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DIEVS SVETI LATVIJU. 
Ryga, w listopadzie 1932 r. 

Są rocznice napawające sentymen- 

tem, bogate we wspomnienia słonecz- 

nej przeszłości. Są inne rocznice tra- 

gicznych przeżyć, omotujące krepą 

ciężarnej żałoby rozpostarte do lotu 

skrzydła. 
Jakże inną rocznicę świętuje dzi 

siaj Naród Łotewski! 

Proces rozwoju skupień narodo- 
wościowych w Europie stale obfito- 
wał w mniej lub więcej silne wstrzą- 
sy historyczne, w wyniku których je 

dynie narody twórcze, świadom у 

twarzające pewne pozytywne w 

ci, składające się na całość cywil'za- 

cji europejskiej uzyskiwały eiem=n- 

tarne prawo do życia bez względu na 

piętrzące się dokoła przeszkody i ru- 

   
   

     

Wojna światowa i EA 

jej zakończ i 

wraz Z zupełny) m rozkładem orm poli 

tycznych i społecznych, nawrotem do 

pierwotypu człowieka — ziarno no- 

wej życiodajnej siły: prawo samosta- 

nowienia narodów w sobie. Tylko 

prawo. Realizacja jego wymagała w 

życiu siły. Moralnej, umysłowej i fi- 

zycznej. Paradoks: należało wywal- 

czyć prawo do prawa samostanowie- 

nia o sobie. 

Świadectwem prężności siły, uży- 

tej po wojnie światowej przez poszcze 

ące 

                            

gólne narody celem zrzucen'a jarzma 

niewoli — ich dzisiejsze graniee,     
ich twórcza 
wspołczesnej 

ieh zdolność życiowa, 
czynna postawa wobec 

rzeczywistości. 

Trzynaście lat temu naród łotew- 
: ьы — po przeszło 700-letniej ziewoli, 

której nie zatracił jednak sw: ich 

cock istotnych, jemu jedynie właści- 

wych — powstał nad szarą Dźwiną 

i sięgnął po oręż swoich przodków, 

aby wreszcie pomścić odwieczne 
krzywdy i zaświadczyć wobec całego 
świata, że na równi z innymi jest go- 

dzien rozporządzać swoim losem. 

18 listopada 1918 roku przedsta- 
wiciele Narodu Łotewskiego, zebrani 
w Rydze, pod przewodnictwem $. P: 

pėožniejszego  prezydenta Republik: 

Łotewskiej J. Czakste'go, uroczyście 

proklamowali powstanie Republiki 

Łotewskiej, powołując do życia pierw 

szy rząd łotewski oraz wzywając lud- 

ność kraju do walki o jego niepodle- 

głość. 
W jakiej że sytuacji znalazło się 

nowopowstałe, młode państwo demo - 

kratyczne? i 
Ofenzywa armji niemieckiej na 

długo os adlej nad Džwiną, krwawa 

zawierucha komenikt? czna, wreszcie 
Niemcy j okupacja, znowu bolszewicy 

— to wszyslko zamieniło Łotwę w 
gruzy rumow'sk, upstrzone rozwalo- 
nemi wioskami i miastami. 

Jeszcze do dzisiaj w Letgalji, w 

różnych SIR (np.  Iłukszty, 

Swentenu | t p.) okopy i druty kol- 

czaste ciąg gną się na przestrzeni kilo- 

metrów, a ludność na wsi mieszka czę 
sto w ziemiankach i bkndażach po- 

wojennych. 
Na zgl szczach zatknięto jednak 

szłandar wolności. Na ruinach do- 

mostw wyrosła armja obdartych i nie- 
raz głodnych szarych twarzy ludzkich 
opromien onych nadzieją. Z dalekiej 
Syberji, ze wszystkich stron świata po 
ciągnęli nad Dźwinę strzelcy łotews- 
cy. odważnie walczący na wszystkich 

prawie frontach ogromnej armji ro- 

syjskiej. 

      

Rosło serce . duma narodu. Wsta- 

wał mśctciel i zwycięzca. 
Jakkolwiek okupacja niemiecka 

sprzyjała początkowo odrodzeniow- 
com łotewskim — później, przy (NA 

cy Rosjan i pod ich firmą (Bermondt- 
Awałowj nagle wszczęła ona destruk- 
cy jną robotę poza plecam! ochotn'czej 
armji łotewskiej, walczącej z bolsze- 
wikami. To zmusiło dowództwo ło- 

tewskie do nawrotu pod Rygę. to 
wreszcie zapisało w historji Łotwy 

kilka wspaniałych kart, z których wie 
je ku nam głębokie umiłowanie ojczyz 
ny i ogromna żywotność żołnierza ło- 
iewskiego walczącego Odważnie ze 
znacznie przeważającym wrogiem, po 
pier anym w dodatku przez osiadłą 

łeznie na Łotwie baronerją niemiec- 
ką i. po części, przez wywrotowe ele- 

menty komunistyczne. 
Walka o Rygę, o serce państwa, 

została zakończona walnem zwycię- 
stwem ochotników łotewskich: w 
dniu 11 listopada 1919 r. nad miastem 
powiewały sztandary republikańskiej 
Łotwy. 

  

Ze wschodu zbliżała się jednak 
owa groźna chmura: armja bolszew'e 
ka. 

Początek roku 1920 — to jeden 
z licznych realnych etapów przyjaźni 
polsko-łotewskiej, zrodzonej w ognia 
walki o niepodległść .,naszą i waszą'* 
W dniu 3 stycznia bowiem wojska ło- 
tewskie i połskie — wspólnie — roz- 
poczynają zdecydowaną ofenzywę na 
froncie bolszewick'm, zakończoną od 
wrotem armji rosyjskiej i zajęciem Dy 
neburga przez Polaków, zupełnem 

oswobodzeniem obecnej  Letgalji. 
zw. byłych Inflant Polskich. 

Bogaty we wzruszające czyny po- 

Święcema | ofiar narodu, wierzącego 
w słuszność bronionej sprawy — epos 
walk o wolność Łotwy zostaje zakoń- 

czony. 
W 

  

  

    

zwolony Naród przystępuje do 
zakładania podwalin swej młodcj 
państwowości. w którą wlewa wy- 
krzesane w orężnem zmaganiu się z 
wrogiem, pojęcie o poszanowaniu 
wolności osobistej, politycznej, wyzna 
niowej i t. p. 

Dopiero później społe czeństwo ło 
tewskie różniczkuje się na poszczegól 
ne grupy społeczno-polityczne, mają 
ce, jak niektóre, zabarwienie skrajno- 
nacjonalistyczne. Zaczynają podnosić 
się głosy przeciwko mniejszościom, o 
ograniczenie praw jednostki i t. p. 

Im dalej od wałk wyzwoleńczych 
— tem tych głosów więcej, są one sil. 
niejsze, jakgdyby, pomni na cie- 
nie tych, eo zginęli, ci co obecnie przy 
chodzą do życia o chleb jedynie dła 
sieb'e wałczyć pragną. 

Zaiste, inny jest testament legen- 
darnych bohaterów Narodu Lotew- 
skiego! ' 

Jak żaden inny może naród po 

tylu latach niewoli — naród łotewski 
zachował bogaty, wspaniały epos lu- 

dowy. 
Literatura i życie łotewskie może 

i musi szukać w skarbnicy tego -€po- 
su nietylko otuchy, ale też i wskazań 

na przyszłość. 
Czy to będzie legendarny Łaczple- 

sis, heroicznie walczący o lepsze ju- 
tro dla swego narodu, czy zapłakana 
sierota, uskarżająca się na zgasłe słoń 
ce wolności, czy to „bargu kungs' 
(srogi pan), znęcający się nad chło- 
pem Łotyszem, czy to wreszcie dzie- 
sięć tysięcy innych piosenek, smęt- 

ków, skarg i objawień wiary, składają 
cych się na dotychczas uporządkowa- 
ne zbiory łotewskiej ludowej twór- 
czości — wszystko to razem wzięte 

wskazuje na pozytywne zadatki zbio- 
rowej duszy łotewskiej, na zasobność 
tej duszy w budulec ogromnego zna- 

czenia, nadzwyczaj kosztowny: w 

umiłowanie wolności, 

„Ale nietyłko bogaty epos ludowy 
ał Łotyszów do ostatecznie 

zwycięskiej walki o niepodległo 
Przed wojną światową, het, jesz- 

cze przed rokiem 1965 myśl o niepo- 
dległości Łotwy głęboko rozwinęła & 
uplastyczniła awangarda narodu — 
literatura ; publicystyka łotewska w 
osobach swoich  najwybitniejszych 
przedstawiciel', jak Rainis, poeta # 
dramaturg, którego piękne dzieło dra 
matyczne p. t. „Uguns un naktis“ 

i noc), parafraza walki o wol- 

ność, słoi na poziomie naprzedniej- 
szych arcydzieł literatury europej- 
skiej, R. Blaumanis, komedjopisarz i 
publicysta szeroko rozpowszechniony 

w Niemczech, J. Poruk, głęboki po- 
eta, myśliciel, romantyk — mistyk, 
Azpazija, Z. Mejerowicz, późniejszy 
min. spraw zagranicznych, K. Ulma- 
nis, prezes pierwszego rządu łotew- 
skiego, K. Skalbe. Jaunsudrabinsz i 
wiele innych. 

Koncentracja sił społecznych, du- 
że wyrobienie polityczne przywód- 
ców i mocne poczucie wolnościowe 
ludowych mas łotewskich — oto pod- 
waliny, na których budowała się nie 
podległość dojrzałego do życia państ- 
wowego narodu. 

Bowiem powstanie niepodległej Re 
publiki Łotewskiej nie było dziełem 
przypadku, jak niektórzy zwykli by- 
П — zwłaszcza na początku sądzić: 
tylko konsekwencją łańcucha przy- 
czyn i skutków rozumnie powodowa- 
nych ogólną sprawiedliwością polity- 
czną, uruchomianych rękoma łotew- 
skich przywódców i działaczów. 

Jeżeli czasem dają się zauważyć 

pewne odchylenia na odcinku łotew- 
skiej polityki zagranicznej to należy 
je zaliczyć raczej na karb wahań 
jedynie konjunkturalnych, no i zape- 

      

   

        

   

    

  

      

Dymisja gabinetu von Papena. 
Hindenburg dymisie przyjął. 

BERLIN (Pat) OBRADY GABI- 
NETU RZESZY TRWAŁY TRZY GO- 
DZINY. © GODZINIE 5-ej PO POŁ. 
KANCLERZ PAPEN PRZYJĘTY ZO 
STAŁ PRZEZ PREZYD. HEINDEN- 

Hitler 
BERLIN (Pat). W południe gabi- 

net zebrał się ńa narady. Przedtem 
kanclerz prowadził dłuższe konferen 
eje z poszezególnymi ministrami. Au- 

BURGA, KTÓREMU ZŁOŻYŁ DY- 
MISJĘ CAŁEGO GABINETU. DYMI 
SJA ZOSTAŁA PRZYJĘTA. ROZMO- 
WA Z HINDENBURGIEM TRWAŁA 
PÓŁTORA GODZINY. 

ODPOWIEDŹ HIFLERA NA ZA 
PROSZNIE PAPENA DO ODBYCIA 
ROZMOWY NADESZŁA DZIŚ W PO 
ŁUDNIE NA WILHELMSTRASSE. 
HITLER ODRZUCA ZAPROSZN 

    

szykuje swój program. 
djeneja kanclerza wyznaczona jest na 
g. 17. Hitler ze swym sztabem bawi 
od rana w Berlinie. Słychać, że konte- 
reneja przywódców narodowo-eosjali 

stycznych opracowała memorjał, za- 
wierający główne tezy narodówo-soe- 
jalistycznego programu rządowego, 
który wręczony ma być kanclerzowi. 

Pogłoski, domysły, przypuszczenia. 
BERLIN. (Pat). Prasa poranna pisze otwar 

cie © wybuchu kr; su na stanowisku kan- 
cłerza. We środę czorem w kołach połi- 
tycznych zaczęły już k że kant 

lerz zaproponuje dziś pi 
Hindenburgowi dymisję całego gabinetu. Na 
podstawie informaeyį 2 kół pointormowa- 
nych prasa donosi, że narodowi socjaliści do 

ć się hędą oddania kierownietwa rządu 
Hitlerewi i pozostawienia mu roko- 

wań z innemi partjami. Narodowi socjaliści 
stem kyć obeenie ostroźniejsi i nie 

ę władzy wyłącznie dla siebie. W 
związku z tem odbyć się mają dziś w Berli 
nie narady Hitłera z przywódcami partji na _ 
redowo-socjalistycznej dła sprecyzowania pro 

pozycyj. jakie mają być poczynione z ich 
strony prezydentowi Hin/enburgowi. Przewi- 

     
   

  

   

    

  

" morjal centrum zawier: 

dziane mają kyć również rokowania Hitleca 
z m mi zaufania rządu Rzeszy i ewentual 

ne spotkanie Hitlera ze Schleicherem, 

  

Utwerzenie koalicji, złożonej z narodo- 

wych seejalistów i centrum oraz bawarski 
partji ludowej — zdaniem kół centrowych 
— nie ma żadnych widoków powodzenia. 
Meżliwe jest natemiast utworzenie nowego 

gabinetu prezydjałnego pód zmienionem kie 
rewnictwem i może częściowo w odmiennym 

składzi 

Wediug informacyj jednego z dzienni- 
ków porannych, przedstawiony w czasie wczo 
„rujszych rokowań kanelerzewi Papenowi me 

ma konkretne pro 

pozycje w sprawie rozwjiązania obecnego 
kryzysu i możliwości utwerzenia koncentracji 

      

   

narodowej. Treść memerjału tega narazie 
trzymana jest w tajemniey. W; kołach nie- 
miecko-narcdowych liczą się z ewentualnoś 

że w razie niepowodzenia akcji utworze 
nia koncentracji narćdowej prezydent Rze 
szy da cheenemu gabinetówi Papena możność 
wyświetlenia sytuacji wewnętrznej na innej 
drodze. 

