększeniu pogotowia policy jne- 
go, demonstrantów rozproszono, o godz. 

6 popoł. Plac Trafalgar przybrał wygląd 
narmalny. 

LONDYN. PAT. — Grupa demon- 
strantów, odepchnięta przez policję, kto 
ra zagrodziła drogę ku Downingstreet i 
Whitehall, ruszyła w kierunku pałacu 
Buckingham, grożąc wybiciem szyb. Po- 
licja rozproszyła manifestantów, przy- 

  

czem zmuszona była kilkakrotnie do szar 
ży. Wielu manifestantów zostało ranio- 
nych. Dokonano licznych aresztowań. 
Kiedy rozeszła się wiadomość, że ranną 
została pewna kobieta z pośród manite- 
stantów, doszło ponownie do ostrego 
starcia z policją. Sg 

— О — 

BORAKIAT SZAROWAGE M5 

Nowe przepisy o posiadaniu broni 
W Nr. 94-ym „Dzięnnika Ustaw" ogloszo- 

ne zostało rozporządzenie Prezydenta Rzpiitej 
zawierające prawo o broni, amunicji i materja-, 

łach wybuchowych. Dotyczy ono jedynie bro- 
ni palnej, jednakże w drodze rozporządzenia 
ministerjalnego może być rozciągnięte także na 
broń białą. 

Nowe prawo reguluje sprawę handlu bronią, 
amunicją i materjałami wybuchowemi oraz na 

bywania, posiadania, noszenia, pozbywania bro 

ni i amunicji w celach osobistych. Posiadanie 

i obrót temi przedmiotami jest uzależnione od 
pozwolenia właściwej władzy. 

Pozwolenia na posiadanie broni 

osobistych są dwojakiego rodzaju: 

w celach 

tylko na 

posiadanie broni oraz na posiadanie i noszenie 

jej. Pozwolenia wydawane będą przez staro- 

stów, a jeżeli chodzi o osoby należące do siiy 

zbrojnej państwa przez władze wojskowe. Pra- 

wo przewiduje pozwolenia na okaziciela, wy- 

dawane urzędom, instytucjom i przedsiębior- 

stom dla ochrony życia ich pracowników i mie 
nia. Za nielegalne posiadanie broni, amunicji i 
materjałów wybuchewych prawo nakłada kary 
administracyjne, o ile zaś chodzi.o broń typu 
wojskowego przewiduje kary wyższe, wymie- 

rzane przez sądy powszechne. 
Nowe prawo wejdzie w życie z dniem 1 sry 

cznia 1933 r. i uchyli obowiązujące dotychczas 

przepisy dzielnicowe z czasów zaborczych. 

о — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
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„OSADNIK WOJSKOWY, 
DROBNY ROLNIK" 

W cyklu naszych wywiadów z posia- 
mi wileńskiej grupy regjonalnej EB. 
WR. na ten właśnie temat wypowie- 
dział swe uwagi poseł Kamiński. 

OSADNICTWO 

Lokal Związku Osadników. Nim je- 
szcze skonkretyzowałem moje pytanie, 
poseł Kamiński mówi: 

— „To, coby Pan nazwał moją dzia 
łalnością, to są rzeczy najściślej związa- 
ne z pracą w naszem osadnictwie kresc- 
wem, osadnictwie wojskowem na tych 
ziemiach. jest to dzidzina pracy i co 
do niej, do niej samej, najchętniej służyć 
będę memi obserwacjami". 

I dalej, zapytany, roztacza przede- 
mną ogólny obraz osadnictwa na Wileń 
szczyžnie:. 

— „jest ich tu 1036 osób, z czego 

koło tysiąca, a zatem 95 proc. zrzeszo- 
nych we własnym związku, o którym po 

się wie, że stanowi 

jedną z najbardziej u nas zwartych o:ga 

nizacyj. Przeciętna działka osadnicza wy 

nosi 16.4 ha. Zadłużenie? Z zadłużeniem 

różnie tu bywa. Poseł Kamiński widzi, 

rozumie potrzebę oparcia swych informa 

cyj na cyfrach, na ściśłych danych. A 

zatem na terenie obu województw pół- 

nocno - wschodnich państwa jest 3031 

osadników o zadłużeniu 192 złote na hek 

tar, 166 z 357 zł. na ha, 181 z 123 zt. 
na ha. — Jak Pan widzi — mówi pos:ł 
— zadłużenie to jest niekiedy bardzo 
wysokie, w zestawieniu z ceną ziemi 
zwłaszcza. Przytem statystyką tą nie są 
objęte zadłużenia na inwentarz, budynki 
itd. To też część osadnictwa nadmiersie 
zadłużona jest w tem samem położeniu, 
co osadnictwo cywilne:  beznadziejncra. 
Ale ta część — to nie większość, sam 
Pan to widzi. Właśnie kryzys był próbą 
sił, próbą wytrzymałości osadnictwa woj 

skowego na kresach. Nie ulega wątpliwo 
ści, że znajdą się osady, które dzięki 
swemu obdłużeniu się, kryzysu nie prze- 
trzymają. Ale gros osadnictwa wojskcwe 
go tu przetrwa, bo zakorzeniło się na 

dobre. 
DWIE KATEGORJE 

i, jakby podchwytując moje zapyia- 
nie, poseł przechodzi do bliskich miu 
spraw drobnego rolnictwa. 

— Widzi Pan, ja tu odróżniam dwie 
kategorje: Jest najpierw ta, która prowa 
dziła gospodarkę racjonalizacyjną, Scat 
ną gdy chodzi o grunta i na której o- 
gromnym ciężarem zaciążyły kredytowe 
koszta tego wkładu. Dzieli ona los wic? 
kiego rolnictwa, które także inwestowe- 

ło. W tej kategorji najfatalniej dzieje- się 
osadnikom cywilnym, spłacającym duże 
pożyczki, zaciągnięte na kupno gruntów. 

Rzeczy, które były pomyślane niegdyś, 
jako ułatwienia, dziś stały się obciążenia 
mi. Służbie folwarcznej kupującej ziemię 
przy parcelacji, przyznawano kredytu do 
90 proc. ceny ziemi. Gospodarze nie о- 
trzymywali wyższego ponad 50 proc. jej 
wartości. Oczywiście to, co wydawało 
się ograniczeniem, jest nieomal ratun- 
kiem. Pierwszych zaś stan jest beznadziej 
ny. 

Druga kategorja drobnych rolników, 
ci, co mają się lepiej, to są ci, co nie są 

obdłużeni, sięgając głębiej, ci, co nie do- 

konali kosztownych inwestycyj. Tym mo 

że nie dzieje się dobrze i podatki guio- 

tą, ale przynajmniej nie mają obciążenia 

kredytów. Jest to zaś bardzo wiele. 

POZA RAMAMI KRYZYSU 

— Poza ramami - kryzysu — ciągnie 
poseł — poza obrębem jego przyczyn i 
skutków stoi nędza, głód, przygniatający 
stale małe, do 2 ha, gospodarstwa. —: 
Przy obecnym stanie gospodarki, przy 
licznej rodzinie chłopskiej są one niewy- 
starczające. Kryzys przyniósł tu tylko 
rozszerzenie głodowej pory przednówku 
— wydłużył go o tygodnie. Nędza była 
tu zawsze. I poza leczeniem skutków kry 

zysu, trzeba pomyśleć, jakby temu zapo 

biec. ja tu widzę tylko bardzo systeina- 
tyczną akcję państwową, ku intensyiika- 
cji gospodarstwa, Np. — rzucam to ra- 
czej przykładowo, — rzecz oczywiście 

wymagałaby szczegółowego Opracowa-' 
nia, gdyby Państwowa Fabryka Związ- 

ków Azotowych w Chorzowie dosta*cza 
ła po minimalnych lub i żadnych kosz- 
tach nawozów sztucznych. Bo liczmy się 
przecież z tem, że drobny rolnik z Wileń 
szczyzny nie ma ani pobliża wielkich 
miast, ma zamkniętą przez kryzys emigra 
cję do centrów fabrycznych, ma zamknię 
tą emigrację za morze, jest na dnie, jest 

w stałym kryzysie". 

Mówimy dłużej na temat naszkicowa- 
nej tak myśli. I poseł Kamiński przecho 
dzi do komasacji. 

— jest to oczywiście rzeczą koniecz 
ną, może jednak trzeba tu pewne '72 
czy dostosować do stosunków. Dziś ko- 
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TELEGRAMY 
MAC DONALD JEDZIE DO GENEWY 

LONDYN. PAT. Mac Donald udaje się 
we czwartek do Genewy, ażeby wziąć u- 
dział 'w pracach kionferencji rozbrojenio- 
wej. Mac Donald zamierza podjąć energi- 
czną akcję na rzecz Szybkiego  zrealizo- 

wania postulatów nozbmojeniowych mając 
zaltpewnione poparcie Mussoliniego a tak- 
że i Hoovera. Jedną z pnzyczyn energicz- 
nej akcji! wozbrojeniowiej, jalką podjąć chee 
Mac Donald w Genewie, jest sprawa spła- 
ty długów wojennych Ameryce. 

HITLEROWSKIE ZAJŚCIA 

W HAMBURGU 

HAMBURG PAT. Przyszło tu do poważ- 
niejszego starcia między: Reichsbannenow- 
cami a Hitlerowecami. W wyniku stnzela- 
niiny pewien: Reichsbannerowiec został za- 
bity.. 

DEMARCHE POLSKI W WIEDNIU 

WIEDEŃ. PAT. — W związku z za- 
burzeniami, które miały miejsce ostatnio 
ma. wyższych uczelniach wiedeńskich, a któ- 
rych ofiarą byli między innymi także i o- 
bywatele polscy, poselstwo R. P. złożyło 
dziś austrjackiemu urzędowi kamcłerskie- 
mu notę, w kltórej, opierając się na proto- 
kólarnych zeznaniach kilku poszkodowa- 
mych, protestowało przeciwko narażaniu 
bezpieczeństwa życia i mienia słuchaczy - 

obywateli polskich i zażądało zadośćuczy- 

nienia oraz ochrońy ma przyszłość. 
Wobec powyższego protestu urząd kan 

clerski wyraził ubolewanie rządu austrjac- 
kiego z powodu zajść uniwersyteckich, przy 
rzekł, że winnych pociągnie do surowej od- 
powiedzialnošci i: zapowiedział, że władze 

austrjacdkie przedsięwezmą energiczne kro- 

ki i zastosują Środki, które zapobiegną w 
pnzyszłośie powtórzenia się podobnych 
wrogich wystąpień. 

WIEDEŃ. PAT. N. W. Joumnal pi- 
sze. że nota: poselstwa polskiego, wysto- 

sowiana z powiodu pobicia studentów oby- 
wateli polskich na uniwersytecie wiedeń- 

skiim, utrzymana jest w toniie bandzo ener- 
gicznym a zarazem ułożona: w fąrmie bar- 
dzo przyjaznej. Nota wsikażuje na to, że 
nia wyższych uczelniach wiedeńskich za- 
pisanych jest wielu studentów: z Polski, że 
zmieważenie ich przez pobicie wywarło w 

Polsce przykre wrażenie. Sekretarz gene- 

тайпу ministerstwia spraw  uzagnanicznych 
Peter w odpowiedzi wiskazał, że rektorat 
uniwersytetu wiedeńskiego zamierza po- 
czynić zarządzemia , które uniemożliwią w 
przyszłości jowtórzenie się podobnych 
zajść. 

  

   

. ORYGINALNY DAR 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Oryginalny dar otrzymała szkoła pow- 
szechna im. Prezydenta Mościckiego przy 
ul. Okopowej 'w Warszawie, Pan Prezydent 
kazał przesłać szkole tej 19 okazów wy- 
pchanych ptaków, które sam upolował w 
rozmaitych okazjach myśliwskich. 

Pamięć Głowy Państwa o szkole i nilo- 
dzieży (powinna znaleźć licznych naśladow- 
ców w sferach myśliwskich i stać się dla 
nich przykładną inicjatywą. Wobec rozwi- 
niętego u nas sportu myśliwskiego; możnia- 
by w ten sposób przyjść z pomocą szko- 
łom naszym, gdy chodzi o zbiory biolo- 
giczne. Niech więc spont ten, budzący u 

wielu zastrzeżenia, zostanie częściowo о- 
kupiony zużytkowaniem jego ofiar dla ce- 
łów nauki szkolnej. 

WALKA Z CHOROBĄ RAKA 

ŁÓDŹ. PAT. W dniu dzisiejszym nozpo- 
cząl swe obrady iogólmo - polski zjazd wal- 
ki z chorobą raka. Na otwarciu był 
obecny minister pracy i opieki społ. Hu- 
bicki, W imieniu miniistra przemawał wi- 
ceminister dr. Piestrzyński. W imie- 
niu miasta i społeczeństwa  łódzkie- 
go przemawiał prezydent. miasta Ziemiań- 
ski, w im. Towanzystwa Lekarskiego Ło- 
dzi dr .Tad. Mogilmicki. Zjazd został b. 
licznie obesałny pirzez instytucje lekanskie. 

— 0 — 

DRT MTS EISS TA TB 
masację zahamowała rzecz jedna: przed 
kryzysem dokonywano jej na kredyt, 0- 
becnie po wpłaceniń 50 proc. kosztów. 

