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POLSKO-NIEMIECKA 
UM04A ZBOŽOWA 

WYWIAD U PREZESA PAŃSTWOWYCH 
ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWO - 

ZBOŻOWYCH 

W związku z podpisaniem polsko-nieniiee 
kiej umowy w sprawie sprzedaży żyta, p. W. 
Przedpełski, prezes Państwowych Zakładów 
Przemysłowo-Zbożowych, który brał czynuy 
udział przy zawieraniu tego układu, w rozano- 
wie z przedstawicielem Ajeneji „Iskra'* wy- 
powiedział się co do jego znaczenia w sposób 
następujący : 

Wśród wielu czynników, które pizyczy- 
niają się obecnie do obniżenia cen żyta na ryn 
ku światowym, a tem samem na wewnętrznym 

rynka. polskim, wspomnieć należy o silnej kon 
kurencji państw eksportujących żyto. W prze- 
ciwstawieniu do pszenicy żyto wywożone jest. 
głównie tyłko przez kilka państw  enropej- 
skich, wśród których dominującą rolę odgry- 
wają — Polska, Niemey, Rosja Sowiecka, a 
poniekąd i Węgry. 

Z tego powodu już w r. 1930 została za- 
warta pomiędzy Polską a Niemeami t. zw. u- 
mowa żytnia, na której podstawie sprzedaż 
żyta polskiego i niemieckiego od lutego roka 
1930 do lipca r. 1931 była dokonywana. za 
pośrednietwem wspólnego polsko-niemieckiego 
biura sprzedaży. 

Już wówcżas była mowa o tem, aby dla 
porozumienia pozyskać również Rosję So- 
wieeką, sprawa ta jednakże stała się nieaktu- 
alna z ehwilę, gdy rząd niemiecki zdecydował 

się nieodnawiać porozumienia na rok gospo- 
darezy 1931 — 32. 

Katastrofalny spadek cen żyta, jaki za-- 
znaczył się w roku bieżącym, został niewąt- 
pliwie spotęgowany przez niczem nie ograni- 
czoną konkurencję polsko-niemiecką na ryn- 
kach -odbiorczych i sprawił, że rządy Polski 
i Niemiee postanowiły ponownie uzgodnić 
swą politykę wywozową w zakresie żyta. 

Nowopodpisana umowa nie stwarza jednak 

że wspólnego biura sprzedaży, ani nie ustala 

sztywnych kwot eksportowych, gdyż uznano 
zgodnie, że wystarczy gwarancja, iż eksport 

będzie w obu państwach scentralizowany i że 

obie centrale eksportowe będą uzgadniały sta- 

le swą politykę wywozową, a przedewszyst- 

kiem będą przestrzegały jednolite ceny mini- 

malne zarówno w stosunku do żyta, jak i 

mąki żytniej. Tego rodzaju konstrukcja umo-* 

wy ułatwia również ewentualne porozumienia 

z innemi państwami eksportującemi żyto. 
Byłoby błędem przypuszczać, że umowa 

polsko-niemiecka wywoła automatycznie zwyż 

kę cen żyta, jeżeli pozatem sytuacja na ryn- 

kach światowych nie ulegnie zmianie, w sze 
gólności zaś jeżeli nie będzie jej towarz; 

popyt na żyto w krajach odbiorczych. Nie 

ulega jednak wątpliwości, że umowa ta usu- 

wa dodatkowy, zbędny i szkodliwy czynnik 

miżkowy na rynku żytnim. 

Pozatem należy się liezyć z faktem, że w 

tej chwili znajdujemy się już przy końcu 

pierwszego półrocza roku e podarczego i że 

ujemne następstwa gwałtownej konkurencji 
znalazły już swój wyraz w ukształtowaniu się 
niezmiernie niskich cen i nastrojów  zniżko- 
wych na rynkach odbiorczych. Przełamanie 

tych nastrojów jest zawsze związane z trud- 

nościami. Dlatego też-— mojem zdaniem — 

poważne realne korzyści dla obu krajów bę- 

dą mogły się uwypuklić w całej pełni dopiero 

w przyszłym okresie gospodarczym, jeżeli i 

mowa na ten następny okres zostanie prze- 

dłażona. 

     

paliw Fodoaci Polk DJa 
WARSZAWA PAT. — W dniu 3 bm. od 

był się w stolicy 6-wy walny zjazd delegatów 

Federacji Polskich Związków Obrońców Oj- 
czyzny, połączony z obchodem 14-lecia FIDA- 

C-u. 
Zjazd poprzedziła uroczysta msza w koś-- 

ciele garnizonowym. Po mszy świętej nastąpi 

ło złożenie wieńców na grobie Nieznanego Żoł 

nierza. Imieniem FIDAC-u wieniec złożył o- 

becny prezes FIDAC-u p. (ustaw  Cadere, 

poseł pełnomocny Rumunji, imieniem Federa- 

cji — prezes gen. dr. Górecki. 

O godzinie 11.45 w sali Rady Miejskiej 
zebrali się delegaci Federacji PZOO z całej 

Polski, Na zjazd przybyli: p. marszałek Se- 
natu Raczkiewicz, prezes NIh gen. Krzemień 

ski, minister Schaetzel, przedstawiciele 
państw obcych z ambasadorem Laroche, wi-- 

ceminister spraw wojskowych gen. Składkow 

ski, dowódca O. K. gen. Jarnuszkiewicz, atta 

che wojskowi państw obcych, przedstawiciele 

władz z wicewojewodą  Ołpińskim, weterani 

1868 roku. 

O godz. 12 przy dźwiękach hymnu narodo 

wego, w towarzystwie p. premjera Jędrzeje- 
wicza przybył Prezydent Rzeczypospolitej Ig 
nacy Mościcki, zajmując miejsce w fotelu, 
przed stołem prezydjalnym. Obok zasiadł p. 
premjer Jędrzejewicz. W pierwszym rzędzie 
zasiedli dostojnicy państwowi, przedstawicie- 
le państw obcych oraz pani premjerowa Ję- 
drzejewiczowa. W prezydjum zjazdu zasiedli 

prezes FIDAO-n minister Cadere, prezes Fe- 

deracji gen. Górecki, marszałkowa Aleksan- 
dra Piłsudska i inni, Za stołem prezydjal-- 
nym ustawiły się poczty sztandarowe organi- 
zacyj b. wojskowych zrzeszonych w Federa- 
cji. 

Zjazd otworzył prezes Federacji gen. Gó- 

recki, który na wstępie powitał p. Prezydenta 
P. premjera, oraz dostojnikow państwowych, 

przedstawicieli państw obcych i zebranych 
gości, wznosząc okrzyk na cześć p. Prezyden- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

Druga tura wyborów w Hiszpanii 
Olbrzymie rozmiary agitacji. — „Niech żyje król Alfons XII" 

PARYŻ PAT. — Z Madrytu dono-- 
szą: 

W 12 prowincjach Hiszponji odbywa 
ja się dziś ponowne wybory, mające na 
celu powołanie w drodze balotažu 95 po 

słów do Kortezów. 
Atmosiera polityczna niezwykłe na- 

prężona. W ciągu 15 dni ministerstwo 
spraw wewn. trzymało kraj w niepewno 
ści co do rezultatów pierwszych wybo-- 

  

Litwinew w Rzymie. 
DŁUGA I SERDECZNA ROZMOWA Z  MUSSOLINIM 

RZYM PAT. — Mussolini przyjął w 

niedzielę w południe komisarza ludowe-- 

go spraw zagranicznych Litwinowa i od 

był z nim długą i serdeczną rozmowę. 

Szef rządu włoskiego i  Litwinow 

omówili zagadnienia polityki zagranicz- 

nej, zatrzymując się w szczególności na 

Groźny orkan nad 
MOSKWA PAT. — Do Moskwy nadeszły 

wiadomości, dotyczące orkanu nad morzem 

Czarnem i Kaspijskiem. W porcie Noworo- 

syjsk zerwał się z kotwicy, rozbił się o mo- 

loi zatonął statek angielski. Załogę uratowa 

no. Liczne statki w portach czarnomorskich 

zostały zerwane z kotwicy i uniesione w peł 

ne morze. 

omiędzy Pothi i Batumem morze wyrzuci 

ło na brzeg dwa rozbite statki sowieckie — 

„Podwig'* i „Siergiej''. 

Na morzu Kaspijskiem kilka okrętów o0- 

siadło na ławicy piasku. Akcja ratunkowa 

KA UTENOS AI LO SBD 

Podpisanie jugosłowiańsko-turetkiego paktu o nieagresji 

sprawach, dotyczących bezpośrednio Ita- 

11 1 ZSRR. Rozpatrywano możliwości 

poprawy ogólnej sytuacji politycznej w 
duchu paktu przyjaźni włosko - Sowiec- 

kiej. Obaj mężowie stanu uznali, iż nale- 

ży w jak najkrótszym czasie dokonać wy 

miany dokumentów ratyfikacyjnych. 

morzem Czarnem 
wtoku. Szczególne spustoszenia wyrządził or 

kan w okolicy Baku, przerywając komunika- 

cję kolejową na przestrzeni Baku — Batum. 

rów. Dopiero w nocy w sobotę ogłoszo- 
no oficjaine wyniki wyborów z dnia 19 
listopada. 

Według wykazów urzędowych, prawi 
ca zdobyła 171 mandatów, centrum 145, 
jewica 61. Kortezy mają liczyć 473 pos-- 
łów, wobec czego postanowiono dziś do 
konać wyborów uzupełniających 95 pos- 
łów. Agitacja wyborcza przybrała olbrzy 
mie rozmiary. 

W całym kraju roziepiono mnóstwo 
afiszów. Ulice miast pokryte zostały ode 
zwami, rozrzucanemi z samolotów. Uka- 
zały się również w Madrycie i więk- 
szych miastach transparenty wyborcze 
na gmachach, fontannach i pomnikacn. 
Wśród napisów nie brakło hasła: „Niech 
żyje Alfons ХИ!“. ) 

Donoszą o towarzyszących akcji wy- 

borczej aktach terroru. W małej miejsco 

wości Kuentza zabici zostałi dwaj mło- 

dzieńcy, należący do ugrupowań prawi- 

cowych. W Barcelonie i Walencji rzu- 

cano bomby. 

Marsz głodnych na Peryż 
Komun'ści pragną upiec swoją pieczeń 

PARYŻ. PAT. Przed kilku dniami z pół- 
nocnych okręgów Francji wyruszył kierując 

się na Paryż pochód głodnych, złożony z kilku 

niewielkich grup bezrobotnych. 

Komuniści paryscy, chcąc wykorzystać 
sytuację dla swych celów, ogłosili dzisiaj we- 

  

Čin aidas 
  

  

W tych dniach podpisany zosta: w Biało- 

grodzie jugosłowiańsko-turecki pakt o nieagre- 

sji. Zdjęcie przedstawia ministra spraw zagran. 

    И 

%а Rzeczypospolitej i Pierwszego Marszaika 

Polski Józefa Piłsudskiego. Okrzyk ten pod-- 

chwycony został przez zebranych z entuzjaz- 

mem. Następnie gen. Górecki wygłosił przemó 

wienie z okazji zjazdu, w którem m. in. za- 

znaczył, iż. w pracy swej sfederowani obroń- 

cy Ojczyzny idą wiernie i wytrwale za wska 
zaniami Wodza Naczelnego Marszałka Piłsud- 

skiego z 18 paźdz. 1920 roku:. 
„Ziemia ta, strudzona siewem krwawym 

wojny, czeka na siew pokoju, czeka na tych, 
co miecze na lemiesze zamienią''. 

W ten sposób — mówił gen... Górecki -- 

komendant nakazał nam pracę w trzech kie- 
runkach, t. j. nad utrwaleniem potęgi Rzeczy 
pospolitej militarnej, materjalnej i kultural- 
nej. To też w myśl jego rozkazu praca Fede- 
racji PZOO w tych 3 właśnie rozwija się dzie 
dzinach. Jako najgłówniejsze zadanie Federa 
cja postawiła sobie pracę nad utrzymaniem 
sprwności bojowej oficera, podoficera i sze- 
regowca rezerwy. Rezultat tej pracy przedsta 
wia się w ten sposób, iż w Polsce jest zorga- 
nizowanych obrońców i obrończyń Ojczyz- 
ny 600.000, zczego 100.000 w szeregach przy 
sposobienia wojskowego.- W świetlicach Fe- 
deracji wre praca wychowawcza, mająca na 

celu jasne sprecyzowanie stosunku obywatela 
do pństwa, w myśl hasła: „Wszystko dla pań 
stwa i jego mocarstwowego stanowiska w 

świecie '. Odbywając swój walny zjazd w 
dniu dzisiejszym, Federacja obchodzi również 

ł4-tą rocznicę Światowej organizacji FIDA- 
O-n. Jako prezes tej organizacji w ubiegłej 
kadencji .gen. Górecki odwiedził kolegów - 
kombatantów w 9 krajach, co pozwoliło mu 
stwierdzić, jak w ciągu ostatnich lat wzrósł 
prestige Polski w opinji świata. 

W imieniu rządu witał zjazd wiceminister 
spraw wojskowych gen. Składkowski. Następ 
nie wygłosił przemówienie powitalne prezes 
FIDAC-u minister pełnomocny Rumunji Ca- 
dere. ończąc swe przemówienie minister Cade- 
re powiedział: 

Jugosławii Jewticza i ministra spraw zagr. Tur- 
cji Ruszdi Beja, podczas podpisywania paktu. 

r 

[ 

  

Jesteśmy zawsze ci sami, zawsze niewzru- 
szeni, w naszej wierze, ufni w naszą siłę, któ 
rą jest przedewszystkiem triumfem siły du- 
cha, solidarności i poświęcenia. "Tej to sile 
moralnej, nieuchwytnej, a jednakowoż tak po 
tężnej, która ożywiała również i was, legjo- 
nistów polskich, składam-dzisiaj hołd. Sojusz 
nicy uznali w was prawdziwych towarzyszów 
broni i jestem przekonany, że będę wyrazi-- 
cielem uczuć wszystkich, ас nasze pełne 
czci pozdrowienia Pierwszemu  Legjoniście, 
Marszałkowi Piłsudskiemu. Niech żyje Pol- 
ska!““, 

Orkiestra odegrała hymny narodowe 10 

państw, sfederowanych w FIDAC-u, których 
zebrani wysłuchali stojąc. 

Ostatnie przemówienie wygłosiła przedsta 
wicielka sekcji żeńskiej FIDAC-u pani dr. 

Regina Danysz - Fleszerowa. Na zakończenie 
oficjalnej części zjazdu p. Józef Węgrzyn wy 

powiedział dwa wiersze ze zkiorów poety 1e- 
gjonowego Ś. p. por. Mączki, 

Po południu dalsze obrady zjazdu toczyły 
się w świetlicy Federacji. uazielono absolu- 
torjum ustępującemu zarządowi i . wybrano 
nowy zarząd główny, komisję rewizyjną i 
sąd koleżeński. 

Przy wolnych wnioskasch uczczono przez 
powstanie pamięć kapelana oboźnego Fede- 
racji śp. biskupa Bandurskiego i uchwalono 
poprzeć akcję komitetu wileńskiego, który dą 
ży do przeniesienia zwłok biskupa z podzie-- 
mi katedralnych do sarkofagu, który będzie 

ustawiony w nawie katedry, oraz do wyda- 
nia dzieł wielkiego kapłana - patrjoty. 

Po zakończenin zjazdu odbyło się posie- 
dzenie zarządu głównego, który dokonał wy- 
poru prezydjum Federacji. Prezesem został 
gen. Roman Górecki, wiceprezesami: pani 
Marszałkowa Piłsudska, rtm. Józef Ryszkie- 
wicz, wojewoda Kościałkowski, dyr. Dziadosz 
pos. mjr. Wagner i przedstawiciel Związku 

Podoficerów Rezerwy, sekretarzem general- 
nym pos. Walewski. 

zwanie do klasy robotniczej, w: którem nawo- 
ływali do uroczystego powitania maszerują- 
cych. Istotnie od południa na wszystkich 
butwarach paryskich można było spotkać gru- 
py, udające się na miejsce spotkania. | 

Stadjon w St, Denis pod Paryżem wkrótce 
został zepełniony. Obliczają, że w maniiestacji 
wzięło udział około 10.000 osób, przeważnie 
komunistów. Nieśli oni czerwone sztandary, Śpie. 

«wając pieśni rewolucyjne. 
Po przybyciu głodnych z północy odbył 

się meeting. Posterunki policyjne, ustawione 
na rogatkach paryskich, nie dopuściły pochodu 
do stolicy. Na meetingu w St. Denis wybrana, 

została delegacja, która przedłożyć ma swe 
postulaty Izbie Deputowanych. 

W międzyczasie głodni byli podejmowari w 
ratuszu w St, Denis honorową lampką wina. 
Manifestanci powrócii do Paryża wieczorem. 
incydentów nie było. 

graniczne 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane 

Pisma angielskie 
0 Marszałku Piłsudsk'm 

LONDYN. PAT. Dwa londynskie pisma 

niedzielne ogłaszają dłuższe wywudy  poświę- 

cone Marszałkowi Piłsudskiemu z racji przypa- 

dającej 66-tej rocznicy jego uródzin. 

„Observer“ pisze: „Obecnie po 15 latach 

Marszałek Piłsudski z dumą spogładać może 

na swoje dzieło. Kraj jest co prawda wciąż je- 

szczę biedny, ale, nie wdając się w żadne ry- 

zykowne piany, Polska ma tyle, ile jej trzeba, 

aby przetrwać aż nadejdą lepsze czasy. Organi. 

zacja została doprowadzona do stanu doskona- 

łego, Koleje polskie są najlepszymi na konty- 

nericie europejskim. Polski handel zagraniczny 

rożwinięto na cały świat. Spory wewnętrzno - 

polityczne zostały opanowane i ludność kraj“ 
pracuje dzisiaj dla dobra państwa. | 

Przyjemnym upominkiem urodzinowym 

dią „Marszałka Piłsudskiego są wyniki wybo- 

rów komunalnych, które wskazują na znaczny 

wzrost głosów prorządowych. 

„Observer“ opisuje następnie szereg in- 

teresujących szczegółów z bogatej przeszłości 

Marszałka i kończy swój obszerny opis pła- 

nami zmian konstytucji, stwierdzając w za- 

kończeniu co następunje: „Marszałek Piłsud- 

ski, zachowując stanowisko ministra wojny 

i generalnego inspektora Sił zbrojnych, rządzi 
Polską, myśłąc o tem, aby ją uczynić silnem 
i niezałeżnem państwem". 2 3 

Drugi artykuł o Marszałku Piłsudskim za- 

mieszcza „Sunday Referee"*, który pisze: — 

„Piłsudski — to Polska“. — Pismo opisuje ser- 

deczny stosunek bezwzględnego oddania dia 

Marszałka współpracowników w rządzie i poza 

rządem. Podkreśla, że żadne posunięcie w po- 

lityce zagranicznej nie dokonywa się bez decy- 

zji Marszałka, a w ministrze Becku posiada on 

najzdolniejszego współpracownika, Dalej pi- 

smo przytacza jako przykiad wielkiej skrom- 

ności Marszałka, że żyje wyiącznie za swoje 

pobory marszałkowskie, a wszystkie inne 0d- 
daje na cełe dobroczynne. 