       

  

  

Anzeiger* mówi © możliwości sta 
ewegc, po edroczenia za zgodą 

ci parlamentarnej Reichstagu do No 
wego Rcku, wzgłędnie aż do wiosny roku 
przyszłego. W; kełach politycznych wymienia 
ją — wedlug deni i — jako kandy 
datów na stanGwi: 

    

     

   ys 
nadburmistrza lipskiego Guerdelera i 

komisarza w Prusach Brachta, 
wiee 

  

Stanowisko Angiji w sprawie rozbrojenia. ” 

GENEWA (Pat). Prezydjum konie 
rencji rozbrojeniowej zebrało się w 
dniu 17 b..m. specjałnie dla wysłucha 
nia expose Simona o stanowisku An- 
glji w sprawie rozbrojenia. Simon о$- 
wiadezył przedewszystkiem, że nie ma 
zamiaru mówić o propozycjach fran- 
cuskich, które wymagają dokładnego 
przestudjowania oraz, że nie złoży ża 
dnego projektu. 

Anglji w tej chwili chodzi o odna- 
lezienie podstaw dla załatwienia spra 
wy równości praw. Problem równości 
praw streszcza się w 4 punktach: 1) 

traktat wersalski może być zmienio- 

ny tyłko drogą układu: 2) intencją au 
torów traktatu było, że rozbrojenie 
Niemiee ma być wstępem do donios- 
łych zarządzeń w dziele ogólnego roz- 
brojenia; 3) tymezasem inne narody 
nie są związane zobowiązaniami roz- 
brojeniowemi i mogą posiadać broń 
zakazaną Niemcom; 4) Niemcy jako 
członek Ligi mają prawo do zasiada- 
nia w niej na stopie równości. 

Jeżeli wahamy się eo do treści u- 
kładu — oświadczył mówea — to nie 
dlatego byśmy mieli utrzymywać Nie- 
mey na stopie nierówności, lecz dlate 
go, że zadajemy sobie z niepokojem 
pytanie w jaki sposób mogłaby być 
SRREPBEBENO EB ASETZDY KC RECOP ZER RTRCOO 

wne — taktycznych. Jednem z ta- 
kich ni iezdecydowanych odchyleń za- 
granicznej polityki łotewskiej jest sto 
sunek do Polsk; i Litwy. Ostatnio 
kwestja ta żywo jest omawiana na ła- 
mach prasy łotewskiej i litewskiej, 

Nowy niepokój nad Bałtykiem, 

niepokój polityczny — jest naturalną 
konsekwencją właśnie tego niezdecy- 
dowania w systemie sojuszów, w po- 
szukiwaniu przyjaciół, ciągłego law.- 
rowania. 

Tymczasem sprawy le są aż naz- 
byt jasne. 

Polska, wykluczając ze swej polity- 
ki zagranicznej formę sojuszów agre- 
sywnych, może Ściśle współpracować 
z Łotwą przy jednoczesnem zbliżeniu 
tej ostatniej do Litwy. Polska nie 
stawia żadnych warunków. Polska 
nie chce wygrywać jednych przeciw- 

ko drugim. 
Inne jest stanowisko Litwy. Ta 

ostatnia zgadza się na współpracę z 
Łotwą jedynie wtedy, gdy stanie się 
ona —- obok Litwy orędowniczką 
sprawy Wilna. 

Wybór zaiste trudny, ale tyłko dla 
początkujących, wstępniaków w kwe 
stjach polityki zagranicznej. 

W dniu 14 rocznicy proklamowa- 
nia Reupbliki Łotewskiej życzyć trze- 
ba aby przyjaciele polityczni Łotwy 
byli naprawdę bezinteresowni, ocen'a 
jąc ją należycie nietylko jako oręż w 
pewnej rozgrywce, w której sami są 
najbardziej zainteresowani, ale — i to 
przedewszystkiem jako jeden / 
ważnych współczynników a- 

  

  organiza 
cji pokoju na Wschodzie Europy. 

M. Miż—Miszyn. 

Exposć Simona. 
wykorzystana nowa sytuneja i obawia 
my się, że mogłyby stąd wyniknąć nie 

pieezeństwa dla spokoju Europy. 
Z powyższych faktów wypływają 

następujące warunki załatwienia pro- 
blemu: 1) wszystkie państwa curopej 
skie winny uroczyście zaświadczyć, 
że w żadnej okoliczności nie będą u- 
siłowały rozwiązać jakiegoś sporu, u- 
ciekająe się do użycia siły. Mówca do- 
dał, że rząd angielski nie chee wyklu- 

czyć luh ograniczyć metody zmian po 

    

  

kojowych bądź drogą dyplomatyczną, 
bądź też drogą odwołania się do art. 
19 paktu, Jecz jego celem jest zapew- 
nić formalne wyrzeczenie się użycia 
siły. 2) Ograniczenia zbrojeniowe Nie 
miee winny być wpisane do tej samej 
konwencji, która określi ogranicze- 
nią zbrojeniowe innych państw. Arty- 
kuły części V byłyby więc zastąpione 
nowemi postanowieniami, 3) Nowe 
ograniczenia, dotyczące Niemiec mia 
łyby ten sam czas trwania i podlegały 
by tym samym metodom rewizji, co 
ograniczenia, dotyczące in. państw. 
4) Co się tyczy listy broni, te Niemcy 
żądają uznania zasady, że rodzaje hro 
ni dozwolone innym państwom mają 
być dozwolone także i im. Mówca 
podkreślił że mówi o rodzajach broni 
a nie o ilości. Rząd angielski gtów jest 
uznać tę zasadę, lecz jej planowa rea- 
lizacja nie może być natychmiastowa. 
Celem konferencji nie jest zwiększe- 
nie sił zbrojnych jakiegoś państwa w 
imię równości. Rozbrojenie może na- 
stąpić tylko etapami Konferencja roz 

brojeniowa musi uchwalić 
pierwszego etapu. 

Poglądy Wielkiej Brytanji na ten 
temat są następujące: W. dziedzinie 
morskiej Niemcy wiuny być upować- 
nione de budowania ckrętów typu do 
zwolonego innym państwm., jednakże 
konstrukcje niemieckie nie powinny 
zmuszać innych państw do zwiększa- 
nia tonnażu. W dziedzinie zbrojeń lą- 
dowych Wielka Brytanja jest za znie- 
sieniem ciężkich czołgów, utrzyma- 
niem lekkich i zniesieniem ciężkiej 
artylerji. W dziedzinie powietrzenej 
W. Brytanja wypowiada się za zniesie 
niem lotnictwa wojskowego, bombar 
dowania powietrznego, przy jednocze 
snem zrganizowaniu kontroli lotniet- 
wa cywilnego. 

Ponieważ realizacja tego. progra- 
mu nastręcza wiełkie trudności, nale 
ży tymczasem zmniejszyć siły powie- 
trzne głównych mocarstw do poziomu 
zbrojeń powietrznych Wielkiej Bryta 
nji, następnie zmniejszyć siły Fotnicze 
Świata już po tej redukeji o jedną 
trzecią, wreszcie ograniczyć ciężar 
własny aparatów letnietwa wojskowe 
go. 

rozmiary 

Rząd angielski uważa, że Niemey 
powinny powstrzymać się od domaga 
nia się lotnictwa wojskowego. > 

Co się tyczy wreszcie rozbrojenia 
ilościowego, to rząd angielski uważa, 
że reorganizacja systemu służby woj- 
skowej w Niemczech nie powinna do 
prowadzić do zwiększenia wojskowej 
siły agresywnej Niemiec. 

Z ziemi łotewskiej. 

  

Do najpiękniejszych miast Łotw 

wet całego wybrzeża bałtyckiego należy sto- 

lica Łotwy R; która zd 

mnóstwo budynków, pochodzących ze śred- 

a 42 

  

   

zachowała do     

niowiecza, znajdujących się w doskonałym 

słanie. Na zdjęciu naszem widzimy Rygę, og- 

lądaną z Dźwiny. 

Amy Johnson znalazła się. 
LONDYN. (Pat). Amy Johnson, która 

wezeraj opuściła Gao nad Nigrem wyłądowa- 

ła w Angoli, w miejscowości Benguella. 

LONDYN. (Pat). Lefmiczka Amy Jehnsou- 

Mollison przybyła do Mossene. 

Lakoniczny dziennik: 
ekonomisty, 

Człowiek w gorączce nie rozróżnia rzeczy 

wielkich od błahych. Przeskakując z przed- 
miotu na przedmiot, s] ас sie niewiadomo 

czasu na myślenie. Yo—yo 
ys, a rozruchy bezrobotnych 

chłodny h tuszów przyśpiesza- 
enie krw 

o wytoczono największe armaty, 
dumauie i sztywn 
Stwierdzono Ż 3 

żną DT: kodą na drodze da: рор- 
rawy gospod: arczej. W prasie zawrzało. Wie- 
le dymu, jeszcze więcej huku i onowałą 
cisza wśród której p. A. Wierzbieki, prezes 
Centralnego Związku Przemysłu Polskiego 

ana) orzekł, iż obecnie: „żądanie ob- 
iiżenia cen wyrobów przemysłowych jest ah- 
ubdem gi LE ai Nie hędziemy przyta 

rgumentów. Przemysł wciąż 
że przykucnąwszy, jakoś 
ogólna obniżka een przy 

h k. ri wciąż będzie 
kieszenie. Przemysł PRE e- 

   

    

    

    
    

rolę 

  

   

  

lelowe 
jest pow 

      

    
   

    

   

  

   

   

tam przecz 
sztywnych 
mu napychai:         

      zego tolerow 

, czyli wynag 
         
    

       

tabryk. za nic nierobienie — jest 

isprawiedliwione. A że naskutek 
a cen upadnie kilka nędznych 
stw predzej oczyści się po- 

  

wietrze. 

  

  

Filantrepami z mu: stali sic Ameiy- 

nie ze stanėw poludniowych. Przygotowują 
wniosek na najbliższy Kongres, który 

przewiduje nabycie 2 milj. bel bawełny z za 
pasów Federainego Urzędu Rolniczego oraz 
od spółdzielni fermerskich za cenę 60—70 
miljnoów dolarów. Nabywcą tej olbrzymiej 
ilości bawełny miałby byč Czerwony Krzyż, 
który uzyskałby w ten sposób możność zao- 
patrzenia w odzież miljonów ludzi. Powo 
dzenia , 

   

      

      
   

    

ndykat aalojelszych banków 

dził się na udzielenie rządowi 
czki w wysokości 30 milja- 

nów jen. Spłata kredytu nas 6 mą w cią: 
5 lut. Jako zabezpieczenie pożyczki słu- 

żyć mają wpływy z podatku od sprzedaży 
sGli i opium. 

Ażeby zaś nikomu nie działa się krzywda, 
ban. apońskie zapraszają do „współpracy 
w Mandżurji kapitały ngielskie, francuskie į 
amerykańskie. 

japońskieh 
Mandżurji pt 

  

   
gu 

  

  

  

      

  

  

W! Czechosłowacji ilość  bezrobotnysh 
wzrosła w ciągu października do  524,171 
osób, wobec 486,935 w końcu września r. b. 
Zą jeden miesiąc — 37.235 nowych bezrobot 
nych. 

  

Serja zjazdów rolniczych w Polsce miała 
celu skonstruowanie programu gospodar 
o rołnietwa. Wysunięto szereg postulatów 

szeroko omawianych już w prasie codziennej. 
Dziś chcemy podkreślić rezołucję zjazdu C. 
T.0O.i K. R. wzywającą władze Centralnego 
Tewurzystwa do poczynienia kroków zmie- 
rzających w kierunku jak najszybszego utwe 
rzenia jednolitej organizacji rolniczej, w 
składi której weszłyby wszystkie zawodowe 
crganizaeje rolnicze, pod nazwą „Polskiego 
Towarzystwa Rolniczego*. 

Wbbec rozproszkowania organizacyjnego 
społeczeństwa polskiego i wobec konieczno- 
ści skoncentrowania wszystkich sił w kierun 
ku poprawy stosunków w rolnictwie po- 
wyższą rezolucję należy powitać z uznaniem. 

    

  

  

    

  

Rzemiešiniey także mają uchwalić swój 
program gospodarczy. Stosunki w rzemiośle 
wymagają gruntownej. naprawy. W tym celu 
w przyszłym tygodniu odbędzie się zjazd de 
Jegatów lzb Rzemieślniczych w Warszawie. 

Czang. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WAARSZAWĄA. (Pat). Nowy York 8,82 --- 
8$0; Londyn 29,37; Paryż 34,97—34,88; Szwaj 
carja 171,70 171,27; Berlin w obr. pryw, 

Tendeneja niejednolita. 
! Bank Polski 90 — 91 

. Fendencja mocniejsza. 

ZBOŻOWA. 