Koszta. Ta cena, ją się ustawowo płaci, 
mierniczemu, jest nieproporcjonalnie wy 
soka: 19 zł. z groszami za hektar. Dziś 
mierniczy nieraz najchętniej zgod.iłby 
Się i na 10 zł. Cóż, kiedy nie wolno. © 
tę biurokratycznie'usztywnioną 'cenę'rozbi 
ja się, jak o mur, niejedno komasacyjne 
zamierzenie. O tę jedną rzecz. 

Kryzys... 
Nie wypowiadam się co do końca kry 

zysu. Mam wrażenie jeszcze długiego e- 
tapu przed nami. A nawet, gdy się skoń 
czy, mam jedną wielką obawę: że na sa 
mą wieść o tem, nasze drobne rolniciwo 
zostanie opadnięte pospolitem ruszeniem 
wszystkich swych wierzycieli: nie płaci- 
łeś, teraz płać wszystko. Rolnictwo ро- 
trzebówać będzie długiej rekonw 2lescen- 
cji. Już dziś trzeba myśleć o ten:, by je- 
go obciążenia kredytowe rozłażyć na dłu 
gi, jak najdłuższy czas. Jest 10 — mojem 
zdaniem — bardzo ważne. *. R 

zg 
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DZIEŃ OSZCZĘDNO 
    

SŁO 

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego 
w żytiu gospodarczem Polski 

Bank Gospodarstwa Krajowego wy- 
kazuje od chwili swego założenia stały 
rozwój działalności, występujący szcze- 
gólnie silnie w latach 1927—1931. Do- 
piero w roku bieżącym działalność kre- 
dytowa Banku uległa zahamowaniu i to 

tylko w zakresie kredytów gotówkowych, 
kredyty emisyjne wzrastają bowiem w 
dalszym ciągu. Ogólna suma kredytów 
Banku przedstawia się na koniec poszcze 
gólnych lat następująco: 

  

    

Į Ogólna suma Kredyty Kredyty 
RO kredytów gotówkowe <|, Sumy emisyjne o|, Sumy 

K w miljonach w miljonach ogólne w miljonach ogólnej gólnej gólnej 
złotych złotych złotych 

1924 163 96 59 67 41 

1925 431 266 62 165 38 

1926 646 440 68 206 32 

1927 1.027 636 62 391 38 

1928 1,331 747 56 584 44 

1929 1:472 809 55 683 45 

1930 1.750 1.015 58 735 42 

1931 1.876 1.084 58 792 42 

31 VIII 
1932 1878 1.055 56 823 44 

Stan kredytów gotówkowych zmnicej- 
szył się zatem w ciągu pierwszych 8 ruie 
sięcy b. r. o 29 milj. złotych, łączna jed- 
nak suma kredytów podniosła się o 2 
milj. złotych, wskutek wzrostu pożyczek 
emisyjnych w listach zastawnych i obli- 
gacjach o 31 milj. złotych. 

Na skurczenie się kredytów  gotow- 
kowych Banku nie wpłynęło bynajmniej 
niepomyślne kształtowanie się wkładów, 
Przeciwnie, wkłady w Banku Gospodai- 
stwa Krajowego wykazują przez wszy- 
stkie prawie miesiące nieprzerwany 
wzrost, dzięki czemu ogólna ich suma 
była w dniu 30 września b. r. o 27 milj. 
złotych większa, niż w końcu ub. roku, 
osiągając kwotę 266 milj. złotych. Rów- 
nież kapitały własne Banku zwiększyły 
się o 4 milj. złotych do przeszło 218 mi- 
ljonów złotych, głównie wskutek przela- 
nia na fundusze rezerwowe przewidzia- 
nej w statucie części czystego zysku za 
rok 1931. Nieco inny rozwój wykazują lo 
katy Skarbu Państwa. Ogólny ich stan 
łącznie z rachunkami specjalnemi Skarbu 
Państwa zmniejszył się w porównaniu z 
końcem 1931 r. o 10 milj. złotych do 639 

  
milj. złotych w dniu 30 września b. r. 

Spadek kredytów gotówkowych spo- 
wodowany został konwersją gotówko- 
wych pożyczek komunalnych i budowła- 
nych na pożyczki emisyjne w obliga- 
cjach i listach zastawnych, a następnie 
spłatą części kredytów  krotkotermino- 
wych. Konwersje te przyczyniły się też = 
prawie wyłącznie do wzrostu Sumy po- 
życzek emisyjnych, nowych bowiem po- 
życzek emisyjnych Bank ze względu na 
trudności ulokowania swych emisyj nie 
udzielał w roku bieżącym prawie zupeł- 
nie. 

Podobnie, jak w latach poprzednicn, 
Bank Gospodarstwa Krajowego również 
w roku bieżącym pokrywał przedewszy- 
stkiem potrzeby kredytowe  budowni- 
ctwa mieszkaniowego, samorządów, 
przemysłu i rolnictwa. Z ogólnej sutny 
kredytów Banku, wynoszącej na dzizń 
31 sierpnia b. r. 1.878 milji. złotych, 
przypadało na powyższe cztery grudy 
1.431 milj. złotych, czyli około 76 proc. 
Stan. kredytów dla budownictwa przed- 
stawiał się następująco (w milj. złotych): 

  

  

  

    

31.VIIL.1932 31 XII.1931 

Kredyty gotówkowe 302 316 

Kredyty emisyjne, pochodzące z konwersji 
pożyczek gotówkowych 190 164 

492 480 

Jsżeli do tego dodamy pożyczki hipoteczne 
na nieruchomości miejskie 47 47 

oraz 
Kredyty dla Fanduszn Kwater, Wojskow. na 

budowę domów ołic. i podoficer. 20 20 

Otrzymamy ogóluą sumę kredytów 559 547 

Akcja kredytowo - budowlana Banku 
polegała w bieżącym roku na finanso- 
waniu wykończenia budowli 

tów B. С. K., oraz popieraniu budow- 
nictwa drewnianego, którą to akcję Bank 
zapoczątkował w roku ubiegłym. 

Dzięki zastosowanym ulgom w spła- 
cie kredytów płatność pożyczek budow- 
lanych utrzymana została 

dających płatności ratalnych 
wertowanych 
znajduje się w skardze, a do licytacji niż 
ruchomości ze strony Banku w żadnym 
wypadku dotychczas nie doszło. 
rzystnie przedstawia się również 

ogół dość dobrze. 

Ogólna suma kredytów dla samorzą- 
dów oraz ich przedsiębiorstw wynosi!a 
w końcu sierpnia b. r. przeszło 474 miij. 
złotych, z czego na kredyty gotówkowe 

113 miljo- 
nów, na kredyty dla Komunalnych Kas 

26 miljonów złotych. W 
roku bieżącym rozpoczął Bank konwer- 
sję pożyczek komunalnych na długoter- 
minowe pożyczki gotówkowe amortyza- 
cyjne, żeby umożliwić samorządom kon- 
solidację długów i przyjść im z pomocą 

na rynku 
kapitałowym nie przedstawia możliwo- 

dla samorządów przypadało 

Oszczędności 

nawet wtedy, gdy położenie 

ści uplasowania papierów Banku. 

"Wbrew rozpowszechnionej opinji o 
trudnościach płatniczych samorządów, 
były one naogół dość dobrym  piatni- 
kiem długoterminowego kredytu w Ban- 
ku. Najgorzej przedstawiają się płatno- 
ści pożyczek t. zw. ulenowskich, gdzie 
Skarb Państwa przychodzi samorządom 
z pomocą. Inne zaś zobowiązania z ty- 
tułu długoterminowych pożyczek spłaci- 
ły samorządy w 1931 r. w wysokości 
75 proc. W roku bieżącym zwłoka w 
uiszczeniu należności nastąpiła ze strony 
kilku większych miast, które znalazły się 
chwilowo w trudnościach, posiadają je- 
dnak naogół silne podstawy finansowe. 
Pogorszenie wypłacalności dotyczy nato- 
miast w mqjejszym stopniu masy drob- 
niejszych samorządów. 

Łączne zadłużenie przemysłu wyraża- 
ło się w dniu 31 sierpnia b. r. w suinie ści 

rozpoczę- 
tych już poprzednio przy pomocy kredy- 

na poziomie 
zadawalającym. Zaledwie 3 proc. zapa- 

od skon- 
pożyczek budowlanych 

Ko- 
płat- 

ność gotówkowych pożyczek budowla- 
nych, od których odsetki wpływają na- 

  
dyty gotówkowe dla przedsiębiorstw 
państwowych i koncernowych w wyso- 
kości 1ll miljonów oraz pożyczki w obii 
gacjach bankowych w sumie 25 miljo- 
nów złotych. (Sumy te nie uwzgiędnia- 
ją kredytów dla przedsiębiorstw komu- 

  

nalnych w kwocie 39 milj. złotych, doli- 
czonych powyżej do ogólnego zadłuże- 
nia samorządów.) Płynność i spłacalność 
krótkoterminowych kredytów przemysło- 
wych przedstawia się korzystnie, tak sa- 
mo raty od pożyczek w obligacjach bar 
kowych wpływają regularnie. 

Rolnictwo korzystało w końcu sier- 
pnia b. r. z kredytów. Banku Gospodar- 
stwa Krajowego na ogólną sumę  prze- 
szło 212 miljonów złotych, z czego na 
kredyty gotówkowe dla rolnictwa i ho- 
dowli łącznie ze spółdzielniami rolnicze- 
mi i handlem rolnym przypadało Hi2 mi- 
ljonów, na przemysł spożywczy 42 mi- 
ljony oraz na pożyczki hipoteczne w li- 
stach zastawnych na majątki ziemskie 
59 miljonów złotych. W zakresie spłaty 
i oprocentowania kredytów rolniczych 
stosował Bank daleko idące ulgi. Wy- 
mienić należy obniżenie oprocentowania 
pożyczek hipotecznych z 7 proc. na 5 
proc., prolongatę płatności amuniteto- 
towych drogą rozkładania ich na dogod- 
ne raty, odraczania licytacyj za spłatą 
nieznacznej chociażby części zaległości 
przy nienaruszonem jednak zabezpiecze 
niu kredytu. Płatności kredytu hipotecz- 
nego ziemskiego są wprawdzie gorsze,niż 
przy innych pożyczkach emisyjnych, po- 
życzki hipoteczne na majątki ziemskie 
stanowiły jednak niewiele ponad 7 proc. 
ogólnego stanu: pożyczek w listach za- 
stawnych i obligacjach. 

Z. pośród innych kredytobiorców 
wymienić należy banki, które w dniu 31 
sierpnia D. r. korzystały z kredytów B. 
G. K. na sumę prawie 65 milj. złotych, z 
czego połowa przypadała na kredyty. sa- 
nacyjne dla banków prywatnych. Zadhi- 
żenie spółdzielni kredytowych wynosiło 
w tym terminie łącznie: około 11 miljo- 
nów złotych. 

Akcja kredytowa dla handlu posiada 
znaczenie stosunkowo mniejsze; w koń- 
cu sierpnia b. r. kredyty dla tej gałęzi 
łącznie z komunikacjami wyrażały się w 
sumie prawie 9 miljonów złotych. 

Powyższy krótki przegląd działalno- 
kredytowej Banku Gospodarstwa 

274 milį. złotych. Na kwotę tę składały Krajowego świadczy o jego wielkiej roli 
się: kredyty gotówkowe dla przemysłu w życiu gospodarczem Polski. 
prywatnego w sumie 38 miljonów, kre- nie Banku w naszej gospod 

Znacze- 

wej uwypukla się bardzo wyraźnie na tle 
porównania jego kapitałów i kredytów 
z innemi instytucjami kredytowenii kra- 
ju. I tak kapitały własne Banku Gospo- 
darstwa Krajowego wynosiły w konct 
sierpnia b. r. przeszło 218 milj. złotych, 
w tym samym czasie wszystkie banki 
prywatne objęte statystyką Ministe;stwa 
Skarbu (55 banków i 5 większych do: 
mów bankowych) posiadały łączną sumę 
kapitałów zakiadowych*i rezerw 311 nii- 
ljonów złotych. Ogólna suma kredytow 
krótkoterminowych we wszystkich ро- 
wyższych instytucjach prywatnych wy 
nosiła 1.121 miljonów złotych, w B.G.K. 
zaś stan kredytow gotówkowych wyrażał 
się w sumie 1.055 miljonów złotych. 
Rownież wśród instytucyj kredytu długc- 
terminowego B.G.K. zajmuje stanowisko 
dominujące. Z ogólnej sumy emisyj li- 
stów zastawnych i obligacyj, wynoszącej 
na dzień 30 czerwca b. r. 2.253 miij. zło 
tych, przypadało na Bank  Gospodar- 
stwa Krajowego 815 miljozów złotych, 
czyli przeszło 36 proc. 

Płynność Banku utrzymuje się na po 
ziomie stosunkowo wysokim. W roku 
1931 przeciętna wysokość pokrycia wkła 
dów gotówką wynosiła w Banku Gospo- 
darstwa Krajowego przeszło 16 proc., a 
W ciągu pierwszych 5 miesięcv D. r. u- 
trzymała się naogół na poziowic niewie- 
je niższym. 