LUDENDORFF NIE BYŁ ARESZTOWANY 

BERLIN PAT. —- Biuro Wolffa ogłasza 
komunikat urzędowy, zaprzeczający wiadonio 

ściom prasy zagranicznej, że gen. Ludendorff 

został internowany w obozie koncentracyjnym 

w Dachau, a majątex jego uległ konfiskacie. 

Mecz piłkarski Polska—Niemcy w Berlinie 
0:1 na korz 

Wczorajszy mecz piłkarski Polska — Niem- 
cy rozegrany na stadjonie berlińskim (obszer- 
niejsze sprawozdanie zamieszczamy na stronie 
3-ciej) był wydarzeniem dnia njsilniej przyku- 
wającym uwagę społeczeństwa polskiego, Za- 
kończony wynikiem 1:0 na korzyść Niemiec 
odbył się w atmosferze rycerskiej rywalizacji 
stanowiąc piękny kontrast do innych tego 
rodzaju spotkań . 

SPORTOWCY NIEMIECCY O DRUŻYNIE 

POLSKIEJ 

BERLIN PAT. — W czasie meczu Pol- 
ską — Niemcy i po zakończonych zawodach 
szereg wybitnych osobistości z życia sporto- 

wego Rzeszy wyrażał się w rozmowach z 
przedstawicielami PAT-a z pełnem uznaniem 
o drużynie polskiej. 

Naczelny przywódca sportu niemieckiego 
von Tchammer - Osten, znany w życiu sporto 
wem Niemiec jako jeden z najczynniejszych 

jego pionierów, oświadczył: „Cały przebieg 
gry stał na bardzo wysokim poziomie. O zwy 
cięstwie Niemiec, które nastąpiło przecież w 
ostatniej chwili, zdecydowało szczęście. Dru- 
żyna polska stoi na bardzo wysokim pozio- 
mie. Wasza obrona przewyższa nawet naszą. 

Jestem niezmiernie zadowolony z dzisiejszego 

ЗОЛЕ TEREOROREN DOC. : 

$łynny wiedeński chór chłopięcy w Foisce 

yść Niemiec | 
spotkania''. 

Prezes Wszechniemieckiego Związku Piłki 

Nożnej Linnemann oświadczył: „Przestrzega 
łem swoją drużynę, że walka będzie bardzo 
ciężka i nie pomyliłem się, chociaż nie spo- 
dziewałem się tak mocnego przeciwnika. Pod 
kreślam z naciskiem, że wasza drużyna wal- 
czyła z naszym najlepszym zespołem. Gra sta 

ła na możliwie wysokim poziomie, przy tak 
trudnych warunkach terenowych, na zamarz- 
łym i oślizgłym gruncie, Przebieg gry był w 

całej pełni rycerski. Z pełnem zadowoleniem 
witam to pierwsze spotkanie, o które tak sil- 
nie zabiegałem''. 

PRZYJĘCIE W DOMU POLSKIM 

BERLIN. PAT. W sobotę wieczorem  poi- 
ska ekspedycja była na przyjęciu „w Domu 
skim w Berlinie. Polski Klub Sportowy об- 
chodził uroczystość zamknięcia sezonu.  Wie- 
czór upłynął w miłej atmosferze. Przemówie- 
nia zakończono okrzykami na cześć Prezy- 
denta Rzeczypospolitej i Marszałka Piłsudskie- 
go, W niedzielę Połacy zostali przyjęci przez 
Polski Komitet lmprez Sportowych. Przewod 
niczący tego komitetu konsuł generalny R. P 
Gawroński wygłosił interesujący odczyt © za- 
daniach komitetu. 

  
Słynny dziś na eałym świecie chłopięcy 

zespół Śpiewaczy z Wiednią pod dyrekcją dr. 

Grubera przyjechał do Polski na gościnne wy 
stępy. Pierwszy występ „chłopców wiedeń 

skieh'* odbył się w piątek w Filharmonji 
Warszawskiej. Z Warszawy udaje się zespół 
na występy do: innych miast. Polski. Na zdję 
ciu odjazd młodocianych śpiewaków z Wiednia 

dowołnia. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

= 

| 
TELEGRAMY 
IWAN BUNIN ODWIEDZI POLSKĘ 

Na zaproszenie rosyjskich kół emigracyj- 
nych w Polsce przybyć ma do Polski w dro- 

dze powrotnej ze Stokholmu nowy laureat I'- 
teracki nagrody Nobla Iwan Bunin. 

400-NA ROCZNICA ZGONU ARIOSTA 

POZNAŃ PAT. — W niedzielę po połu- 
dniu odbyła się w Białej Sali Bazaru uroczy 
sta akademia ku uczezeniu 400-ej rocznicy 
zgonu wielkiego poety włoskiego Ariosto, —- 
twórey „Orlanda Szalonego““. 

Akademję, którą zorganizował zarząd To- 
warzystwa Dante Alighieri w Poznaniu, za- 

szezycił swą obecnością ambasador królestwa 
włoskiego w Warszawie Bastianini. 

PROJEKT FINANSOWY RZĄDU 
CHAUTEMPS'A 

PARYŻ PAT. — Przedstawiony  przeż 
rząd Chautemps'a projekt finansowy przewi 

duje ogółem oszczędności i nowe wpływy ka 
sowe na sumę 6 miljardów 21 miljonów zło- 
tych. 

  

KONGRES NEOSOCJALISTÓW - 
WE FRANCJI 

PARYŻ PAT. — W niedzielę odbył się 
w Paryżu pierwszy konstytuujący kongres 
socjalistycznej partji Francji (Unja Jauwre- 
sa) t. zw. neosocjalistėw. 

WYSTAWA KOŁA PLASTYKÓW - 
LEGJONISTÓW 

WARSZAWA PAT. — W niedzielę w 
Instytucie Propagandy Sztuki p. prezes Rady 
Ministrów Janusz Jędrzejewicz dokonał otwa 
reia wystawy Koła Plastyków - Legjonistów, 
zorganizowanej przez Instytut Studjów Legja 
nowych. z okazji 15-е) roczniey odzyskania 

niepodległości. — Na wystawie zgranadzeno 

prace 50 legjonistów. 

  

Nowy wyrok Sądu Najwyższego 
w procesie „do'arowym“ | 
W izbie I-szej cywiłnej Sądu Najwyższego 

zapadło nowe doniosłe orzeczenie w sprawie 
sporów, wynikłych na tle załamania się kur- - 

su walut zagranicznych, Sąd Najwyższy roz- 
poznawał powództwo angielskiej spółki Chy- 
rara Limited London, przeciwko Warszawskiej 
firmie „B-cia Gutman* na tle długu, piainego 
w dołarach St. Zjednoczonych bądź te w fun. 
tach szterlingach. Zobowiarame wyrażone było 

w ten sposób, że przewidywało wypłacenie 
odpowiedniej kwoty dolarow w równie okre- 
ślonej kwocie funtów sztetl. według kursu, 
przeliczonego podług dawnej parytetowej war 

tości, przy pełnem pońryciu dolara w złocie. 

Sąd Najwyższy w orzeczeniu Nz. / 

uznał, iż przy tego rodzaju zobowiązaniach 
prawo wyboru waluty w chwili_ płstności 

przysługuje wierzycielowi.  Wie:tysieł może 
uniknąć skutków spadku kursu jednej z walut 
pozestawienych mu do wybo”u i zaządać spłaty 
długu w wałucie pełnowartościowej, 

    

  

Kto winien? 
KIEPSCY MARYNARZE, CZY ZŁE OKRĘTY. 

W swoim czasie rząd republiki Peru zaku- 
pił w Estonji dwa stare krążowniki za sumę 8. 

miljonów ir. Okręty te należały przed wojną do 

składu rosyjskiej iloty bałtyckiej i na podstawie 
traktatu pokojoweg oz bolszewikami przypadły 

Estonji. r ы 
Do Rewla po odbiór okrętów przybyła zało- 

ga marynarzy peruwiańskich i po przyjęciu 0- 
krętów puściła się w podróż. Po 3 miesiącacn 

jazdy krążowniki z wielkim trudem dotarły do 

portu w Lizbonie. Stąd wysłano alarniujące te- 

legramy do ministra marynarki Peru, że dalszą 
podróż przez Atlantyk jest niemożliwa, ponie- 
waż przy najmniejszej burzy oba krążowniki za- 
toną. Stare graty ledwie się trzymają na wodzie 
i peruwiańczycy nie mają wielkiej ochoty do za- 
znajomienia się z rekinami. 

Wobec takiego obrotu sprawy okręty: po- 
zostały narazie w Lizbonie, a rząd Peru zwrócił 
się z pretensją do Estonji, W Rewlu jednak 
twierdzą, że peruwiańczycy są kiepskimi mary- 
narzami, a krążowniki mimo że stare, nie są 
jeszcze tak złe, aby nie można na nich odbyć 

podróży. į 

Wiadomości sportowe 
BOCHEŃSKI ZNÓW NA STARCIE 
KRAKÓW PAT. — W. niedzielę w pły- 

walni krytej YMCA w Krakowie odbyły się ; 
pierwsze zimowe zawody pływackie. Seusacją ‚ 
zawodów był start mistrza Polski Bocheń- 
skiego, który odbywa słażbę wojskową w szko : 
le podchorążych 20 p.p. W ramach zawodów 
odbył się mecz pływacki. Szkoła podchorą- " 

żych 20 p.p. — YMCA, zakończony zwycić- ** 
stwem podchorążych w stosunku 34:31, 

GARBARNIA — WISŁA 2:0 | 
KRAKÓW PAT. — W niedzielę na boisku . 

Wisły odbył się towarzyski mecz piłkarski 
między ligowemi drużynami Garbarnių a Wis 
łą. Zwyciężyli gracze Garbarni w stosunku, 
4:2. Do przerwy prowadziła Wisła 2:0. © 

WEGRY — CZECHOSŁOWACJA 10:6 ; 
PRAGA PAT. — Odbył się tu międzypań. - 

stwowy mecz piłkarski Węgry — Czechosło-- 
wacja, decydujący o zdobyciu puharu Puro- 
py Środkowej. Wygrali mecz Węgrzy 10:6, 
zdobywając puhar. 6 

MECZ BOKSERSKI BRNO—ŚLĄSK 
KATOWICE PAT. — W niedzielę w Kró 

Jewskiej Hucie bokserska reprezentacja Brna 
rozegrała mecz z reprezentacją Śląska, prze-- 
grywając zdecydowanie 5:11. 

  

  

 



  

  

X! TYDZIEŃ 
Kryzys ogólnoświatowy głośnym, 

zbyt głośnym echem odbił się w świecie 
akademickim. Młodzież studjująca już w 
okresie dobrej konjunktury ii rozwoju 
gospodarczego nie miała rajskiego żywo- 
ta, ale dziś nawet te zaledwie możliwe 
warunki pracy uległy znacznemu pogor- 
szeniu. W ciężkim trudzie i w ciągłej 
walce o codzienny kawałek chleba prze- 
ciętny akademik zdobywa wiedzę i' za-- 
wód, by w przyszłości stanąć do wyści- 
gu pracy. 

Nie wiemy, co nas czeka po ukończe 
niu studjów. Nie wiemy, czy wieloletnie 
masze (wysiłki nie pójdą ma marne, czy 
zdołamy wykorzystać tak długo oszczę- 
dzany kapitał wiedzy i zapewnić sobie 

przynajmniej znośne warunki utrzymania 
i dalszej pracy. 

Być może nie zdołamy osiągnąć tego, 

© czem nam dzisiaj tylko marzyć wolno. 
Bezrobotny magister stał się dziś przysio 
wiowy. ' 

To nas jednak ani nie odstrasza, ani 

mie zraża. Wierzymy, że gdy zbierzenty 

wszystkie nasze siły, wytężymy całą na- 

szą wołę, osiągniemy wszystko. . 

' Ale trzeba przejść przez ten okres naj 

cięższy, okres kilku lat studiów. Okres 

najcięższy, bo trzeba jednocześnie i u- 

czyć się i zarabiać ma życie, trzeba zdo 

AKADEMIKA 
cy jest bezrobotne... We wszystach u- 
rzędach państwowych i prywatnych re- 
dukcje, redukcje i redukcje. 

Korepetycje, od najdawniejszyc' cza- 
sów podstawą bytu niezamożnego akade 
mika, dzisiaj stały się również marze- 
niem ściętej głowy. Ludziska ogranicza- 
ja sięi choć dziecko nawet źle uczy się, 
nie biorą korepetytorów. — ега р!е- 
między. jeżeli nawet i znajdzie się taki 
akademik - szczęśliwiec, któremu uobry 
los pozwoli „ztapač“ korkę, toi tak nie 
dostanie za nią więcej jak pięćdz:es'qt 
groszy. Czasem trzeba uczyć za ob:ad, 
albo kąt w mieszkaniu. Ałe i to jeszcze 
dobrze, są tacy, co i tego mie matų. Jak 
ci żyją, trudno sobie wyobrazić. A jed- 
nak uczą się, ezgamina zdają i dyploszy 
zdobywają. Dla takich Bratnia Potnc.: to 
ostatnia i jedyna deska ratunku. Ułgo- 
we obiady, ulgowe mieszkania, pużycz - 
ki... to wszystko. 

Możnaby wiele pisać o nędzy i Liu 
dzie świata akademickiego, lecz są to 
sprawy powszechnie znane i wszystkim 
wiadome. Czyż trzeba jeszcze o tem pi; y 
pominać i pisac? 

Tydzień Akademika rozpoczął się 
wczoraj. jak w latach ubiegłycn, jak co 
roku, tak i w roku bieżąąym młodzicż 
akademicka zwraca się do starszego Spo- 

bywać pieniądze na mieszkanie, na życie, +łeczeństwa o pomoc. Wierzymy wszyscy 

na ęczniki, na opłacenie studio 4... 

Ilu jest takich, co przez ten okres przejść 

mie zdołali, odpadli po drodze, .bo raz, 

kiedyś, kiłku zł. na kwesturę zabrakło... 

Bieda w świecie akademickim jest po 

wszechnie znana. O posadzie dzisiaj tru- 

dno jest nawet marzyć. Dawniej można 

było tu i tam coś znaleźć, dziś — biuro 

pośrednictwa pracy przy Bratniej Pomo- 

„BARWNY 
Starym zwyczajem „Tygodnia Akademika” 

urządzono wczoraj propagandowy pochód. W 

tym roku ta tradycyjna impreza była wyjątko- 

wo udatna. р 
Na czele wesołego korowodu, idącego 

przez całe miasto — od dworca aż do Luki- 

szęk, kroczyli  włóczędzy: lch pomysłowe a 

dowcipne maski — to prawdziwy karnawał Ni- 

cejski, przy kilkunastu stopniach prawdziwie 

wileńskiego mrozu. Za nimi, na starym gru- 

chocie (złośliwi widzieli w tem wyraźne pro- 

roctwo upadku). Młodzież Wszechpolska z Mie- 

czami w garściach. Efektowna dekoracja gru- 

py jest pomysłu kol. Ciesielskiego. \ 
Dalej jechała farmacja, z odznakami swe- 

go zawodu: pigułki, maść na odciski, kogutki, 

it. p. Za nimi „Legjon Młodych" na futury- 

stycznie ubranym samochodzie, z ogromnym 

transparamentem: „Dobry obywatel i silny 

żołnierz tworzą elitę społeczeństwa”. Następ- 

nie jechałi medycy w białych kitlach i i z ogrom- 

nych rozmiarów narzędziami lekarskiemi. Pa- 

rometrowe łancety, szcypce, it. p, pomy- 

mystu kol. Świtka, odstraszały od młodych es- 

kulapėw. Dalej powracający z połowania Rol- 

* micy z kol. Dąbrowskim na czele. Konna kawal- 

kada myśliwych „na złotówkę!” za nimi rolni- 

czki na wozach obwieszonych zajęcami. „Zło- 

tówkowe" transparenty i duży nadpis — „Rol- 

nicy dobijają się o gotówkę w Bratniej Po- 

mocy, a pustki w kasach Bratniackich“. а do- 

pelnily całości. Była to najliczniejsza 
i najpomysłowsza grupa w pochodzie. 

Za to najweselszą grupa byłi jak zaw- 
sze — Prawnicy. Z samochodu ozdobionym 
„nieco”* powiększonym znakiem Koła Praw- 

KRONIKA 
Z Koła Prawników Stud, U. S. B. Unia $ 
Koto Prawników Stud. U.S. B. podaje 

do wiadomości wszystkim studentom, a w 
szczególności prawnikom i humanistom, że w 
dniu 5 b. m. o godz. 8-je w Sali V (Gmach 
główny U. S. B. ) odbędzie się odczyt D-c 
Dr. Dylewskiego p. t. „Wady mowy i głosu 
u mówców i pedagogów". : 

Wycieczka do więzienia. Dzisiaj t. j. 4 b. 
m. kol. Mazowiecki prowadzi If grupę wy- 
cieczki do więzienia łukiskiego. Zbiórka w 
dokalu Koła Prawników o godz. 12. Grupa ш 
poprowadzona zostanie w czwartek dnia 7 
b. m. 

— Z Koła Rolników. Kolo Rolników Stud. 
U. S. B. w Wilnie powiadamia, iż na Walnem 
Zebraniu Koła w dniu 19. XI. obrano nowy 
zarząd w następującym składzie. 

Prezes — kol. Czesław Plewko. 
W. Prezes — Aleksander Wasilewski. 
Sekretarz — Marja Rutkowska. 
Skarbnik — Władystaw Wołejko. 
Refer. praktyk. — Czesław Łuniewski. 
Bibijotekarz — Bronisława Paciukanisówna 
Kronikarz — Janina Rewieńska 
Gospodarz — Karol Obuchowicz. 
Kierownicy naukiwi: A 

I roku — kol. Jėzei Wierzbicki. 
li roku — Anatol. Czerniakowski. 

HI roku — Henryk Zienkiewicz 
IV roku — Bolestaw Komos. REZ 
Komisja Rewizyjna: į 
Przewodnicząc — kol. Wojciech Milewska. 
Członkowie: kol. Irena Marcinkiewiczówna 

i kol, Wacław Turowski. 
* 

Dnia 5 b. m. we wtorek organizuje Koio 
Prawników wycieczkę do „Lutni* na „Pod bia- 
łym koniem*. Zapisy codziennie w Kole. 

Z Myśli Mocarstwowej, W poniedziałek 4 
b. m. o godz. 18-tej odbędzie się zebranie 
dyskusyjne na którem kol. Bucewiczówna wy- 
głosi referat p. t. „Elementy mocarstwowe w 
twórczości _ Sienkiewicza”. 