WARSZAWA, 17. 11. — Na dzisiejszem 
zebraniu giełdy zbożowo—towarcwej w War- 
szawie notowano za 100 klg. parytet wagoa 

Warszawa w handlu hurtowym, w ładunkach 
wagonowych żyto t standart 16,25 — 16,50, 
standart 2 15,75 — 16, pszenica jara czer- 
wona szklista 50 -— 28, pszenica jednolita 

nica zbierana 26 — 26,50, 
17 — 17,26, owies zbierany 

zmień na kaszę 15,75 — 16,25, 
eń hrowarny 17 — 17,50, gryka 17 — 

groch polny jadalny z workiem 24 — 36, 
lmiane bazis 38 — 40, ziemniaki ja- 

- 4.25. 
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Kto wygrał? 
_ WARSZAWIA. (Pat). W; I m dniu ciągnie- 
ia I klasy 26 Polskiej Państwowej Loterji 

Klasowej główniejsze wygrane padły na nu 
mery: 20 tysięcy zł. — 103.454, 15 tysięcy —- 
57.254, 10 tysięcy — 64.155, 67.893, 5 tysięcy 

- 138.186, 147.025. 

ii) M EE i) 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rėj. Warezawa 

Swol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

8 Książka o Nich. Romans. 
Chomiński. Wilno. 

wiija u Państwa Micklewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
E Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

OWA Li 

  

    

   
      

  

Wyd. L. 

  



Teatr w Rosji Sowieckiej. 
Ubiegło już 15 lat od chwili wybu- 

chu rewolucji rosyjskiej. 15 lat burze 
nia starego reg'me'u, walki z wrogami 
zewnętrznym: « wewnętrznymi, wyko 
rzeniania wszystkiego, co stało w 
sprzezności z hasłami nowej Rosji. Z 
oparów krwi bratniej z kurzawy do- 
mowych wojen, z rumowiska zwalo- 
nego ustroju carskiego wyłaniać się 
wreszcie zaczęły niezbyt jeszcze do- 
tychczas wyraźne kontury nowego ży 
cia. Po okresie destrukcji następuje 
okres konstru! Dobi EEA końca pier 
wsza „piatilitka“. 

Možnaby dužo pisač o zdobyczach 

rewolucji rosyjskiej. Zdobycze te w 

w'elu wypadkach dadzą się kwestjo- 

nować. w pew nych dziedz'nach jed- 

nak życia sowi jeckiego postęp jest nie 

wątpliwy, zasługujący na uznanie naj 
bardziej nawet krytycznie w stosunku 

do rzeczywistości sowieckiej nastro - 

jonych umysłów. Do dziedzin takich 
w pierwszym rzędzie należy teatr. 

Już na wiele lat przed wojną 
Światową zyskał sobie teatr rosyjski 

zasłużoną sławę na całym Świecie. 

Jako szczęśliwą okoliczność pedkreś- 
lić należy, że rewolucja rosyjska nie 

zmiotła z powierzchni życia kultural- 
nego Rosji wybitnych sł yserskich 

i aktorskich, jak to np. miało miejsce 
z przedsiawicielami innych dziedzin 

rosyjskiego intelektu. Jak wiemy, re- 

wołucja rosyjska tęp:ła rodzimą inte- 

ligencję z całą zaciekłość Rezyse- 

rzy i aktorzy w większości wypadków 

uszli tego losu. Zapewne tłumaczy się 

to głównie tem, że odrazu. ofiarował: 

swe usługi i rewolucji. Wyr ć tu mo 

żemy tak głośne nazwiska reżysers- 
kie jak Meyerhold, Tairow, Wachtau 
gow, a w dziedzinie reżyserji filmo- 
wej — Pudowk'n, Eisenstein i in. Nie 
uczynili on; tego zresztą ze względów 
politycznych, ale raczej artystycznych 

Rewolucyjność mieli oni już w swej 

naturze przed właściwym wybuchem 
rewoluej”. Oni to właśnie stworzyli w 
teatrze nowe kierunki, które następ: 
nie budziły podziw i „zachwyt światu 
zachodniego. 

     

    

  

  

    
  

  

   

Rząd sowiecki, który z całą bezce- 
remonjalnością ingeruje, jak wiado- 
mo, w najdrobniejsze przejawy życia 
politycznego i społecznego swych oby 
waleli, nie ominął, rzecz prosta, tak 
ważnego czynnika oddziaływania na 
masy jak teatr. Rządowi chodziło jed- 
nak wyłącznie o tendencję politye 
wysławianych sztuk. Ni i j 

li chodzi o formę artystyczną, to pod 
tym względem reżyserzy rosyjscy mie 
l i mają wolną rękę. Pokazali oni też 
na tem polu, co potrafią, doprowadza 

jąc grę zespołów do niedościgły ch wy 
żyn artyzmu i ujawniając cały szereg 
talentów scenicznych. Teatr korzysta 
w Rosji z szerokiego poparcia finan- 
sowego Moskwy. Dzięki temu reżyse- 
rzy i aktorzy, będąc pod względem 
materjalnym niezależnymi, mogą po 
święcić się całkowicie swemu kunsz- 
towi. Tem s'ę tłumaczy, że bodaj w 
Rosji tylko może reżyser pozwolić np. 
na kilkuletnie próby związane z WY- 
sławieniem danej sztuki. Ostatnio np 
od szeregu mies'ęcy odbywają się w 
teatrze Stanisławskiego próby udra- 
matyzowanych „Martwych dusz* Go- 
gola. Cała Moskwa z napięciem ocze- 
kuje premjery. 

Jeżeli chodzi o publiczność teatra- 
Iną w Rosji sowieckiej, to i pod tym 
względem ma teatr dobre warunki. 
Rosjanie są z natury miłośnikami te- 

      

atru, stanowiąc publiczność pełną ew 
tuzjazmu, której frekwencja nigdy bo 
daj nie zawodzi. Gusty tej publicznoś 
ci pozostały właściwie drobnomiesz- 
czańskie. Publiczność w Rosji uni- 
kając futuryzmu, ekspresjonizmu | 
innych „izmów*, które w niejednynt 

wypadku będąc zainicjowane przez re 
żyserów rosyjskich i wnosząc rewela 
cyjne powiewy na scenach zachodnio- 
europejskich, dla mas rosyj 
stają obce. Publiczność rosy ' 
duje upodobanie w sztukach roman- 
tycznch i naturalistycznych. Pod tym 
względem przeskoku między okresem 
przedrewolucyjnym, a porewolucyj- 

nym niema. Były wprawdzie próby о- 

żywien'a sceny rosyjskiej nowym „re 
wolłucyjnym' duchem. W; pierwszych 
latach rewolucji świeżo up'eczeni dra 
maturgowie sowieccy preparowali ad 
usum Delphini sztuki, których treść 
opierała się na wypadkach politycz- 
nych. Sztuki te gloryfikować miały 
„bohaterów wojen domowych*. Póź- 
niej pokazały się sztuki apoteozujące 
sukcesy „piatiletki“. Wyzystko to jed 
nak z punktu widzenia artystycznego 
spaliło na panewce nie znajdując uz- 
nania wśród publiczności, a w konse- 
kwencji wśród sfer kierowniczych. 
W rezultacie wrócono do sztuk daw- 
niejszych ze szczególnem  podkreśle 
niem sztuk klasycznych. 

Zdrowy instynkt samozachowaw- 
czy publiczności i reżyserów spotkał 
się z aprobatą rządu sowieckiego i u 
ratował teatr rosyjski przed załama- 
niem się i dekadencją. Na scenie ro- 

syjskiej dominują: Schiller, Szekspir, 
Molier, Gogol, Gribojedow (,,Gorie ot 
uma*), Ostrowski, Dostojewski — 

(„Zbrodnia i kara*), Tołstoj („Zmart- 
wychwstanie*), Gorkij, Czechow. To 

samo się dzieje z muzyką. Naczelne 

miejsce w repertuarze wciąż z©) nuje 

Czajkowski, wciąż mają w. 4cie „Car 
men*, „Faust* i in. Publiczność rosyj 
ska sprzeciwiła się przekształceniu li 

bretta oper popularnych w, sensie re- 

wolucyjnym. Kultywuje się dawny 
śpiew rosyjski z pietyzmem. któryby 
przyniósł zaszczyt 
se* z jej klasykami z XVII wieku. 

Rzecz prosta utrzymały się rów- 

nież w całej pełni tradycje dawnego. 
pierwszego na cały świat baletu rosyj 
skiego. T. J—ski. 

EITI SET Е СВИНО ЕС 

Pogtoski o projekiowanem 
małżeństwie Ottona Habsbur- 

ga z córką króla włoskiego. 

Za prasą węgierską dono 

szą dzienniki miejsc w kuluarach par 

lamsniu węgierskiego mówiono wczoraj wis- 

le o zakulisowych rokowaniach, toczących się 

sprawie ma kstwa piątej naj- 

młodszej córki włosikej pary krolewskiej 
, urodzonej w roku 1914, z Ottonem 

Habsburskim. Jest to rzekomo ulubio 
iniego. Także i w kołach watyk 

ażyły pogłoski o bliskich zaręczy! "nach. Wę 

gierskie koła poinformowane nazj ają po 

głoskę tę przedwczesną. 

PARYŻ. (Pat). Wydanie paryskie „New 
York Heralda' zając depeszę > Bu 
dapesztu o projektowanych zaręczynach, do 
daje, iż związek ten pociągnąłby rzekomo za 
sobą zgodę lialji na restaurację monarchji na 
W grzech. Dalszy ciąg rokowań odbyć się ma 

$ pmed południem. 

        

   

  

      

   

       
   

   

  

  

  

Dr. med. A. Perewozski 
ż CHOROBY WEWNĘTRZNE 

Wilno, Jagiellońska 16, m. 3, tel. 18-15 
Przyjmuje od 8—9 r. i 4—6 pp: 

  

Z BILETEM CZY BEZ? 
Niespodziane spotkanie. 

Stacja Nowojelnia. Cztery czy pięć 

torów, jakieś puste samotne wagony 

i białe budynki stacyjne. Na dalszym 

planie śmiesznie dymiący samowarek 

wąskotorowej kolejki, łączącej No- 

wogródek z Nowojelnią i światem, 
zwany w gwarze miejscowej „kurje- 

rem“. Rilknnastu pasażerów zmęczo- 

nych, złych i narzekających na kryzys 

moknie na deszczu oczekuje na po- 
ciąg, który wreszcie wtłacza sę wol- 

nym truchcikiem na stację sapiąc, 
zgrzytając hamuleami i robiąc dokoła 

siebie zupełnie niezasłużoną sensację. 
Na wagonach napis „obwiesze.a”, że 
pociąg zdąża z Łunińca do Wilna. 
Brudne į odpowiednio zakurzone 
drzwi zapraszają do wnętrza. 

Wchodzę do słabo oświetlonego 
przedziału trzeciej klasy. Znany, 
zawsze jednakowy zaduch z pewnemi 
bardzo małemi odchyleniami, Pełne 
ławki oblepione ludźkiem zmęczeniem 
cuchną potem z lekką domieszką 
siarkowodoru. Gdy oczy przywykną 
do Światła małej brudnej lampki, 
mrzącej pod sufitem 
światłem elektrycznem, można odróż- 
nić twarze. W pewnej chwili z uczu- 
ciem dziwnego zaiste zdumienia po- 
znałem twarz Teofila, którego poże- 
gnałem niedawno w wagonie pociągu 
towarowego zdążającego w kierunka 
Wołkowyska. Wpatrywał się we mnie 
w sposób zgoła nieprzyzwoity. Nie 
dziwnego. Zmieniłem się przez ten 
czas co nieco, jednem słowem byłem 
bardziej do siebie podobny. Trzeba by 
ło wyjaśnić Teofilowi całą zagadkę. 

_ — Jak się masz Teofil? — rzekłem 

wyciągając rękę. 
Wyglądał jak człowiek ogłuszony 

mocnem uderzeniem pięści w sam łeb. 
Zacząłem więc wyjaśniać. 
— Widzisz Teofilu, ja wcale nie 

jestem bezrobotnym murarzem. To 

  

opierzchłem 

były tylko bujdy. Jestem wprawdzie 
bezrobotnym, ale dziennikarzem, ta- 
kim, co to w gazetach pisze. Żadna 
praca nie hańbi, byle była praca. Ja 
uważam, że równie dobrze można za- 
robić na życie łapaniem kotów, jak i 
pisaniem artykułów w gazetch. Byle 
tylko robić to solidnie i z pewnem za- 
cięciem. Prawda? 

Przyznał mi rację. 
—— Jeszcze mnie kiedy opiszesz! 
Stało się. 
— Widzisz Teofilu, ja specjalnie 

chodziłem z tobą, by opisać te nasze 

przejścia! 
— Jakto wszystkie? 

- Tak wszystkie — przyznałem 

ze wstydem. 
Teofil westchnął. Posz” 

go przykładem. Zapanowało przez 
chwilę milczenie, Przerwał je Teofil. 

—- Masz papierosa? 
Podałem mu już nie tradycyjną 

„Wandę*, ale „Grand Prix*, Wziął, po 

patrzył i zapalił z widocznem uczu- 
ciem rozkoszy. 

Już dawno nie paliłem takich 
burżujskich papierosów! 

— (o się z tobą Bo przez ten 
czas? 

Wieczni pasażerowie. 
— Dużo trzebaby opowiadać! Sła- 

łem się jak widzisz trampem, takira 

co to całą Polskę wzdłuż i wszerz prze 
jeżdża. 

— To nie wysiadłeś w Wołkowy- 

sku? 
—— Nie, ten wagon szedł do Cze- 

remchy. Tam wysiedliśmy i na miasto 
Phi, co to za miasto! Cztery domy w 
dziesięciu rzędach i kwartałach. Na 
ulicach parsiuki sobie spacerują zu- 
pełnie jak na wsi. 

— No a potem? 
— Potem przyłączyłem się do fe- 

rajny bezbiletowej i dałej jeździć po 

„Comedie Franęcai . 