Rentowność Banku przedstawiała się 
w sposób zadawalają:/. Czysty zysk za 
rok 1931 wyniósł wprawdzie tylko 7 mi 
ljonów złotych, t.j. o 5 milionów złotych 
mniej, niż w roku poprzednim, wpłynął 
jecrak na to szereg czynuikoaw od Ban- 
ku niezależnych. Należałoby tu przede- 
wszystkiem wymienić znaczne  obniżc- 
me opłat, pobieranych przez Bank z tytu-- 
łu administrowania funduszami budow- 
tanemi, co wyniosło w 1931 r. około 3 
u: jonów złotych, nastężnie 
przez Bank w znacznie szerszej mierze 
niż poprzednio ulg i botui.xat przy spła- 
caniu kredytów. Największą z tych bo- 
nifikat było przeznaczenie kwoty 1 milj. 
złotych dla miast, sptacających (t. zw. 
pożyczki ulenowskie. Mówiąc o czystym 
zysku Banku za rok ubiegły, należy na- 
stępnie zaznaczyć, że koszty handlowe 
instytucji nie uległy zmniejszeniu jedy- 
nie dlatego, że oszczędność, uzyskana”t 
dwukrotnego obniżenia uposażeń władz 
i pracowników Banku, została przekaza- 
na w ciągu roku na popieranie inicjatywy 
eksportowej do dyspozycji Międzymini- 
sterjalnej Komisji Popierania Eksportu. 
Jeżeli chodzi o uposażenie pracowników 
Banku, to należy dodać, że w roku bie- 

żącym uległo ono — narówni zresztą z 
uposażeniem pracowników państwowych 
— dalszej, trzeciej z rzędu obniżce. Ob- 
niżka ta została wprowadzona, podobnie 
jak i poprzednie, w stosunku do wszysi- 
kich pracowników tak w Centrali, jak i 
na prowincji i dotyczy ona zarówno  t:- 
rzędników, jak i Dyrekcji. 

W konkluzji należy podnieść, że Bank 
Gospodarstwa Krajowego starał się w 
ciężkim okresie, jakim bezwątpienia dla 
Polski był rok 1931 oraz jest dalej fok 
1932, przyjść życiu gospodarczemu z 
możliwie wielkiemi ulgami, co mu się 
też w znacznej mierze udało, przy rów- 
noczesnem wywiązywaniu się ze wszyst- 
kich swoich zobowiązań i utrzymaniu 
swej płynności na odpowiednim poziomie. 

      

  

stosowanie. 

Wo 

  
Naród, w którym oszczędzanie stało się 

je swe gospodarstwo na najtrudniejszym tun damencie. 

  

  

przyzwyczajeniem każdego obywatela, budu- 

J. MOŚCICKI. 

  

Rozwój wkładów w Banku Gospo- 
darstwa Krajowego 

Do zadań Banku Gospodarstwa Krajo-_ 
wego, uprawiającego w myśl swego sta- 
tutu wszystkie operacje bankowe, mależy 

również przyjmowanie wkładów wszelkie- 
go typu, tak, instytucyj o  charakiterze 
prawno publicznym, jak i osób firm pry- 
watnych. Stan, wkładów w Banku wiyka- 
zuje szybki i nieprzerwany warost od po- 
ezątku rozpoczęcia. działalności instytucji 

do 1928 m., w następnych trzech latach, 
pod wpływem pogarszającej się ogólmie 
Sytuacji gospodarczej, a zwłaszcza po- 

dejmowania z Banku wkładów pmzez insty- 
tucje samorządowe i zakłady ubezpieczeń, 
suma wkładów w Banku zmniejsza się. 
Szczególnie w latach 1926 i 1927 suma 
wkładów zwiększa się bardzo silmie, wzra- 

stając z 72 milj. zł. w 1925 r. do 230 miilj. 
zł. 1927 woku oraz do 255 milj. zł. na ko- 
miec 1929 m. W! następnych zaś dwóch la- 
tach obniża. się o 16 miljonów do 239 milj. 

zl. w 1931 roku. Klorzystną zmianę przy- 
nosi natomiast rok 1932, gdyż w przeciągu 

perwszyjch 9 miesięcy, tego moku ogólna 
suma wkładów: w. Banku zwiększyła się 
о 27 miljonów do (przeszlo 266 miljonów 
złotych w dniu 30 wnześnia b. r. 

Z ogólnej sumy wkładów na koniec wrze- 
śnia b. r. przypadało na wkłady beztermi- 
nowe 171 miljonów złotych, ma wkłady 
terminiowe 89 miljenów złotych oraz oko- 
ło 6 miljonów złotych ma ' wóżne salda kre- 
dytowe. Należy tutaj zaznaczyć, że w su- 
mie wkładów bezterminowych figuruje 

cała suma wkładów  oszczędnościowych, 
które wynoszą 51 miljonów złotych. 

TASTE TIE E TTT EAST IATA ATI NSE T MRT NETTO 

Polska, dla ktėrej okres zniszczenia wo jennego trwal o dwa lata dłużej, niż dla in. 
nych narodów Eutopy, i która musiała odbudowywać swe życie gospodarcze bez żadnych 
dawnych zasobów oraz tworzyć kapitał własny, zaczynając od początku, —- doświadczyła 
najlepiej, jak doniosłe znaczenie posiada rozumna i celowa oszczędność. 

W takich zaś okresach, jak obecny okres kryzysu, ciężko doświadczającego wszystkie 
narody świata, oszczędność dobrze pojęta jestszczególnie ważnym obowiązkiem i nakazem 
chwili. Wkłady, gromadzone w Kasach Oszczę dności, i lokaty oszczędnościowe są nietylko 
wyrazem uświadomienia ekonomicznego i zaufania społeczeństwa do pieniądza, lecz także 
akumulatorem energji, który — ułatwiając przetrwanie niepomyślnej konjunktury — ułatwi 
również i przyśpieszy dzwiganie się do nowego 
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Mając na względzie wygodę Sz P.P. Członków i Wkładców 

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 
na Antokoiu w Wilnie 

Od 1 listopada r. b. adres Banku 

Czynny rano 9—1 wieczór 5—7 

    

BANK PRZYJMUJE wkłady większe i 
oprocentowanie 

BANK UDZIELA pożyczek swoim członkom na cele produkcyjne 

Członkowie Banku mają zabezpieczoną starość, przez nale- 

żenie do ubezpieczenia grupowego w P. K. O., oraz 

korzystają z Funduszu Zapomogowego w Banku. 

| WILN©, ZAMKOWA 

Е 
E 

| BANK GWARANTUJE 

Kapitałami własnemi do 

oraz odpowiedzialnością swoich 

Członków do sumy . 2.000.000 zł. 
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pełnego rozwoju sił gospodarczych. 

ALEKSANDER PRYSTOR. 

  

18. Telefon 18-81 

mniejsze ra wysokie 
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Mówiiąc o: wkładach. w Banku Gospodar- 
stwa Krajowego należy podkreślić przede- 
wszystkiem stały i systematyczny wzrost 

wkiładek ma książeczki oszczędności. Na 
gmomadzenie tego modzaju wikładów Bank 
nie kładzie specjalnego nacisku, gdyż do 
tego celu powiolana jest w (Polsce osob- 
na instytucja, IPocztowa: Kasa: Oszczędno- 

ści oraz sieć komunalnych kas oszczęd- 
ności. I nzeczywiście instytucje (te zdołały 
zgromadzić u siebie poważną, jak ma sto- 
sunki (polskie, sumę wkiładów  oszczędno- 
šeiowych, dochodząca obecnie do jednego 
miijarda złotych. 

W Banku Gospodarstwa Krajowego 
wkłady ma: książeczki: oszczędności — mi- 
mo, že Bank tej dziedziny działalności 
specjalnie nie reklamuje — stanowią dziś 
już pokaźną sumę dzięki szybkiemu wzno- 
sitowi, zwłaszcza 'w ostatnich kilku latach. 

Zwiększyły się one bowiem z-4 miljo- 
mówi złotych w końcu 1926 r, do 24 miljo- 
nów w 1929 m. oraz do 46 miljonów w 1931 
r., wykazując 'w: pierwszych trzech kwar- 
talach b. r. dalszy wzrost o 5 miljonów 
2 51 miljonów złotych w dniu 30 września 

r 

W chwiaach naprężenia ma rynku pie- 
niężnym majwiększem zaufaniem cieszą się 
instytucje wielkie, zasobne w kapietały. 
Zwłaszcza ubiegły rok oraz bieżący mace- 
chowiane-byty. niespotykanemi od dawna 
zaburzeniami w sferze pieniężno - kredy- 
towej, które odbiły się również ma banko- 
włości polskiej, powodując spadek  wkła- 
dów, zwłaszcza 'w bankach prywatnych. U- 
jemny ten objaw nie wystąpił prawie zu- 
pełnie w, odniesieniu do Banku Gospodar- 
stwa Krajowego. Ogólny stan wkładów! w 
tej instytucji zmniejszył się w ciągu ubie- 
glegó roku tylko o nieznaczną kwotę, a w 
ciągu pierwszych tmzech kwartałów b. r. 
wykazuje dość znaczny wzrost. Jeszcze ko- 
rzystniej kształtował się mozwój wkładów 

aa, r w ciągu ostatnich 4-ch 
at wykazywały zwiększenie ; i rzy- R У ększe: prawie trzy: 

Niewątpliwie ma stań taki wpłyńęło 
bardzo dodatnio wysokie zabezpieczenie, 
jalkie Bank _ Gospodamstwa  Krajowiego 
przedstawia dla swoich mwiktade6w. Bank 
jest dziś bowiem największą obok  Baniku 
Polskiego instytucją finansową w: Polsce i 
zalicza się do wielkiich banków również na 
skali europejskiej, Posiada on 150 miljo- 
nów iilotych kapitału zakładowego i 60 
miljonów rezerw. Suma bilansowa banku 
osiągnęła w: końcu iwirześniia b. r. 2.142 

miljonów: złotych, a łączna suma ikredy- 
tów, udzielonych pnzez Bank na dzień 30 
wrzešnia b. r. wymosiła 1.881 miljonów 
złotych; ogólna suma obrotów (po jednej 
stnonie iksięgi głównej) osiągnęła w roku 
1931 17 miljardów złotych, со stanowi 
ikwotę bamdzo: poważną, jeżelii się żważy, że 
Bank Gospodarstwa Kirajowego jest iwila- 
ściwie głównie instytucją długoterminowe- 
go kredytu. 

Osobno podkreślić mależy wysokie za- 
bezpieczenie wikładów oszczędniościowych 

w Banku, za które gwarantuje Skarb Pań- 
stwa. Książeczki wikładkowe Banku Go- 
spodarstwa Krajowego mają przytem pra- 
wa papierów, posiadających bezpieczeń- 
stwo pupilarne, a: rozporządzenie Prezy- 
denta: Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 
1930 m. postanawia, że lokowane w: Banku 
wikłady ma. książeczki oszczędności do zł. 
2.500 mie podlegają zajęciu egzekucyjnemu. 

a V 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 
TU M MV НН НЫННООННННЫ НН НННИ 

ЗС 
OBYWATELE! 

Poraz siódmy z rzędu obchodzimy Dzień 
Oszczędności 31 października każdego roku po 
społu z innemi narodami. Dzień Oszczędności 
to dzień troski o zabezpieczenie przyszłości so 
bie i swym bliskim. Dzień Oszczędności to 
dzień sprawdzenia wyników własnej pracy 
i gospodarki. Dzień Oszczędności to dzień bu 
dowy własnego dobrobytu. W dniu tym po- 
winniśmy wszyscy sobie uprzytomnić, że osz 
czędność, przezorność i umiarkowanie, to pod- 
stawowe zasady życia naszego, naszej rodziny 

i społeczeństwa. 
Pamiętajmy, że każdy jest kowalem 

własnego szczęścia. Pamiętajmy, że każdy 
grosz oszczędzony, będzie nas ratował w po 
trzebie. Pamiętajmy, że nawet z niewielkich 
zarobków odkładać można systematycznie, choć 
by grosze. Ciężki gospodarczo okres przeży- 
wany dziś przez cały Świat stwierdza ze szcze 
gólną siłą, że konieczność przestrzegania 
oszczędności przez wszystkich i na każdym 
kroku. Pamiętajmy, że z drobnych kwot, skła- 
danych przez ogół w kasach oszczędności po 
wstaje kapitał, który ożywia handel, przemysł, 
rolnictwo i, tworząc warsztaty godziwej pracy 

i zarobku, zwalcza bezrobocie, Pamiętajmy, 
że oszczędność jest jedyną drogą tworzenia 
rodzimych kapitałów, stanowiących ostoję nie- 
zależności gospodarczej Państwa. 

A więc, oszczędzajmy i uczmy oszczę 
dzać innych w imię dobrobytu osobistego i po- 
tęgi gospodarczej Narodu. 

CENTR. KOMITET OSZCZĘDNOŚCIOWY 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

31.10 1932 r. 
  

Mężowie stanu Europy 
a oszczędności 

ITALJA. 
Benito Mussolini — Pierwszy Minister, Szet 

Rządu Włoskiego: 
W niezłomnej woli włoskiego ludu, by pra 

cować i oszczędzać — leży niezachwiana pew 
ność jego przyszłości. Benito Mussolini. 

W. BRYTANIA. 

J. Ramsay Mac Donald — Pierwszy Min- 
ster, Pierwszy Lord Skarbu: 

Szerzenie zmysłu oszczędności winno być 
troską wszystkich rządów wszystkich czasów, 
specjalnie zaś w obecnym okresie — kryzysu 
gospodarczego, jaki przeżywa cały świat. 

Na wyspach Brytyjskich suma wkładów o- 
szczędnościowych w trzech wielkich  instytu- 
cjach oszczędnościowych, t. j. w Komitetach 
Oszczędnościowycs, Brytyjskich i Szkockim, w 
Pocztowej. Kasie Oszczędności i w zwykłych 
Kasach Oszczędności — wyraża się dziś ogrom 
ną kwotą przeszło 1.1000.000.000 funtów szter 
lingów; poza temi organizacjami, znajdujące- 
mi się pod kontrolą Państwa, jest wiele do- 
skonale zorganizowanych  instytucyj szetzą- 
cych oszczędność, których kapitały powiększa 
ja znacznie kwotę, wymienioną powyżej. 