OŚWIADCZENIE 
W związu z zajściem na Nadzwyczajnem 

Zebraniu Bratniej Pomocy P. M. A. U. S. B. 
w dniu 28. XI. 33 r. między Panem Zygmun- 
tem Branickim a Comilitonem K. Cresovia Wła- 
dystawem Ryńcą Konwent Polskiej Akademi- 
ckiej Korporacji Cresovia stwierdza, iż Comili- 
ton Wladystaw Rynca nie jest obowiązany re- 
agować na obelgi Pana Z. Branickiego, który 
jest człowiekiem niehonorowym, gdyż na cięż- 
ką zniewagę 'wyrządzoną mu przez Comili- 
tona Władysława Ryńcę na Wiecu Akademic- 
«im w marcu 1933 r. w żaden sposób nie zare- 

.. agowal. 
Prezes K. Cresovia 

1 Comlt. J. Obuchowicz 
Sekretarz K. Cresovia. 
Сот!. Е. Sokołowski. 

w ofiarność starszego spoteczeustwa. To 
wszystko, ©0 w ciągu jednego krótkiego 
tygodnia, Tygodnia Akademika zbierze 
Komitet Akademicki — to wszys'x 4 za- 
pdwni wielu, wielu miezamożnyin akade- 
mikom możność studjowania aż du koń- 
ca roku. Wierzymy, że starsze »pułeczeń- 
stwo nie będzie żałowało pomocy. Tyt- 
ko jeden tydzień w roku... w. K. 

POCHÓD" 
ników, rozlegają się stale piosenki i wesołe 
„powiedzonka”. Grupie przewodniczył kol. 
Mazowiecki. 

Zamykała pochód kuchnia połowa “| 
czyli mensa z Ghandim (onże Borysewicz) ja- 
ko głównym kuchmistrzem. 

Nie wzięli tyfko udziału w pochodzie „Sztu- 
ki Piękne" t. zw. popularnie „małarja”. A 'szko- 
da!.... 

Naogół jednak „barwny pochód* był im 
prezą z wszechmiar udatną. Pomysłowości i 
dowcipu akademickiego nie zważył nawet 
silny mróz. 

Czarna Kawa 
W sobotę, w Kasynie Garnizonowem, od- 

była się Czarna Kawa XI Tygodnia Akademi- 
ka. Była ona imprezą bardzo udatną i... do- 
chodową. A o to najwięcej chodzi. | 

Poparło przez przyjście na kawą biednego 
Akad. starsze społeczeństwo, popierała sama 
siebie także młodzież. Jest to filnitropja bez- 
sprzecznie najprzyjemniejsza: można się we- 
soło zabawić, a pieniądze pójdą na dobry cel 
— zasilą otchłań bez dna — kasę  Bratniej 
Pomocy. : A 

A zabawa w sobotę była naprawdę — 
pierwszorzędna. 

— Przedstawienie na rzecz XI Tygodnia 
Akademika — „Skalmierzanki* sztuka ludowa 
w 3-ch aktach Kamińskiego całkowicie wy- 
konana siłami akademickiemi z udziałem — ог- 
kiestry symfonicznej i chóru akad. 60 osób 
zespolu. ( 

Popołudniówka dia młodzieży szkolnej o 
o godz. 16-tej ceny biletów od 20 gr. do 1 
zł. 

Wieczorowe o godz. 20-tej 
od 20 gr. do 2,10. 

Do godz. 15-tej bilety do nabycia w 
biurze Bratniej Pomocy Wielka 24, tel. 7-70. 
Od 15-ej przy kasie Teatru. 

Ceny biletów 

SŁ 

Czem się 
Mówimy o młodzieży kroczącej w szeregach 

IZwycięskiego Wodza jednej 

a należącej do O. W. P. z drugiej strony. Na 
marginesie wspomnieć należy, że nazwa „Obóz 

Wielkiej Połski* w zastosowaniu do enedeków 

jest całkiem nieuzasadnioną, zakrawa wprost 

na ironję. Fakty historyczne mówią same za 

siebie. Na zjeździe legionistów w Radomiu gen. 
Rydz - Śmigły wyjaśnił, że nikt inny, jeno armja 
legionėw stanowi w istocie Obóz Wiełkiej Pox- 
ski, bowiem dążyła pod rozkazami Komendania 

do restytucji przedrozbiorowych granic Rzeczy- 

pospolitej, podczas gdy opozycja zajęta była 

rzucaniem kłód pod nogi Naczelnemu Wodzow: 

Przypomnijmy wyprawę wileńską... 

MIŁOŚĆ WODZA 

й 

Tradycja wojenna jest klejnotem żołnierza, 

engramem jego duszy kreślonym z pokoleń w 

pokolenia. Uosobnieniem cnót rycerskich. 

jest dla nas Zwycięski Wódz Marszałek Pit. 

sudski, każde Jego wystąpienie przejmuje mło- 

dzieńcze umysły i serca entuzjazmem i wiarą w 

potęgę polskiego oręża. Dwanaście pułków ka- 

waierji... Kiedy staną przed oczyma niewie- 

rzących nieubłagane wyroki historji, będzie- 

my mieli tę przewagę, żeśmy Marszałka 

życia czcili i miłowali. 
za 

Po drugiej stronie zostanie obóz  wszyst- 

kiego tego, co małe, pokraczne, rachityczne — 
jak pisał Mackiewicz, zostanie obraz histery- 
cznej grupy niewiast, całujących na dziedzińcu 

pałacowym Krasińskich ręce i szaty francu- 
skiego generała, „zwycięscy* —— Obraz hańby 
narodowej. 

DYSCYPLINA SPOŁECZNA 

Ustawy są po to, aby obowiązywać wszy- 

stkich obywateli. Kto odważył się naruszyć pra- 
wo musi mieć odwagę ponoszenia konsekwen- 

cyj po męsku, spokojnie. Dobrze pamiętam 
jak w 31 r. po „gazowo - płazowej* szarży na 

pi. Katedralnym wpadło kilku studentów do 
mensy, prosząc o jodynę na zadrapany naskó- 

rek; jeden biedak lat może 23 płakał i skar- 

żył się, że został poturbowany. Ogarnął mnie 
wstyd za tego draba, który ulegi ogólnej psy- 
chozie histerycznej, powiedziałem mu krótko: 
po co waść lazł? Szczucie przeciwko orga- 

nom bezpieczeństwa, które są odpowiedzialne 

za spokój publiczny, judzenie przeciwko pol- 
skiej połicji — wrzystko to ,chwyty” nietylko 
starej, lecz co gorsza młodej generacji eu- 
deckiej nasiąkniętej jadem niewoli minionych 
czasów. 

Przykładem wzorowej dyscypłiny obywa. 
telskiej są Stany Zjednczone. Pamiętamy  do- 
skonale ów słynny marsz 10-ciu tysięcy wete- 
ranów wojny światowej na Waszyngton, pod 
którym założyli obóz, domagając się pracy i 

opieki nad rodzinami; żądania na tle ekonomi 
cznem, zupełnie słuszne, żądania ludzi zasłu- 

żonych. Ojczyźnie na. polach bitew, nie demon- 
stracjajakiejś tam setki studentów. Gdy wetera- 
ni nie ustuchali wezwania do opuszczenia obo- 

zu, podpalono go i rozproszono wśród szałottej 

paniki pociskami łzawiącemi..., obraz oglądany 
w dodatkach „Foxa*, budzący bunt i współczu- 

cie dla weteranów. Władze amerykańskie od- 

powiedziały — Order must be — Musi być po- 

cządek. Prasa potraktowała wypadek dość 
powściągliwie... 

SPRAWA POSAD 

Jest to zarzut w pojęciu naszych przeciw- 
ników najcięższego kalibru, trafiający niestety 

w próżnię. Rząd nie może popierać ludzi, do 
których z wielyu względów nie ma zaufania. 

(Np. liczne nadużycia), wychowywanych w 
atmosferze koituńskiej negacji obowiązującego 1 

reżimu, ludzi, którzy na stanowiskach państwo- 

wych stanowiliby często balast i tworzyliby 
zacięcie w machinie państwowej. Mamy do za- 
zrucenia Rządowi, że w swoim czasie nie prze- 

PRZEKŁAD i TWÓRCZOŚĆ ORYGINALNA 
Przekład z literatury obcej jakiegoś dzie- 

ła, przyswojenie go, czyniąc zrozumiałem dia 
najszerszych mas społecznych, jest sprawą za- 
wsze potrzebną: utrzymuje kontakt, łączno. 
z myśłą, jaka się rodzi daleko — czy to + 
wschodzie, czy na zachodzie. W świetle 

i ści j żemy wdizieć 

  

    

  

    

  

najszerzej rozpowszechniany i 

skliwą opieką, któraby dbała o jego jakość i 
wartość. 

To z jednej strony. 

Przyjrzyjmy się teraz stronie odwrotnej. 
Podobnie jak w wieku XVIII, kiedy myśl 

otoczony tro- 

polska, pozbawiona jakiejkolwiek bądź in: 
tywy, skazaną była na przetrawienie w sobie 
myśli obcej, tak i teraz jakby przyczyny by- 
ły te same, piśmiennictwo oryginalne Polski 
jest przytłoczone zalewem piśmiennietwa oh 
eego. Literatura obca zdobywa, przed litera- 
turą polską, większe przywileje obywatel- 
stwa. Ostatniemi czasy dochodzi to do ho- 
rendalnych wprost rezultatów. Książka poł- 
skiego autora staje się Kopeiuszkiem. Staje 
się coraz bardziej zbędnym towarem na ryn- 
ku księgarskim. 

Jest to w dalszym ciągu działanie pamię- 
ci na swój niebyt państwowy, kiedy to istota 
ciekawości ludzkiej siłą rzeczy musiała się 
kierować w stronę obcego bytu; jest to w 

dalszym ciąęgu wina znikomych wysiłków, je- 
ki'na polu wychowania obywatelskiego łożyła 
racja Państwa od najdawniejszych czasów -— 
pozostawiając społeczeństwu całkowitą sw?- 
bodę kierowania,się impulsem osobistego posia 
dania, kierowania się swojem „widzi mi się*ć, 
co spowodowało rozstrzelenie myśli polskiej we 
wszystkich możliwych kierunkach, szukanie 
poza sobą pokarmu ideologicznego, myślowe- 
go i duchowego. 

Smutny obraz społeczeństwa polskiego: 
negacja każdej formy, w jakiej się przejawia 
istota polskości; brak zupełnego zrozumienia 
interesów własnego Państwa; całkowity. rela- 
tywizm w podejściu do nowej myśli; zapa- 
trzenie się w przykład życia bliższych i dal- 
szych sąsiadów; w dalszym ciągu podlegania 
strachowi wobec dnia jutrzejszego i nie nie 

  

« robienie w kierunku umacniania pozycyj, zdo- 
bytych wysiłkiem nielicznej _ rzeczywiście 
garstki łudzi o pełnej dobrej wierze; egoizm 

romantyzmu, myśli cierpiętniczej; i szowi- 

+ 

nizm nacjonalistyczny, który nie pozwala na 
pogodzenie interesów Państwa, interesami 
Narodu i mniejszości narodowych i t.d. i 
td. 

Z tem wszystkiem za główny pokarm 
społeczeństwa służy całkowicie obca literatn- 
ra: zła i dobra; wartościowa i nicposiada- 
jąca jej. Jednem słowem, jeśli jakiś aut 
polski jest czytany — to wtedy tylko, 

swoją zbliża się do pierwowzoru 
jaki został zaczerpięty przez czytelnika z 70- 
znanej literatury przekładowe j. 

To ogólnie. 

      

Teraz konieczną jest rzeczą zwrócić uwa 
gę na znamię dni ostatnich. Poeci polscy -— 
młodzi i 
zakończyli ze swoją twórczością oryginalną, 
przechodząc na przekładanie z języków ob- 
cych. Nie potrafią dać ze siebie nie ponadto, 
co dali: — konstrukcję poetycką rzeczywista- 
ści. Nie mogą się zdobyć na myśl nową. 
Brak idei własnej. 

Znane jest tu zjawisko: szybkie przeży- 
wanie się formy wyrazu poetyckiego, co za-- 
wsze poetę po krótkim czasie przerzuca do 
prozy. 

Prozaicy polscy w dalszym ciągu trwaja 
przy dawnych ideałach estetycznych, a jeśli 
coś nowego tworzą — to raczej na wzór ob- 
cy. Życie idzie naprzód zupełnie samodzielnie 
— a rola pisana, ogranicza się do (za kiłku 
małemi wyjątkami) kroczenia, jak maruderzy 
z tyłu i zbieraniem nikomu już niepotrzeb- 
nych odpadków, wywlekanie ich na światło 
dzienne, ukazywanie oczom  Śpieszących się 
— którzy rzeczywiście małą na. to zwracają U- 
wagę. Wina więc, zalewu rynków  księgar- 
skich literaturą przekładową, leży zarówno 
jak w społeczeństwie tak i w samej istocie 
dzisiejszego pisarza polskiego. 

Należy jak nad jednem, tak i 
giem pracować. 

nad dru- 

Leon Bortkiewicz. 
  

OD REDAKCJI 

Z powodu trudności techniczęych dzi 

siejszy Tydzień Akademicki wychodzi w 

zmniejszonej objętości. 

    

kilku starszych: eałkowicie prawie- 

owo 

zu m 

różnimy? 
prowadził bardziej prawidłowej „czystki* w 

aparacie państwowym sposobem amerykańskim 

od dołu do góry, wówczas bowiem istniałaby 
gwarancja wykonania zarządzeń w myśl inten- 
cji rozkazodawcy. Sprawę niniejszego „zarzu- 
tu“ doskonale ujął kol. Kaduszkiewicz twier- 
dząc, iż fakt ukrywania nazwisk autorów ar- 

tykulików pod nic nieznaczącemi pseudonimami 

świadczyć może o względach utylitarnych, o za- 

bezpeczeniu ścieżki do posady na przyszłość. 

Ze swej strony dorzucę, że u wielu kolegów na 

starszych kursach medycyny (nietylko medycy- 

ny — przyp. Red.) nie widać już „mieczyków' 
w kłapach marynaerk, a byli to w swoim czasie 

tędzy owupiści, o grubych łydkach... Fakt ten 

ma swoją wymowę. 

ETYKA A RZECZYWISTOŚĆ 

Chodzi o sprawę żydowską. Sprawa zwal- 

czania ekonomicznego żydów obłekła się w po- 

stać bojkotu firm żydowskich. Wielu było któ- 

rzy wierzyli w czystość intencyj i przedsię- 
wzęć w tym kierunku. Tymczasem czynniki 

kierownicze O. W. P. używając do roboty 

części młodzieży akademickiej, robiły za po- 
mocą szantażu interesy na tychże żydow- 

skich firmach. Fakty ostatnio stwierdzone 

przez Sąd. Perfidja extra klasy. 

UWAGI KOŃCOWE 

Rzecz nie do pomyślenia, aby młodzież gdzie 
indziej mogła za pomoca prasy organizować wy- 

stąpienia przeciwrządowe, ba nawet antypań- 

stwowe. W Ameryce idzie się za takie rzeczy do 

paki, w Sowietach pod šcianę, w innych pań- 

stwach reaguje się inaczej. Jedynie w naszej li- 
beralnej Połsce tolerancja w tym względzie 
wydaje się zbyt dałeko posunięta. Cała prasa 
młodej endecji toć przecie teren „wyłęgiwania" 

starodawnych warchołów, aspołeczników, nie- 
przystosowanych do trybu życia doby dzisiej. 
szej. 
nie mówiąc już o poziomie kulturalnym, © ро- 
spolitem tchórzostwie przed odpowiedzialnością. 
Może w przyszłości znajdzie się paragraf pra- 
wa, a podstawie którego grupę ludzi, wywiera 
jących zgubny wpływ na charakter współoby- 
wateli — można będzie zamknąć. Wówczas na- 
stąpi wyeliminowanie zatorów i zawad z naszej 
psychyki narodowej. 

OSTATNIA KSIĄŻKA 

KSAWEREG© PRUSZYŃSKIFGO 

PALESTYNA 
PO RAZ TRZECI 

DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

CENA ZŁ 3.80       

  

W niedzielę dn. 3 bm. rozpoczęły się ob- 
y I-go Regjonalnego Zjazdu w sprawach 

oświaty zawodowej w Wilnie. 
Otwarcia Zjazdu w imieniu Komitetu or- 

ganizacyjnego dokonał p. Rektor W. Stanie- 
wież, który w krótkiem, ale treściwem prze- 
mówienin zarysował wielką rolę oświaty za- 
wodowej w dziele budowania potęgi państwa i 
podkreślił wyjątkowe znaczenie dokonywują- 
cej się obeenie reformy szkolnietwa. 

Na przewodniczącego Zjazdu przez aklama 
cję został powołany wybitny uczony i zasiu 
żony działacz oświatowy rektor Józef Miku. 
łowski - Pomorski, którego nawiasem mówiąc, 
przed dziesięciu laty zapraszano na stanow1- 
sko dyrektora Studjam Rolniczego w Uniwer 
sytecie Stefana Batorego. 

Po ukonstytuowaniu się Prezydjum Zjaz- 
du, do którego m. in. zostali zaproszeni Rek 
tor W. Staniewicz, Kurator K. Szelągowski, 
dr. .Z. Fedorowicz oraz przedstawiciele Izb— 
Przemysłowo - Handlowej, Rolniczej i Rze- 
mieślniczej, rozpoczęły się przemówienia po- 
witalne. 

Pierwsze przemówienie wygłosił dostojny 
gość, jeden z twóreów reformy szkolnej p. 
minister Pieraeki, który wskazując na trzy. 
Źródła potęgi państwa: siłę zbrojną, kultural 

  

Pomijam metody walki z przeciwnikami, 

TYDZIEŃ AKADEMICKI — 

    

Dwa Walne Zebrania 
W poniedziatek ubiegtego tygodnia odbylonie automatyczne,obejmowanie funkcji prezesa się II Nadzwyczajne Walne Zebranie Kole. 

Prawników, we wtorck — Bratniej Pomocy. 
Poniedziałkowe Walne Zebranie Koła Pra wników było już drugiem zebraniem poświę- 

<onem nowemu statutowi Koła. Zwołanie w 
odpowiednim czasie I walnego zebrania, po- 
zwoliło na utworzenie komi jł redakcyjnej, 
która projekt statutu, opracowanego przez za 
rząd Koła, mogła ulepszyć i udoskonalić. 'To 
też, rola poniedziałkowego walnego zebrania 
ograniczyła się do rozpatrzenia r 0 1 sprzeciwów złożonych na komisji przez endeków i komu 
nistów. 

Zebranie to było sw. ' j i 
е yio swego rodzaju „białym 

krukiem'* 
By wszystkich walnych zebrań na U. 

S. B.: wyjątkowa rzeczowość i powaga ob- rad, wystawiły prawnikom zrzeszonym w Ko 
le jak najlepsze świadectwo. Duża w tem zre- 
sztą była zasługa przewodniczącego zebrania 
kol. Kaduszkiewicza. 

W wyniku długiej a rzeczowej dyskusji odpadły wszelkie poprawki zgłoszone przez о- 
pozycję, obalone przez głównego referenta sta 
tutu — kol. Wolskiego i koi. Krasowskiego. 

Przy głosowaniu nad projektem statutu i 
organizacji wyborczej, odnieśli projektodaw- 
cy statutu (zarząd Koła) wielkie zwycięstwo, 
u ując wyjątkowo wysoką większość, kwa 
lifikowaną 3/4 głosów, wymaganą do zmiany 
statutu. 