    

  

do starości, 

ZDROWIE i ŻYWOTNOŚĆ 
można utrzymać od dzieciństwa 

jeżeli w każdym domu codziensym 
   

napojem jest OVOMALTYNA. Ta doskonała odżywka, składająca 
się z jaj, mleka, słodu i kakao, zawiera w swej skoncentrowanej formie 
wszystkie składniki odżywcze i witaminy niszbędne dla utrzymania zdrowia. 
OVOMAŁTYNA czyni każdy napćj peinowartościowym, łatwostrawnym, wpływa 
dodatnio na system nerwowy. wzrnaciiia organizm, zaopatrując go w bogaty 
zapas zdrowia i energii — przyczem dzieci, wobec jej miłego smaku, 
przedkładają OVOMALTYNĘ nad każdy inny napój 

OVON    
Ceny: puszka 125 gr. Zł 2:50, 

250 gr. Zł 4'30, 500 gr. Zł 7:80. 

M    
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zapewnia zdrowiel 

     

Fabryka Chemiczno - Farmaceutyczna 

Dr. A. WANDER, Sp. Akc. 
KRAKÓW   

to nabycia we wszystkich aptekach I drogerjach.— Próby I broszury wysyła się bezpłatnie 

Rada Ligi 
Porządek dzienny 

GENEWA (Pat). Porządek dzien- 
ny rozpoczynającej się w dniu 21 b. 
m, sesji Rady Ligi Narodów zawiera 
12 spraw, wśród których znajduje się 
sprawozdanie komisji w sprawie Man 
dżurji, dalej spór boliwijsko- parag- 
wajski, co do którego Rada przyjmie 
do wiadomości raport powołanego 
przez nią kmitetu trzech. Następn © 
Rada zajmie się zbadaniem sprawoz- 
dania stałej komisji mandatowej o 
granicy pomiędzy Irakiem i Syrją. 

Pod obrady wejdzie też sprawa sto 

Narodów. 
najbliższej sesji. 
sowania reformy rolnej w Polsce w 

związku z ochroną mniejszości. Spra 
wa ta znajdowała się na porządku 
dziennym ostatniej sesji Rady, zosta- 
ła jednak odroczona ponieważ komu- 
tet mający przygotować sprawozda- 
nie w tej kwestji nie zdołał zakończyć 
na czas swych prac. Wreszcie Rada 
zajmie się sprawą mianowania wyso: 

kiego komisarza Ligi Narodów w 
Gdańsku, gdyż p. Rosting mianowa- 
ny został tylko do końca grudnia r. b. 

Ruch strajkowy w Fliszpanii. 
PARYŻ. (Pat). Ruch strajkowy w Hisz- 

panji staje się eoraz bardziej niepokojący 
nietyłko w samej Andaluzji, lecz w całym 
kraju, a przedewszystkiem w Asturji, gdzie 
30 tysięcy strajkujących robotników zapowie 
działo, że będzie kcentynuowało akcję straj- 
kową depóki rząd nic uzna ich żądań. Po- 

dcbna sytuaeja panuje także w Sewilli, gdzie 
z dniem dzisiejszym strajk przybrał charak 
ter strajku powszechnego, cbejmująe wszyst 
kieh robotników, zatrudnionych w przedsię 
biGrstwach transportowych, piekarniach i t. 
d. Ilość strajkujących tu przekracza 25 tysię 
cy. Od samego rana doszło do nowych starć. 

Strajkujący strzełali do tramwajów, usiłując 
je podpalić, Tramwaje kursują pod eskortą 
polieji. Strajkujący nie wpuszczają do mia 
sta mleczarzy i handlarzy warzywem. Pieka 
rze rozwożą chleb pod ochroną polieji. Mię 
dzy syntykalistumi a socjalistami doszło do 
gwałtownej strzełnniny, w której wiele о- 
sób edniosło rany. W' Barecionie przystąpiło 
wczeraj do strajku około 100.000 robotników 
zakłudów tkackłek. Należy również podkreś 
lić postawę studentów, którzy w większości 

pirsiyteów przestali uczęszezać na wykła- 
У. 

   

  

Groźny pożar farbiarni w Łodzi. 
Straty wynoszą około 800.600 złotych. 

ŁÓDŹ. (Pat). Wczoraj wieczorem wybuchł 
groźny pożar w farbiarni sukeesorów Cytryna 
przy uliey Brzezińskiej. Pożar powstał na 
pierwszem piętrze 3-piętrowego gmachu Va- 
brycznego, jednakże wskutek nagromadzenia 
znacznej ileści łatwopalnego materjału z nie 
zwykłą szybkością przerzucił się na drugie 

* piętro, a następnie i na trzecie. 
W, ciągu 20 minut cały gmach fabryczny 

stanął w płomieniach. Pożar, mimo energicz 
nej akcji ratowniczej, przerzucił się na są- 

całym kraju. Nieraz było tak, że naj- 
większemu wrogowi nie życzyłbym, 
ale często to się człowiek nawsuwał po 
rządnie jak Pan Bóg przykazał, wb'ł 
w krzyże i obiad i kolację i „garba- 
tego” się spotkało frajera, co wódki 
postawił, tak że żyć, a nie umierać! 

Zauważyłem. w mowie Teofila pew 
ne nieznane dotąd odchylenia na 
rzecz gwary złodziejaszków i mętów 
międzydzielnicowych. Utracił specy- 
ficzny wileński sposób wyrażania 
swych intymnych myśli. Zwróciłem 
mu uwagę, : 

— Pewno, że się człowiek ciągle w 
życiu uczy czegoś nowego! Dawniej 
w. w Wilnie się siedziało i nosa czło 
wiek poza przedmieście nie wychylił 
a teraz, ho, ho, poznało się kawał 
świata. Pomyśl tylko, i w Warszawie 
byłem. i w Gdyni, i w Pińsku, z nową 
ferajną się człowiek zetknął. 

—- 1 co, podoba ci się takie życie? 
—- Lepsze to, mówię ci Antek, od 

domu noclegowego na Połockiej i 
ławki w Ciełętniku, czy Placu Orzesz- 
kowej, albo celi na Łukiszkach cz) 
na Stefańskiej, Człowiek jest w cią- 
głym ruchu, dziś tu, jutro tam, nic go 
nie obchodzi co będzie jutro, bo jutro 
będzie stąd daleko, jakieś sto, albo 
i dwieście kilometrów. Raz się zje, 
drugi raz nie, ale nikt mi nad karkiem 
nie stoi, żaden „glina”, fa tylko trzeba 
się porządnie postawić łapaczowi czy 
kontrolerowi i wszystko jest dobrze. 
Jest nas cała paka, tak zgranych tram 
pów. że żadna najjaśniejsza choleca 
nie może nas ruszyć z raz zajętego 

miejsca. Niechby spróbował! Zresztą 
co on może zrobić jak nas jest w tym 
naprzykład, pociągu ni-mniej, ni wię- 
cej, tylko trzydziestu. 

— No, a jak się taki konduktor 
czy kontroler zwróci do policji na 
dworcu? 

-—— Niema głupich! Zwykle przed 
każdą większą stacją się wysiada i al- 
bo boczkiem się jedzie albo nawala 
się na dach wagonu. I do tego moż- 

  

siednie budynki fabryczne i począł zagrażać 
najbliższym domom, zamieszkałym przeważ 
nie przez rodziny robotnicze i drobnych hand 
larzy. 

Akcja straży ograniezyła się przeważnie 
de zlokalizowania pożaru, gdyż ratowanie 
fabryki byłe bcznadziejne, Przedewszystkiem 
szło 6 umiejscowienie pożaru, co wreszcie, 
po parogodzinnym wysiłku, udało się usku- 
teeznić.- 

W| ciągu stesunkowo krótkiego czasu ca- 

na się przyzwyczaić, Niech taki kon- 
trulujący dygnitarz łazi za nami po 
dachach! Przeważnie więc widzą nas 
i udają, że nie wiedzą, że jedziemy 
bez biletów, 

Rzeczywiście przechodził w tej 
chwili konduktor przez wagon. Bez. 
biletowi pasażerowie siedzieli zupeł- 
nie spokojnie, udając, że są pogrąže- 
ni w głębokim i najniewinniejszym 
śnie ludzi bogobojnych. Przeciął bile- 
ty kilku pasażerom, którzy wsiedli w 
Nowojelni i tylko bezradnie spojrzał 
na rozwalonych na ławkach tram- 
pów. Westchnął. 

Zrozumiałem go. Jest przecież od 
powiedzialny za pasażerów, ale cóż 
wobec tej „ferajny* zgranych tram- 
pów może poradzić jeden człowiek, 
zbrojny w szereg, najsurowszych pa- 
ragrafów? 

Czem sią można żywić? 

Po przejściu konduktora przedział 
się odrazu ożywił. Śpiący dotychczas 
na ławkach i pod ławkami pasażero- 
wie obudzilį się jak za dotknięciem 
różdżki czarodziejskiej, Posypały się 
pod adresem konduktora soczyste «- 
pitety, propozycje i żądania. Gdy by 
tylko n'eznaczna ich część spełnić się 
mogła, kondukior naprawdę byłby 
bardzo, ale to bardzo nieszczęśliwy 
Teofil też dołączył się do tej wesol 
rozmowy. Epitety były naprawdę nie- 
zwykle soczyste, tak, że ze względów 
zrozumiałych nie mogę ich przytaczać 
bo nawet ten dziewiczy papier gaze- 
towy zarumieniśby się ze wstydu, nie 
mówiąc już o nadobnych czytelnicz- 
kach „Kurjera*. 

— A czemże się w czasie tych wy- 
praw żywicie? — zapytałem Teofila, 
gdy się nieco ożywiona wymiana dow- 
cipów uspokoiła. 

— Zwykle chodzi się i szuka pra- 
CY: 

+. — Wszędzie? 

— Wszędzie. Idzie się ulicą w ta- 

   

    

po świecie. 

Notatki ze Świata, 
— POLSKA AGENCJA TEATRALNA W 

WIEDNIU powstaje w najbliższym czasie, 
by szerzyć sztuki teatralne polskie zagrani- 
cą. Podczas gdy po nowych scenach obij: 
się tyle sztuk, zwłaszcza komedyj węg 
skich, czy francus , to w takim Wiedniu 
naprzykład z au polskich widziano bo 
daj tylko Zapolską. Zajstnienie agencji poz 
woli zaprezentować obcym i ch człon 
ków nasz J. (Związek orów Dra- 
matycznych). 

- 38 WYPUŚCIŁ Z 
niejaki Rawa, 
w Zawierciu. 
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„za ryzyko”. Podobno 
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a kasiko go na tyleż tat 
obytu w tak „dochodowem* miejscu. 

NEREŻEOWSKU GŁODUJE mimo że 
  

    
    
   

    

ąžki jego niesłychane nakłady. 
Trudno jednak ie ć coś z Rosji, 

która wcale tantiem autor- 

  

skich. Mereżk kij żyje dziś we Francji w 
skrajnej nędzy, zagrożony eksmisją. Liczył 
na nagrodę Nobla, któraby mu pozwoliła 
jechać do Egiptu i skończyć nową powi 
„„Jezus nieznany”. 

— ТЪИЕВА UMRZEĆ, ABY ŻYĆ 
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utor powie 

z wiek, którego zabiłem. Co się on nie 
nai 1 po wydawcach byie mu książkę wyd 

DE = PROTON Wpadł na pomysł. 
i k pomocy przy 
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6 
z dochodów z książk gdyby nie zd 
padek i... gorące względy do pewnej pary. 

ki. Dziś biedna „wdowa* w Szwecji opłakuje 
bigamję męża — wspólnika, któremu grożą 

skomplikowane konsekwencje. 
— NABOŻEŃSTWA KOŚCIELNE OPO- 

DATKOWANE zoslały w Meksyku jako... wi. 
dowiska teatralne —- narazie tylko w pro: 
jekcie „Ligi do walki z fanatyzmem religij 
nym*. Ponieważ jednak. projektodawcy i 

członkowie Ligi, to wyżsi urzędnicy państ- 
wowi, przeto oczekiwać należy realizacji tego 
niesamowitego kwiatka meksykańskich tem- 
peramentów. 

— LEW, TROCKI POJEŻDZI sobie trochę 
Doprawdy siedzieć na maleńkich 

Wyspach Książęcych stale to trochę za nud- 
ne dla ex-dyktatora 6 części światła. Ostat- 
nio Danja i Szwecja zgodziły się go przyjąć 
w charakterze turysty. Trocki wygłosi kiłka 
odczytów w Kopenhadze, poczem wróci, by 
nowu kształcić się w samotności na tureckie 
go świętego. 

— CUDOWNA KLISZA reagująca na pro 

mienie infra—czerwone, przed którą nie ża 
słonią ani mgła, ani noc, ani zasłony dym» 
we, została wynaleziona w Essex, w Angli. 
Jakoby na setki kilometrów można nią ro 
bić zdjęcia, jeśli nie przeszkadza wypukłość 
ziemi. Astronomowie i wojskowość zyskują 
ważną broń do ręki. 

— „NIEJADALNE WEŁNY* — to jeszcze 
jeden pożyteczny wynalazek, którym zamk- 
niemy dz jsze „Nołatki*. Dawno już zau: 
ważono, že mole nie tną wełny żółtej, Po zba 
daniu barwika żółtego, okazało się, że jest 
w nim składnik, odstręczający mole. Udało 
się ten związek uwolnić od „żółłości* i dziś 
można nim imypregnować każdą dowolną w 
kolorze wełnę bez szkody dla barwy, czy ja- 
kości. Mole zbankrutują: futer nikt nie nosi, 

gie, wełna, „niesmaczna”. —— Kryzys!... 
o mi. 

L as S] 

ły budynek fabryczny, wraz z kompleksem 
przylegających zabudowań, doszczętnie spło- 
nął, Pastwą płomieni padł surowiec i wykoń 
ezone towary. 