Oszczędność, gdy oznacza ona mądre ogra 
niczenie zbytku, a nie zmniejszenie wydatków 
rozsądnych i celowych — wzmaga potęgę na- 
rodu i siłę charakteru obywateli. 

Najgorętszem mem pragnieniem jest, by ci, 
którzy pracują dla sprawy oszczędności, dzia- 
łali owocnie, ułatwiając nie tylko swej Ojczy- 
źnie, lecz i całemu światu postęp na drodze 
pokoju, szczęścia i dobrobytu. 

› J. Ramsay Mac Donald. 
NIEMCY. 

Paweł von Hindenburg, 
Niemieckiej: 

Wytrwałość i praca dostarczają środków, 
zapewniających dobrobyt i wolność: państwu— 
pod tym jednakże warunkiem, że gospodarzyć 
będzie się nimi oszczędnie. 

Bez oszczędności nawet wytrwałość i pra- 
ca nie zapewniają zupełnego powodzenia. 

von Hindenburg. 
SZWAJCARJA. 

Józei Motta, Prezydent Konfederacji Szwaj 
carskiej, Szet Departamentu Spraw Zagranicz- 
nych: 

Jednostka, która umie oszczędzać, czyli za- 
bezpieczenie dni przyszłych przenosić nad chwi 
lową przyjemność — to istota moralnie 1 go- 
spodarczo silna. Przeciwnie, ten kto marnotra- 
wi swe dochody, jest człowiekiem słabym. To 
zaś, co odnosi się do jednostki, odnosi się rów- 
nież od rodziny i narodu. Motta. 

FINLANDJA. 
J. E. Sunila, Prezes Rady Ministrów: 
Lata niezwykłego postępu w rozwoju: gospo 

darczym, które poprzedziły kryzys, jaki panuje 
obecnie — wykazały również i w Finlandji, ia- 
ki stopień osiągnąć może rozwój poszczegól- 
nych gałęzi życia państwowego w naszych cza 
sach, dzięki kredytowi. ° 

Depresja, jaka nastąpiła po latach koniun- 
ktury, ukazała jasno niebezpieczeństwa, zwią- 
zane z nadmiernem i niezdrowem wykorzysty- 
waniem kredytów. Doszliśmy do przekonania, 
że postęp gospodarczy może być pewny i trwa 
ły tylko wówczas, gdy opiera się w odpowied- 
niej mierze na oszczędności każdego obywaie- 
la i każdego gospodarstwa. Doświadczenie wy 
kazało w sposób przekonywujący, jak wielkie 
znaczenie ma obchód Dnia Oszczędności @а 
rozwoju zmysłu oszczędności. : 

Życząc temu świętu dalszych powodzeń, je 
stem pewny, że tem samem życzę memu Na* 
rodowi, jak i wszystkim innym, które je obcho 
dzą, lepszej przyszłości. J. E. Sunila. 

ŁOTWA. 

A. Kvesis, Prezydent Rzeczypospolitej. 
Łotwa przyłącza się z wielką radością do 

propagandy, która doniosłym głosem wzywa 
dziś narody do oszczędzania, głosząc jej konie- 
czność i skuteczność w rozwiązaniu problemu 
przyszłości narodów. 

Państwo nasze jest jeszcze młode, nasz 
Świeżo oswobodzony lud pełen zapału i ener- 
gii, lecz już pierwsze 14 lat jego niezależno- 
Ści zdołały mu jasno wykazać, że zaoszczędzo 
ne dobra należy pieczołowicie gromadzić, pil- 
nie powiększać i rozważnie konsumować. 

Życie każdego obywatela, jak całego pań- 
stwa i społeczeństwa powinno być zorganizowa 
ne odpowiednio do środków, jakiemi rozporzą- 
dzają. W tym kierunku pouczającą lekcję dał 
nam kryzys gospodarczy, szerzący się obecnie 
na całym świecie, który wskazuje na to, że nie 
tylko ubogi obywatel musi być oszczędny, lecz 
że i człowiek zamożny również „jedynie dzięki 
rozważnemu wydatkowaniu wywiązać się może 

z obowiązków wobec ludzkości, jakie nakiada 
nań jego bogactwo i przyczynić się do rozwo- 
ju gospodarczego swego kraju. у 

Nie wątpię, że dziś cały Naród łotewski po- 

święci pilną uwagę propagowanym hasłom ©- 

szczędzania. A. Kvesis. 

Dobrobyt narodu jest jedną z najlepszych 

gwarancji jego niepodległości i znaczenia; dro- 
gą prowadzącą do dobrobytu jest rozumna 
oszczędność, przezorna gospodarka i systema- 

tyka życia codziennego. 

Dr. Henryk Gruber 

Prezes Centralnego Koinitetu 

Oszczędnościowego Rzplitej 

Polskiej, Prezes P.K.O. 

Prezydent Rzeszy 
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Przed sezonzm zimowym 

Sezon zimowy nozpoczniemy wkrótce. 

Kluby szykują się do pracy w terenie 

organizując kursy suchej zaprawy, a za- 

wodnicy: marciarze i łyżwianze  opatrują 

sprzęt. Zacznie się ruch. Ożywią się wizgó- 

rza okoliczne i zapełmi ślizgawka w Parku 

Sportowym, z większym niż dotychczas 

* xomfortem. organizowianiia. 

O los nanciarstiwa i lyžwianstwa nie 

potrzebujemy się obawiać. Sporty te 

popularyzują się systematycznie sčiągajac 

coraz więcej zwolenników. Gorzej jest 
z hokejem. Pozbawiona konkurencyj dru- 
żyna AZS%u (obecnie Oginiska) mannieje w 
samotności. Inne nie powstają bojąc się 
wydawać zbyt mizennemi wiobec mistrzów. 

Wiprawdzie ŽAIKS odgnaža się, że będzie 
a miał w tym roku drużynę, ale nie poprawi 

" 

> 

м” 

to sytuacji. Jedna dwie początkujące dru- 

žymy to jeszcze nie hokej, to nie konkurent 

dla Ogniska, nie partner do mozegrywania 
meczów, bez czego mie możnia manzyć o 
podniesieniu poziomu, a bodaj utrzymaniu 
dotychczasowego. — W tych warunlkach 
trudmo się dziwić drużynie, że skarży się 

ma swój los, a naszym super-asom bnra- 
ciom Godlewskim, że mamzą o ucieczce z 

Wiilnia — do jakiegoś silnego klubu. 
Mówiąc (z radością) o mamciarstwie 

musimy wspomnieć o bolączkach trapiących 
je. A więc przedewszystkiem. Absolutne 
niezrozumienie, przez centralne władze 
sportowe i — niestety —miejscowe, miej- 

skie, zmaczenie Wilna jako wielkiego oś- 
rodka marciarskiego. 

Konferencja porozumiewawicza Związ- 

ków. sportowa zimowych nie uznała za 
celowe i wskazane obdzmzyć Wilno jakąś 
imprezą narciarską, 

Długa lista nóżmych imprez niapieiairsko- 
łyżwianskich nie zawiera Wiilna. Nowo- 
gródek będzie miał zawody narciarskie o 
Mistrzostwo Okręgu (20. I. — 12. ID) so

 

zawodów narciarskich miodzieży oi adzna- 

kę za sprawność mie przewidziano nie. 

Prawda, Magistrat dbający o wygląd 

estetyczny Wielkiego (Wilma (kazał roze- 

brać skocznię mieszczącą się na Górze 

Trzykrzyskiej, za boiskiem 6 pułku, ale 

rice można było polecić Wilnu zorganizowa- 

nie innych imprez bez skoczni np. bieg 

drużynowy 10 kilm. lub sztafetę. 

Pozwoliłoby: to naszym zawodnikom, a 

mamy wielu b „dobrych, zmierzyć się z 

silnymi przeciwnikami i byłoby atrakcją 

dla publiczności, atralkcją miezbędną dla 

wciągnięcia jaknajszerszych mas w orbitę 

zainteresowamia ® nartami. 

Gdyby byla skocznia, takie propagan- 

dowe zawody: wypadłyby znacznie cieka- 
wiej. 

Cóż mozbić ? (W! tym roku przewidziane 

jest przeprowadzenie ulepszenia i napra- 

wy pmzy skoczniach w Rabee i N. Targu. 
W Tiuskawcu stanie nowa. Przebudowana 
zostanie we Lwowie i... zburzona już z0- 
stała w Wilnie. 

Zburzonia jako  psująca krajobraz, 
drażniąca swym wyglądem estetów. 

Na szczęście pozostały tereny. Piięk- 
ne, dogodne i niezagrożone zamknięciem 

dlla- niamciamzy. 
Tam odbywiać się będą kursy dla początku- 
jących, słabszych i zaawansowanych. 

Tyle o narciarstwie. 

Hokeiści Ogniska też będą sobie radzić 
organizując wypady do Warszawy (mają 

przecież bilety kolejowe) lub Lwowa, no 

a łyżwiarze nie mają się czego obawiać. 
Kierownik Parku Sportowego już zaczął 

przygotowiainia do budowy ślizgawiki. 

Tow dla biegaczy będzie w tym roku 
zujpellnie oddzielony mie będzie więc wy- 

padkėw, a hokeiści i figurzyści dostaną 
oddzielne place. (t). 

   

Mecz bokserski Łotwa—Polska w Wilnie 
W dniu 4 grudnia ma dwu frontach 

waliczyć będą bokserzy polscy: przeciw 

Szwecji w: Poznaniu i przeciw. Łotwie w 

Wilnie. 

Mecz Łiotwia — Polska będzie dla. nas 

ж graiką mielada, gdyż pozwolił mam zoba- 

czyć szereg, cielkaiwtych spotkań, tem cie- 

kawszych, że z udziałem kilku  maszych 

najlepszych pięścianzy, 

Łotysze niie są gmoźmi dla reprezentacji 

Polskiej, ale — w Wilnie walczyć będzie 

drugi gamnitur polski. 

Wielkie zawody 
Walasiewiczówna 

-.LIWÓW. PAT. Wczoraj odbyły się tutaj 

ostatnie w sezonie lekkoatletyczne  zaiwo- 

dy z udziałem Olimpijczyków, Wialasiewi- 

czówny, Kusocińskiego i! Pławczyka. 
Gwożdziem programu były liczne starty 

Walasiewiczowny, która  zajprezentowała 
iwowiianom swą wielką wszechstronność w 
lekkiej atletyce, startując w biegach 80 
i 800 mór., w skoku w dal, rzucie dyskiem, 

wszędze zajmując pierwsze milejsce i usta- 
nawiając mowy” rekord iPolski w biegu 80 
mir. 

Zawody odbyły się w, warunkach bar- 
dzo trudnych, paniowało. dokuczliwe zim- 

mo, bieżnia rozmokła, mimo to uzyskano 
dobre wymilki. 

Na stadjomie mimo niepogody zebrało 
się ponad 2.000 widzów. 

Poszczególne wyniki : 
80 mtr. Wallasiewiczówna daje swym 

rywalkom 8 metirów, wyrównania i przy- 
chodzi na metę ma 3-cilem miejscu, w; do- 
skonałym czasie 10,3 sek., będącym no- 
wym rekondem  Polsiki. Pierwsza była 
Skalska, 10 sek. na dystansie 72 metr. 

Szkioda, że na prowiadzonym obecnie w 

Poznaniu kursie treningowiym dla bokse- 

rów przewidzianych do reprezentacji na 

mecz z Niemcami niema Pilnika i Wojtkie- 

wiieza. Ze względu na ewentualny ich u- 

dział w meczu Łotwa — Polska! tego ro- 

dziaju przeszkolenie przydałoby się bardzo. 

W: tym wypadku, jak i w wielu in- 

mych, zapomniano o Wilmie jakkolwiek o 

meczu z Łotyszami wiadomo, że odbędzie 

się w Wilnie i z udziałem Wilnian. (t). 

  

lekkoatletyczne 
bije rekord Poiski 

Skok w dal panów: Rusak (Pogoń) 

640 cm. Poza konkursem Pławczyk (AZS 

Watszawia) 619 cm. 
110 mtr. płotki panów: Rusak (Pogoń) 

Lwów, 15,8 sek. Nowy: rekord: okręgu lwow 
skiego. 

Oszczęp: Lokajski (Wlarszawianka) 57 

m. 36 cm, Pławczyk 52 m. 05 em. 
800 metrów dla pań: Wfallasiewiczów- 

na startuje przeciwko  skombiniowamej 

sztafecie lwowskiich pań. Pienwsze miejsce 

zajęła sztafeta 'w czasie 2 m. 22 sek. dru- 
gie Walasiewiczówna 'w czase 2 m. 244 

sek. 
Dysk pań: Wallasiewiezówna 33 m. 22 

em. 
Skok wiawyż panów: Pławczyk 184 

5 cm, 
Skok dla pań: Walasiewiiczówna 533 cm. 

Bieg Zkilometrowy panów: Kiusociński 
6 miln. 7 sek. Kusociński dał 40 mtr. wy- 
równania Sawerynowi, który mimo to 

przyszedł drugi, 6 min. 15 sek. 

Skok o tyczce. Kluk (Sokół - macierz) 
360 em. 