: 
Walne zebranie  Bratniej Pomocy, 

nież sprawie statutowej poświęcone, róż: ilo 
Się mocno od zebrania Koła Prawników. Pa- 
nował tu typowy dla zebrań Bratniej Pomocy 
chaos i bałagan. Trudno zresztą było czego 

  

  

   

„innego się spodziewać, skoro i zarząd Brat- 
niej Pomocy z karygodną lekkomyślnością od 
niósł się do sprawy tak poważnej. Zwołanie 
walnego zebrania w przeddzień ostatecznega 
terminu do zatwierdzenia statutu, uniemożli- 
wiałe jakąkolwiek poważną pracę, nad nieu- 
dolnym projektem. Nie mógł on być zresztą 
innym, skoro jak stwierdził jeden z jego twór 
ców został on podobno opracowany w ciągu 
dwóch (!) nocy. Cały statut i ordynacja 
wyborcza! Wtedy, kiedy nad statutem Koła 
Prawników pracowano kilka tygodni, a utwo 
rzona na I walnem zebraniu Koła Komisja 
Redakeyjna jeszcze blisko 2 tygodnie go ule- 
pszała. Rozumiemy, że zarząd Bratniej Pomo 
cy miał ostatnio sporo kłopotów, ale o tak 
ma: sprawie można było wcześniej pomyś- 
eć! 

. To też trzech głównych móweów „Bratnia 
ckiej'* opozycji, kol. kol. Wolski, Kaduszkie 
wicz i Krasowski mieli naprawdę ciężkie za 
danie: w ciągu kilkunasto- czy kilkudziesię- 
ciominutowego przemówienia wykazać wszyst 
kie niedokładności i braki projektu statutu 
i wnieść odpowiednie poprawki. 

Poprawki kol. Wolskiego dotyczyły najbar 
dziej istoty sprawy: sposobu obsadzania sta 
nowisk w zarządzie i wyboru prezydjum i 
prezesa zarządu. 

Poprawki kol. Wolskiego szły w tym kie- 
runku, aby podziału funkcji w zarządzie do- 
konywał prezes, uwzględniając indywidualne 
uzdolnienia i umiejętności członków zarzą- 
du, a nie by na stanowisku w zarządzie wcho 
dzili kandydaci w kolejności ich uszeregowa 
nia na listach wyborczych. 

Dalsze poprawki kol. Wolskiego przepro- 
wadzały wybór prezesa i prezydjum przez 
zarząd, coby im pozwoliło na owocną pracę, a 

ną i ekonomiczną, podkreślił niedocenianie 
przez naród polski znaczenia siły ekonomicz- 
nej i nawoływał do ścisłej współpracy oświa 
towców, krzewiących wiedzę zawodową, z 
przedstawicielami przemysłu, handłu i rze- 
miosł. 

Po przemówieniach przedstawicieli p. Wo 
jewody, JE Ks. Metroplity, Magistratu, Izby 
Przemysłowo - Handlowej, wysłuchano .refera 
tu inż, G. Mersona o stanie i potrzebach 
szkolnictwa zawodowego na Wileńszczyźnie, 
poczem dokonano wyborów przewodniczącyci 
sekcyj. 

Na te stanowiska powołano: dra Z. Fedo. 
rowicza (Sekcja Ogólna), posła Emeryka Hr, 
Hntten - Czapskiego (Sekcja Rolnicza), prez. 
Romana Rucińskiego (Sekcja Przemysłowo 
Handlowa) i prez. Władysława Szumańskie- 
go (Sekcja Rzemieślnicza). 

Po dokonaniu wyborów przewodniczących 
sekeyj zarządzono przerwę do g. 4-ej p. p.. O 
godz. 4-ej rozpoczęła obrady Sekcja Ogólna 
Referaty wygłosili: prof. dr. L. W. Biegel- 
eisen, B. Rzepecki, P. Dybczyński, M. Szapi- 
roi M. Przewłocka. ‚ 

W dniu dzisiejszym dalszy ciąg obrad o- 
raz zamknięcie Zjazdu. n. z. 

  

Uchwały Komisji Konserwatorskiej w Wilnie 
W piątek dnia 1 grudnią r.b. odbyło się 

pod przewodnictwem p. wojewody Jaszezołta 
pierwsze Posiedzenie Okręgowej Komisji Kon 
serwatorskiej w Wilnie. Na wniosek  prze- 
wodniczącego Komisja uchwaliła jednogłośnie 
wyrazić życzenia rychłego powrotu do zdro- 
wia nieobecnemu na posiedzeniu z powodu 
choroby prof. Ruszczycowi. Krótki referat o 
stanie zabytków na terenie województwa wi- 
leńskiego i nowogródzkiego wygłosił konser 
wator Lorentz, poczem Komisja powzięła na- 
stępujące uchwały: 

I. Okręgowa Komisja Konserwatorska w 
Wilnie stwierdza, że wielkie dzieło ratowania 
zagrożonej Bazyliki Katedralnej Wileńskiej, 
cennego zabytku sztuki i pomnika przeszło- 
ści, miejsca złożenia szezątków Królów Pol-- 

skich, Wiełkich Książąt Litewskich, jest obec- 

nie majdonioślejszem zadaniem konserwator- 
skiem na obszarze okręgu wileńsko-nowogródz 
kiego. Komisja stwierdza równocześnie, że 
prace konserwacyjne są zaprojektowane i wy- 
konywane w sposób zgodny z zasadami racjo- 
nalnej konserwacji zabytków. 

II. Okręgowa Komisja Konserwatorska 
wyraża opinję, że mury b. kościoła Franci- 
szkanów w Wilnie wobec wybudowania nowe- 
go gmachu Archiwum Państwowego powinny 
być przywrócone do swego pierwotnego prze- 
znaczenia. Ze wzgłędu na wielkie wartości 

artystyczne murów b. kościoła Franciszkań- 
skiego, należy przed rozpoczęciem robót re- 
stauracyjnych opracować szczegółowy projekt 

odbudowy, co umożliwi wydobycie wszystkiek 
wartości zabytkowych monumentalnego gma- 
chu kościoła. 

III. Okręgowa Komisja Konserwatorska w 
Wilnie uchwala podnieść wielkie znaczenie 
prac konserwacyjnych przy ruinach zamków 
średniowiecznych w Wilnie, Nowogródku, Tro 
kach, Krewie i w Miednikach Królewskich, 
i wyraża opinję, że prace te należy konty- 
nuować jak najintensywniej, dążąc do ceałko- 
witego zabezpieczenia od dalszego niszczenia 
wszystkich pozostałości średniowiecznego bu- 
downietwa obronnego na terenie okręgu kon- 
serwatorskiego. Komisja przywiązuje najwięk 
szą wagę do całkowitego odsłonięcia i zabez- 
pieczenia ruin zamku w Wilnie, Trokach i 
Nowogródku. 

Na członków korespondentów powołała 
Komisja następujące osoby, zasłużone na po- 
lu działalności opieki nad zabytkami: inż. 
arch. Jan Borowski, p. Jan Bułhak, prof. 
Rajmund Gostkowski, p. Karol Karpowicz, 
art. mal. Kazimierz Kwiatkowski, prof. Mie- 
czysław Limanowski, ks. dr. Leon Puciata, 
dyr. Wacław Gizbert-Studnicki, p. Lucjan 
Uziębło, ks. kan. Leon Żebrowski. 

Jak było wymienione w poprzednim ko- 
munikacie( w skład Komisji Konserwatorskiej 
wchodzą p.p.: prof. Ferdynand Ruszczyc, Mi- 
chał Brensztejn, Jerzy Hoppen, prof. Marjan 
Morelowski, arch. Stefan Narębski, prof. Lu- 
domir Ślendziński, ks. Piotr Śledziewski i 
inż. Józef Żmigrodzki. 

i członków prezydjum, przez czołowych 
przedstawicieli listy, która oaniosła zwycię- 
stwo w wyborach. Uniknęłoby się w ten spo 
sób możliwości łączenia się członków zarządu 
z list mniejszościowych, a którzy po zbloko- 
waniu się i uzyskaniu w ten sposób więk- 
szości w łonie zarządu, mogliby uniemożliwić 
wszelką pracę prezesa i prezydjum. 

A zresztą w jaki sposób twórey projektu 
statutu wyobrażają sobie pracę prezesa, nie 
mającego silnej władzy w zarządzie, to jaż 
pozostanie ich tajemnicą. Wobec jednak od- 
rzueenia przez wałne zebranie poprawek kol. 
Wolskiego, doczekamy się wkrótce i takich 
nonsensów, że referentem  Legaciszek | 
więc gospodarki rolnej) będzie np. med yt 
czy farmaceuta, a kierownikiem powiedzmy, 
bibljoteki — wykwalifikowany rolnik. 

Bo tego przy utrzymaniu się zasady weho 
dzenia do zarządu według uszćregowania się 
na listach wyborczych, w żaden sposób się nie 
uniknie! 

Przoszły natomiast wszystkie poprawki 
kol. Krasowskiego, dotyczące dziwnego usło- 
sunkowania się do Żydów, twórców projektu 
statutu. Mianowicie istnieje w statucie klau-- 
zula. niedopuszczająca Żydów do Stowarzyszc 
nia, natomiast członkiem wspierającym (72 
500 zł.) czy honorowym mógł być Żyd. Co- 
najmniej dziwne! Odpadł jedynie wniosek 
kol. Krasowskiego, sprzeciwiający się nie- 
przyjmowaniu do Bratniej Pomocy przechrz— 
tów. W związku z odrzuceniem tego wniosku. 
kol. Żylis zgłosił humorystyczny wniosek o | 
utworzenie specjalnej komisji, złożonej 
dwóch lekarzy i czterech katolików do ba- 
dania czystości rasy nowowstępujących. Ze 
względu na swą demonstracyjność wniosek 
odpadł. A właściwie szkoda. Bo w jaki spo- 
sób zarząd Bratniej Pomocy będzie odróżniał 
neofitów od chrześcijan z dziada i pradzia- 
da — to w statucie wyjaśnione nie zostało... 

Przeszły również wszystkie poprawki zgło 
szone przez kol. Kaduszkiewieza, krytykują- 
ee najważniejszenia przeoczenia i  nieścisłoś- 
ci i rażące błędy statutu (sporo ich było). 

Odpadły wszystkie poprawki lewicy, oba 
lone głównie przez kol. Krasowskiego. Szcze 
gólne oburzenie wywołało wystąpienie komu- 
nisty Kapały, negującego prawa Połski do 
Wileńszczyzny. Skandaliczne wystąpienie wy 
wołało gwałtowną reakcję na sali. 

Przed głosowaniem nad statutem, kurator 
Bratniej Pomocy prof. Pelczar, wygłosił krót 
kie przemówienie, prosząc o przyjęcie statutu. 
pomimo jego braków 1 niedociągnięć, ze 
wzgłędu na to, że nieuchwalenie go może za 
sobą pociągnąć rozwiązanie Bratniej Pomocy. 
Pomimo to, wobec nieprzyjęcia zasadniczych 
poprawek, zgłoszonych przez kol. Woiskiego, 
projektodawcy nie osiąnęli wymaganej do 
zmiany statutu, kwalifikowanej większości 
2/3 głosów. Statut jednak i ordynację wy- 
borezą p. kurator uznał za przyjętą. Ocaliło 
to Bratnią Pomoc od nieprzyjemnych konsek 
wencyj zbagatelizowania sprawy statutu Ste 
warzyszenia i oddania go do zatwierdzenia 
lub odrzucenia przez wałne zebranie w przed 
dzień ostatniego terminu złożenia statutu do 
zalegalizowania Rektorowi. W ten więe „cu- 
downy** sposób, twórey statutu Bratniej Po- 
mocy przeforsowali swój projekt. A jaki bę 
dzie skutek nieprzyjęcia poprawek koł. Woł- 
skiego — to dopiero przyszłość pokaże. В. 

z 

  

Pierwszy regionalny Zjazd oś wiaty zawodowej Daj Boże wytrzymać 
asza emergja społeczna może każdego 

wprowadzić w zdumienie: pracujemy, a raczej 
— świętujemy w pocie czoła!... Ilość „świąt** 
okolieznošeiowych jest imponująca, — jedne- 
go dnia nieraz obchodzimy dwa — trzy „Świę- 
ta“. 

Nie często się jednak zdarza, iż jednego 
dnia mamy kilka „tygodni''!.. To też ze 
szezerem zadowolenem i słuszną dumą naro- 
dową możemy uznać dzień 3 grudnia 933 r. 
za datę epokową w naszych dziejach, bo te- 
go dnia mamy aż trzy „tygodnie'* z dodai- 
kiem „dni**!.. 

A' więc: 

TYDZIEŃ KSIĄŻKI (26.X1. — 3. XII.) 
TYDZIEN AKADEM. (i. XII. — 8. XII.) 

TYDZIEN MILOSIERDZIA (3-XII — 8-XII). 
DNI PRZECIWGRUŹLICZE (1. XII — 10. I) 

Narzekać nie można: sposobności do „dzia 
łania'* nie zabraknie... 

Daj Boże tylko wytrzymać!.. 
  

Poszukiwania „Lusitacji*' 
Angielski tygodnik „Sphere'* donosi, że 

przyszłego lata rozpoczną się poszukiwania 
statku „Lusitania'', zatopionego dnia 7 maja 
1915 roku przez niemiecką łódź podwodną. 

Wrak znajduje się na dnie Atlantyku- 
osiem mil angielskich od Kingdale Point lub 
też 30 mil od Cork na południowem wybrze- 
żu irlandzkiem. Niewiadomo jeszcze jakie 
środki techniczne zostaną użyte w celu dosta- 
nia się na jego pokład. Przypuszczalnie za- 
stosuje się system nurków * głębokowodnych, 
jak dla wydobywania skarbów z zatopionego 
statku „Egipt''. Być może, że będzie w uży- 
ciu i dzwon nurkowy, jak przy statku „Lu- 
tine'*.. 

Statek „Lusitania** nie posiadał żadnych 
wybitnych skarbów, chodzi więc raczej o ro- 

dzaj „wyjaśnienia'*, jak również zdjęcia fil- 
mowe dokonywane za pomocą olbrzymich re- 
flektorów elektrycznych. Wydobyte być mają 
niektóre części statku, mogące stanowić cie- 
kawy przedmiot dla. historji, jak np. dzwon 
pokładowy. L. 

Ludożercze wierzenia 
Brukselskie pisma podają, iż sądy w 

Kongo Belgijskiem, zawalone są sprawami o 
ludożerstwo. Ostatnio wpłynęło nowych 85 
spraw. Sąd Stanleyville skazał ośmiu taic 
zwanych Ludzi Lampartów na karę Śmierci, 
dwóch na 20 lat ciężkich robót. 

W okolicach Wamba powtarzają się cią- 
gle mordy rytualne. Związek Ludzi Lanrspax- 

tów, przybrany w skóry lamparcie, urządza 
krwawe festyny, gdzie w końcu pożera się 
zamordowane ofiary. Panuje wśród nich- mi- 
styczne przekonanie, że po zjedzenia ciala 
człowieka, jego siły i zdolności przechodzą 
do pożeracza. Ti.
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Tytułu kłaść nie bedę 
   

   

fiajamy tytuł Rozporządzenia Prezyden- 
aazypospolitej, o którem chcemy pisać, 

s: Q przejmowaniu na własność Państ 

wa gruntów za niektóre należności pieniężne 
(Dzien. Ust. R. P. nr. 85, poz. 658 z dn. 48 

paźdz. 1933 г.). 
Ponieważ przytaczamy poniżej tekst tego 

rozporządzenia, sądzimy że po zaznajomieniu 

się z nim, każdy czytelnik wedle swego uzna 
nia nada tytuł swym rozważaniom, odpowie- 

- dni. . 

PRZEJMOWANIE GRUNTÓW NA WŁA 

SNOŚĆ PAŃSTWA ZA NIEKTÓRE NA- 
LEŻNOŚCI PIENIĘŻNE 

W Dzienniku Ustaw R.P. Nr. 85 pod po- 

zycją 658 ukazało się Rozporządzenie Prezy- 

denta Rzeczypospolitej z dnia 28 październi” 

ka 1933 r. — O przejmowaniu na własność 

Państwa gruntów za niektóre należności pie- 

niężne. ; i 

W myśl tego Rozporządzenia mogą być 

przejmowane na własność Państwa grunty z 

majątków ziemskich, na których ciążą zale- 

głości z następujących tytułów: 1) zaległości 

podatkowych, państwowych i samorządo- 

wych; udzielonych przez Państwo pożyczek ; 

2) pożyczek długoterminowych, udzielonych 

przez banki państwowe lub instytucje kredy- 

tu długoterminowego (Wil. Bank Ziemski) 

oraz nbezpieczeń społecznych, przyczem wy- * 

mienione w p. 2 instytucje i banki przed zgło 

szeniem odnośnego wniosku winny porozumieć ©ćS 

się z właścicielem nieruchomości. Е 

Nie podlegają przejęciu na rzecz Pań- 

stwa w myśl niniejszej ustawy, grunty z nie- 

ruchomości, których właściciel posiada ogółem 

na obszarze całego Państwa mniej niż 200 ha 

gruntów. Powyższe ograniczenie nie dotyczy 

jednak nieruchomości, położonych w grani- 

cach lub w sferze interesów mieszkaniowych 

miast. RE 
Grunty przejmowane będą za należności, 

które posiadają przywilej zaspokojenia z nie- 

ruchomości z pierwszeństwem przed innemi 

obciążeniami, ujawnionemi w księgach hipo- 
tecznych lub które zapisane są w księgach 

tych na pierwszem i bezpośrednio na dai- 
szych miejscach. Za pozostałe należności 

grunty przejmowane będą tylko wówczas, gdy 
należności te powstały z tytułu podatków i 
danin publicznych, płatnych przed dniem 1 
stycznia 1933 r. W tym ostatnim przypadku 
grunty przejmowane będą tylko za taką su- 
mę należności, lub ich części, która, bez 
względn na stopień hipoteczny należności, 
mieści się wraz z wszystkiemi poprzedzające- 
mi obciążeniami w granicach 2/3 wartości 
nieruchomości. 

Postępowanie celem' przejęcia  gruniow 
może być wszczęte, jeżeli należność nie zosta- 
la uiszczona w ciągu 12 miesięcy po terminie 
płatności; w razie rozłożenia na raty lub od- 
roczenia terminu płatności należności, „tož 
samo postępowanie może być wszczęte już po 

upływie 6 miesięcy od terminu płatności od- 

roczonej należności lub jej raty. Jeżeli po- 
wyższe terminy upłynęły w stosunku do jed- 
nej z należności, to postępowaniem mogą być 
objęte pozostałe wymagalne już należności, 
choćby w stosunku do, nich rzeczone terminy 

nie upłynęły. z 
Wartość gruntów przejmowanych będzie 

ustałońa według przepisów szacunkowych 
Państwowego Banku Rolnego, stosowanych 
nych przy udzielaniu kredytów w listach za- 
stawnych. Normy szacunkowe P.B. Rol. mozą 
ulec obniżenin w drodze rozporządzenia Min. 
Skarbu oraz Min. Rolnictwa i Reform Rol- 
nych, nie więcej jednak niż o 25 proc. — Sza- 
cunek nieruchomości podlega zmniejszeniu o 
wartość służebności grunt. i o wartość cię- 
żarów, które w myśl przepisów egzekucyjnych 
utrzymują się na nieruchomości bez potrące- 
nia z ceny nabycia. — Osobne rozporządzenie 
Min, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Min. 
Skarbu ustali zasady szacowania drzewostana 
oraz plonów "i  zasiewów, tudzież 
przepisy uprawniające właściciela mająt- 
ku do sprzątnięcia plonów, a także wa- 
runki, w których plony i zasiewy mogą być 
przejmowane razem z gruntami. Rozporzą- 

dzenie ustali również odnośne organa  doko- 
nywujące szacunku. у 

Za zgodą właścicieli nieruchomości mogą 
być przejęte grunty w rozmiarze przekracza- 
jącym równowartość należności, o iłeby to by- 
ło celowem pod względem gospodarczym. — 
Osobne rozporządzenie ustali zasady i sposób 
wynagrodzenia za te grunty. 