W. pewnej chwili szezytowa Ściana nad 
wyrężona wskułek pożaru, runęła, grzebiąc 
pod swemi gruzami dwa drewniane domki, 
sąsiadujące z fabryką i zamieszkane przez 
14 rodzin robotniczych. Obn domki zostały 
doszezętnie zmiażdżone. Na szezęście wszys 

ty mieszkańcy tych domków zostali przedteni 
usunięci. Ofiar w iudziaekh nicma. Wskutek 
siłnego poekylenia muru spalonej fabryki i 
możliwości zawalenia się władze bezpieezeń- 
stwa wydały poletenie usunięcia z zagrożo- 
nych budynków lokatorów, Usunięto około 
30 rodzin. 

Wiedlug prowizorycznych obliczeń, straty 
sięgają około 800 tysięcy złotych. 

     
     

    

  

   

  

kiem mieście, lczącem naprzykład 
dwadzieścia tysięcy mieszkańców i 
jak tylko jakiś większy dom to się 
wstępuje. Zawsze ciemnym chodem 
przez tylne schody. Przedtem trzeba 
się tylko dowiedzieć czy tu jakiś sta- 
rosta czy inna s „ka nie mieszka i 
jak w dym. Robi się nieszczęśliwą «- 
fiarą kryzysu i bezrobocia, czasem 
trzeba i łezkę pokazać, niby tak bar- 
dzo źle, czasem do służącej, szczegó!- 

      

nie jak starsza uśmiechnąć, okiem 
mrugnąć albo szczypnąć tam gdzie 
potrzeba... Prosto opera. 

Potem się labidzi, prosi i błaga czy 
niema jakiejkolwiek pracy. Pracy w 
całem miasteczku nie znajdziesz, ale 
się tak dla fasonu mówi, Jak porząd- 
ny dom, to zawsze dostaniesz coś żar- 
cia. Trzeba tylko ludzi bujać jak się 
należy, żeby nie wpaść czasem. 

— Byłem naprzykład w Pińsku. 
Też masto! Więcej błota jak ulic i ma- 

trosy chodzą po tym błocie. Znalazłem 

tam jednego znajomego bosmana 2 

* Wilna i dwie noce my się bawili. Ale 
ostatniego wieczoru zrobiliśmy taką 
awanturę, że się pół miasta zleciało i 
cała załoga tych pińskich okrętów. 
Bosmana wynieśli pokrwawionego 
ichni towarzysze a ja zwiał. Przeno- 
cował ja u jednego żyda koło pińskie- 
go wokzału ji rano jazda na miasto. 
Byłem jeszcze nie bardzo po tych 
dwóch dniach wypoczęty, więc wpa- 
dłem z miejsca. Widzę, jakiś ładny 
dom, ogródek, pełno kwi 1 Jak w 
dym wałę tam. I co? W domu tym był 

zakład pogrzebowy. Pyta mnie gospo- 
darz, znaczy się trumniarz, jakiej ro- 
boty chcę. Jakiejkolwiek — powla- 
dam, byle tylko z głodu nie zdychać! 
A deski heblować potrafisz? — pyła. 

Chyba że potrafię przecież to nie wiel 
ka sztuka. Przyjął mnie cholera na 
próbę i przez kilka dni z rzędu mu- 

siałem ciosać drzewo i heblować de- 

ski. Nie szło jakoś. Ten trumniarz ska 

pował, że jestem obrotny I w języku 
też niczego sobie, więc mnie dał no- 

    

Nr. 265 (2507) 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 18 listopada 1932 r. 
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SOBOTA, dnia 19 listopada 1952 r. 
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KONCERT MUZYKI ŁOTEWSKIEJ. 
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audycja pieśni łotewsk 
Śniarka p. Lidja Blumentals, utworów 

fortepianowych w interprelacji pianisty p. 

Władysława Burkatha. W muzyce łotewskiej 

niezwykle żywa jest kultura piewu chóral- 

nego i pieśni. Jednym z jej pionierów był 

zmarły niedawno Andrzej Jurjanis muzyk, 

kształcony w Rosji, ale dążący konsekwent 

nie jeszcze w ubiegłem stuleciu do wprowa 

dzenia pieśni łotewskich do literatury muzy- 

cznej Gzolowym muzykiem o wielkim auto 

rytecie i działającym na kierowniczych sta 

nowiskach jest Józeł Witols. Pierwszą operę 
do tekstu łotewskiego napisał Alfred Kal- 
nius, piszący mniej więcej w stylu Griega. 
Najpopularniejszym autorem pieśni jest Emil 
Darzins, nowe kierunki w muzyce łotewskiej 
reprezentują Jan Zalitis i Jan Medins. Ut- 
wory tych kompozytorów usłyszymy dzisiaj 
na koncercie muzyki łotewskiej o godz. 18,30. 
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SERGJUSZ PROKOFJEW W RADJO. 

W koncercie wieczornym, trasmitowanym 
o godz. 20,15 z Filharmonji Warszawskiej 
wystąpi wybitny kompozytor rosyjski Ser: 

gjusz Prokofjew jako wykonawca własnego, 
nowego koncertu fortepianowego Nr. 5 Paai 

Ilubera Prokotfjewa odśpiewa „Brzydkie ka- 

czątko (podług znamej baśni Andersena, ut- 
wór recytacyjny 2 towanzyszeniem orkiės!- 
ry) w części symfonicznej usłyszymy dwa ry 
kle z utworów scenicznych Prokofjewa, ma 
nowicie cztery portrety orkiestrowe z opery 
„Gracz* (podług Dostojewskiego) i suitę z ba 
lėtu „Szut“ (Błazen) wcześniejsze dzieło kom 
pozytora. Na zakończenie Sergjusz Prokof- 
jew odegra kilka sołowych utworów fortepia 
nowych. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
Hanka W. „Przyrządy i pomiary balisty 

ezne broni i amunieji* Część 1. „Pomiary 
szybkośęi*, 

Wiarszawa, Wojskowy Instytut Naukowy 
Wydawniczy 1932 r. cena zł. 12,50. 

Dotychczas odczuwało się brak odpow e 
dniej pracy fachowej o charakterze podręcz- 
nika. któraby obejmowała całość pmzyrzą 
dów balistyycznych oraz zawierała omóv 
nie sposobów badania broni i amunicji przy 
ich pomocy 

Omawiana praca w zupełności zadośćszy 
ni tym potrzebom i wymaganiom. 

Podaje ona wszystkie dane, dotyczące 

przyrządów balistycznych, ich budowy, żę 
sobu ee i A 

      

     
danych i przyrządów haka tezie. oruz a 
nie wskazówek do praktycznego ich zastoso 
wania, teorję natomiast działania podaje w 

ogólnych zarysach i w formie elementarnej. 
Sposób ujęcia niezwykle przystępny i ja- 

shy. 

    
   

wą robotę: patrzeć gdzie kto umarł i 
zamawiać w jego imieniu trumny, 
brać miarę, godzić się na pogrzeb, ja- 
ki ma być, której klasy. Też prosto 
opera. Pokazał jak się to robi. Gdy 
nieboszczyk jeszcze ciepły wchodzi 
się z taką miną, jakby człowieka sa- 
mego już za chwilę złożyć mieli na 
inary. 

Ten mój trumniarz to był dopiero 
komik pierwsza klasa. Potrafił płakać 
na zawołanie. Łzy mu się lały jak ze 
źródła, Pyta się ze łzami gdzie leży 
to kochane ciało. I tu dopiero wesele. 
Krewni nieboszczyka i płaczący trum 
niarz zaczynają sobie skakać do oczu 
bo chodzi o cenę pogrzebu, O każdy 
kwiatek, o każdą świeczkę, o jakiś 
głupi oleander robi się takie piekło, że 
nieboszczyk, jakby to słyszał toby 
sklął całą swoją kochaną rodzinę. Po 
tem się bierze miareczkę z kochanego 
ciała i znów łzy wylewa na pożegna- 

nie, polecając się wdzięcznej pamięc. 
Byłem tam wszystkiego trzy dni, alem 
nie mógł wytrzymać i zwiałem jak naj 
prędzej. Wszędzie dobrze, ale w Wil 
nie najlepiej! Zawsze to swoje i ko- 
chane miasto. 

   
   

    

Przyznałem Teofilowi stuprocen- 
tową rację. Zbliżałiśmy się do Wilna. 
Za Czarnym Borem Teofil zaczął bu- 
dzić swych towarzyszy podróży w 
sposób zgoła bezceremonjalny, popro 
stu kułakiem, 

— Wstawać! Porubanek! 

— Musimy tu wysiadać — szepnął 
do mnie i piechotą do Wilna, albo 
gdzieś na wsi przenocować. 

W Porubanku wysiedli. Pożegna- 
łem się z Teofilem serdecznie, co nie- 
mało zdziwiło moich współpodróż- 
nych. Wiadomo tramp i pasażer, jadą 
cy bez biletu, Ale równocześnie tkwi 

w tem ich życiu coś naprawdę nie- 
zwykłego. Rycerze pani Przygody, a 

w każdym z nas tkwi przecie kawa- 

łek. podróżnika... 
T. Jacek-Rolicki. 
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WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU 
Krwawa rozprawa między przyjaciółmi. 

W drodze do Wilna obił dotkliwie i wrzucił w stanie nie- 
przytomnym de rowu. Rannego przewieziono do szpitala. 

Sprawcę aresztowano. 
Koło wsi Dukiele pew. wil troekiego 

znałeziono onegdai w stanie nieprzytomnym 
dłotkliwie pobitego wieśniaka. Odwieziono go 
do szpitala Żydowskiego w Wilnie. 

Przeprowadzone pierwiastkowe dochodze - 
nie ustaliło że jest to Michał Kadziewiez ze 

'ieniewszezyzna, gm. turgielskiej. Wy 
on furmanką do Wilna 7 sąsiademi 

niejakim Michalowskim z 85 klg. owsa, które 

    

raiał sprzedać w Wilnie na rynku. Po drodze 
sąsiedzi posprzeezali się. Miehałowski złapał 
za kij i dotkliwie obił Kadziewicza a następ 

nie w złości wyrzucił go do przydrożnego 
rowu koło wsi Dukiele. 

Co się stało z owsem narazie nie ustałe 
no. Polieja zatrzymała Michałowskiego i pro 
wadzi szezegółowe dochodzenie, fe) 

Krwawy dramat rodzinny. 
W dniu 17 bm. do powiatowej komendy 

policji w Rakowie wpłynęło takie zameldowa 
nie mieszkańca wsi Piotrowicze, pow. moło 

deczańskiego Włodzimierza Płotnika, Jako 
sąsiad Stefana Żwirki posłyszał w dniu 16 
bm. późno wieczorem w jego mieszkaniu 
jakiś hałas, poczem rozległy się krzyki i od- 

głosy bójki. 

W kilka chwił później posłyszał nawoly 
wanie pomcey. Niezwłceznie pobiegł do są- 
siadów. W sieniach spotkał teścia i szwagra 

Żwirki, którzy szybko opuścili mieszkanie 

nie powiedziawszy doń ani słowa. 
* Kiedy Płotnik wpadł do mieszkania Źwir 
ków oczom jego przedstawił się wstrząsa- 
jacy widck. Całe wnętrze mieszkania było 
rozgrcmione. Na środku pokoju leżała naw 
pół przytemna żona Żwirki Marja. Na rękach 
jej i piersi widniał szereg głębokich ran. 
Krew spływała obficie na podłogę. 

Na ałarm Płotnika nadbiegli sąsiedzi, za 
przągnięto konia i cężko ranną ŹŻwirkową 

  

przewieziono do Szpitala powiatowego w I- 
wieńcu. 

Mąż rannej Stefan Żwirko zaginął i do- 
tychezas mimo poszukiwań nie zdołano go 
odnaleźć. Nie zostało wyjaśnione czy Żwirko 
dobrowolnie jegł i ukrywa się przed odpo 
wiedzialnością, czy też został w spesób pod- 
stępny zamordowany Wobec tego, że w bój 
ce brali również udział teść i szwagier zagi 
nionego zostali oni obaj aresztowani i prze- 
kazani de dyspozycji władz śłedczych. Twier 
dzą cni, że nie nie wiedzą o łesie zaginione 
ge. Nie przyznają się też do udziału w bój- 
«e. 

Marja Żwirko znajduje się w szpitalu w 
łuk ciężkim stanie, że niepodobna ją zbadać. 
Przeprewadzone dochodzenie usialiło tylko, 
że pomiędzy St Źwirko a jego teściem były 
jakieś nieperczumienia natury finansowej. 

    
    
   

  

     

Dalsze dochodzenie w tej zagadkowej spra 
wie trwa. (ej 

Monety z czasów Napcieona i Katarzyny. 
SŁONIM (Pat). W maj. Prusowsz 

czyzna gminy żyrowickiej podczas 
pracy w polu znaleziono worek monet 
rosyjskich z czasów Napoleona i Ka- 
tarzyny Il. O znalezieniu monet za- 
wiadomiono starostwo. Ponadto właś 

ciciel majątku p. Łatowski doniósł o 
znalezieniu skarbu miejscowemu od- 
działowi Polskiego T-wa Krajoznaw - 
czego, który żywo zainteresował się 

tym wypadkiem. 

  

Zmiana na stanowisku 
starosty brasławskiego. 

Pan minister spraw wewnętrznych 
mianował dotychczasowego starostę 
powiatowego w Brasławiu p. Żelisła - 
-wa Januszkiewicza starostą powiato- 
wym w Bielsku Podlaskim w wojewó 
dztwie białostockiem. Na opróżnione 
stanowisko starosty powiatowego w 

Brasławiu p. minister spraw wewnę- 
trznych mianował p. Stanisława Tryt 
ka ze starostwa powiatowego w Horo 
dence województwa stanisławowskie- 
80. 

| Pikiliszki. 
PATRJOTYCZNA MANIFESTACJA W 

ORZEŁÓWKCE. 

oddziałów Związku 

  

Jeden z najmłodszych 

"Strzeleckiego w Orzełów pow. wileńsk» - 
"trockiego, rocznicę odzyskania uiepodległoś 
ci uczcił uroczystym obchodem. 