Druga porażka reprezentacji Polski 
Polska — Włochy Północne 1:5 

GENUA. PAT. — W niedzielę pilkar- 
ska reprezentacja Polski rozegrała drugi 

swój i ostatni miecz z Włochami, walcząc 
z reprezentacją Włoch północnych. 

Mecz zakończył się ciężką porażką 

naszej drużyny, która przegrała w stósun 

ku 1:5. Do przerwy prowadzili Włosi 

3:0. Jedyną bramkę honorową w drugiej 
połowie gry strzelił Kossok. 

Gra była bardzo ostra. 

Ki TAS TIA TSS TS KTS, ITT SSRS SIPS 

pod redakcją 
7 dniem dzisiejszym, co poniedziałek 

będzie drukowany wi „Słłowie” dział „Sza- 
chy” pod medakcią jprezesa Zarządu Wi. 
"Twa. Szachowego inż. Wł. Jacewicza. 

Współudział w pracy redakcyjnej 
przynzekli majwybitniejsi szachiści wileń- 

  

WILEŃSKIE T-WO SZACHOWE 

Słynne i zamożne przed wojną Wil. 
'T-wo Szachowe 'w historji swego istnienia 
miažo na indeksie zorgamizowanie kilku 
międzynarodowych tumniejów. 

Niestety wskutek wojny T-wio Szacho- 
%e uległo likwidacji wobec «czego liczne 
zaesze szachistów. wileńskich zmuszone by- 
ty grać w lokalach prywatmych i w: kawiar- 
niach. Kres anormalnym stosunkom poło- 
żyło założenie w styczniu m. b. Wii. Twa 
Szachowiego, które  złączyło przeszło stu 
<ztomików wi zwartą organizację kroczącą 
w swym rozwoju stale mapnzód. ; 

W ciągu kilku miesięcy swego istnienia 
T-wo zdołało zdobyć wiłasny | inwentarz, 
poważną bibljotekę, zaprenumerowało sze- 
teg czasopism szachowych polskich i za- 
gmanicznych, zorganiizowało szereg imprez 
it. p. T-wo- mieści się 'we własnym lo- 
kalu przy ul. Mickiewicza 11. 

TURNIEJ SZACHOWY 
O MISTRZOSTWO M. WILNA 

Dnia: 22 października zostł otwarty w 
lokalu Wil. Tuwa Szachowego ae o 
mistrzostwo Wilma. Udział bierze 17 maj- 
«ybitniejszych szachistów wileńskich. 

CHY 
inż. Jacewicza 

scy, zjednioczeni w IWiil. Dwie Szachowem. 
Należy gorąco powitać ukazanie się w 

pnasie codziennej, dostępnej majszerszym 
wiajrstwom społeczeństwa, dodatku, który 
będzie omawiał majaktnalniejsze zagadnie- 
miia z życia: szachowego calego. świata. 

W „Szachach“ będą stale podawane 

sprawozdania z turniejów międzynarodo- 

wyich, krajowych i lokalnych, * przyczem 
poczesne miejsce w sprawozdaniu zajmą 

wyborowe partje z komentarzami. 
Również przewiduje się zorganizowa- 

mie ikonkursu rozwiązywania i kompozy- 
cji! zadań szachowych. 

PTI NT ATI EET PYCEOROJERETSPPC 

Po nozegraniu dwóch rund na pierwsze 
miejsca wysunęli się p. p „Judelewicz 
Kowalski, Tirsztein i Zakon którzy zdoby- 
li po dwia punkty nie tracąe żadnego. 
Następne miejsca zajmują p. Galin 1 i pół 
punkt., p. p. Brożyński, Borkum, Zawodów, 
Zeff po: 1 punkt. Ze względu na znaczną 
ilość uczestników obecny stan nie jest 
mianodajny dla określenia siły i szans 
poszczególnych graczy. Rozgrywki odby- 
wają się w poniedziałki, wtorki, Ozwantki 
i piątki — od godz. 19.00 

W. bieżącym tygodniu odbędzie się kil- 
ka spotkań które będą miały decydujące 
naczenie dla kandydatów na czołowe 
miejsca. 

W mastępnym numerze sząchów: poda- 
my dalsze wyniki oraz jedną z partji, 

która. została rozegrana w odbywającym 
się turnieju. 

Makabi — Drukarz 3:2 
Mało ciekawy, typowo _B—klasowy 

mecz. Makabi w rezerwowym. składzie za- 
silonym dwoma graczami pierwszej (dru- 
żyny: Kotłowskim (e. pomocy) i Naidlem 
(obrona). 

Do przerwiy gra niemal równorzędna 

zakończona wynikiem remisowym 1:1; po 
przerwie przewaga Makabi. 

Publiczności przyszło ma ten mecz nie- 

wiele, bo też nie był ion: aitnakicją. 
Sędziował p. Kisiel. (t). 

  

Mecz Ping-pongowy 
ŻAKS — OGNISKO 6:3. 

Ping - pong rozwija się pomyślnie naj- 
więcej jednak zwiolenników ma we wska- 

zamych w podtytule klubach. One to (iklu- 

by) organizują dość często spotkania 

talkie jakie obserwowaliśmy w: sobotę w 
tokalu klubowym ŻAKS'u. 

Kluby wystawiły po sześciu graczy. 

Rozegrano spotkania pojedyńcze i podwój 
me zakończone zwycięstwem gospodamzy w 
stosunku 6:3. 

Punkty dla zwycięzców zdobyli: w 
grach pojedyńczych  Gotlib: / Wiekslen, 
Plam , i Merecki, wj podwójnych: para: 
Weksier — Hajklim i Meredki — Gotlib. 
Dla Ogniska: Grodnicki, Puszkam, oraz 0- 
bydwaj oni w grze podwójnej. 

Ponadto odbyło się, poza; programem 
meczu spotkanie dwóch najsilniejszych ra - 
kieti Wilna: Grodnicki — Weksler (mistrz 
Wiilna) . 

W walce pięciosetowej zwyciężył Grod- 

Zawody zgromadziły sporą ilość pu- 
bliczmości. (t). 

  

Finałowe Mecze o wejście 
do Ligi 

Jak się dowiadujemy, fimałowe m0z- 
grywki o wejście do Ligi pomiędzy poznań 
ską Legją, a krakowskiem Podgórzem z0- 
stały przesunięte na. okres późniejszy. 

Spotkania te odbędą się: 6 listopada 
mecz w: Poznaniu i 13 listopada rewanż w 

Krakowie. 

Ewentualny tinzeci mecz, decydujący, 

odbyłby się na neutnalnem boisku. (t) 
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Głos Kurji Metropolital- 
nej wileńskiej 

Na liczne interpelacje ze strony społe- 
czeństwa w sprawie posyłańia dziatwy ka- 
tolickiej do szkół niechrześcijańskich, 

Kurja Metropolitalna Wileńska oświadcza 

w myśl Kan. 1374 Kod. Pr. Kan., že dobrzy 

chrzescijanie katolicy nie mogą posyłać 

swych dzieci do takich szkół, w których 
np. świętuje się w soboty, a nie zachowuje 
się niedziel i świąt katolickich. Jednocze- 
śnie Kurja Metropolitalna Wileńska  oś- 
wiadcza, że nikt nie może otrzymać misji 
kanionicznej do nauczania religii katolic- 
kiej w takich szkołach. 

Potajemna rektyfikacja denaturatu 
— WILNO. — Policja śledcza otrzymała 

iniormacje, że w mieście sprzedaje się wódkę 
wyrobioną z oczyszczonego denaturatu. Śledz- 
two doprowadziło do ujawnienia  potajemnej 
rektyfikacji, mieszczącej się w mieszkaniu Ana- 

  

stazji Gryganisowej, przy ulicy Chmielnej 10. 
Podczas rewizji u Gryganisowej ujawniono 

prymitywnej konstrukcji aparaty rektyfikacyjne, 
przeznaczone do oczyszczania denaturatu. 

Aparaty te skonfiskowano. 

  

KRONIKA 
wilóńrka 

TZERZSAĘ: Wi 

Poniedziałek 

Dzis 31 

Marcella 
Jutro 

Klaudjusza 
PIR KAPWODAKCE 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 30 października 1932 r. 
Ciśnienie średnie: 755. 

Temperatura średnia: +5. 

Temperatura najwyższa: +7. 

Temperatura najniższa: --4. 

Opad: 2. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: chmurno, deszcz z przerwami. 

PROGNOZA POGODY ?.IL.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Po pochmurnym, miejscami mglistym poran 
ku, w ciągu dnia pogoda o zachmurzeniu zmien 
nem, z większemi przejaśnieniami. Później 
wzrost zachmurzenia. Cieplej. Nocą miejscami 
możliwe przymrozki Słabe, potem umiarkowa- 
ne wiatry południowe. 

Wscnód słeńca g. 6 09 

Zachód słończ g. 1556 

  

URZĘDOWA 
— Amnestjowane grzywny administracyjne. 

Starostwo Grodzkie zarządziło wycofanie z eg- 
zekucji niezałatwionych dotychczas nakazów 

karnych za różne wykroczenia administracvį- 

ne, które na podstawie amnestji ulegają unio- 

rzeniu. Zgodnie z przepisami anulacji grzywien 

może zastosować władza karząca jak i władza 

wykonawcza orzeczenie. 

: MIEJSKA 
— O gmach na ul. Ludwisarskiej. — Stara- 

nia personelu Żydowskiego Teatru Ludowego 
o otwarcie zamkniętego z polecenia władz miej 
skich teatru nie odniosły dotychczas skutku. 

Wobec tego kontynuowane są przedstawie 
nia w Małej Sali Miejskiej. 

AKADEMICKA 
— PREZYDJUM KORPORACJI CON 

RADIA. — W dniu 28 bm. odbył się kon- 
went wyborczy korporacji Comradia. — 
Skład mowoobranego prezydjum przedsta- 
wia się następująco: 

Marszałek — com. Nowialkowski Jerzy. 
wicemarszałek — com. Kwieciński Włady- 

sław, kanclerz — cm. iPałczyński Mieczy: 
sław, podskarbi — com. Wendik Witold, 
bakalarz — com. Korowajczyk Leonard. 

Lokal korporacji mieści się przy ul. 
Bakszta 12 m. 4a. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 

— ZARZĄD ZWIĄZKU SYBIRAKÓW 
OKRĘGU WILEŃSKIEGO powiadamia 
wszystkich członków, iż w!/dniu 6 listopada 
r. b. o godz. 17 w: lokalu związku pnzy 
zaułku Św. Jerskim 3. m. 6 odbędzie się 
'Walme Zgromadzenie. Obecność wiszyst- 
kich członków jest konieczna: 

— Z T-WIA EUGENIOZNEGO. 3 Li- 
stopada w lokalu Poradni Eugenicznej 
(ul. Żeligowiskiego 4), dr. Wysocki wygło- 

si odczyt na temat „Filozofja życia ikobie- 
ty". iPoczątek o godz. 5 wiecz. Wstęp 
wolny. 

RÓŻNE 
— Akademja, — Z inicjatywy Wi- 

leńskiego Komitetu Obchodu Międzyna- 
rodowego „Dnia Oszczędności*, odbę- 
dzie się dn. 31 października r. b. (w po- 
niedziałek) w Małej Sali Miejskiej, przy 
ul. Końskiej 3, Akademja, na program 
której złożą się: Przemówienie prezesa 
Centralnego Komitetu Oszczędnościowe- 
go Rzplitej Polskiej Dr. Henryka Grube- 
ra, odczyt prof. dr Michała Króla p. t. 
„Oszczędność a kapitalizacja” oraz prc- 
dukcje, cieszącego się dużem i zasłużo- 
nem uznaniem, zespołu śpiewaczego po- 
cztowców wileńskich. 

Wstęp na Akademię bezpłatny. 
— Praca i incjatywa dały jeszcze raz 

wód, że mogą dokonać wielkich rzeczy. 
do- 

W dniu oszczędności pragniemy podkreślić - 
i zwrócić uwagę szerszego ogółu, że Chrześci- 
jański Bank Spółdzielczy na Antokolu, wskutek 
swego rozwoju, przenosi się do śródmieścia 
przy ulicy Zamkowej 18. 

Bank ten liczy do 1000 członków, z których 
jedni złożyli wkładów przeszło 300.000, inni 
pożyczają przeszło 500.000 zł. Bank liczy kapi- 
tałów własnych 160,000 zł i odpowiada mie- 
niem swych członków do 2,000,000 zł. 

— BUDOWA POMNIKA S$. P. INŻ. GOD- 
WODA NA CMENTARZU ROSSA 
Pnzy Związku iPrac. Użyteczności Publi- 
cznej powstał z imicjatywy grona pnzyja- 
ciół Komitet Budowy Pomnika $. p. inż. 
Godwodowi. 

Komitet zwraca się do mobotnilków 
m. Wilna. i wszystkich komu droga jest 
pamięć Zmarłego o składanie ofiar na ten 
cel u sekretanza Związku — ul. Wielka 25 
m. 5 w godz. 6 — 7. 

— Wybory do gminy żydowskiej. — Zarząd 
Gminy Żydowskiej nie otrzymał dotychczas 
powiadomienia o zarządzeniu nowych wyborów 
do Rady i Zarządu Gminy. Temniemniej wia- 
domem jest, że rozporządzenie o przeprowa- 
dzeniu nowych wyborów wydane przez Mini- 
sterstwo MR i OP nadeszło już do Urzędu Wo- 
jewódzkiego. 

— Zaskarżenie wyroku. — Jak się dowiadu- 

jemy, oskarżyciel w procesie o nadużycia cel- 

ne, który się zakończył w ubiegłą sobotę wy- 

rokiem uniewinniającym wszystkich  oskarżo- 
nych, postanowił założyć przeciwko decyzji Są 

du Okręgowego skargę apelacyjną. 