Grunty, przejmowane na podstawie ni- 
niejszego Rozporządzenia, są zwolnione od 
wszelkich wierzytelności i ciężarów z wyjąt- 
kiem służebności gruntowych oraz wierzytel 
ności kredytu długoterminowego, które ule- 
gają segregacji o ile pozostała przy właścicie- 
lu część nieruchomości, nie dałaby dostatecz- 
nego zabezpieczenia w myśl statutn i norm 
szacunkowych instytucji kredytowej. — Na 
nieprzejętą część nieruchomości winny być 
przeniesione przedewszystkiem zaległości z ty- 
tu pożyczek, ciążących na nieruchomości, 
przyczem zaległościom tym służyć będzie 
pierwszeństwo hipoteczne, równe kapitałowi 
i zaległym ratom tych pożyczek lub ich czę- 
ści, które pozostały na nieprzejętej części nie- 
ruchomości. — Postępowanie, unormowane w 
rozporządzeniu niniejszem, nie wstrzymuje 
obowiązku uiszczenia w terminie wszelkiego 
rodzajn należności z tytułu wierzytelności, u- 
legających segregacji. В 

Granty przejęte na podstawie niniejszego 
Rozporządzenia przeznacza się przedewszyst- 

kiem na parcelację, przeprowadzaną według 
' zasad, dotyczących gruntów państwowych na 
podstawie przepisów o wykonaniu reformy 
rołnej. Grunty przejęte, a przeznaczone na 
parcełację, będą zaliczane na poczet wykona- 
nia płanów parcelacyjnych. 

Jeżeli nieruchomość znajduje się w dzier 

żawie, Skarb Państwa wstępuje w prawa wła- 

ściciełe w stosunku do gruntów przejętych z 
prawem rozwiązania umowy dzierżawnej za 
wypowiedzeniem; rozwiązanie umowy nastę- 
puje z końcem roku dzierżawnego, następne- 
go po wypowiedzeniu umowy. Dzierżawcy nie 
przysługuje prawo żądania odszkodowania z 
tytuła utraconych korzyści. Jeżeli przejęcia 
tytułu utraconych korzyści. Jeżeli przejęciu 
uległy grunty, stanowiące ponad 1/4 część 
całego dzierżawionego obszaru, dzierżawcy 
przysłaguje prawo zrzeczenia się dzierżawy. 

Decyzję o wszczęciu postępowania w ce- 
ła przejęcia gruntów wydaje wojewoda na 
wmiosek prezesa Izby. Skarbowej. Po  osza- 
cowaniu gruntów przez organa powołane, wo- 
jewoda określi obszar i granice gruntów, 
Przejmowanych oraz wyda decyzję o przeję- 
em ich na własność Państwa. Decyaje te sa 

ostateczne i stanowią tytuł do objęcia prze- 

jętych gruntów w posiadanie Państwa. — Roz 
porządzenie niniejsze wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia. 
Otóż całą sprawę zabierania ziemi za na- 

leżności trzeba — zdaniem naszem — rozpa- 
trzeć z dwóch punktów widzenia: 

1-0 — z uwagi na skutki dla właścicicli 
majątków, Е 

2-0 — z analizy skutków tego wywłaszcze 
nia dla Państwa. 

Wywłaszezenie może być stosowane do ma 
jątków ponad 200 ha, jest to więc dążenie do 
prędszego doprowadzenia do norm posiadania 
w-g ustawy o reformie rolnej ze znakomitem 
jej przekroczeniem, gdyż reforma rolna nie 

sięga po lasy prywatne, a obecne rozporządze 
nie pozwala na  zabieramie przestrzeni leś- 

nych, a więe Rząd po drodze wywłaszezenia 
poszedł znacznie dalej, niż to radykalny Sejm 

większością jednego głosu postanowił. 

OKÓLNĄ DROGĄ 

Wiemy, iż były pewne czynniki, które dą 

żyły oddawna do upaństwowienia lasów pry- 
watnych; dotąd jednak głos ich wysłuchany 

nni przez Sejm, ani przez Rząd nie został. 
Obecnie postulat ten, okólną drogą, weho 

dzi w życie. 
Pierw to bodaj raz w dziejach naszych 

się z taką formą uzyskiwania na 
która to forma połączona jest z uni. 

ieniem częściowem lub całkowitem war- 
sztatu rolnego. 

Dotąd za długi lieytowano z przetargu ma 
jatki w ich całości, przyczem warsztat, zmie- 

niając właściciela, nie przestawał być jedno- 
stką produkcyjnie zorganizowaną. | | 

Rozporządzenie przewiduje wykrojenie czę 
ści majątku w granicach 2/3 jego powierzćh 
ni, a nie wartości, wedle wyboru bezapelacyj- 
nego wojewody. W dodatku ocena ziemi m: 

być stosowana do norm B. Rolnego, to je: 
norm niezmiernie niskich z możnością jeszeze 
obniżenia do 25 proc., t.j. doprowadzenia do 
rażącego obezeenienia tej ziemi, a tem Samem 
zabrania jej w ilości znacznie przewyższają- 
cej należność do Skarbu lub banków państ- 
wowych. С 2 

Nie ulega wątpliwości, że żaden wojewoda 
jeździć po zabieranych majątkach nie będzie, 
natomiast urzędnicy, którym ta sprawa poru- 
czona będzie, postarają się uwzględniać M 
uajwyższej mierze interesy Skarbu, co na ich 
karjerze dodatnio się odbije, a jest to objaw 
zawsze i wszędzie stały. s ; 

Stąd wynika, że wykrajana część majątku 
będzie tym cąbrem, t. j. najlepszą częścią. — 
Naturalnie zabiorą pola orne, sadybę, ogrody 
i łąki, jako części produkcyjne warsztatu rol 
nego nadające się do parcelacji, a przed jej 
wykonaniem do ewentualnego ciągnienia z 
nich dochodu. 

Że tak jest i tak będzie niezawodnie, — 
świadczy ustęp o szacowaniu przy zabierania 
majątku, budynków, inwentarzy i zasiewów. 

Przy zabieraniu lasów będzie jeszeze go- 
rzej dła właścicieli: grunty podleśne są taksa 
wane niezmiernie nisko, a jak będzie z osza- 
cowaniem drzewostanu ? 

Jeżeli gospodarstwo leśne przewiduje stu- 
letni obrót, to niewątpliwie w interesie Skar- 
bu będa się starali określić wartość lasu na 
podstawie szacunku działki, jako procentu rv- 
eznego od kapitału, z potrąceniem możliwie 
najwyższem za wszelkie uprzednie wyręby. 
za zagajniki, jako prawie bezwartościowe, — 

choć kosztowały grubo właściciela z tytułu 
płaconych podatków, straży leśnej, zasiewu 
it. p. 

Jeżeli część lasu się zabierze, to niew 
wie właśnie etaty rębne, t. j. dające mo: 
ich spieniężenia i dochodu dla Skarbu, eo 
jest przecież celem bezpośrednim dekretu. 

Cały więc plan gospodarstwa leśnego bę- 
dzie zniszczony, a właściciel pozostanie prey 
uajgorszej części lasu i bez możności jakiej 
kolwiek sprzedaży. 

TEORETYCZNE DOBRODZIEJSTWO 
PRAKTYCZNA RUINA 

Po tej operacji, która teoretycznie ma być 
dobrodziejstwem dla właśc. ziem. pozostanie 
om z kawałkiem ziemi wynoszącym 1/3 całego 
obszaru majątku, na którym ciążyć będą 
wszelkie długi poza należnościami skarbowe- 
mi i banków państwowych. Ta 1/3 będzie 
niewątpliwie składała się w przeważnej części 
z nieużytków lub mało wartościowego lasu, a 
że na niej ciążyć mają inne długi, więc okaże 
się, że właściciel zostaje wywłaszczony, zupeł 
nie pozbawiony dachu nad głową, możności 
pracy i z objektem nierentującym, z którego 
nadal podatki płacić będzie musiał. 

W majątkach ezysto rolnych, w których 
lasów i pastwisk nie ma lub jest b. mało, 
gdy zabiorą 2/3 przestrzeni ornej wraz z bu 
dynkami, pozostanie 1/3 z obciążeniem ewen- 
tualnem ale bez budynków i bez inwentarzy 
t. j. bez możności eksploatacji. Co z tem po- 
cznie właścieiel ? 

Jeżeli zaś zabiorą 2/3 ziemi bez budyn- 
ków, to okaże się, że stosunkowo duży kom-- 
pleks zabudowań gospodarczych nie będzie 
miał odpowiedniej ilości pól i zostanie z 
uciążliwemi do utrzymania a niepotrzebnetci 
budynkami, które przymusowo będzie musiuł 
ubezpieczać, płacąc znaczną składkę. 

Ponieważ zabrana ziemia folwarczna prze 
znaczona na pareelację zgodnie z ustawą © 
reformie rolnej, winna iść w pierwszym rzę- 
dzie na osadzenie na niej byłych parobków, 
przeto Skarb Państwa będzie musiał wydać 
zmaczne sumy przez Bank Rolny na koszty 
parcelacyjne oraz na zaopatrzenie nowych nie 
produkcyjnych gospodarstw w budynki i in. 
wentarze, nie mając właściwie żadnych szans 
na zwrot tych sum. 

Jednocześnie przynajmniej na dłuższy 0- 
kres czasu, Skarb nie otrzyma z tej ziemi po 
datków a wątpić należy, by i sumy ubezpie 
czeniowe z tego źródła wpłynąć mogły gdyż 
wiadomem jest, aż nadto z praktyki, że lu- 

dzie osadzeni na roli z jedynym kapitałem 
dziesięciu paleów na rękach pod względem ho 
lonizacyjnym są wartością negatywną. | 

Przypuśćmy, że część tej ziemi pójdzie nie 
dla słażby, a dla włościan bezrolnych; ez) 
będzie to czynnik gospodarczo pożyteczny i 
zdolny do życia? Bezwarunkowo nie; a więe 
będzie to, ze szkodą dla gospodarki społecz- 
nej, 
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Ośrodki z zabudowaniami nie mogą pójść 
na pareelację, gdyż nie do pomyślenia, by 
mógł drobny właściciel być niemi obarczony. 
Ale z tem mniej kłopotu, bo przejdą do 1: 
bądź zasłużonych w służbie Ojezyzny, o ile je 
szeze są nienagrodzeni, lub zostaną nabyte 
przez licznych nu nas bogaczy na rezydencje. 

   

SŁOWO 

Temniemniej olbrzymiej wartości fabryki 
rolnieze zostaną zniszezone bezpowrotnie i 
miljardowe wartości funduszu narodowego 
przepadną. 

W chwili strasznego kryzysu rolniczego, 
który stokroć jest groźniejszy dla stanu rol- 
niczego od powodzi lub innych klęsk, gdyż 
trwa długi okres czasu i obejmuje całe xol- 
nictwo bez wyjątku, a nie jedną tylko okoli- 
cę, w chwili, gdy ceny na wszelkie produkty 

  

gospodarstwa spadły do połowy wartości ko- 
sztów własnych, rolnictwo zostało obarczone 
nowemi ciężarami podatkowemi i świadcze- 
niami społecznemi i musiało się zdobyć w 
tak trudnej chwili na wysiłek przyjścia z po 
mocą na zew Państwa subskrybując pożyczkę 
narodową. 

Należy uświadomić sobie, że niezależnie 
od zwiększenia nominalnego ciężarów podai- 
kowych, te ciężary wzrosły więcej niż na stó 
procentów, przez spadek cen, czyli przez zdro 
żenia pieniądza, dzięki czemu musiała się 
zwiększyć niewypłacalność. 
Wprawdzie zostały wprowadzone pewne ui- 

gi dla dłużników w bankach kredytu długo- 
terminowego oraz rozterminowano  zaległosci 
podatkowe. z ich oprocentowaniem, pod wa- 
runkiem uiszczenia rat bieżących, ale co to po 
może, gdy nieszezęśńi rolnicy nie mają środ- 
ków ani na jedno, ani ńa drugie. 

Nowa ustawa przewiduje przejęcie ziemi 
za podatki po roku, o ile opłaty nie będą 
wpływały, a już po 6 miesiącach, gdyby na- 
stąpiło rozterminowanie i gdyby choć jedna 
z rat nie była opłaeona. 

W _ praktyce równa się to zabraniu ziemi 
niemal w stu procentach zadłużenia, gdyż roi 
niey nie mają możności opłacenia samej pro- 
dukcji a tem bardziej licznych podatków, nie 
mówiąc już o wynagrodzeniu za własną pracę 
i utrzymanie najskromniejsze. 

Pewien generał, doskonały fachowy rolnik 
twierdził, że do folwarku swego dokłada. więk 
szą część swej gaży. To bezwarunkowo jest 
prawdą, ale naogół rolnicy nie posiadają żad 
nych pensyj, a tembardziej generalskich, więc 
jak mogą oni wywiązać się z długów i unik- 
nąć wywłaszczenia bez odszkodowania? 

Jeżeli uważać przejęcie ziemi za podatki 
jako objaw normałny i słuszny, to przecie 
nie prostszego, jak upaństwowić całą ziemię, 
obecnie ponad 200 ha, a następnie i poniżej 
tej normy powiększając podatki, których wy 
płacić rolniey nie mogą, tłumacząc, że stan 
finansowy Państwa wymaga coraz większych 
wpływów. 

Tą nieskomplikowaną drogą dojdzie się do 
ideału reformy rolnej bez ogłoszenia naejona- 
fizacji ziemi. % 

Możnaby sądzić, že iniejatywa dekretu 
wyszła od zwolenników nacjonalizacji i że 
przeszła ona tak gładko pod etykietą ulżenia 
rolnietwu w ciężkiej dobie kryzysu. 

Gdyby oddłużenie majątków zapomocą 
sprzedaży części ziemi, było tak proste i łat 
we, nie ulega wątpliwości, że rolnicy ziemia 
nie, — przecież o nich jedynie mówi dekret 
— samiby do parcelacji przystąpili, uzysku- 
jąe znacznie wyższe ceny od cen Banku Roi- 
nego i to jeszcze o 25 proce. obniżonych. 

Jeżeli dekret uznał za konieczne obniżyć 
i tak niezmiernie niskie ceny, wynika to za 
pewne ze względu na nierentowność, a zatem 
spadek wartości ziemi, Jak jednak pogodzić 
taki pogląd z podnoszeniem podatków i za- 
emiarem zabierania niepomiernie wielkiej iloś 
ci ziemi. 

Ale obecnie parcelacja prawie całkiem za- 
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marła, bo nietylko chłop pieniędzy na kupno 

jej nie ma, ale uważa, że ziemia nie rentuje 

i że kłaść w nią pieniądze jest złym intere- 
sem. 

Dużo wypadków było, że się nabywcy pax 
cel wyrzekali zadatków, wolae je stracić, niż 
więcej pieniędzy zaprzepaścić w defieytowyim 
interesie. 

Charakterystycznym jest przepis o zalicze- 

niu zabranych gruntów w poczet gruntów za 

bicranych na rzecz reformy rolnej. Wiadomo, 
że zapas ziemi przeznaczonej na reformę rol- 
ną, jest na wyczerpaniu, wiadomo, też, że 

roczne kontyngenty nie dadzą się rozprowa- 
dzić dla braku odpowiedniego materjału ko- 
lonizacyjnego. Chętnych do wzięcia ziemi zaw 
sze się znajdzie dużo, jeżeli ją dadzą darmo 
lub jeszcze dopłacą na zabudowanie i inwen 
tarz. 

Dziś jednak pieniędzy na to brak, wiec 
pareelacja rządowa jest zahamowana, 

Reforma rolna zabierała dotąd tylko zie- 
mie użytkowe; dekret upoważnia do zabiera- 
nia lasów. Z jednej strony jest to krok na dro 
dze do upaństwowienia lasów prywatnych, co 
w pewnych sferach minist. rołnietwa dawno 
ma zwolenników, z drugiej zaś powiększa i- 
lość ziemi, przeznaczonej na reformę rolną po 

za kontyngentem, jeżeli Rząd przeznaczy te 
zabrane lasy na sprzedaż dla wydobycia pie- 
niędzy a ziemię rozparceluje. 

  

Że cały dekret nosi stempel z dewizą od- 
dłużenia własności rolnej — temu się nie dzi- 
wimy, bo tak jest motywowany i nie każdy 
może się w tych rzeczach orjentować, wierząc 
że skutki dekretu będą dla rolników zbawien 
ne; stokroć dziwniejszem jest, że wśród laty- 
fundzistów są ludzie, którzy nie zdają sobie 
sprawy z konsekwencji tej „ulgi““, | 

Zdarzyło się nam rozmawiać przed laty z 
jednym magnatem o reformie rolnej: ów pan 
weałe ją lekceważył: „ot, wielka bieda! Niech 

sobie zabierają jeden z moich 30 folwarków, 
którego nawet nie znam!'*. Temu można ten 
pogląd wybaczyć, dzięki wielkiej jego młodo 
ści i skoncentrowaniu całego zainteresowania 
na brzęku własnych ostróg.. 

Również, — jak słychać — bardzo się u- 
cieszyli pewni ziemianie z pod Tatr, że po- 
zbędą się długów za nieużyteczne halizny sk-1 
ne po wyrąbanym lesie. O naiwni! 

Kiedyś tonącemu człowiekowi współczuja- 
cy chłop krzyknął: „hodzie mnuezitsia, puskaj 
sia kumie na dno!““, 

Może rzeczywiście tym eo rozpaczliwie wal 
czą z zalewającą ich falą zaległości skutki 
fabryk, gdy nietylko 2/3, lecz choćby część 
rzymy, że nie z tych pobudek wziął dgkret 
swój początek. 

Dekret powiada, że mu nie podlegają ina- 
jątki poniżej 200 ha, więc nie robi się różni- 
<y pomiędzy szacunkiem ziemi na Kresach 
Wschodnich i resztą ziem Rzeczypospolitej, 
jak to ma na względzie ustawa o reformie 
rołnej (160—300 ha) i 
bo przy np. 5004 ha obszaru, w którym jest 
100 ha ornych i łąk, cały areał może być za 
brany. 

Nie chcielibyśmy być na miejscu wojewo- 
dy, który na mocy jednostronnego przedsta-- 
wienia urzędnika, działającego „w myśl inte- 
resów Skarbu'* musi podpisać bezapelacyjny 
dekret śmierci ekonomicznej na właściciela i 
jego rodzinę, choć oni nie z własnej winy nie 
mogą podołać nadmiernym. na nich włożonym 
ciężarom. 