Akademja w łokału szkoły zgromadziła 
ponad 300 osób z całej okolicy. Na treść aka 
demji złożyły się: przemówienia komendanta 
„oddziału Zw. Strzeleckiego o znaczeniu świę 

      

   

   

  

   

   

За niepodległości, przemówienie p. Jó 
Rybnika oraz e 3 Pilsud 
„Šlubujemy CI“, i inn, 

Akademję zak 

nu narodowego. Śród niemilkuących okrzy- 
ków na cześć R ospolitej, Prezydenta 
Mościckiego i Marsznłka Rais roze 

szła się ludność do domów 

aniem hym 

S. R. 

Turgiele. 
OBCHÓD ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. 

W podniosłym nastroju mieszkańcy mia 
ssłeczka Turgieł obchodzili 14 rocznicę odzy 
skania niepodległości. Aby dać możność 

wzię udziału w uroczystym obchodzie szer 
<szym rzeszom ludności zorganizowano go w 
niedzielę, Na akadc onej staraniem 
Związku Strzelecki nych hyło ponad 
300 osób. Akademję ił kierownik szkoły 

p. Ši A zelewicz, w) szając referat, ob- 
czej niewoli, historję pow 

alk o niepodległość i radosną 
wyzwolin ojczyzny z niewoli w 1948 

а. podkreślając bohaterstwo wojska polskie 
h wodzem Marszałkiem Piłsudskim na 
azyjsko Marsza A „Fusudskiego że 

  

    

    

      

  

    

     
  

  

+ 
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łonków miejscow 
go odegrana została na 

Ab * katordze” 

Po przedstawieniu, przy « 
r6p. p. Leg. zebrana hczn 

aż do rana. 

40   Pala prz 
łu strze 

strojowa sztuka , 

    

   

  

kach orkie. 

ież tan       
PRZ tej sposobności siowa uznania wvra 

pod adre dE p. pułkownika Biest- 
: cy 6 pp. łego obywatels- 
ie stanowisko B= acy na polu W 
PW. i daleko idącą opiekę | poparcie. Ilek- 
roć komendant obwodu, dla uświelnienia b 
chodów organizowanych przez prowincjonał 
ne oddziały czy to strzełca czy PW., zwrócił 
się do ipana pułkownika Riestka z prośba u 
adzielenie orkiestry, pułkownik Biestek n 

odmówił i chętnie, r do bar. 
ch miasteczek, pułkową or 

SR 

          
  

  

    

   

  

    

  

  delegowa 

  

Mickuny. 
NAGRODA ZA PRACĘ SPOŁECZNĄ. 

W] uznaniu zasług 
*wa, przez długoletr 
*sowną pracę na polu w. 
sek przewodniczącego wi 
%iego Komitetu WF. | ), dowódca OK. III 
generał Litwinowicz nadał dyplom uznania 
p. Franciszkowi Sajdakowi, kierownikowi 
„szkoły w Mickunach, 

Wręczenie dyplomu p. 
się w urzędzie gminnym 

  

żonych dla państ- 
a bezintere- 

WET na wnio 

    

    

          

jdakowi odbyło 
Mickunach, a do 

g0 wicestarosta p. Pokrzewiński, wy 
odpowiednie przemówienie, w v- 

i Komendanta Obwodu WIE. i PW. 
мКа Lietza, Komendanta Z. S. Final 
ego, ob. Aluchny i licznego grona miej 

seowej ludności. $. В. 

Dzisna. 
SMIERĆ RYBAKA W NURTACH DŹWANY. 

  

  

   

   

Z Dzisny donszą iż przedwczoraj na 
«e Dźwinie niedałeko osady Kubańki w 
<На się łódź rybacka z o ryb 
„Jednego z rybi 
g zaś nazwiskiem Szezesi 
smął. 

rze- 
wró 
mi 

„ dru 
ui) 

   

   

      

Dwa zjazdy. 
Ostatnio odbył się w Wołożynie liczny 

zjazd rolników z terenu powiatu, zaincjowa 
ny przez OTO. i KR. Jednocześnie odbywały 
się pokazy rolnicze z zakresu prac przyspo- 
sobienia rolniczego. Zjazd odbył się pod has 
łem zwalczania skutków kryzysu wśród sze- 
rokich mas rolników. Najwięcej uwagi po- 
święcono dyskusji nad obniżeniem cen arty 
kułów przemysłowych obniżeniem stopy pro 
centowej od pożyczek, tudzież kosztów egze 
kucyjnych. 

   

  

    

W) dniach ostatnich w Wiszniewie, pow. 
wołożyńskiego odbył się zjazd inwalidów wo 

jennych z terenu powiatu, przy udziale około 
80 osób. Po wysłuchaniu nabożeństwa inwali 
dzi złożyli wieniec na grobie Nieznanego 
Żołnierza. Obrady toczyły się w lokalu mi 
scowego unzędu gminnego. Uchwalono m. in. 
utworzyć w Wiszniewie Powiatową Grupę 

Inwalidów Wojennych. Zjazd zakończono ud 
śpiewaniem Roty. 

    

Polowanie. 
W łasach księżny Czartoryskiej w pow. 

wołożyńskim administraeja tych lasów urzą 
dziła połowanie, w którem wzięli również 
udział goście zaproszeni z okolicy oraz ofice 
rowie KOP. Wynik połowania był stosunko 
wo dobry — zabito 4 wilki i 3 lisy oraz kil 
ka zajęcy. 

Bobry w pow. wołożyńskim. 
W tych dniach na rzece Isłoczy w dob- 

rach Benedykta hr. Tyszkiewieza, na terenie 
Pierszaje pojawiły się bobry, które — jak 

widać ze śladów — pracują nad budowa 

swych kryjówek. Bobrów jest kilka sztuk. 
Miejscowe władze administracyjne wespół 
z Towarzystwem Łowieckiem wydały odpo- 
wiednie zarządzenia ochronne. 

KERR BUNEEOSWCCA 

Od dziś już nie sam... 
Był Dzień Zaduszny, 

Ulicami płynęły tłumy, oblegając przystan 
ki tramwajowe. 

Pod Powązkami przekupnie kwiatów, — 
wianków i lampek uwijali się gorączkowo. 
Na cmentarzu unosił się opar wilgoci jesien. 
nej, więdnących chryzantem i dogasających 
świec. Groby odświętnie przybrane, nabrały 
wyrazu dostojności i tajemniczego nastroju 
z drgającemi błyskami świateł. 

Mało było mogił osamotnionych. 

li, zostawił na zie 

ych i pamiętających, którzy w 

mistycznem ciepłe wiary nawiązywali łącz- 

ność ze zmarłymi, 

  

Każdy z tych, co odes 

mi kochaj: 

    

  

odwiedzając ich dzisiaj 

Ale byli tego dnia, jak każdego innego 

ludzie tak samotni, że nie mieli nawet blis- 

kiego grobu ku któremu mogliby pośpieszyć 

zanosząc swój ból, tęsknotę i miłość. 

Porwany pędem ulicy wchodzi w bramy 

cmentarne człowiek samotny, nie posiadają. 

cy w mieście umarłych ani jednego miejsca, 

na którym mógłby zapalić światło. Kupuje 

tak jak wszyscy świerkowy wianek i kładzie 

na pierwszej lepszej zapomnianej mogile, 

szepcąc bezwiędnie „wieczny odpoczynek”... 

robi to, 

  

aby się nie czuć samotnym. 

Po długie, 

  

j wędrówce wraca do siebie znu 

żony. Cztery ściany i cisza. Bierze pierwszą 

lepszą książkę z półki bibłjoteki aby zabić 

wlokące się godziny wieczoru. — Szmitzler 

„Miłost Wkbzystko jedno! Otwiera książ- 

kę i oczy jego padają na pierwsze stronice: 

„Masz wspomnienie? — Nie... 

największym z nędzarzy*! 

Samotny człowiek kurczy się w 

prędko zamyka książkę. 

    

Jesteś 

sobie i 

  

Jest mu ciasno j duszno, Silnem pchnie- 

ciem otwiera okno. Na rogu ulicy zebrała 

się gromadka ludzi przed głośnikiem umie- 

szezonym w firmie radjowej. 

" — Nadajemy audycję dla samotnych i 

chorych... k 

Stojący przy oknie człowiek podnosi gło 

wę zdziwiony. 

— Więc jest klos, kto o mnie pamiętał. 

Ktoś kto pomyślał © mnie. Ktoś się o mnie 

troszczy... > 

— Od jutra przestanę byś samotnym. — 

Od jutra będę miał głosy przyjaciół w poko 

ju — będą miał radjo... 

KPR PER WF Dok R S RI 

Ratowanie opinii garbarstwa. 
Prace komisji do spraw ulepszenia surowca skórzanego. 

Powstała niedawno przy Izbie Rze 
mieślniczej w Wilnie komisja do 
spraw ulepszen' 
go rozpoczęła już swą pozytywną pra 
cę dążąc przedewszystkiem do ratowa 

  

nia opinji garbarstwa wileńskiego, 
które stoi w całym kraju, niestety. 
na szarym, pogardzanym końcu. Wy- 
roby skórzane Wilna, z surowca miej 
scowego, były liche przedewszystkiem 
z winy rzeźników, którzy zdejmując 
nieumiejętnie skóry psuli je do tego 
stopn'a. że naprzykłud konsumenta 
obuwia. całkowicie miejscowego po- 
chodzenia, mogła spotkać niespodzian 
ka pęknięcia lub błyskawicznego 
wprost zniszczenia no h kamaszy 
Prawie 70 proc. skór nie nadawało się 
do użytku, a jeżeli szły do obróbki, 
przynosiły tylko wstyd miejscowym 
wytwórcom. 

Otóż komisja, 
przedstawicieli magistratu, 

    

składająca się z 
izb prze- 

a surowca skórzane- . 

  

     
  

mysłowo-handłowej i rzemieślniczej, 
chrze ńskiego i żydowskiego ce- 
chów rzeźników i garbarzy zatrudni- 
ła w rzeźni specjalistę, który pełni na 
dzór przy zdejmowaniu skór ji kwali- 
fikuje robotników. Na įlepiej zdejmują 
cym wypłacane są premje, natomiast 

i, którzy nałogowo psują będą zwał 
za, Fundusze na ten cel uzyskane 
przez pobieranie od każdej skóry pe 
10 groszy z których 5 groszy zwraca 
potem jej właśc cielowi garbarz na- 

     

bywca. 
W ten sposób uzyskano Świetne 

wyniki, Ilość skór zepsutych zmniej- 
szyła sę obecnie do 10 proc. Do gar- 

barni miejscowych będzie teraz wpły 
wało co miesiąc przeciętnie po 3.000 

skór miejscowego pochodzenia, gdy 
przedtem — zaledwie 900. Odbije się 
to przedewszystkiem na imporc'e skór 
a wpłynie dodatnio na eksport i oczy 
wiście na jakość wyrobów. (h) 

Klinkier jest dobry. 
Jak wiadomo w trakcie robót klin 

kierowych magistrat stwierdził, że za 
kupiony w państwowych zakładach 
klinkieru w Izbicy transport zawiera 
szereg cegiełek o podejrzanej wartoś- 
ci, wobec czego cegiełki te przesłane 
zostały do zbadania politechn'ce war 
szawskiej. Obecnie magistrat otrzy- 
mał wyniki tej ekspertyzy. Opinja 
dla dostawców jest dobra. Jak wyka 
zały przeprowadzone badania nawet 
zbrakowane przez magistrat cegiełki 

  

w zupełności odpowiadaj JĄ wymogom 
technicznym. nie mówiąc już o in- 
nych cegiełkach, których wartość bar 

dzo znacznie przekracza wymogi sta 
wiane przy zawieraniu umowy na do- 
stawę, 

7. powyższej ekspertyzy wynika, 
© nowowykonana na ul. Zamkowej 
jezdnia pod względem konserwacji 
zapowiada się doskonale. (zas zresz- 
tą pokaże. 

Echa głośnej sprawy pionów. 
Latem roku ubiegłego głośną była 

sprawa zamiany kabla elektrycznego 
przez warszawską firmę Z, T. E., któ- 
ra z ramienia magistratu przeprowa- 
dzała na terenie miasta instalację pio 
nów elektrycznych. Po ujawnieniu 
tych wykroczeń Magistrat niezwłocz- 
nie zerwał umowę. pozostawiając ra- 
chunek za poprzednio wykonane ro- 
boty niewyrównanym. Rachunek ten 
do chwili obecnej nie został przez Ma 
gistrat uregulowany, gdyż wychodzi 
on z założenia, że podstępna zamiana 
kabli nie obowiązuje go do wywiąza- 
nia się z zawartej umowy. Na odmien 

nem stanowisku stanęło jednakże Z. 
T. E. udawadncając, iż z tytułu prze- 
prowadzonej zamiany miasto nie po- 
niosło żadnych strat. Spór ten coraz 
bardziej się zaostrza, Pretensje Z. T. 
E. były przedmiotem obrad dwóch о- 
statnich kolejnych posiedzeń magist- 
ratu — nie doprowadziły jednak do 
wyjaśnienia sytuacji. Przyczyni się 
może do tego wyjazd do Warszawy 
delegata finansowego rządu p. Ada- 
ma Piłsudskiego, który na miejscu po 
rozumie się z przedstawicielami Z. 
TB: 

  

ee 

Rada Oszczędnościowa przy ZPA 
Notujemy pogłoski, że w niedale- 

kiej przyszłości przy Magistracie m. 
Wilna ma powstać rada oszczędnoś- 

ciowa, w skład której weszliby przed. 
stawiciele samorządu gospodarczego, 
instytucyj społecznych, płatników itp. 