— Wysyłka więźniów. — Zwolnieni ostat- 
nio na skutek amnestji więźniowie kryminalni, 
jeśli pochodzą z poza Wilna, zostaną w dniu 
dzisiejszym na koszt patronatu więziennego 
wysłani do miejsc swego zamieszkania. 

; Z pomocy patronatu skorzysta około 120 o- 
sób. 

TEATR I MUZYKA 
TEATRY MIEJSKIE ZASP. W WILNIE. 
— Teatr Pohułanka dziś 31.10 po cenach 

propagandowych (od 20 gr. do 2 zł.) kapiłal- 
a Pee Kiedrzyńskiego „Szczęście od ju- 
ra . 

Jutro pierwsza popołudniówka „Niebieskie- 
go ptaka". , 

We wtorek, 1,11, o godzinie 4 pp., w. Tea- 
trze na Pohulance pierwsze popołudniowe 
przedstawienie czarującego widowiska bajko- 
wego „Niebieski ptak". 

Ostatnie przedstawienie „Dzikiej pszczoły” 
dane będzie we wtorek 1.11, o godzinie 8 w., 
w Teatrze na Pohulance. 

ul. Ad. Mickiewicza Nr. 11. 

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
MIASTA WILNA 

Przyjmuje wkłady w złotych w złocie, dolarach i złotych obiegowych. 

Załatwia wszelkie operacje w zakres bankowości wchodzące. 

Za wkłady i ich oprocentowanie ręczy miasto Wilno 
całym swoim majątkiem. 
Zapewnia wkładcom tajemnicę wkładów, daje możność wycofania wkładów na każde żą- 

dąnie bez ograniczenia sumy, 

solidne optocentowanie. 

Suma wkładów w dn. 25 października 1932 r. wynosiła 

ZŁ. 4.762.016,81 
Dnia I kwietnia i 1 października każdego roku Kasa rozlosowuje wśród wkładców, posia- 

dających na książeczce oszczędności sumę 100 zł., 

20 premii po 500 złotych każda 
na łączną sumę 10.000 zł. rocznie. 

Dla dogodności wkładców Kasa czynna również w godzinach wieczorowych 

z Pas FT: NIN RO MENA SECAM T KIER. KIAZZK ZY SAT 

jų J A A V M O 

DOKTOR MEDYCYNY 

BORYS SZYRWINDT 
Eksportacja zwłok odbędzie się dziś o godzinie 1 p. p. z mieszkania 

ul. Wielka Nr. 19. 
O czem zawiadamiają pogrążeni w nientnionym smutku 

— Teatr muzyczny „Lutnia”. — Dziš przed 
stawienie popularne po cenach zniżonych „Wi- 
ktorja i jej huzar* operetka Abrahama z udzia 
łem Elmy Gistedt. 

Jutro z powodu święta, po cenach  ziiżo- 
nych dwa przedstawienia: o 4 po poł. melodyj 
na operetka „Księżniczka Czardasza“ Kaima- 
na z udziałem Elny Gistedt, o 8.15 „Wiktorja 
i jej huzar* operetka Abrahama. 

— „Widma“ St. Moniuszki i „Requiem* Mo- 
zarta w Sali Miejskiej (Ostrobramska 5). 

„Widma* podniosłe misterium muzyczne do 
Słów A. Mickiewicza, jedno z najgłębszych 
dzieł St. Moniuszki, zostanie wykonane w po- 
łączeniu z epizodami „Requiem* Mozarta, w 
dniach poświęconych czczeniu pamięci zmar- 
łych, tj. dziś, 31 bm., o godzinie 8-ej wiecz. i 
jutro 1.11 br., o godzinie 6 i 8-ej wieczorem. 

Tradycją uświęcone to widowisko ukaże 
się w wykonaniu Chóru Akademickiego USB, 
oraz artystów opery i dramatu pp. Wandy Hen 
drich, Janiny Surmorokowej, Niny Pekarówny, 
Adama Ludwiga, Marjana Bieleckiego i Eug. 
Olszewskiego. Reżyserja prof. Adama Ludwiga. 
Kierownictwo muzyczne spoczywa w doświad- 
czonych rękach dyr. Władysława Szczepańskie 
go. Bilety od 75 gr. do 1.20 wcześniej do na- 
bycia w kasie Kina Miejskiego od 10—2 1 od 
5-ej po południu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Głos pustyni. 

HOLLYWOOD — Dr Jekyll i Mr. Hayde. 

CASINO—Hotel studentów. 

STYLOWY — Zaklęta rzeka 

ŚWIATOWID— Ogród Allacha. 
PAN—Frankenstein. 

LUX — Ciebie tylko kocham. 
  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Złodzieje w kuźni. — Wczoraj, w godzi- 

nach wieczorowych nieujawnieni sprawcy prze 
dostalil się do kuźni przy ulicy Trakt Batorego 
nr 44 i skradli stamtąd różne rzeczy wartości 
ponad 150 zł. 

— SKARŻY SYNA. — Na 3 posterunek po- 
licji (na Zarzeczu) zgłosił się Franciszek Tusza 
(Zarzecze 22) i zameldował, iż z mieszkania 
jego skradziono różne rzeczy. O popełnienie 
tej kradzieży podejrzewa swego syna Wacława, 
który zbiegł w niewiadomym kierunku. Poli- 
cja wszczęła poszukiwania. 

FAŁSZERSTWO WEKSLI. 
Aresztowany został mieszkaniec Wilna 
Sergjusz Gurjanow, oskarżony 0 fał- 
szerstwo weksli. 

Jak się okazuje, Gurjanow zgłosił się 
przed dwoma dniami do mieszkańca ma- 
jatku Zyngi pod Niemenczynem, Zyg- 
munta Rekša i zażądał od niego wykupie 
nia weksla rzekomo podpisanego przez 
niego na sumę 300 zł. Obejrzawszy oka- 
zany weksel p. Reks przekonał się, że 
podpis na wekslu jest podrobiony. © 
spostrzeżenia swojem zameldował poli- 
cji w wyniku czego nastąpiło aresztowa- 
nie Gurjanowa. 

Aresztowanego przekazano do dyspo- 
zycji władz sądowo-śledczych. 

— OBŁAWA POLICYJNA. — Ubiegłej n0- 

cy funkcjonarjusze wydziału śledczego prze” 
prowadzili obławę w melinach złodziejskich i 
różnych podejrzanych łokalach. Zdołano za- 

trzymać kilku oddawna poszukiwanych złodziei. 

Wszystkich zatrzymanych dzono w aresz- 

cie centralnym do dyspozycji władz sądowo - 
śledczych. 

POLSKI ZAKŁAD: ELERTROTECHNICZNY 

ELEKTROFON 
inž. S. KUBILUS 

Nowoczesna stacja ładowania akumulatu- 
rów (dostawa bezpłatna) 

Instalacje siły, światła radjs. 

Wykonanie pierwszorzędne. 

m Poznańska 2, róg Wileńskiej, 
je . 1420. Przyst. autob. /. Nr. 2 Mała 

Pshulanka — Poznańska. 

   

          

    

      

Telefony: 17—73, 15—70, 15—71, 

Po królkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł w wieku lat 46 

   

  

     

    

     
Żona, córka, siostry. 

teściowa. szwagrowie ! krewni. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
  

„HOTEL STUDENTÓW" — „CASINO* 
Turżański (Rosjanin. na emigracji) zapre- 

zentował się dobrze jako reżyser w „Trójce 
„Hotel studentów zrobiony, jest również 

ze znajomością rzeczy. Na tle beztroskiego 
cia studenterji parsykiej rozwija się problen: 
macierzyństwa. Film więc ma dwa niejako obli 
cza. jedno — to coś w rodzaju reportażu z ży 
cia quartier latin, drugie — to subtelne uj 
zagadnienia wolnej miłości, która przekształca 
się i szlachetnieje pod wpływem macierzyństwa 

Dużo dodaje obrazowi naturalna i niewymu 
szona gra aktorów. Główni wykonawcy —- Lis+ 
sette Lanvin, Cristian Casadesus i Raymond Sal 
le są nieznani naszej publiczności, lecz debiutem 
swym przedstawili się wcale interesująco. 

Bezpośredniość wrażenia dużo zyskała na 
tej poniekąd anomimowości aktorów. jest to 
jeden z postulatów "francuskiej awangardowej 
sztuki filmowej, która w przeciwieństwie do 

amerykańskiego systemu gwiazd wysuwa grę 
zespołu, grę skojarzeń i wyrazistość monia- 
żu. ы 

Film z głośną gwiazdą fascynuje raczej na- 
zwiskiem tej gwiazdy, podczas gdy same wer- 
tości filmowe są tu na planie drugim. 

Rzecz naturalna, iż film zrobiony i zmonto- 
wany przez zdolnego reżysera i ozdobiony ia- 
kąś gwiazdą lubianą przez publiczność, będzie 

długo jeszcze miał powodzenie, bo da zarow- 

no wartości czysto filmowe, jak również przy- 

ciągnie wielbiceli i wielbiciełki danego „Я- 

bienca“. Czy awangardzišci pojdą na ustępstwa 

i wprowadzą częściowo przynajmniej system 

gwiazd — niedaleka przyszłość pokaże. Jak do 

tychczas, — wytrwale dążą do nastawienia 

gustu publiczności w kierunku czystej sztuki 

filmowej. z = 

Wracając do obrazu, zaznaczyć należy, i 

przy licznych zaletach ma on jednak dość po- 

ważną usterkę w dekoracjach, szczególnie 1mi 

tujących plener. W filmie współczesnym jest to 

duży błąd. 
Dodatki nadprogramowe przynoszą prze- 

gląd „Fox'a“ i groteskę rysunkową z. Betty, 

Bimbo i Koko — (też gwiazdy!) — Tad. С. 

Radjo wileńskie 
PONIEDZIAŁEK, dnia 31 października 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor. i 

czas. 
15.05: dzien. 

15.10: Audycia dla dzieci starszych: 

1) „O pėlnocy“ opow. Cioci Hali. 2) Aud. 

dla młodzieży: „Pierwszy maid samochodo- 

wy przez Saharę" — pog. wygł. Edmund 

de Mezer. 
1540: Komunikat 
1550: Muzyka z plyt — 
16.15: Lekcja francuskiego, 
16.30: Laureaci konkursu 

Śpiewalka* (płyty). 
16.40: „Socjalizm niepodleglościowy w 

Polsce" — odczyt — wygł. WI. Malinow- 
ski. х 

17.00: Koncert. 
17.55: (Program na wtorek. 
18.00: Muzyka. 

18.30: Audycja. 
19.00: „Zagadnienie 

odczyt litewski. 
19.15: Wil. kom. spomtowy. 
19.30: „Na widnokręgu”. | 
19.45: Pras. dziennik radjowy. 
20.00: Koncert. 
21.10: Kom. Wiad. sport. Dod. 

dzien. sprtowego. 

21.20:. Konieert. 
22.00: Skrzynka: techn. › 
22.15: Miuzyika (tam, 
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ĄDAJCIE I 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
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grodźięj /ka 
— Potine posiedzenie prezesów frakcji ra: 

dzieckich. — Kilka dni temu prezydent miasta 
p. Maurycy O'Brien de Lacy był w  Urzędzi 
Wojewódzkim w Białymstoku. Według krążą- 
cych pogłosek p. prezydent omawiał w 
łymstoku sprawy dotyczące naszego sainoreq 
du. 

W związku z tem p. prezydent zwołał ken- 
ierencję prezesów poszczególnych irakcji radzie 
ckich. Konferencja ta, która miała charakter 
poufny, odbyła się w ubiegły czwartek. 

— Nielegalne plantowanie tytoniu. — Na 
terenie naszego powiatu jest dość rozpowszech 
nione plantowanie przez rolników tytoniu *bez 
zezwolenia odpowiedriich władz. 

Drobni rolnicy dla paru kilogramów bar- 
dzo lichego tytoniu narażają się na znaczne ka 
ry w wypadku ujawnienia nielegalnego plau- 
towania tytoniu, którer kilkakrotnie przewyż- 
szają wartość zakwestjonowanego tytoniu. 

Ostatnio władze skarbowe dokonały szerę- 
gu rewizyj na terenie gmin: Żydomia i Jeziory, 
wynikiem których była konfiskata kilkudziesią 
ciu kg. liści tytoniowych. 

Skonfiskowany tytoń, ze względu na bar- 
dzo niski gatunek, przedstawia bardzo matą 
wartość dla Poi. Monopolu Tytoniowego, jed- 
nak rolnicy, u których został skoniiskowany, 
będą zmuszeni zapiacić zgtaczne kary. 

— Podrabianie wódek. — Brygada lotna 
kontroli skarbowej zainteresowała się restaura- 
cją J. Piniasza w Skidlu, o którym od pewnego 
czasu chodziły wieści, że sprzedaje fałszowa- 
ną wódkę. 

Przeprowadzona w tych dniach rewizja po- 
twierdziła powyższe przypuszczenia. 

Znalezione fałszowane wyroby wódczart 
skonfiskowano, a Piniasza pociągnięto do od- 
powiedzialności. 