A przecie tych dekretów 

CIE 

  

   

  

idzie znacznie dalej, 

  

będzie prawie 

    

ZASZCZYTNA PRZEGRANA Z NIEMCAMI 
MIĘDZYPAŃSTWOWY MECZ POLSKA — NIEMCY 0 : 1 

Przegraliśmy z Niemcami w meczu piłkar- 
skim, rozegranym wczoraj na berlińskim sta- 
djonie. Przegraliśmy, ale przegrana ta przy- 
nosi zaszczyt piłkarstwu polskiemu. Może to 
stwierdzić 50.000 widzów (a w tej liczbie 2 
tys. Polaków) obserwujących przebieg meczu. 
Możemy to stwierdzić, my wszyscy z zaintere 
sowaniem przysłuchujący się wczoraj niezwyk 
le ciekawemu radjo - reportażowi, nadawane- 
mu z Berlina, a wygłoszonemu przez wybit- 
nego publicystę sportowego i świetnego zna- 
wcę piłkarstwa dra 8. Mielecha, którego sło 
wa doskonale „sfilmowały** przebieg meczu. 

W pierwszej połowie nasza reprezentacja 
była zespołem równorzędnym z Niemcami, 
jakkolwiek ci mieli trochę więcej z gry. Po 
przerwie a zwłaszczą w okresie od 60 — 80 
minuty spotkania atak nasz siedział stale pod 
bramką gospodarzy, wielokrotnie jej zagraża- 
jąc. 

Gracze niemieccy zdeprymowani tem, za- 
czynali upadać na duchu i dopiero w ostat 
nim kwadransie otrząsnęli się i przypuścili 
kilka szturmów do naszej bramki. 

W trakcie jednego z tych ataków, w 88 
minucie, a więc w dwie minuty przed gwiz- 
dkiem, oznajmiającym zakończenie meczu, ie 
wy łącznik drużyny niemieckiej Rasselnherg, 
strzelii bramkę. 

Osiemdziesiąt osiem minut bezbramkowego 
wyniku z reprezentacją państwa, które poko 
nało ostatnio: Belgję 8:1 i Szwajcarję 2:0, 

oraz znaczna przewaga w niektórych okresach 
meczu — to wynik zaszczytny. 

Po nieznacznej przegranej z Czechami i 
Niemcami (0:1) możemy śmiało twierdzić, że 
piłkarstwo polskie, a przynajmniej nasza re- 
prezentacja stoi obecnie na poziomie europej 
skim. 

Niemcy wystawili najlepszy swój skład.— 
Byli pewni swego zwycięstwa, dufni w swe 
siły. Wygrali, ale nie wygrali tak, jak się te 
go po nich spodziewano. Połacy okazali się о- 
rzechem twardym do zgryzienia i gdyby nie 
warunki dla sas niepomyślne, no i przysło- 
wiowy, prześladujący nas pech — wynik mógł 
być zgoła odmienny. 

Jak wynikało ze słów dra Mielecha, naj- 
lepszymi na boisku byli: maleńki Urban na 
skrzydle i Matias. Bułanow, w obronie, zna 
cznie iepiej wypadł niż Martyna. W pomocy 
cudów dokazywał Kotlarczyk II. 

Wbrew ogólnym przypuszczeniom Niemcy 
nie grali brutalnie, Mecz był widowiskiem o 
wielkiej sportowej wartości. ; 

* % * 

Zaznaczyć należy, że megafony zainstalo- 

wane na ślizgawce w Parku Sportowym, w .. 
chwili nadawania reportażu z Berlina były 
formalnie oblepione przez słuchających, a na 
lodzie panowała pustka. 

Jest to jeszcze jeden dowód ogromnego za 
interesowania się meczem z Niemcami. 

WKS-Śmigły — Czarni (Lwów) 3:0 
Pierwsze punkty, uzyskane przez WKS - 

Śmigły, w walkach końcowych o wejście do 
Ligi, przyniósł nam wczorajszy walkower. — 
Czarni zlękli się mrozu i uciążliwej, a kosz-- 
townej drogi ze Lwowa i zrezygnowali. Wo- 
leli oddać 2 punkty i stosunek bramek 3:0, 
niż jechać i grać w mróz na boisku, które 
wygłądało jak ślizgawka. 

Wobec znacznej ilości widzów, sędzia p. 
chneider, edgwizdał walkower. 
Tak więc: w trzech spotkaniach WKS zdo 

był 2 pkt. przy stosunku bramek 7:6 na swo 
ją niekorzyść. 17 bm. wilnianie graja w Kra 
kowie z Garbarnią. 
  

Czy wygrają? Co to można dziś mówić? 
Zobaczymy. 

Sytuacja w grupie walczącej o miejsce w 

Lidze jest nadal niejasna. Jakoby Garbarnia 
gnębiona przez długi, zostanie rozwiązana. — 
Chce połączyć się z jednym z klubów Krako- 

wa. Wątpliwe, aby w tych warunkach specjal 
nie „napierała się'* do Ligi. Gracze jej czoło 
wi: Smoczek, Pazurek i inni chętnie zosta- 
ną zaangażowani do każdego z klubów ligo- 
wych, a więc mogli stracić zainteresowanie 
do walki w „grupie trzech *. W tych warun- 
kach.. Ech! czyż nasi napastnicy będą umieli 
strzelić kilka bramek? 

SBARUSGARWNACA 

PAMIĘTA] OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
Gis 15 DO 66 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEG 

  

* 
ELICZE"I 

ERA Z GRUZLICY! 
JGRGM TEJ KŁĘSKI I 

£ NIĄ, KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWORU- 
POPIERAJCIE BUDOWĘ 

WYOWBRAZ SURi8 
POPIERAJ WALKĘ « 

ЗАМА. 
"TORJUM ROD WILNEM, 

  

tyle, ile jest majątków 
banki na licytację. 

Dekret przewiduje zabranie ziemi ponad 

zajętą za długi, jeżeli właściciel „ze względów 
gospodarczych'* tego zapragnie. 

To wskazuje wyraźnie na to, że przez ża- 
branie znacznej części folwarku eałe gospo- 

darstwo się niszezy i na pozostałości jest 
niemożliwość gospodarzyć. 

Każdy warsztat rolny stanowi całość tak, 

jak każda fabryka; czy może funkcjonować 
fabryka, gdy nietylko 2/3 lecz choćby część 

jej raptem obeięli? 
Podczas gdy w ościennych Niemezech pań 

stwo łoży wielkie sumy na podtrzymanie więk 
szych gospodarstw rolnych, — tem większych, 
im konjunktura jest mniej pomyślna, a to w 
pełnem zrozumieniu potrzeby utrzymania ży- 

wystawionych przez 

    

wicieli kraju, u nas przy coraz większem ob- 
ciążeniu rolnictwa, — właśnie w pełni kryzy- 

su, — dąży się do zmniejszenia w ogromnym 
" stosunku, ilości tych gospodarstw - żywiciełi, 
choć przecie wiedzą wszysey doskonale, że 

dzięki tym tylko gospodarstwom jeszcze u- 
trzymujemy się w granicach samowystarczal- 
ności w wyżywieniu ludności. 

JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ 
DLA SKARBU? 

Przejdźmy teraz do rozważania korzyści, 
jakie wynikają dla Skarbu z realizacji dekre- 
tu z dn. 28 października 1933 r. 

Skarbowi potrzebne są pieniądze i 
ko pieniądze. 

Czy zabranie ziemi napełni kasy skarbo- 
we? 

Na to jest jedyna odpowiedź: — Nie! 
Już samo zabieranie ziemi będzie koszto- 

wało: geometrzy, plany, wyjazdy urzędników, 
taksacje itp. stanowią gruby wydatek. 

Jeżeli dziś Urzędy Ziemskie kurczą się i 
redukują, to wynika z tego, że wykonanie re- 
formy rolnej i komasacji napotyka na wiel- 
kie tradności i koszty, zaś ludność nie mo- 
że tych kosztów zwrócić, również jak nie znaj 
dują się w dostatecznej ilości chętni do naby 
cia ziemi, dającej deficyty. 

Wiemy wszyscy jak žle lub wcale nie pia 
eq nabywcy ziemi z parcelacji, również jak 
nie płacą ci skomasowani, którym przeprowa- 
dziły urzędy kosztowne bardzo meljoracje, 

Ponieważ zadłużenie podatkowe, we wciąż 
wzrastających rozmiarach, obejmuje nie 
mniej 3/4 wszystkich większych warsztatów 
rolnych, (mniejsze dekretowi nie podlegają), 
nie ulega wątpłiwości, że w tych majątkach o- 
gromne ilości ziemi będą zabrane i to ziemia 
przeważnie orna i łąki. 

Skarb Państwa stanie się właścicielem cze 
ści tych majątków rozsianych po całej Rze- 
czypospolitej. = 

Cóż za administrację trzeba będzie na tych 
obszarach utrzymywać? Tysiące administravo 
rów, których Skarb będzie musiał opłacać we 
dle tabeli rang, asekurować od nieszczęśli- 
wych wypadków, od inwalidztwa, od chorób, 
od bezrobocia i na rentę starczą płacić ase- 
kurację itd. 
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Nad nimi musi być kontrola, a więc musza 
być buchalterzy, prowadzący rachunki. 

Skarb będzie musiał kupować  inwenta-- 
rze i nasiona, zaprowadzać gospodarstwo u 
więc utrzymywać parobków i rzemieślników, 
opłacać i dawać ordynarje według umów 
zbiorowych oraz ponosić tysiączne rozchody 
z gospodarstwem związane. 

Jeżeli zawodowi rolnicy na własnych gos- 

  

SPORTOWYM 
W kiiku wierszach 

Prezes K. 8. Ognisko ppłk. Sheybal: wyje 
chał z Wilna, przeniesiony na inne stanowis- 
ko. 

* $ * 

W dn. 8, 16 i 17 grudnia rb. zostanie ro 
zegrany turniej eliminacyjny o puhar P. Z. 
8. w piłee siatkowej pań i panów. 

Zgłoszenia w ilości jednego zespołu. Dziś 
ostatni dzień zgłaszania się. 

Jednocześnie przy zgłoszeniu należy wpła 
tytułem wpisowego 1 zł. 

* * * 

cić 

Polski Zw. Bokserski sfinalizował ostate- 
cznie mecz Polska — Szwecja, który odbę- 
dzie się 14 stycznia 1934 r. w Sztokholmie. 

W dniach 17 i 19 stycznia polska druży- 
na bokserska rozegra spotkania międzymiasto 
we w Sztokholmie i Góteborgu. 

Mecz Polska — Niemcy wyznaczony Z0- 
stał na 5 lutego w Poznaniu. W dniu 7 sty- 
cznia odbędzie się w Poznaniu mecz Poznań 
— Berlin. 

* * * 

Narciarski Związek Czechosłowacji liczy 
ponad dwa tysiące czynnych zawodników. 

W tej liczbie znajduje się 44 zawodników 
liczących powyżej 40 lat. Najstarszy z niea 
posiada 63 lata. Jest to dr. Nowak, który ja 
szeze w ub. sezonie startował w zawodach o 
mistrzostwo Czechosłowacji w biegu na 15 

    

Pozatem jeden zawodnik liezy 60 lat, je- 

den 53, trzech po 51 i czterech po 50 lat 
э * * 

Komitet Wykonawezy Miedzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego znowu  obradowai 
nad wnioskiem Międzynarodowego Zw. Kaja- 
kowego w sprawie dopuszczenia do programu 
igrzysk olimpijskich zawodów kajakowych. 

Sprawa podniesiona będzie raz jeszcze na 
międzynarodowym kongresie olimpijskim, któ 
ry odbędzie się w r. 1934 w Atenach. Na kon 
gresie tym zapadnie już decyzja. 

WILNIANIE - KOSZYKARZE PRZEGRALI 
W RYDZE 

Jak już podawaliśmy, reprezentacja Wil- 
na w koszykówce wyjechała do Rygi, aby 
wziąć udział w turnieju międzynarodowym 
organiżowanym przez Łotyszy. 

W sobotę drużyna nasza walezyła z dosko 
nałym estońskim zespołem, przegrywając w 
stosunku 72:21. Wilnianie grali bardzo dob- 
rze, tak, że wynik ten nie jest kompromitują 
cy, zważywszy, że Estończycy uchodzą za je 
den z lepszych zespołów Europy. 

W drugim dniu międzynarodowego. tur- 
nieju koszykówki w Rydze, drużyna wileń- 
ska uległa drużynie łotewskiej w stosunka 
81:33. 

podarstwach, a więc pracując dla siebie z naj 
większym wysiłkiem i oszezędnością, nie mo 
ga uniknąć dużego deficytu, i nie mają & 
czego opłacać wygórowane podatki i świad. 
czenia, to cóż mówić o gospodarzeniu urzęd- 
ników, które jest stokroć kosztowniejsze, co 
jest aksjomatera uznanym. Gospodarz na wła- 
snym folwarku za swoją pracę nietylko nie 
nie pobiera, ale mu każą płacić za to, że we 
własnym domu mieszka. Jaki urzędnik zgodzi « 
Się pracować darmo i jeszcze dopłacać ? 

Jedynym piusem takiego rządowego gospo 
darstwa jest to, że ono podatków opłacać nic 
hędzie, <o wpłynie na zmniejszenie księgo- wych strat, ale dochodu Skarbowi nie przy- sporzy. 

: 
: Skarb będzie miał na liście płace dziesiąt- ki tysięcy parobków i olbrzymie ilości dniów kowych robotników, gdyż na rządowych gos- podarstwach będa pracowali agronomowie, a przecie nie do pomyślenia, by oni prowadzili gospodarstwa ekstensywnie, a nie wedle wsze! kieh wskazań nauki, dla wykazania wysokiej sprawności i produkcji bez względu na re- zaltaty finansowe. Gdyby wyższa władza z0- baczyła, że gospodarstwo idzie słabo, winę przypisanoby kierownikowi, a onby ryzyko- wał utratą posady; tego on nie zrobi i Skarb będzie grubo dopłacał. 2 
Sowchozy nigdy dodatnich wyników nie dadzą ; — każdy rozumiej, się na roinie- 

twie wątpliwości w tej mierze mieć nie bę- 
dzie. 
Rozpurcelowanie takiej ilości ziemi jest tech 

nieznie niemożliwe, nawet gdyby mierniczych 
sprowadzić: 2 zagranicy, zaś  nabyw- 
ców, prawdziwych gospodarzy, z pieniędźmi 
1 anwentarzami, oraz takich, którzyby się 
zabudowali, nie ma obecnie zupełnie i nie 
będzie, bo dziś nędza na wsi panuje. 

Jeżeli się nie będzie gospodarzyło na za- 
branych ziemiach, trzeba będzie nadzielić po 
5 ha parobków, których dziesiątki tysięcy 
znajdzie się bez pracy, ale trzeba im dać bu- 
dulee i pieniądze, na zagospodarowańiie,. co 
wyniesie setki i setki miljonów, których 
Skarb nie ma. а 

Ci nowoosiedleni przez trzy lata byliby 
wolni od spłat i opłat, — nie ulega żadnej 
wątpliwości, że i potem nieby płacić nie mo 
gli, gdyż obeenie 5 ha - gospodarze, nie ma- 
jąc spłat, nie mogą płacić podatków i innych 
opłat, jeżeli nie mają ubocznych zarobków w 
większych gospodarstwach, a te już będą zni 
вгегопе. 

Cóż 
mi? 

Nietylko. nie zarobi, ale straci dochody z 
podatków bezpośrednich i pośrednieh, wło- 
żyć będzie musiał olbrzymie fundusze w de- 
fieytowe gospodarstwa, albo poniesie szalone 
wydatki na parcelację (a skąd na to pienią- 
dze?), z bardzo małemi szansami na ich 
zwrot w dalekiej przyszłości. 

Defieyty budżetowe będą musiały wzros- 
nąć o sumy pomniejszonych podatków i no- 
wych olbrzymich wydatków. 

Kto te deficyty pokryje? Wszak nie t. zw. 
obszarnicy, na których nawet nowych danin 
nie będzie można nakładać i nie: ei proble- 
matyczni nowi osadnicy. Więc co Skarb Łą 
szeze niszcząc to, co jeszcze pracuje 'i płaci 
wedle swej możności? 3 

W ezyim interesie leży i komu może ko- 
rzyść przynieść owe zabieranie ziemi? 

PAŃSTWO NA TEM NIE ZYSKA 
Nie Państwo na tem zarobi, niszcząc war 

sztaty żywiące ludność, szczególnie mając na 
względzie ciężkie chwile możliwych . zawsze 
komplikacyj wojennych, nie Skarb, gdyż pie- 
niędzy nie otrzyma, a będzie zmuszony do ol 
brzymich wydatków, na które środków nie 
posiada, zmuszony do coraz większego kurcze 
nia budżetu, — nie ludność miast, gdy pro-- 
dukeja. wsi zmaleje i nie ludność wsi, która za 
robki utraci i wytwórzy proletarjat wiejski. 

Któż tedy może pragnąć wykonania pos- 
tulatów dekretu? 

Niewątpliwie ucieszą się z niego wszelkiego 
typu patje, dążące do realizacji państwowego 
socjalizmu, do którego prowadzi zniszczenie | 
własności prywatnej i proletaryzacja ogólna 
jaka musi nastąpić przez zniesienie większej 
własności rolnej w kraju rolniczym, jakim 
jest Polska. 

Ucieszy się niewątpliwie cały szereg ludzi, 
których trzeba będzie powołać do służby pań 
stwowej, by móc wykonać pracę, będącą skut 
kiem dekretu. Powstaną nowe legjony adrai- 
nistratorów, agronomów, buchalterėw, pisa- ° 
rzy, ekonomów itd., opłacanych wedle stop- 
nia służbowego przez Skarb Państwa. Zacho- 
dzi pytanie, z jakich źródeł mają płynąć pie 
niądze na utrzymanie tej armji pracującej 
dla powiększenia deficytu?. 

Sądzimy, że wystarczyłoby w zupełności, 
gdyby właściciele ziemscy mieli możność za- 
ofiarowania ziemi im zbędnej, t. j. nie naru- 
szającej całości warsztatu, i to po cenie zbli 
żonej do realnej wartości, na pokrycie dła- 
gów. 

W tym wypadku ograniczylibyśmy ilość 
tej ziemi, którąby Skarb musiał przyjąć. do 
bardzo niskiej eyfry, by nie nakładać nań cię 
żarów z tego przejęcia wynikających. 

Jeżeli hasłem naszem jako współpracują- 
cych z Rządem jest nie interes jakiejś klasy, 
a całokształt interesu Państwa, to z całą sta 
nowczością twierdzimy, że skutki dekretu bę- 
dą zabójcze zarówno dla rolników, jak i dla 
Państwa. 

Wydanie dekretu 28 października w celu 
oddłużenia rolnietwa, zostało niefortunnie po 
myślane i należy go eonajprędzej cofnąć, niu 
skutki dadzą się odczuć. Odrobić dzieła zni- 
szezenia rolnietwa już nigdy się nie da, więc 
stokrotnie należy zwiększyć ostrożność w 
sprawie takiej wagi, jak zachowanie od za- 
głady rolnietwa polskiego. 

W gazetach była wiadomość, że w tych 
dniach Rada Ministrów rozpatrywała projekt 
zmian norm władania ziemią. 