Rada ta współpracowałaby Ściśle 

  

z delegatem rządowym przy magistra 
cie wileńskim p. A. Piłsudskim w kie 
runku usprawnienia i urealnienia fi- 
nansów i gospodarki miejskiej. 

W sferach samorządowych - wy- 
mieniane są nawet osoby, kóreby we 

szły w skład ewentualnej Rady. 

  

  

  

„PRĄDOŻERCA” 
pęka ze śmiechu. 

Jest syty i zadowolony. Obżarł się prą- 

dem, płaconym przez panią domu, któ- 

ra łamie sobie głowę nad wysokim 

rachunkiem za światło. Niema w tem 
nic dziwnego: 
sorzytujący w t. zw. 

kach pożarł jej pieniądze. 

potworak kryje się w każdej t. zw. 

„taniej* żarówce, 

prąd i podnosi cyfry Waszego licznika 

do zawrotnej wysokości. 

Zaprzestańcie marnotrawstwa! Užy- 

wajcie tylko dobrych żarówek o wyso- 

kiej jakości i oszczędnem zużyciu prądu. 

to „prądožerca“, pa- 

„tanich“ žarow- 

Ten maly 

chciwie pochtania 

ŻAROWKA P PHILIPSA 
: CHRONI WASZE OCZY, „AS WASZĄ KIESZEN 

    

Skarbnik Wii. Zw. Garberzy to nie Gandhi. 

  

ił obowiązki 
eżeńskiem. Byi 

sam był ga 
uczciwym człowie 

Kazimierz Stefanowicz 
o znaczeniu społecznem i 
skarbnikiem Z 
barzem i pracowitym, 

kiem. 

   

    

   
    

   

    

    

wszystko szło dobrze: 
zmem spełniał swój obywate 

ny obowiązek. Ale w styczniu 
rzecz smutna. Stracił pracę 

: czworo dzieci, 
$ apelnien by 

żyć swemu losowi 41-letni człowiek В 
ie karany) popełnił nieuczeiw „typowo- 
zypadkową* — zaczął przywłaszczać pie 

e z powierzonej mu przez związek kasy, 
wie to nie było „przypadkowe”, ale 

typowo nieuniknione: bo nie należy człow: e 
ka głodnego wodzić na pokuszenie. Kazimie 

    

  

   

  

   

   

    

  

     
Stefanowicz, to nis Gandhi, żeby urządzać 
głodówkę w innej jakiejś upariej idei (w 
danym wypadku — idei uczciwo: 

17 listopada stanął przed Sądem Okręg»>- 
wym w Wilnie. Na rozprawie do winy się 
przyznał, że od stycznia 1931 r. do kwietnia 

  

1932 r. jako skarbnik Wóleńskiego Związku 
Garbarzy przywłaszczył 1300 zi. 

  

Aie powiedział: zrobiłem to nie ze złej 

woli, postępowałem bez żadnego zamiaru, 
byłem biedny i to wprost zmuszało do prze 
stępstwa. 

Kontrolowany był tylko raz i to właśnie 
wtedy, kiedy ujaw no szkodę. Część przy 

zwrócił (280 zł.) 
k jeszcze miał 

więc 

  

        
     

  

ęcznie, 

wnosił adw. Engel. "OBRONĘ 
šit na to, że nigdy nie był jego pełuomocnik 
karany i prosił o łagodny wyrok z zastowa 
niem okoliczności łagodzących. 

Wyrokiem Sądu Okręgowego K. 
nowicz został uznany za winnego i skazany 
na rok więzienia z pozbawieniem praw pu- 

(z umowy) 

„ Stefa 

    

blicznych i obywatelskich na lat 5 (tu, na 
sali w tem miejscu gdzie siečziala rodzina 
oskarżonego wybuchł płacz). 

Dzięki zastosowaniu ustawy amnesty jnej 
karę zredukowano do 6 miesięcy więzienia z 
zawieszeniem jej wykonania na łat 5 (tu, na 

li w tem miejscu gdzie siedziała rodzina 
cskarżonego ucichło dkanie, a ukazały się 
uśmiechy, jak słońce przez mgłę. 

  

   

Inkasent „Wojewódzkiego Komitetu do Spraw 
Bezrobocia" także nie Gandhi. 

Być inkasentem, być na procentach (10 
proe. od 20—80 zł. dziennie) to mało, to bar 
dzo mało, to zaledwie wystarczyć może na 
życie, to nie wysłarczy na życie, jeżeli trze 
ba chodzić. Żeby chodzić rano trzeba się 
napić kawy i zjeść 10 deko czekolady. Żebv 
chodzić po południu trzeba zjeść obiad, żeby 
chodzić wieczorem... tu wyobraźnia zaczyna 
już odmawiać posłuszeństwa. 

Antoni Basiul 32-latek żonaty, z zawodu 

najchętniej biuralista, człowiek mający za 
sobą wiele przeżyć i służbę wojskową (słu- 
żył jako ochotnik w 5 pp. leg.) od stycznia 

   
  

  

   

STRZASKANY FILAR. 
Dnia 17 XL 1832 r. przed Sądem Okręgo- 

wym w Wiilnie stanął Franciszek Drublaniec, 
oskarżony © to że 7 IV. 1932 r. rozbił głowe 

Marianowi Filarewi, naruszajae mu czaszkę 
i powodująe eiężkie uszkodzenie ciała. 

Rzecz stała się na uliey Ponarskieį 24 m. 
4 w miszkaniu Filarów, gdzie jako snbioka 
terka mieszkała piękna panna Maciejkowi- 
czówna, a obeenie pani Drublancowa. = 

W' ten sposób, męskim czynem. obliwszy 
dwa stojące na zawadzie Filary (jeden ro- 
dzau męskiego. a drugi żeńskiego), z pozoru 
tylko pokorny Franciszek, zdobył sobie Fran 
elszkową. A jeżeli teraz znalazł się na ławie 
oskarżonych, potrafił już żonie, dziełnie i 
bohatersko powiedzieć (jak niegdyś Wołody 
iewski): „nie te, Baśka!* 

PROKURATOR I OBROŃCA (adw. SZŁÓS 
RERG) zgodnie przytaknęli, że: 1-0 ugerzenie 
Filara miało miejsee 2-0 należy przyjąć oka 
lezność łagodzącą: stan wzruszenia (psy- 
chicznego?: moralnego? erotycznego?) Spie- 
zali sie z sobą tylko na temat czy uszkodze 
nie Filara należy uznać za ciężkie, czy nie. 

CO POWIEDZIELI ŚWIADKOWIE? 
ŚW. STANISŁAWA DRUBLANIEC: 

Naturalnie, kiedy narzeczony przyszedł 
de mnie 7 kwieinia, Filar cheiał pieniędzy, 
więe powiedziałam: Franek daj 20 zł. Na- 
turalnie narzeczony nie dał. 

Filarowa robiła zawsze awantury, kiedy 
chciałam eo w demu przeprać i wysuszyć 
i krzyczała, że to nie żadna pralnia, ani in- 
nych hotel, ale mieszkanie, które się obawia 
wilgcei. Naturalnie wyprałem kilka kawal- 
ków. 

  

Filarowa wyszła, potem wróciła z panem 
Filarem i uderzyła mnie w twarz (ezego. ja 
ko po koleżance, nie mogłam się naturalnie 
spodziewać), a pan Filar wylał na nas eaty 
czajnik z gorącą wodą i to głównie na mego 
Franka na co nie mogłam patrzeć obojętnie. 
Nataralnie chciałam za to Filarowi rozdra- 
pać mordę, czyli kapitel, ale Franek powie- 
dział: „daj spokój, polem naturalnie do 
komisarjatu*, 

W. komisarjacie przodownik służbowy 
mówi: „niema teraz żadnego posterunkowe- 
£0, ale niech pani trochę poczeka, to przyj- 
dzie dzielnicowy. Albo niech pani lepiej idzie 
Sobie z narzeczonym i zje smaezne śniadanie, 
a przyjdzie o 9, 10, albo jeszeze lepiej o pół 
do-jedenastej, to będzie może dzielnicowy”. 

Przyszłam © 11. Przodownik mówi: „dziel 
nieowy już poszedł na miejsce wypadku, mo 
że sobie pani iść. Dowidzenia*. Więc idę 
nataralnie z narzeczonym. 

Wiehodzimy na sehody. Dzwonimy. Ot- 
wiera naturalnie Filarewa i zaczyna okrop- 
nie wymyślać: mówi „nie potrzeba nam tu 
takich bahadziełów!* Bahadzioł to natural- 
nie paskudne przezwisko, znaczy się: żebrak, 
ubogi. Naturalnie powiadam: jak mówisz 
tak na narzeczonych, to jesteś, eholero, sama 

bahadzieł, za moją pracę żebyś mi tak urzą 
dzała, pamiętaj. Na to pani Filarowa nie 
długo czekające (a koleżanka!) po głowie, 
Krew się zrobiła, A za Filarową naturalnie 

Filar. Wiięe naturalnie narzeczony wziął pał 
kę, a Filar etażerkę. Więcej nie pamiętam ho 
bardzo krzyezałam. 

Naturałnie najprzód było na progu, a pa 
tem w przedpokoju, bo Filar odstępował i 
chwytał co popadnie. I mnie chwycił za rę- 

SPORT. 
WZMOCNIENIE DRUŻYNY MISTRZA 

WILNA, 

Wi Wiilnie osiadają na stałe dwaj gracze 
wiedeńskich klubów: Rapidu i Sportelubr. 
Mają oni zasilić drużynę I p. p. Leg. co, aczv 
wiście. padniosłoby w znacznym stopniu siłę 
drużyny wileńskiej. 

Po zatem 1 p. p. Leg. mógłby użyć owych 
graczy z powodzeniem jako trenerów dla wy 

hodowania narybku piłkarskiego w klubie. 
wpi- 

NIEZWYCIĘŻONY KOLARZ OPUSZCZA 
TOR. 

Czyż wogóle może istni 
określenie „niezw. 
grona n ch zawodowców lub ama 
torów znajd ię, który nigdy nie zaznał 
goryczy porażki? Oczywiście — nie? 

A jednak powyższy epitet był nadawany 
poszczególnym zawodnikom i to niejednokro 
tnie. Tłumaczy się to, iż w danej szczytowej 

tormie ten sportowiec był nie do pokonania. 
Często zawodnik usuwał się już z bieżni lub 
toru, lecz dopóki trwał jego rekord zacho 
wywał miano zwyciężcy nad rywalami, usi 
łującymi bezskutecznie pokonać jega wy- 
czyn. 

Takim niezwyciężonym jest Oscar Egg. 
dołychozosowy mistrz świata w godzinnej jeź 
dzie na rowerze. 

Rekord jego wynosi 44 kim. 247 mtr. 
Podziwu godnym jest fakt, iż powyższy 

„rekord rekordów* został ustanowiony, aż 
„18 czerwca 1914 roku, czyli przed. 18 laty! 
Podobna trwałość, istnienia rekordu jest zdu 
miewająca! Jeżeli zaś uprzytomnimy sobie 

  

ć dla sporismena 
wśród 

  

   

   

    

postęp w konstrukcji roweru, jaki zaszedł 
od 1914 roku to jedynie marzyć możemy о 
szybkości jakąby osiągnął Egg na dzisiej 
szym rowerze. 

Fenomenalnv Szwajcar posiadał 15 rekor 
dów światowych począwszy od- kilometra 
lance z 1 m. 8,4 s. do rekordu six days z 4510 
klm.; następnie: kilometr z miejsca 4, 5, 6. 
7, 8, 9, 10, 20, 30 i 40 klm. oraz rekord 24 
godzin z 936 klm, 225 mtr. 

Już przed dmowa laty Egg zaprzestał star 
tów, lecz dopiero obecnie oficjalnie wycofał 
się z życia sportowego. 

prawdziwym sportowcem „wielki 
nie był zazdrosny o swe rekordy; 
jako człowiek zamożny, złożył zna 

   
owszem, 
czną sumę pieniężną dla tego kto pobije jego 
rekord godzinny. 

I o mało jej nie 
nieznany dotychczas, kolarz Archambaud w 
Algierze poprawił rekord Egga przeszło c 

zapłacił. W ub. miesiącu, 

300 mtr. Jednak brak odpowiedniej ilości 
sędziów na zawodach, uniemożliwił uznanie 
tego wyniku za rekord świata. 

Obecnie Egg wycofuje się z czynnego # 
cia sportowego. lecz ze sportem nie zry 
Jako właściciel fabryki rowerów poświęcił 
się on tajnikom konstrukcji, dążąc da moż- 

liwie największych zdobyczy w tej dziedzi- 
nie. 

Egg opatentował juź swój jeden wynala- 
zek, a mianowicie stożkową zasłonę kart»- 

nową, na rowerze, która znakomicie zmniej 
sza opór powietrza, zwiększając znacznie 
szybkość. 
Należy sądzić, że i w dziedzinie wynałaz 

ków technicznych. Egg potrafi służyć sporto 
wi kolarskiemu. wpj. 

      

ce. Puścił naturalnie, gdy zobaczył, że narze 
czony go przez kapelusz i wogóle był bardzo 
róztrzepany. „ 

ŚWYADEK STANISŁAWA MURASZKO: 

Wiłaśeiwie o tej bitwie nie nie wiem. Zwró 
ciła się do mnie koleżanka, proponując, że- 
bym u niej zamieszkała jeszeze z inną. Powie 
działa: mam pokój i kuehnię, Ja zamiesz- 
kam w kuchni, a właściwie wy zamieszkaeie 
w pokoju. 