— Dziwna uczciwość. — Jedno z pism gro- 
dzieńskich podaje następujące zajście, które 

   

    

     
  KINA P. T. K. TEL. 214 

ESET DST БОНИБЫЛАСИЗЕЕТИННЕ 
Początki seansów: 18.15, 20.15 i 22.15 

Bźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pecztowa 4. 
Dziśl LIANA HAID, IWAN PETRO- 

WICZ i GEORG ALEXANDER 
w czarnjącym przeboju dzwiękowym 
o miłości, zdradzie i pięcnych kobie- 
tach w stolicy zabaw Wiedniu p. t. 

„Bal w operze” 
A abaiius jednej nocy. — Bał ma- 
skowy. — Namiętne npajające tango. — 
Miłość mężatki i... ten trzeci. 
Tango „Ssnts Lucia* i walc angielski 

„Mnzyka taniec i noc", 
wstęp Od gr. 

DBźwiękowiac 
Kine „Ą POL LC" 

Beminik. 26. 
Dziś! Wstrząssjący dramat życiowy o 
niebywale mocno napiętej akcji i kon 

flikcie p. t. 

„Rozwódka” 
W rol. gł: Norma Shearer, Conrad 
Nagei, Robert Montgomery oraz 
Chester Morris. Za zdradę — rorwćd 
czy przebaczenie? Oto pytsnie, na któ- 
re odpowiedź znajdiecie w „Rozwód- 
se”, „Rozwódka" to ostatnia kreacja 
Normy Shaarsr odznaczona pierwszą 
nagrodą na koniursie gry aktorsk'ej 

w Ameryce 

KIRO „PALACE“ 
Grzaszk. iš. 

Dziś! Posągowa płękność 

Marcelia Albani 
młodzieńczy Wilii Fritsch 

w dramacie miłości i śmierci p t. 

„Giictyna” 
WSTĘP OD 49 GR. 

  

    
        

        

        

     

         

        
        
          

   
  

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATSWIDŁ 
GRODNO, Brygidzka 2. 
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WACŁAWA WALICKA 

Na pogr 
Gdy Mikoła po długiem błądzeniu w 

obcem mu Wilnie, wreszcie trafił do saii 
w klinice, gdzie miała znajdować się je- 
go Marusia, wydało mu się, że nigdy 
jej nie pozna, bo wszystkie chore były 
jednakowo ubrane w  chałaty białe, i 
wszystkie łóżka podobne do siebie — na 
łóżkach leżały podobniuteńkie do  sie- 
bie niewiasty, tyłe tylko, że jedne były 
stare, a inne młode, I szedł tak w nie- 
pewności za siostrą szpitalną, aż ktoś 
go z boku zaczepił. I poznał odrazu swo- 
ją Marję, po długich, jasnych  warko- 
czach, które jeszcze się dłuższe mu te- 
raz wydały. Nie obcięli jej włosów — 
nie, ulitowali się, bo były takie piękne. 
Teraz stała Marja obok i wstydliwie 
patrzała to na Mikołę, to na siostrę. Sio- 
stra aż się roześmiała z zawstydzenia 
Marii. 

ENA Sk IKOS K a WBO GZ 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

Początsk seansów 
o g. 615, — 8, — 10, 

Nalwspanielszy fiim sezonu!!! 
Potężny dźwiękowiec 100 proc. osnuty na tie znanej afery 

szpiegostwa rosyjskiego w Austrji 

Afera pułkownika Redla 
film mówiony po czesku 

SKLEP RADJOWY „„KLINAERĘS 
Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

—-POLECA 

za 190 Zł. 
3-lampowy (Philips'a) odbiernik radjowy, z lampami, 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 
i sprzętem autenowym 

NA 19 Miesięcy Po 10 ZŁ. 

miało się zdarzyć przed kilku dniami w Grod- 
nie. 

Pewna znana firma w Grodnie 
przez swą pracowniczkę weksel 
do jednego z mic 
płacił nie całą 
ści 200 zł. 

Po paru dniach wypłacając resztę należno- 
ści z weksla, kasjer zapomniał 0 uprzednio wy- 
płaconych 200 zł. i wypłacił całą sumę, na któ 
rą weksel opiewał. 

Po pewnym czasie spostrzeżono w banku, 
że uskuteczniono wypłatę o 200 zł. zaduzo i 

posłała 
do dyskonta 

  

  

tylko a conto w wysoko- 

zwrócono się do firmy, która podjęła z dys- 
konta wekslu te 200 zł. nienależnych sobie. 
Firma odpowiedziała, że nie wie o żadnych 
200 zł., ponieważ pracowniczka, która zanio- 
sła weksel do dyskonta, przyniosła sumę 1ćw- 
ną z wartością wekslu. 

Po pewnych pertraktacjach niesumienna pra 
cowniczka zgodziła się zwrócić 150 zł, o ile 
bank się zgodzi, że 50 zł. sobie zatrzyma. 

Ciekawi jesteśmy, która to znana firma to- 
leruje u siebie pracowników, którzy w ten szo 
sób rozumieją zwykłąą uczciwość kupiecką 

  ООа 

  

— PRZYJĘCIE U IP. WOJEWODY 
ŚWIDERSKIEGO. W dniu 29 b. m. v. 

wojewoda Świderski przyjął wicedyrekto- 
ra Oddziału Banku Gospodarstwa Ksrajo- 
wego w: Wiliniiie, 

ZEBRANIE W SPRAWIE ŚWIĘ- 
TA 11-GO LISTOPADA ь 

MW dniu wczorajszym odbylo się zebra- 
mie porozumiewawcze w sprawie uroczy- 

stości 11 listopada. 
Przybyło około 80 osób ze wszystkich 

warstw i sfer, wyzniań i narodowości, or- 
ganizacyj ii związków społecznych. Prze- 
wodnictwio zebrania objął p. Starosta Win 
czewski, w prezydjum zasiedli: ks. Kano- 
nik Jan Wędkiewicz, i prezes Muraszko. 

Po ukonstytuowaniu się Komitetu Wy- 

(konawcz. z p. stanostą Winiczewskim ma 
'czele, rozpoczęły się jego obrady. Posta- 
mowiono zorganizować święto 11-go listo- 
pada w. sposób jaknajbardziej uroczysty. 
W dzień poprzedzający święto odbędzie się 
capstrzyk orkiestry policyjnej. 
Dniat 11 listopada rozpocznie się uroczy- 
stość od mabożeństwa w  świątymiach 
wszystkich wyznań, po nabożeństwie zaś 
defilada: onganizacyj P. IW. 1/W. F., przy- 
czem na rymku wygłoszone zostanie prze- 
mówienie. Wieczorem odbędzie się aka- 
demja na program której złożą się: Słowo 
wstępne, hymn marodowy odegrany przez 
orkiestrę policyjną, odczyt okolicznościowy 
wygłoszony: prizez pułk. Eile z Warsz., gra 

solowa: na skrzypcach, chór młodzieży, og- 
nisko hancerskie. 

Pozatem sprowiadzony zostanie na ten 
dzień specjalny film z Wamszawy (seans o 
godz. 15-tej). W! końcu odbędzie się no- 
iwa dla Nowogródka impreza, a miamowi- 
cie kino uliczne, o czem jeszcze szczegó- 
łowo pogadamy. 

— POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ KO- 
MISJI ZIEMSKIEJ. - W dniu 28 b. m. od- 
było się w! Nowogródku, w' sali recepcyj- 
nej Urzędu Wiojewódzkiego posiedzenie O- 
kręgowej Komisji Ziemskiej, poświęcone 
mozpatrzeniu szeregu spraw. bieżących ko- 
misji. 
DARPA TAR TRZY TOOK IRS ZAE WEAR › 

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie, 

   
        

  

        
     

           wstęp od 75 gr. 
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aniczu 
„No, czekałaś, czekałaś, a teraz się 

nawet przywitać ze swoim narzeczonym 
nie chcesz. A wy też milczycie, może nie 
chcecie już swojej Marji — co? — do- 
dała przekornie młoda siostra, widząc 
zapatrzenie i zachwyt Mikoły. „A wie- 

cie — wasza Marja już jest zupełnie 
zdrowa — możecie ją zabrać*— 

Tu dopiero ożywił się Mikoła: „Moż- 
na, znaczy się, wypisać się? Może i 
dziś do domu jechać — tak?'. „Może, 
może — śpieszycie się widzę. A może 
Marja woli został — co? Może i tu u 
nas służbę znaleźć — już jej obiecał cio- 
ktor naczelny, gdy jakoś długo na list 
jej odo was odpowiedzi nie było”, zno- 
wu figlarnie rzekła siostrzyczka, patrząc 
na Marję. „Nie, panienko, już lepiej bę- 
dzie, gdy ona, znaczy się, ślubną żona 
mi będzie, rzekł z uśmiechem Mikoła, 
obejmując Marję wpół, „tak już sądzo- 

cowych banków. Bank wy- “ 
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— POSIEDZENIE WIYDZIŁU WOJE- 
W6ÓDZKTIEGO. W dniu 29 b. m. pod pnze- 
wioldmietwem p. wojewody Świderskiego, 
      

merze. 

  

— KOMITET OBCHODU 1d1-GO Li- 
STOPADA. — Odbylo się tu zebranie or- 
ganizacyjne Komitetu Obchodu 11-go Li- 
stopada, na którem meybrano prezydjum о- 

raz wyloniomo sekcje: obchadową i finan- 
sową. Program obchodu zapodamy osobno. 

— NIE SPARTA, LECZ POCZTOWY 

KLUB SPORTOWY. — Onegdaj donosiliś 
my” o wspaniałem zwycięstwie drużyny pił- 

ki nożnej Sparta mąd WIKS. 80 pp., który 
w roku ubiegłym w zawodach piilki nożnej 
zdobył! drugą magrodę przechadnią o misie 
rzostiwo m. Słonima. 

Dzisiaj informują nas, że zespół grają- 
cy z 80 pp. nazywa się nie Sparta lecz „Po 
eztowy: Klub Sportowy”, co miniejszem dla 
ścisłości prostujemy. 

— TWÓRCZY WYSIŁEK MAGIST- 
RATU. — W! dniu 28 bm. w Słonimie zo- 
stała oddana do użytku publicznego nowo- 
wyjbudowama ulica im. Żwirki i Wigury, 
łącząca ul. Piłsudskiego z szosą przy ko- 
szarach garnizonu. (Ważna ta arterja. ko- 
munikacyjna, tonąca w błocie do niedaw- 
ma, mimo że łączyła (tak wiażne i ruchliwe 
punkty, jak garnizon miejscowy ze stacją 
kolejową i składami, nzeźnię i tangowicę 
miejską z miastem. Burmistrz miasta p. 
inż. Michalski, przeprowadzając koncepcję 
damia pracy w walce z bezrobociem, za- 
miast stosowania zasiłków czy posiłków, 
wiłączył i budowę tej drogi do ogólnego 
planu robót. A robota była: duża, jeżeli się 
zważy, że dnoga ta, długości półtora km., 
biegnie przez (tereny bagniste i nisikie, a 
samych robót ziemnych mależało wykonać 
do 10.000 m. kub., 2 mosty o rozpiętościach 
19 i 18 m. w świetle, znaczne wzmacnianie 
skarp itd. Samego bruku wykonano do 13 
tysięcy m. kw. Koszt budowy tej drogi do- 
sięga 30.000 złotych, co nie jest wiele na 
teni rozmiar robót. Zdobycie potrzebnych 
ma ten eel pieniędzy kosztowało zarząd mia 
sta wiele wysiłku i dużych zabiegów. 

Opłata 6000 dniówek bezrobotnym, 
pracujących przy tej drodze, to w obecnych 
warunkach jest dużym wysiłkiem, tembar- 
dziej, że jednocześnie prowadzono pozatem 
budowę 2-ch mostów przez Szczarę. Jasno 
wytknięty: cel i energja: doprowadziły bu- 
dowę drogi do końca. 
, Miasto zyskało szeroką, piękmą ulicę 
i ważną arterję komunikacyjną. 
: W czasach depresji i ogólnego zastoju 
żywa myśl skierowalła duży wysiłek do 
twórczej prący, zamiast tracić go na ро- 
moc wątpliwej moralnej wartości. Nietyl- 
ko magistrat zaslužyl sobie na prawdziwą 
wdzięczność i uznanie mieszkańców, ale 
ten „wyczyn'* Słoniima na baczną uwagę 
i naśladownictwo innych. 

W dniu otwere drogę zwiedzali p. 
siamosta E. Košlacz, żywo : 
tą budową i mie « 

   

   

  

   

   

    

    

  

pow. (PP. komisar 
ń udzielał burm. 

Michalski i vicebunmii 

Florek, zaś wy- 
z miasta inž. K. 

Iz p. Piasecki. 

  

— PTASZEK ZOSTAŁ SPŁOSZONY. 
W nocy z 24 na 25 (b. m. nieznany spraw 
ca za pomocą wyjęcia szyby chciał doko- 
mać kradzieży: ma! szkodę  Swojatyckiego 

Lecz kiedy już miał wszystko zda je się 
gotowe, przeszkodziła. mu eśrka Swojatyc- 
kiego, która zbudziła siię. 