Czyżby normy te miały ulec znowu zmniej 
szeniu, gdyż trudno przypuszezać, by je mi1- 
no zamiar powiększyć , jak to obecnie robią 
na Litwie. 

Jeżeli ta wiadomość jest prawdziwa, -ta 
wówczas odciążenie rolnictwa przez zabiera- 
nie ziemi za należności Skarbu nabierałoby 
innego oświetlenia. ) 

Analizując skutki dekretu z 28 październi * 
ka spełniamy obowiązek obywatelski, nakazu 
jący ostrzeganie czynników  miarodajnych 
przed zarządzeniami w swych skutkach szkod 
liwemi dla Polski. 

Oby głos przestrogi nie był głosem wołają 
eego na puszczy. St. Wańkowicz. 

więc Skarb zarobi na zabrania zie-



  

  

Šm'ertelne zatrucie czadem 
. WILNO. Wczoraj w nocy zmarła wsku- 
tek zatrucia czadem  wydostającym się ze 
žie zamkniętego pieca 56 letnia emerytka Ka- 
miła Dubikowa (Niešwieska 16). Wypadek za- 
uważono rano, gdy Dubikowa już nieżyła. 

Wskutek zatrucia zginął również i kot 

Dubikowej który spał koło pieca, 
“k 

Zaczadział od piecyka ustawionego w bud- 
ce z papierosami Jan Bohdanowicz (Werkow- 
ska 26) sprzedawca wyrobów tytoniowych 
przy zbiegu ulic Mickiewicza i 3 Maja. 

Trucizna w nagrodę za pracę 
WILNO. W dniu 30 u. m. zmarł skutkiem 

zatrucia denaturatem Andrzej Kamiński 54-let_ 
„mi mieszkaniec miasteczka Ilji W dniu tym 
pomagał on przy budowie domu -niejakie- 
go Fiszeła Nejiasza, który w nagrodę potrak- 

tował Kamińskiego denaturowanym — Spirytu- 
sein. Nejtasza pociągnięto do odpowiedzialno- 
ści. Sprawa jest przedmiotem dochodzeń władz 
śledczych. 

  

   
     

POsIEDA 

Dziś 4 Wzchód sieńca g. 7,25 

Peas + Zachėd elefica g, 2,52 

Sabby Ob. 
ЕНЕИ ЕСА ДИЛЕНГЛСВЙ 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z dnia 3 grudnia 1933 r. 
Ciśnienie średnie: 786. 
Temperatura średnia — 11. 

Temperatura najniższa: —18. 
Temperatura najwyższa: —8. 
Wiatr: zachodni. 
'Tendencja: spadek. 
Uwagi: pogodnie, po południu chmurno. 

„ ŽALOBNA 
-* Zgon š. p. Stanistawy Szeligow- 

skiej, — Dnia 3 bm. zmarła $. p. Stani- 

słąwa Szeligowska. Pogrzeb na cmentarz 

Rossę z domu żałoby (Bakszta 10) odbę 

dzie się we wtorek dn. 5 bm. o godz. 3 

Nabożeństwo żałobne w kościele św. 

Jana — we środę, 6 bm. o g. 10 rane. 

MIEJSKA. 

— Badanie sieci elektrycznej. W styczniu 

elektrownia miejska ma przystąpić do zbada- 

nia sieci oświetleniowych miasta 

Zarząd elektrowni przygotowuje prace 

wstępne «do gruntownej rewizji głównych pio- 

nów i rozdziełaczy prądu, co zagwarantuje 

abonentom prądu elektrycznego równomierny 

tąd shrdluetaoinshrdiląbgknetacincmfwyeptaoin 
dopływ šwiati ai zapobiegnie tak częstym do- 

tąd uszkodzeniom całych rozgałęzień sieci. 

— Roboty elektryczne. Elektrownia miej- 

ska przystępuje do prac przy poszczególnych po- 

sesjach na ul. Mickiewicza (od 3 Maja do mostu 

Zwierzynieckiego, jak również w dzielnicy: ul. 

Portowej, 3 ja, & Jakóba Jasińskiego 
i okolicznych celem przejścia z prądu 

stałego na zmienny. Roboty nad układaniem 

kabla. zostały tam już ukończone. Przyłą- 
czenie poszczególnych  posesyj elektrownia 

spodziewa się zakończyć jeszcze w ciągu bie- 

żącego miesiąca do Bożego Narodzenia. 

— Oferta na budowę chłodni, Bawi w Wił- 
nie przedstawiciel stoczni gdańskiej, który 
przedłożył  Magistratowi projekt budowy w 
Wilnie chłodni. Stocznia gdańska wyraża go- 
towość udzielenia na ten cel kredytów co 

wobec braku innych źródeł pokrycia kosztów 
budowy nadaje projektowi bardziej realne 
znaczenie. : 

Gdyby projekt został przez zarząd miej- 
ski przyjęty, budowa chłodni, a właściwie zain- 
stałowanie odpowiednich maszyn i urządzeń 
chłodniczych w jednym z budynków przy rzeź- 
ni miejskiej, musiałoby rozpocząć się jeszcze 

w okresie zimowym, by z nastaniem lata chłod- 
nia mogłaby być oddana do użytkut. 

—Wobec mrozów. Spadek  temeratury 
stwarza niebezpieczeństwo dla przewodów wo- 
dociągowych i kanalizacyjnych. Magistrat ubez- 
pieczył odpowiednio dopływ wody, natomiast 
właściciele posesyj winn isami we własnym 

, interesie opatrzyć piwnice gdzie, zazwyczaj 

mieszczą się zbiorniki, 

, — Z Pogotowia Ratunkowego. W listo- 
padzie Pogotowie Ratunkowe czynne było w 
552 wypadkach w tem wyjazdów na miasto 
było 369. * 

— Wykazy zaległości ma rzecz K. Ch. 
W związku z zarządzeniem w sprawie Stoso- 

wania dalekoidących ulg przy spłacie za- 

ległości na rzecz ubezpieczeń społecznych, 
K. Ch. przystąpiła już do sporządzania wy- 
kazów firm i przedsiębiorstw celem ustale- 
nia jaka część zaległości należn tod tych za- 
kładów może być rozłożona na raty.. 

Zaległości te będą oprocentowane przy 
hipotecznem zabezpieczeniu na 4 proc., na nie- 
zabezpieczone — na 12 proc. w stosunku rocz- 
nym. 

Po sporządzeniu wykazów K. Ch. rozeszle 
je do osób zainteresowanych ze wskazaniem 
jakie ulgi zostały im przyznane. 

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
Kiedy miła Irenka, — czytał dalej inspek 

tor — zobaczyła jakie mam powodzenie, wpa- 
dła w złość i zabrała go znów pod swe pano- 

wanie. To zarozumiały człowiek. Nie mogłam 
zmałeźć nie ciekawego w jego przeszłości. Mó- 

wił, że ma czterdzieści pięć lat. 

„A teraz muszę opowiedzieć o kapitanie 
Keane. Pewnej nocy wracałam do mojej kabi- 

ny o dwunastej. Zasiedziałam się na pokładzie 
z kimś, a raczej z pewnym panem. Jak pan 
widzi: usiłuję przytrzymać się ściśle pańskich 
instrukeyj, eo do zbliżenia z memi towarzy- 
szami podróży. Otóż, kiedy weszłam do kory- 
tarzyka, prowadzącego do mojej kajuty, zo- 

baczyłam kapitana Keane, podsłuchującego 
pod drzwiami Mr. Viviana. Na mój widok za- 
mruezał eoś i ulotnił się. Jak pan widzi: trzy- 
mają się go stare zwyczaje. Jest to najchyt- 
rzejszy człowiek, jakiego kiedykolwiek spoty- 
kałam. Ale obawiam się, że historja jest zbyt 
podejrzana, żeby mogła mieć naprawdę jakieś 
zmaczenie dla nas? 3 

„Co do pozostałych, to wysłuchuję pełne 
erudycji przemówienia doktora Loftona i jego. 

    

     
ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Ratownictwo, pierwsza pomoc niesiona 
zagazowanym — oto sprawy które muszą za- 
interesować każdego, kto chce spokojnie ocze- 
kiwać jutra. 

Jak się ratuje i pierwszej pomocy udziela 
— uczą kursy ratownictwa  przeciwgazowego 
Połskiego Czerwonego Krzyża. 

Kurs obejmuje 6 godzin wykładowych, roz_ 
pocznie się dnia 11 b. m. Wykłady odbywać 
się będą w Czerwonym Krzyżu przy ul. Tatar- 
skiej 5 od godz. 18 do 20-tej. 

Udział w kursie od osoby zi. 3— dla 
członków P. C. K. zł. 2— Wykładać będą 
prof. Siengalewicz, mjr. Kamiński, dr. de Ros- 
set. 

RÓŻNE 
Wice - minister Pieracki. Wczoraj przybył 

do Wilna wice-minister wyznań i oświecenia 
p. Pieracki w celu wzięcia udziału w regjo- 
nałnym zjeździe dla spraw oświaty zawodo- 
wej. 

— "Tydzień Miłosierdzia. — Wczoraj rcz- 
począł się w Wilnie „Tydzień  Miłosie.dzia 
©hrześcijańskiego''. Zrana ks. Jun Rzymelka 
odprawił z tej okazji uroczyste naboženstwo 
w czasie keórego przybyły z Krakowa ks. Sta 
ich wygłosił kazanie okolicznościowe. 

Po nabożeństwie rozpoczęła stę zbiórka 
ofiax dla biednych. 

Wieczorem ks. Staie: wysbsił w sali 
Śniadeckich USB odczyt p.t. „W mrokach po 
gaństwa''. Dochód z odczytu przeznaczony 

jest ma akeję pomocy biednym. 
— Obniżka oprocentowania wkładów. Z 

dniem 1 grudnia b. r. obniżone zostały odsetki 
maksymalne, płacone od wkładów oszczęd- 
nościowych i innych lokat pieniężnych w pań- 
stwowych instytucjach kredytowych, w komi: 
nalnych kasach oszczędności, oraz spółdziel- 
niac hkredytowych. 

W P. K. O. odsetki obniżone zostają do 
4 proc. od wkładów oszczędnościowych, skła- 
danych od dnia I grudnia b. r. Natomiast dla 
wkłądów i lokat złożonych poprzednio, zniżka 
oprocentowaniao obowiązywać będzie z dniem 
1 stycznia 1934 r. W analogiczny niemal вро- 
sób obniżone zostaną odsetki od wkładów 
i lokat pieniężnych w Banku Gospodarstwa 
Krajowego i w Banku Rolnym. 

— Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Arty- 
stów Plastyków podaje do wiadomości, że w 
końcu grudnia r. b. w Warszawie w Instytucie 
Propagandy Sztuki otwarty zostanie Doroczny 
Salon Zimowy. Zaproszenia do udziału w Sa- 
lonie członkowie Towarzystwa mogą  otrzy- 
mać w lokalu Szkoły 'Rzemiósł Artystycznych 
(Mickiewicza Nr. 7) u sekretarza T-wa. 

— Pomoc bezrobotnym. W grpudniu roz- 
poczyna swe czynności (Gr. Komitet Funduszu 

  

Pracy. 
Przy udzielaniu pomocy przez komitet 

grodzki Funduszu Pracy, obowiązują nastę- 

pujące warunki: 
Bezrobotny musi udowodnić, że pracę utra_ 

cił nie z własnej winy i że poszukiwał pracy, 
iecze nie mógł jej otrzymać, tudzież stwier- 
dzić, że w czasie od 1 stycznia 1930 raku 
zatrudniony był przynajmniej przez okres 4 
tygodni, w przedsiębiorstwie zatrudniającem 
więcej niż 5 robotników, przyczem każdy ubie- 
gający się o zasiłki z Komitetu Funduszu 
Pracy, musi wyczerpać wszelkie zasiłki usta- 
wowe z Funduszu Bezrobocia luz ZUPU. 

Przy zgłaszaniu się o zasiłki, należy o- 
bowiązkowo posiadać legitymacje funduszu 
bezrobocia lub ZUPU, dwowód tożsamości z 
fotografją oraz stwierdzenie. w legitymacji, 
iż bezrobotny zgłaszał 
co dwa tygodnie, względnie co miesiąc (pra- 
cowricy umysłowi). : ' 

— Protesty weksiowe. W pazdziemiku za- 
obserwowano dość długo nienotowany wzrost 

protestów wekslowych. Według urzędowych 
danych na terenie województwa  wileńskie- 
go zaprotestowano w tym czasie 9 tys. 300 
weksli na sumę 1 miljon 200 tys. zł. w tem na 
Wilno przypada 7 tys. 700 weksli wartości I 
miljon zł. 

ŻYDOWSKA 
dr. Wygodzkiego 0d- 

odbyła się konferencja przedstawicieli wszy- 
stkich ugrupowań sjonistycznych od rewi- 
zjonistów aż po Haszower Hacair. 

Chodziło o utworzenie wspólnego frontu 
pracy co też i zostało uchwalone. Powoła- 
na t. zw. wspólnota pracy przystąpi niezwło_ 
cznie do utworzenia powiatowych komite- 
tów. 

—gSjoniści radzą. U 
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Zwyciezca 
rozmowy z Mr. Rossem 0 Takomie i t. p. 
Pozostaje jeszeze Mr. Tait — moja jedyna po- 
rażka. Moje wdzięki trafiają na niewdzięczny 

grunt, gdy chodzi o niego. Jak mam to wytło- 

maczyć? Może jest zły, że mu zabieram cza- 
sem Kennawaya? Może słowo „czasem** nie 

jest tu zupełnie ścisłe. Bo, pan rozumie, on 
jest taki młody, a ja... taka ładna.!.. W każ- 

dym razie robię, co mogę, ale dotąd nie natra- 
fiłam na żaden ślad, bo przecież nie mogę na 

zywać tę historję z Keanem jakimś śladem. 
Prawda? 

„Rano przybyliśmy do Aden. Mrs. Luce 

zabrała mnie ze sobą do swej ulubionej resta- 

uracji. Naturalnie nazywała wszystkich kelne- 
rów po imieniu i rozpytywała ieh o rodzinę. 

Aden, jak mówi Mrs: Luce, jest to tygiel 

szmelearski, rzucony przez kogoś w cieplarni 

i zapomniany tam, Ma to być pierwszy pos- 
mak wschodu. Mam wrażenie, że już parę ra- 
zy odczułam ten podmuch wschodni i muszę 

przyznać, nie jestem nim zachwycona. Ale 
Mrs. Luce twierdzi, że w miarę poznawania 
zaczyna się go kochać. W następnym liście 

się do kontroli PUPP - 

  

DZIEŃ OŚWIATY POZASZKOLNEJ 
Zarząd Kół Polskiej Macierzy Szkolnej 

w Wilnie organizuje w dniu 8-go grudnia r. 
b. doroczną zbiórkę, związaną z Dniem Sien- 
kiewiezowskim, na cele oświaty pozaszkolnej 

Zbiórka odbędzie się w publicznych loka- 
lach zamkniętych i na ulicach miasta. Nie 
wątpimy, że społeczeństwo wileńskie, jak za- 
wsze, na tak wzniosłe ećle nie będzie szezę- 

dzić ofiar. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski Pohulanka. Dziś, ponie- 
działek 4. XII o godz. 8-ej wiecz. „Skalmie- 

rzanki“ — rzanki“ — przedstawienie  Bratniej 
Pomocy Stud. U. S. B. 

Jutro we wtorek 5. b. m. o godz. 8-ej wiecz. 

„Steiek“. 
— Teatr objazdowy — gra w dalszym ciągu 

doskonałą komedję współczesną Stefana Kie- 
drzyńskiego „Piorun z jasnego nieba”, dziś 
4 b. m. w Bielsku, jutro 5 b. m. w Białowieży. 

— Teatr muzyczny „Lutnia* Dziś „Pod 

białym koniem" widowisko operetkowe Benatz- 

kiego w bogatej oprawie dekoracyjnej  Cie- 

sielskiego,  reżyserji M. Tatrzańskiego, pod 
batutą M. Kochanowskiego z udziałem całego 
znakomitego zespołu naszej operetki,  zwięk- 

szonego chóru, orkiestry i statystów. Mimo 
ogromnych kosztów widowiska, ceny biletów 

te same, zniżki obowiązują. 

СО GRAJĄ W KINACH» 

PAN — Szpieg w masce. 
HELIOS — A. L. 14 zatonęła. 
CASINO — X-ty kochanek. 

ROXY — Hiszpańska krew. 
LUX — Mata Hari 

Z SĄDÓW 
DWA LATA ZA SPRZENIEWIERZENIE 

Wczoraj przed Sądem Okręgowym stawał 
b. sekwestrator Sądu Grodzkiego w Holsza- 
nach 35-letni Antoni Orlicki, oskarżony o 
sprzeniewierzenie. : 

Pracując w Sądzie Orlicki defraudował 
„wpływające sumy co ujawniło się podczas kon 
troli zarządowej w r. ub. 

Oskarżony przyznał się do winy w całej 
rozciągłości, więc na rozprawie świadków nie 
badano. 

Sąd wymierzył mu karę 2 1. więzienia z 
zawieszeniem z uwagi na przyznanie się do 
winy. 

  

PARTJA NR. 40 

HETMAŃSKA : 

grana dn. 6-XI. rb. w turnieju o mistrzostwo 
Kl. A. Wil T-wa Szach. 

BIAŁE: Zawodow. CZARNE: Stankiewicz 
1. @2—44 d7—d5 
2. 8 gl—13 e7—e6 
3. e2—e3. S g8—16 
4. G £1-—-d3 a7—a6 

5. 0 — © <7—<5 

6. «2—3 G-f8—e7 
7. H dl—2 6 16—е4 

8. S 13—е4 5 b8—d7 
9. 12—4 S d7Xe5 

10  f4Xe5 17-—15 
11. H e2—h5+ gt—g6 
12. H h5—e2 0—0 
13. S bl—d2 b7—b5 
14.  a2—a4 b5—b4 

15. c3—4 a6—a5 

16. 04Xd5 e6Xd5 
17. S d2xXe4 15Xe4 

18. G d3—b5 H d8—b6 

19. W fl—dl @ е8—еб 
20. b2—b32 W 18-15 
21. G cl—b2 W a8—f8 

22. W dl—f1 W 18+f1T 
23. W al XfL № £8Xf1-+- 

24 H e2Xf1 G e7—g5 
25. d4Xc5 Н е7Хе5 

26. G b2—d4 Н еб—е1+ 
27. K g1—12 H el—ht 
28, K f2—g3 @ —Н 
29. K g3Xh4 ° HA hlXh2+ 
30. K h4—ę5 K g8—g7 
Białe poddały się. 

ZADANIE NR. 44. 
A. Czarnota („Szachista'* 1938 r.) 

BIAŁE: K h6, H al, W fl, W g3, 6 03, 
G g2, 5 d2, S'el, 

Piony: c2, f2, f4... (11). 
CZARNE: K h2, W hl, S gl. 
Piony:*e4, #5, £3, g4, h3... (8). 

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR. 43 
1. W £f1! grozi 2. W f4 mat. 
1.. SXd6; 2. 8 d7—05+, GX05; 3. d6! 

mat. 
| EFAA 46; 2. S 16%, WX£6; 3. d6 mai 

będę mogła napisać panu więcej o tem. 
„Sadie Minchin stoi przy mnie i zachwy- 

ca się sklepami jubilerskiemi w Aden. 
„Przykro mi, że nie wykazałam większych 

zdolności detektywistycznych. Może na przy- 

szłość szczęście mi dopisze. Będę miała moe 

czasu na Oceamie Indyjskim. 
Szczerze oddana Pamela Potter.'* 

Tego wieczoru przy Vine Street Duff 

omawiał szczegółowo treść listu z Hayleyem. 

Niestety, nie wiele tam było do omówienia! 

Duff zaczynał się niecierpliwić. 
— Po raz pierwszy w życiu, — mruczał, 

— pozwoliłem sobie współpracować z młodą 
dziewczyną. I ostatni, mam nadzieję! 

— Czarująca dziewczyna! — uśmiechnął 
się Hayley. 

— (óż z tego? Nie jest tak czarująca, że- 

by można było się spodziewać, że jeden z tych 

ludzi,zwróci się nagle do niej ze słowami:„O 

pani, to ja zabiłem pami dziadunia!'* A ja 

tylko tego pragnę. Nie szukam czarujących pa 

mien, tylko Jima Everharda. 

— Kiedy Welby spotka się z niemi? — 

zapytał Hayley. 
— Wydaje mi się, że upłyną jeszcze wie- 

ki. Tymezasem oni płyną sobie i tylko ta dzie- 

wozyma ich obserwuje. Słaby pomysł mego sze 

fa! 

    

  

„IE Wsp uzła gral 

Prem er»l Auak'js wsze.hswiatowa! 

Genialna rezyserj» 
|A+ L. 14 ZATONĘŁA 

Szczyt techniki? 

  

6: IT, 
Dziś premjera! Ostatnia rewelac «| Uiubienica 

Wilna — rozśpiewana, roziańczona 
w swej najświeższej i najweselszej kreacji reż. Karola Lsmacza p. t. 

„%-TY KOCHA CER 

B R NY OKDRA 
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— Wpłaty zaległych rat Pożyczki Narodowej 
Powiatowy Pracowniczy Komitet Pożyczki Na- 
rodowej w Grodnie niniejszem stwierdza z przy- 
krością, iż cały szereg subskrybentów nie ui- 
ściło rat pożyczki narodowej, czem dają dowód 
niespełnienia dobrowolnie przyjętego na siebie 
obowiązku obywatelskiego. 

Komitet Pracowniczy licząc się z opiesza- 
łością cechującą polskiego płatnika niniejszem 
pozwala sobie jeszcze raz zwrócić się do tych 
opeszałych z apelem niezwłocznego uregulowa- 
nia zaległych rat pożyczki. 

" Następnie Komitet uprzejmie komunikuje, 
iż będzie dokonywał przez swoich delegatów 
obywatelskiej kontroli wóród subskrybentów 
z odnotowaniem opieszałych płatników pożycz- 
ki narodowej, których nazwiska Komitet będzie 
zmuszony podać Komitetowi Wojewódzkiemu. 

— Z dymem pożarów. W ub. tygodniu na 
terenie tut. powiatu miało miejsce kiłka po- 

  

а6 L. 8 c8Xd6; 2. е8-++! SXe3; 3. 
mat. 3 

(2... $.e5;:3, W /€5:mat;, 2... W e6;'3. S£6 
mat). : < 

1,8 £7Xd6; 2. W £8X15 (grożi 3. W f4 
lub W e5 mat). $X£5; 3, d6 mat. 

: Z ŻYCIA SZACHOWEGO 
Dowiadujemy się, że zarząd Ogniska KPW 

posiadając wśród. swych człont:ów dużo zwo- 
lenników gry szachowej, organizuje sekcję 
szachową w lokalu Ogniska. 

Z eałem uznaniem należy przyjąć tę wia- 
domość, podkreślając troskę zarząda KPW 
nietylko nad udoskonaleniem sprawności fi- 
zycznej swych członków, lecz i o umożliwienie 
im uprawiania  pożytecznej i kulturalnej 
rozrywki. 

Po uruchomieniu w najbliższym czasie sek 
cji projektowane są turnieje z miejscowem 
Towarzystwem Szachowem jak również mecze 
międzymiastowe pomiędzy Ogniskami KPW 
na terenie Dyrekcji PKP. 

WILEŃSKIE T-WO SZACHOWE 
Na posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej z 

dn. 28 ub. m. rb. rozpatrzona była sprawa 
udziału graczy w turnieju o mistrzostwo m. 
Wilna na r. 1933, 

Większością głosów zdecydowano dopuś- 
cić do turnieju tych graczy, którzy stanowią 
extra-klasę i tych, którzy w ostatnim turnie 
ju e mistrzostwo A kl. zdobyli 50 proc. moż 
liwych do zdobycia ilości punktów. 

Rozpatrzono również sprawę nowego po -- 
działa graczy na kłasy i zdecydowano, że: 
dotychczasowa extra-klasa będzie stanowiła 
Tkl, A kl — пЫ : ВЫ — NI kl. 

W taki sposób wszyscy gracze Wileńskie- 

go T-wa Szachowego będą podzieleni na trzy 

grupy. 
TURNIEJ O MISTRZOSTWO A KL. wIL. 

T-WA SZACH. 

Zakończył się wreszcie turniej o mistrzo-- 
stwo A kl. Wil. T-wa Szach. Zwyciężył i 
pierwszą nagrodę otrzymał B. Segall, drugą 
A. Stankiewicz, trzecią M. Kurmin. 

Zwycięzcy przechodzą do extra-klasy i 
mają prawo uczestniczyć w tegorocznym tur- 
nieju o mistrzostwo Wilna. 

   

  

— Wszystko się dobrze skończy, —— za- 
pewniał Hayley, — jestem zupełnie przekona- 
ny. Coś mi mówi, że wygrasz.... 

— Proszę cię poproś to swoje „coś'*, że- 

by mi to samo powiedziało, bo bardzo tego po- 

trzebuję. 
Rzeczywiście potrzebował bardzo dodania 

otuchy. Co wieczór przeglądał plan wycieczki 
Loftona i w myślach dążył za tymi ludźmi 
poprzez Occan Indyjski do Bombayu. Jakże 
długą mieli odbyć podróż, zanim przybędą do 

Kalkutty, skąd miał nadzieję uzyskać jakieś 

wiadomości. 

Rzeczywiście z Kalkutty doleciało go no- 

we echo, był niem tajemniczy kablogram od 

młodej amerykamki: : 

„Jeżeli macie gdzieś w sąsiedztwie swo- 

jego człowieka, niech zaraz się ze mną porozu 

mie. Great Basten Hotel, Kalkutta do wie- 

czora, potem okręt British — Yndia liner 

Malaya idący do Rangoon, Penang. 

Z niepokojącem przeczuciem nowych wy- 

darzeń, Duff zadepeszował do sierżanta Wel- 
by, by porozumiał się z angielskim agentem w 
Kalkucie. Potem nastąpiła znów cisza. Ponu- 
re dnie płynęły, a najmniejszej wieści nie by- 
ło. Czyż ta dziewczyna nie rozumiała, że in- 
spektor Duff interesował się tak gorąco tą 

sprawą ? 

RAR 

Wilno Zamkowa 2, 
Beana; 

BLJOTEĘ 

Še 2 

beda ma ustach całego W.lua. — W rolach gl6wuych plomiennooka GABY MORLEY oraz 100 proc. aman CHARLES 
V:NEL — Ws>aatałe melodje. Tańce. Spiew. — Nad program: Dodatki óź wsię<owe. — Początek seansów o godz. 4; 

W nied je'e i święta od godz. 2ej. 

żarów, których pastwą padły zabudowania 
wraz z tegorocznemi zbiorami. I tak we wsi 
Ochrymowicze w gm. skidelskiej pożar stra- 
wił stodołę ze zbiorami nal. do Trofima Li- 
twina — powodując straty na 1200 złotych. 

We wsi Podbiała w gm. Porzeckiej w nocy 
na 29 listopada pastwą pożaru padla stodoła 
należąca do Feliksa Pułhuja warz ze zbio- 
rami straty wynoszą 450 zł. 

We wsi Zapole w gm. Dubieńskiej spionę- 
ła stodoła ze zbiorami nal. do Anastazji Kisłej 
powodując strat na 1200 złotych. Przyczyny 
wszystkich pożarów nie ustalono. 

— Potajemny wyszynk. W sklepie napo- 
jów chłodzących należącym do Luby Ruksztel- 
skiej (Sobieskiego 26) władze ujawniły  po- 
tajemny wyszynk. W czasie rewizji znale- 
ziono 2 butelki „pocieszycielki* które zakwe- 
stjonowano. 

: o wieprza. W nocy na 30 listopada 
nieznani sprawcy dokonali kradzieży wieprza 
wartości 100 zł. na szkodę Jana Rekieca (Mo- 
niuszki 25). Wszczęte natychmiast dochodzenie 
doprowadziło do ujęcia sprawców kradzieży 
którymi okazali się Aleksander Suchocki, Kon- 
stanty Granus i Antoni Surma, zam. przy ul. 
Próżnej (domki bezrobotnych) którzy zdążyli 
już wieprza zabić w specjalnej kryjówce. Spraw- 
ców kradzieży aresztowano. 

nowogtódzka 
— Nieudany „skok* złodziejski. W nocy 

na 24 listopada po przepiłowaniu sztab želaz- 
nych dokonano włamania do sklepu Efrona Jo- 
sifa, zam. w Nowogródku (ul. Rynek Nr. 28). W 
sklepie dokonano kradzieży gotówki w kwocie 
3.400 zł. w czem sporo waluty w dolarach, zło- 
tych rublach, frankach francuskich i srebrze, 
oraz biżuterji na sumę około 1230 zł. 

Dzięki energicznemu dochodzeniu organów 
P. P. już w dwa dni po dokonaniu kradzieży 
ujawniono sprawców. Są nimi stali mieszkańcy 
m. Nowogródka: Zusman Samuel (Rynek Nr. 8) 
Dzięciołski Dawid (uł. Piłsudskiego Nr. 9), i 
Berkowski Gutek (ul. Podgórna Nr. 11). U 
zatrzymanych znaleziono część skradzionych pie- 
niędzy i biżuterji. 

— Co grają w kinie miejskiem? Dziś i dni 
następnych film produkcji polskiej p. t. „Rok 
1914“. W roli głównej Jadwiga Smosarska. 
Ilustracje dźwiękowe wypełniają produkcje 
chóru Dana, oraz chóru kozaków Kubańskich. 
Film ten będący arcydziełem produkcji  pol- 
L — oczekiwany był od dawna w Nowogród- 

u. 

  

Wobec — Przeniesienie w stan ni 
mającej nastąpić likwidacji PUPP został prze- 
niesiony z dniem 1. b. m. Kierownik PUPP p. 

jeczymty. 

Podczas, oraz. pracowniczka tegoż urzędu 

Rogulska. 
— Z działalności organizacyj społecznych 

W dniu 25 listopada w lokalu szkoły powsze- 
chnej w Nowej Myszy Ochotnicza Straż Po- 
žarna z Polonki urządziła przedstawienie, na 
którem odegrano: „Posiew Wolności" i „Nie 
mów hop, póki nie przeszkoczysz”. 

Po urzedstawieniu urządzono 
urzędu gminy zabawę taneczną. 

W dniu 29 listopada w Ognisku kolejowen: 
Zjednoczenie Kolejowców Polskich / urządziło 
przedstawienie na którem odegrano „Gwiazda 
Syberji.. Wistęp bezpłatny. 

— Ujęcie koniokrada. W nocy 27 listopada 
we wsi Wońki gm. Niedźwiedzice Janowi Mó- 
skalewiczowi skradziono konia wartości 150 
zł. Dochodzeniem ustalono, że kradzieży do- 
konał cygan Mikołaj Brylewicz zam. we wsi 
Woła gm. Iwacewickiej. Brylewicza zatrzyma- 

no 'we wsi Olchowice gm. Niedźwidzice i ko- 

nia odebrano. Niefortunnym sprawcą kradzie- 
ży zaopiekował się sąd. 

p. 

w lokalu 

Wreszcie nadeszła wieść. List nadszedł ze 
stemplem Rangoon. Inspektor, zerwał gwał- 

townie kopertę: 

- „Drogi inspektorze Duff, 

„Nie nadaję się weale na korespondenta, 

prawda? Nie wątpię, że mój kablogran wpra- 
wił pana w stan gorączkowego oczekiwania, a 

wyjaśnienie nie nadchodziło. Ale to wina mil, 

które nas dzielą, Inspertorze, doprawdy tylko 

one są winne. Nie mogłam swobodnie wypo- 

wiedzieć w depeszy treść mego listu. 

„W drodze przez Ocean Indyjski tempera 

menty zaczęły się nieco ujawniać. Pan wie, żo 

taka wycieczka, jak nasza, zaczyna zwykle 

podróż, niby jedna wielka, szczęśliwa rodzina. 

W naszym wypadku nastrój ten był zmącony 
na początku, ale szczyt przyjacielskości ogól- 
nej miłości i szacunku został osiągnięty we 

Włoszech i Egipcie. Wszyscy byli bardzo ser- 

deczni i pełni zaufania. Potem, stopniowo, w 
miarę zwiększających się upałow, nasze uczu- 

cia ochłodły. Doszło do tego, że teraz nikt nie 
wchodzi do saloniku, bez upewnienia się, że 

dzięki Bogu, niema tam nikogo z „naszych*', 
„Otóż w tych nastrojach  przebyliśmy 

Ocean i znaleźliśmy się w Bombayu, pożegna- 

liśmy się z poczeiwym okrętem i ulokowaliś- 
my się w Taj Mahal Hotel. Jak pan myśli, ko- 
go spotkaliśmy w hallu? Mr. Fenwicka i jego 

Poniedziałek dnia 4 grudnia 

1.00 Czas. 11.40 Przegląd prasy. 11.50 Mu- 

zyka z płyt. 11.57 Czas. 15.20 Progr. dzienny. 
15.25 Wiad. o eksporcie. 15.30 Giełda roln. — 
15.40 Utwory Mozarta (płyty). 16.00 Pogadar— 

ka łowiecka. 16.10 Koncert dla młodzieży. — 

16.40 Francuski. 16.55 Muzyka lekka. 17.50 — 

Program na wtorek, 18.00 Udczyt. 18.45 Prze- 
mówienie w sprawie Poż. Narod. 18.55 Rozmašt. 
19.00 Codz. odcin. pow. 1910 Transm. z Buda- 

pesztu. 19,25 Wil. kom. sportowy. 19.40 Kom- 

cert. 21.45 Feljeton. 22.00 Muzyka z płyt. — 
22.05 Muzyka taneczna. 23.00 Kom, meteor. 
23.05 Muzyka taneczna. 

ŻĄDAJCIE 
w« wszystkich aptekach 

składach aptecznych zuane 

ńredka ed odcisków 

Prow. A. PAKA, 
"RRT 

OBWIESZCZENIE. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru 8-go, mający siedzibę urzędową w Wil 
nie przy ul. Zygmuntowskiej 6 m. 3, na zasa- 
dzie art. 602, 603 i 604 Kod. Post, Cyw. otb- 

wieszcza, że w dniu 6 grudnia 19338 r. od 20- 
dziny 11-tej rano w Wilnie przy ul. Wielkiej 
Nr. 36 odbędzie się sprzedaż z licytacji pu- 
blicznej ruchomości, należących do Zelika Ка- 

zaskiego, składających się z materjałów na 
płaszcze, firanki na okna i kołder wato- 

wych, oszacowanych łącznie na sumę 1108 zł., 
które można oglądać w dniu licytacji w miej- 
scu sprzedaży w czasie wyżej oznaczonym. 

Wilno, dnia 21 listopada 1933 r. 

Komornik A. Bubom. 
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Studentka 
poszu tuje posady, mo- 
I WE: Zawalne 

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i ciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 
Młoda osaba 

waksnóbazókaaiadaae I ukończenem  śreć- 
niem wykształceniem i 
szkołą zawodewą przyj- 
mie wszelką posadę ów 
dzieci, Może pizygote- 
wać do szkoły — umie 
dobrze szyć i kałtować 
Łaskawe oferty do Ać- 
ministracji „Stowa“ sab 
M. M. 

Do odstąpienia 
dws duże, jasne pokoje 
na piętrze, z nŻywal 
nošcią knchni, — Ulica 
Artyleryjska 1 m 3 

  

-— 

ВОМ 
w starszym wieka z 
dłagoletnią praktyką > 

«szkołą ukończoną rol- 
miczą, znajdujący się w 
krytycznych wa: aukach 
materjalaych, szuka ja- 
kiegokolwiek miejsca - 
na wsi za n:jskremniej- 
szą ordynację. Łaskawe 
ołerty proszę składać 
do red:kcji pob,Kzyty- 
czny rolnik * 
HBZSBSAOEE 

RÓŻE 
ю Modystka 

Na Kursy Kroja pizyjmaje wszelką re- 
i szycia przyjmię u- otę w zakres kapeła- - 

czeniee za dostępny BW sznictwa wchodzącą. — 
płatą. Nauka golidua Wykonnje tanie i cle- 
Królewska 5 —11. gancko. Wielka 3 m. 16 
о— — — == == == == == == m m 

— 

  

Poszukiwany 
większy pokój w cent: 
rum Zz prawem korzy- 
atania z łazienki, Las. 
kawe oferty do Admini" 
stracji dla W. 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 

Sześciopokojowe 
z wszelkiemi wygodami 
ul Dąbrowskiege 7 wj 

Lekcje 
-——-——— 

  

  

bezbarwną siostrę Pittsfield Massachusetts. 
Widocznie, po opuszczeniu nas, powiedzieli so- 
bie, że skoro się wyruszyło z domu z zamia- 

rem objechania świata, to należy to wykorzy- 
stać, chociażby na własną rękę. Wsiedli więe 

na okręt idący bezpośrednio z Neapolu tutaj. 
Tak przynajmniej mówil, a my uwierzyliśmy 

im, widząc olbrzymi okręt z Neapolu w przy- 

stani. Mały Norman był nieznośny. Pytał nas, 

czy mieliśmy jeszcze morderstwa w naszem 

kółku i miał długie przemówienie o wyższości 
jego metody+podrėžowania nad naszą. 

„Z Bombayu, po paru dniach pobytu, wy- 
jechaliśmy do Kalkutty. Tutaj zaszło e0ś, co 
spowodowało mój kablogram. Nareszcie więc 

dochodzę do głównego tematu mego listu. 
„Ostatniego dnia pobytu naszego w Ka!- 

kucie, doktór Lofton zgromadził nas w skle- 
pie jubilera przy Chowringhee Road. Domy- 

Ślam się, że musiał mieć jakąś w tem korzyść, 
bo tak gwałtownie pragnął nas tam zebrać. 

Właściciel nazywał się Imri Ismail. Kiedy 
tam weszłam, byłam z tego bardzo zadowolo- 

na. Rzeczywiście były tam najeudniejsze klłej- 
noty, jakie w życiu swem widzieć mogłam: sza 

firy, rubiny, djamenty ale, naturalnie, pana 
to nie obchodzi. Sadie Minchin oszalała z miej 
sea. Nawet Mixy zbladł trochę na widok tege, 

co kupowała. > 

       