—OPŁACIŁO MU SIĘ, ALE ZATO 
NAUCZKA: ZAMYKAĆ DRZWI. W dniu 
25 bm. Dubasowej Pelagji, zamieszkałej 
pnzy ul. Szerokiej 59, w dzień, podczas nie- 
obecności: jej w mieszkaniu, coprawda nie- 
zamkniętego, skradziono 300 zł. gotówiką i 

„5 łyżek srebrnych. 
— DROBNA (KRADZIEŻ. £ukasz- 

czylk Liza zameldowała policji że 24 b. m. 
skradziono jej kolczyki i 25 zł. gotówką 
Łukaszczyk opdejrzewea o kradzież swą ko 
leżankę Grywczyk Lizę. 
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Ggłaszajcie się w Słowiel 
i ma bardzo dogodnych 

Tanie warunkach oryjądje ožio 
ACE SŁOWA i do wszyst- 

kich pism, 

3 

  

į Wielka 42, tel. 5-28 

AKTYWA 

  

Kasa i sumy do dyspozycji 
Papiery wartościowe własne 
Papiery wartościowe funduszu zasobowe2v 
Waluty obce własne 

Weksle zdyskontowane 
Weksle protestowane 
Požyczki: 

a) zabezpieczone hipotekami 
b) zabezpieczone wekslami i in. wartościami 
Pożyczki term. na zastaw papier waitośc. 
Pożyczki na remont domów 
Pożyczki na zobowiązania dłużne 
Korespondenci 
Ruchomości 
Zakiad Zastawniczy 
Różne 

Koszty Handlowe 
Należności wątpliwe 

Razem 
Weksle i dokumenty do inkasa 
Depozyty 

RAZEM 

Prezes Zarządu: 
(—) józef Korołec. 

    

BILANS $UROWY 
KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI MIASTA WILNA 

  

  

  

  

na dzień 1 października 1932 roku 

    

PASYWA 

403.633,63 _ Kapitał zakładowy 100.001— 
325657,44 Fundusz zasobowy 53.015,61 

6 660,— Wkłady: 4,736.506,37 
52.226,83 Rachunki bieżące (salda kredyt. otwar 

667 589,35 kredytu) 2221.62 
70.411,05 iśredyt udzielony Kasie na remont domów 181.270 — 

Zobowiązania inkasowe 1552 765,60 Różne 252950 1593.934,48 3146.700,03. Procenty i prowizje 353 027,17 
92.775,31 Należności Skarbu 4 333,79 

175 591,82 
55.187,— 
75 989,78 
32.782,59 

171 100,— 
21.467,89 

149.916,02 
20.— = 

5447.718,74 Razem 5447.718,74 
165.052,21  Rožni za inkaso 165.052,21 2527 028,18  Deponenci 2527.028.58 

8139.799,53 RAZEM 8139.708,53 

Dyrekcja: GŁ Buchalter: 
(—) Antoni Illinicz (©) Anatol Fried. 

EBETCZESZZZE CP TROWNZZETPOOCZ PORAZ OIOORE ZET TOS EOROGDÓROZK { 

(— ) Michał Gruzdz. 

  

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 
   

Film całkowicie zresiizowzny w Atryce, W rol. gi. uajwiększe gwiazdy ekranu poiskiego - 

NORA NEY, MARJA BOGDA, ADAM BRODZISZ, EUGEN. BODO 
WITOLD CONTI s... u. wansa. 

W tilmie udział biorą; Francuskie wojska kclonjaine,olziały spahisów, strzelców senegalskich oraz koczownicze płe- 
miona arsbskie, Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na pierwszy sesns ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15 

w dnie świąt, o g. 2 ej. Na premjere honorowe bilety nieważne. 

  

Dziś! GENJALNE ARCYDZIEŁO króla reżyserów nieiapornianego 
i „ŚPIEWAKA NIEZNANEGO" 

Turżańskiego 
twórcy „TRÓJKI 
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Jak żyją, stndenci Uniwersytetu w Paryżu, 
Nad program: Dodatki dźwiękowe między innemi groteska rysunkowc- 

śpiewna na temat myśliwski 
Początek o godz, 4, 6 8 i 10.15, w dnie Świąteczne o godz. 2 ej. 

Šadontdų" 
Ceny od 25gr. 

  

Dziśl 
Potężny arcyfilm pełen grozy 

i niesamowitości! 

To czega 

Świat jeszcze 
nie widziali 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 

  

  

  

   

  

      

Zadziwiające przežycia mlodego badacza, itė> 

sztucznego czlowieka - przestęp- 

cę! N-įbaruziej emocjonujacy i osobliwy film$ 

W rol. gł. następca Lon Chaneya BORIS KAR- 

LOFF i JOHN BOLES. Oglądanie tego fłmu 

zaleca się tylko ludziom o zdrowem sercu i 

silnych nerwach. Nad program dodatki dźwię 

kowe. Z powodu wysokiej wartości artystycz- 

nej filmu uprasza się o przybycie na począiek 

seansów: 4, 6. 8, i 10,15. Na 1-: seans ceny 

znižone. Passe - partout i bil. bezpł. bez- 

względnie nieważne 

    

     

  

  

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewiczs 11 

Dzi Film czarownych melodyj. Wielui 100 proc, dzwiękowiec frencuzki! wzruszający dremrat RZE 

CIEBIE TYLKO K 
W roli gł. urocza Mady Ciristians i piękny Hans Stuva Nad program; Atrakcje dźwiękowe 

OCHAŁEM 
Początek o godz. 4 ej, w dnie Świąt. o godz lej. 

  

Dźwiękowe kino 

BOLLYWOOD 
Mickiewicza „22 

tel, 15-28.   
Fiim. o którym mówi c.ły świat 

ER, 

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiine, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doszonali, odświeża, «- 
svwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spuhla. Wypadamie włosów, łupież. in- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do kax- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—38. 

W. Z. Р. 
  

  BIURO REKLAMOWE 

Stef. Grabowskiego 
w Wilnie Garbarska 1, tei. 82 
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   Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żełądka 

i jelit przyjmoje od 12 — 21 4—6   

    

no, znaczy się“. Marja milczaia, ale u- 
śmiechnięta i cichutka patrzała, jak w 
tęczę, w Mikołę, Wypadła jednak pewna 
trudność przy wypisywaniu się ze szpi- 
tala — okazało się, że Marja literalnie 
nic nie ma włożyć na siebie, więcej na- 
wet — nie ma nawet własnej koszuli -- 
tylko kliniczną, zostały tylko buciki z ra- 
ju bolszewickiego. Gdy bowiem  prze- 
chodziła granicę, miała w węzełku t1c- 
chę podartych szmat, mundur zaś bol- 
szewicki — oną wspaniałą bluzkę i 
spódniczkę — :a2em z nędzną bielizią, 
trzeba było pociąć na niej, bo stworzył 
się z niej jeden straszny skrzep krwi, 
gdy ją przeszyły kule bołszewickie. 

Opatrzył ją początkowo lekarz ma- 
łego pobliskiego miasteczka i kazał za- 
winąć w prześcieradło i w koc, i tak 
wysłano ją do Wilna, dzięki troskliwoci 
jakiejś pani, która właśnie do Wilna je- 
chała i dziewczynę nieprzytomną na rę- 
ce Pogotowia na stacji wileńskiej odda- 
ła. Marji groziła ciężka operacja, która 
musiała być dokonana natychmiast, więc 
odwieziono ją do kliniki uniwersyteckiej. 
Mikoła uśmiechnął się, słuchając tej opo 

po 266 leki. NeW zy POR 5 

Kwiatowa 7, tel. 14-25. 

wieści z usta samej Marji i 
dzisz, ja sobie mówił, że 
bie w jednej koszuli, a teraz i 

Ubranie musimy zaraz 
panienka powie nam, gdzie — pójdę 
kupię”. 

Panienka, czyli siostrzyczka kończy- 
ła właśnie dyżur, zabrała więc Mikołę, 
by mu dopomóc. Chciała coś z własnego 
ubrania dać Marji, ale Mikoła grzecznie, 
ale stanowczo odmówił. 

* * 

Późnym wieczorem jechali Marja 
Mikołą do wsi rodzinnej. 
tam tylko mogiły rodziców 
rzu, Mikoła babkę, o której 

* 

jednak myśl przelotna — zaraz 
powiedział, że musi się zgodzić. 

Stali w oknie wagonu i 
światła oddalającego się miasta. 

M 
BLJO 

oBUOTĘKY 

  

Skład Fartepianów, Plania, Eistarauaji 

<Ę K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Witno, Niemiecka 3, m. 11 

вЗ ЕННЕ _ 
Lekarze 
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Dr. Hanryłkiewiczowa 
Choroby skórne, lecze- 7 ogrodem owocowy!n 
nie włosów, kosmetyka 40 Sprzedania a 
lekarska i operacje ko ПНапу па posiadjošc 
smetyczne. wiejską. Subocz 32. 

Przyjm. 11. — 12; 5 —. > 
6 Wileńska 33 m. 1.— 
Z powodu wyjazdu na 
stałe do Warszawy w 
grudniu przerwie przy- 

  

Kurno 
1 SPRZEDAŽ 

2DOMY 
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POPIENAŚCIE 
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rzekł: „Wi- 

wziąłby cie- 
koszuli 

niema, za to są botinki. Ale botinki my 
tylko na drogę weźmiemy, a potem won! 

kupić — może 
i 

z 
Marja miała 

na cmenta- 
przelotnie 

pomyślał, jak to ona ich spotka. Była to 
sobie 

patrzyli na 
Cichł 

hałas miejski, cisza pól i lasów ogarnę- 
ła ich rozkosznie. Stali przytuleni do sie- 
vie, trzymając się za ręce, oparci o ra- 

1ęcia. 

    

„mę spuszczonego okna. Gdy mijali, uśpio 
ne wsie, Marja niecierpliwie „pytała, kis- 
dy dojadą. O wczesnym świcie wrześnio- 
wego ranka dojechali wreszcie. Gdy wy- 
siedli, dreszcz wstrząsnął Marją — pomy 

šlata o babce — czarownicy i jej miil- 
czącej niechęci do siebie — wiedziała 
dobrze, że ta niechęć nic dobrego nie 
wróży. Szli piechotą, senni trochę, okt- 
rzeni, ale ranek był słoneczny, ukośne 
promienie świtu kąpały się w bujnej ro- 
sie rannej, pokrywającej pola żółtego już 
owsa po obu stronach drogi. Weszli na 
miedzę, Marja zdjęła trzewiki i pończo- 
chy i, zwyczajem wiejskim, zawiązała 
w chusteczkę, zdjęła też piękną jedwab- 
ną chustkę, którą jej Mikoła kupił w Wil 
nie i złożyła z uszanowaniem do gru- 
bego papierowego worka, „Masz — po- 

trzymaj, Mikoła, umyję się rosą* i na- 
chyliła się nad owsem, strząsnęła bujną 
rosę na ręce kilka razy, a potem o Wa- 
wę miedzy wytarła, twarz mokremi rę- 
kami wytarła tak obficie, że aż krople 
zawisły jej na jasnych włosach i zrosi- 
ły trochę niebieską perkalową sukienkę. 

šmiejącemi Patrzała na słońce i Mikołę 

  

Assis, pi ANNO SIS ST e EE TRS 

Film, przewyższający w zystso doty.hczas widziane 

JEKYLL i AR. HAYDE 
wedlug giošnej powiešci L Stevensona w rol gi. geujalūy mistrz maski Fryderie March i Miriam Mopkins 

Podwójne zycie człowieka! Walka dobra i zła w duszy ludzkiej. Szczyt nzpięcia dramatycznego, errocyj i techniki 
Nati prosram: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o g, 4-ej ost. o g. 10.15 w dn świąt. o g. 2el. Ceny zniżose 

      

<Lekale k i "2, 

SRZIE ° 
Poszukui 

POTRZEBNE KIESZEARIE энуио он 
4 pozcjowe z wygo __ ż 
dami, nie na parterze, 
wśródmieś iu, w cenie Akuszerka - 
do 100 .ł miesięcznie pielęgniarka 
ŁaSkase zgłoszenia do obejmie opiekę nad 
redakcji dla W. choremi — Wielka 14 
a LL - M7. 

DO WYNAJĘCIA — Z 
MIESZKANIE -- ————-—- 
z 13 pokoi na Ipiętrz.  EAEĘEEEMM 8 

Zguby 
SRETTRYRZE cRERTBA 

  

   
Posady | А 

7 m * książkę wojskową wy- 
POTRZEB NA daną przez P. K. U. - 
wychowawczyni młods, Lida na imię Lecz 
inteligentne, prawidł. Romanowskiego recz - 
wo mówiące po po sku nik 1898_- unieważnia 
Dąb'owskiego 12 m. 3 się. 
Zgłaszać się cd4ejpp. — —————— — 

  

  

  

B CZTWEEGTAWARAA 

się oczyma, potrząsając wilgotną głową. 
„Słoneczno wysuszy”, — mówiła. Mi- 
koła patrzał na te dziewczęce  iigle i 
pobłażliwie uśmiechał się, wreszcie po- 
dał nosóweczkę, względnie czystą i 
rzekł: „Wytrzyj, już — idziemyt*. - 

Dochodzili już do wsi, gdy zdaleka 
zobaczyli babkę, która też wracała do 
wsi, ale od strony lasu. Niosła jakieś zio 
ła. Za chwilę się spotkają. Marja trwc- 
żliwie przysunęła się do Mikoły i spoj- 
rzała mu w oczy z niepokojem. Mikała 
miał w twarzy wyraz takiego zaciętego 
uporu — czuć było, że z ust jego przz 
spotkaniu padnie nie prośba, a rozkaz. 
Zrozumiała to Marja i raźniej robiło iej 
się na sercu. Mikoła rękę babce podał i, 
wskazując na Marję, rzekł: „Przywio- 
złem Marję — będzie nam pomagać w 
gospodarce. Dziś jeszcze dam na zapn- 
wiedzi w Wiezyniu, a za dwie niedziefi 
— wesele, I tak trzeba mi dziś iść de 
dworu“. : 

(DC NO) 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzy: ński. 
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