Właściwie pani Filarowa nie była kłót- 
liwa. Dlaezėgo powstała bójka nie wiem, ale 
wszystko właśetwie nieporozumienia: nie da 
wali prać Filarowie, a subłokatorki prały i 
właściwie suszyły. 

ŚWIADEK ANTONI MACKIEWICZ: 

Szedłem po schodaeh i widziałem faceta 
w dreliszkach. Schodzę ze schodów parę kro 
ków: idzie Drublaniee ze swoją narzeczoną. 
Aż tu z mieszkania: wyskakuje facet w dre- 
liszkach i kobieta wyskakuje i kijem Drub- 
laūca. 

Drublaniee zacząl się bronič. Ten facet 
w dreliszkach to Filar. Raniej wyszła kłótnia, 
potem bójka, 

ŚWIIADEK JANINA SZYLEWICZÓWNA. 

Nie nie wiem. Poeo mnie męczą? Jestera 
chora kobieta. Proszę wysokiego sądu unie- 
winnić mnie w tej sprawie! 

SŁOWO OSKARŻONEGO. 

Proszę uniewinnić: nie jestem taki zbrod 
niarz żeby zaraz sadzać w więzieniu. 

Miesiąc nie przemieszkała narzeczona u 
kcłeżanki (Filarowej) a już była sprzećzka 
Za sprzeezkų. Narzona pożyczyła  Filaro- 

wej 50 zł i miała to „wymieszkać*, A, Fi- 
larowej nie tyle chodziło o prawdę, co 0 pie 
niądze. Sama nie nie miała, a robiła awantu 
ry e przypierki, . 

SĄD, ORZEKŁ: 

Drublaniec jest winny. Dzialał silnie wzru 
szeny. Preporejonalną do występku karą są 
4 miesiące więzienia. Kara ta uległa przepad 
kowi wobec działania amnestji. 

Ost. 

Dochodzenie przeciwko ko- 
mendantowi Waligórze 
spoczęło w rękach Komisji 

Dyscyplinarnej. 

W związku z zawieszeniem w 
czynnościach służbowych komendan- 
ta straży ogniowej p. Waligóry, o 
czem donosiliśmy w numerze wczoraj 
szym, dalsze dochodzenie przeciwko 
niemu przekazane zostało komisji 
dyscyplinarnej. 

—0— 

Wymusżenie czy nie? 
Przedwezoraj odbyło się nadzwyczajne 

posiedzenie Zarządu Gminy Żydowskiej w 
celu ustalenia stanowiska wobec skargi © rze 
kome wymuszenie 4200 złotych, złożonej do 
władz przez rodzinę Kamieniów (Miekiewi- 
ега 35). Na posiedzeniu przyjęto do wiado- 
mości wyjaśnienia Komisji cmentarnej, która 
twierdzi, że należność pobrana została wed- 
ług kosztów miejsca i o żadnem wymusze- 
nin mowy być nie może. 

do czerwca r. b., jako Inkasent Wojewódzkie 
go komitetu do spraw Bezrobocia od stycz 
nia do czerwca r. b. przywłaszczył sobie 960 
złotych. 

17 bm. stanął przed sądem Okręgowym 
w Wiilnie. Na rozprawie do winy się przyz- 

  

   nał. Powiedział: nie wystarczało na życie 
mu co musiał chodzić co tydzień 6 okrąg 

łych dób z przerwami. 
W) „Wojewódzkim Komitecie do Spraw 

Bezrobocia* od stycznia do czerwca nie po 
łapali się że defraudował i nie wygnali go, 
choć rachunki składał nie 2 razy na tydzien 
ale raz na 2 tygodnie (to znaczy odwrotnie) 
i nie prawdziwe, ale fałszywe (to znaczy pe 
wrotnie). 

Wyrokiem Sądu zostai skazany na 8 mie 
sięcy więzienia z odpowiedniem pozbawie- 
niem praw obywatelskich: tak samo honoro 
wych. Dzięki amnestji „spadło mu* do 4 mie 
sięcy więzienia i 3 lata pozbawienia praw. Za 
3 lala odzyska honor! hip, hip hurra! 

PET TITAN SSE TADA 
KINA I FILMY 

„GODZINA Z TOBĄ“ 

(Pan). i 

Ktoś powiedział, że główną przyczyną suk 
cesow i „forsowania* Jeanette Mac Donald 
w filmie jest to, że „ma plecy”. Częściowo 
się z tem zgadzamy, istotnie Jeanette ma bar 
dzo piękne plecy... Ale nietylko one, także 
i dużo innych rzeczy bardzo atrakcyjnych, 
które wraz z plecami pokazuje jak może i 
kiedy może, możliwie jak najwięcej i najczę- 
Ściej. Nie mamy nic a nic przeciwko temu 
GózyRIECIE i gdyby Chevalier nieco mniej 
skrzeczał i robił żabich grymasów, byłoby 
wszystko dobrze. Operetka, czy ściślej — far 
sa Śpiewna ma sporo dość zabawnych sytu: 
acyj i pomysłowe niektóre rozwiązania, np. 
monołogi bohatera, który zwierza się publi- 
czności ze swoich kłopotów i rozterek. Robi 
to dobrze Chevalier, który jednak niestety, 
trochę zwulgaryzowal się według yankesow- 
skiego gustu, od czasu swego przyjazdu do 
Ameryki. Że jednak jest to aktor o świetnych 
walorach kinowych, więc mu to w dużej czę 
ści wybaczamy. 

Nad program rozkoszna Betty Boop Flei- 
shera. (sk!, 

W poczekalni u lekarza. 
Moja ciocia bardze się boi lekarza. Wo- 

Gėlė tylko w ostateeznošei udaje się po po- 
radę, i to najpierw wysyła siostrzeniee i sio 
strzeńców na zwiady ezy aby ten doktór sta 
teczny, czy miły, czy łagodny, czy aby nie 
cpryskliwy, czy nie za młody, albo za zramo- 
łały. Słowem heca z elocią, kiedy ma iść do 
doktora. Tymczasem, ja zostałem obrany 
trabantem i wywiadowcą, bo ciocia zachorza 
ła na reumatyzm. Z przepracowania cierpia- 
łem sam na uporczywe bóle głowy, więc mia 
łem wejść do lekarza pierwszy, na rekone- 
sans dać się zbadać i dopiero złożywszy eio- 
ci która siedzi w poczekalni meldunek mia- 
łem ją wprowadzić do gabinetu. Gabinet był 
„zasobny*, budzący zaufanie. Lekarz w śred 
nim wieku, miły w obejściu, kurtuazyjny. 

— W! sam raz dla cioci... myślę sobie. 

Zaezynam więc opowiadać mu moje de 
legliwości. 

— Pan pali? Proszę — przerywa lekarz i 
podaje mi pudełko z papierosami. 

Spojrzałem i zdumiałem się. Były to pa 
pierosy niemonopolowe. 

Tyle juź prasa i ludzie doświadczeni i 
raporty policyjne objaśniały, czem są te wy 
roby, „jakie okropne jest ich pochodzenie, 
gdzie i w jakieh warunkach je robią, ile w 
nieh zarazków i bakcyli — a tu lekarz, czło 
wiek cywilizowany, nie waha się nabywać ia 
ki towar, nie obawia się, nie brzydzi? — nie 
to się w głowie pomieścić nie może! Byłem 
zmuszony dać się zbadać temu dziwnemu łe- 
karzowi, wysłuchałem piąte przez dziesiąte 
€o en radził i wyleciałem jak z procy z jego 
gabinetu. 

— Chodźmy ciociu kochana — to nie le- 
karz. To wogóle człowiek niekulturalny. 

   

AUTARKJA. 

W; oficjalnem wydawnictwie Niemieckiej 
Rady Rolniczej czytamy: 

„Zapotrzebowanie na osły może być pok 
ryte w Niemczech przez własną produkcję”. 

(Simplicissimus)<
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
w Wilnie z dnia 17-XI- 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

Temperatura drednia + 20 €. 
> Keip a 206. 

Ajudas 10 
Opad: 1.3 
Wiatr: zach. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pochmurno, śnieg, deszcz. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 18 listopada według PIM. 

Najpierw pochmurno i mglisto. Miejsca- 
mi możliwa jeszcze dżdża, potem stopniowe 
polepszenie się stanu pogody. Po nocnych 
pnzymrozkach dniem temperatura do 5 stop 

ni. Słabe wiatry północno-zachodnie i za- 
chodnie, przechodzące w miejscowe. 

OSOBISTA. 

Dyrektor P. K. P. w Wiłnie inż. Ka- 
zimierz Falkowski wyjechai w sprawach służ 
bowych do Warszawy i powróci w sobotę 
dnia 19 bm. Zastępuje prezesa wice-dyrektor 
Mazurowski. 

    

SPRAWY AKADEMICKIE 
- Biuro Pośrednietwa Pracy przy Brat- 

niej Pomocy Poł. Młodz. Akadem. USB. pro 

si bezrobotnych pp. magistrów, posiada ją- 
cych kwalifikacje na nauczycieli szkół śred- 
nich o zarejestrowanie się w  Społecznem 
Biurze Pośrednictwa Pracy (ulica Wielka 24: 
w poniedziałki i piątki godz. 14—15 i wtorki 
i środy od godz. 19—20 w możliwie jak naj 
krótszym czasie. Rejestracja jest przeprowa 
dzana celem powzięcia akcji zapobiegawczej 
u miarodajnym czynników. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Ku czei Marji Konopniekiej. Pod pro 

tektoratem p. Kuratora Szelągowskiego i 
przy poparciu Koła dyrektorów odbędzie śię 
19 listopada w sali Gimn. im. Lelewela, Ob- 
chód ku czci Marji Konopnickiej urządzony 
straniem Stow. b. wych. gimn. 
ny w Petersburgn. Na program zło: : 

Odczyt, orkiestra, chór, obrazki scenicz 
ne, deklamacje młodzieży szkolnej i śpiew 
znanej artystki p. Wandy Biszewskiej 
Świętochowskiej. Całkowity dochód przez 
"za się na dożywianie najbiedniejszych dz 

ci. Początek o godz. 17 m. 30. 

GOSPODARCZA 
-—— Świadectwa przemysłowe i podatki na 

rok 1933. Wiładze skarbowe poczyniły niez- 
będne przygotowania do rozpoczęcia akcji 
wydawania świadectw przemysłowych i kart 
rejestracyjnych na rok podatko 1933. Ce- 
lem zapewnienia płatnikom należytej obsłu- 
gi w okresie nabywania świadectw Izba Skar 
bowa uruchomi w razie potrzeby dodatkowe 
kasy skarbowe. 

Od płatników państwowego podatku prze 
mysłowego będą pobierane dodatki do ceny 
świadectw przemysłowych i kart rejestiacyj 
nych w ten sposób, że dodatki na rzecz zwią 
zków komunalnych wynosić będą 30 proc. 
opłaty określonej w art. 120 ustawy z dnia 
15 lipca 1925 roku Ponadto będą pobierane do 
datki na rzecz Izby Przemysłowo-Handlowej 
oraz Izby Rzemieślniczej. 

Przy nabywaniu świadectw  przemyslo- 
wych i kart rejestracyjnych na rok podatko- 
wy 1933 pobierany będzie również 10-procen 
towy dodatek do należności skarbowych a 
kasy urzędów skarbowych będą ten podatek 

   

  

   

         

   

   

    

  

uwidoczniały na šwiadectwach  przemysło- 
wych. 

Kamasacja zaległych podatków i rozło 
żenie ieh na raty. Wileńska Izba Przemńysło - 
wo-Handlowa opracowała projekt, który nie 
wątpliwie przez płatników zalegających w 
apłatach podatkowych będzie powitany z ca- 
łem uznaniem. Projekt ten dotyczy rozłoże 
nia na 10 lat terminu płatności wszystkich 
zaległych należności podatkowych, które w 
myśl projektu mają ulec łącznej komasacji 
i płacone będą po 2 i pół procent kwartaj- 
me. 

W; sprawie tej Wileńska Izba Przemysła 
wo-Handlowa interwenjować będzie u miaró 
dajnych władz skarbowych. 

  

Z POCZTY 
Zniżka opłat telefonicznych. Jak się 

dowiadujemy w odpowiedzi na amkietę ro 
słaną przez Ministerstwo P. i T. do wsz 
kich Izb Przemysłowo-Handlowych na tere- 
nie Rzeczypospolitej w sprawie przycz 
zmniejszenia ruchu telefonicznego, Wiileńs 
Izba Przemysłowo Handlowa w porozumie 
niu z innemi izbami stwierdziła, iż spadek 
liczby abonentów telefonicznych nie należy 
kłaść wyłącznie na karb k ysu gospod: 
czego, lecz główną przyczynę widzi w wyśv 
kich opłatach telefonicznych. Jednocześnie 
w porozumieniu z innemi lzbami proponowa 
na jest obniżka opłaty za abonament od 25 
do 50 proc. i rozmowy międzymiastowe ud 
20 do 50 proc. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
Organizacja giełdy zbożowo-towarowej 

i Iniurskiej w Wilnie. Zgodnie z poprzedn'o 
podanemi informacjami, Walne Zebranie 
członków Giełdy odbędzie się nieodwołalnie 

w dniu bm. w lokalu Izby Przemysłowo - 
Handlowej w Wiilnie (Mickiewicza 32) w pier 
wszym terminie o godz. 17 z tem, że w razie 
nieprzybycia quorum zgromadzenie z tymże 

porządkiem obrad odbędzie się w drugim ter 
minie tegoż dnia o godz: 17 i będzie prawo 

mocne bez względu na liczbę obecnych. 
Karty legitymacyjne uprawniające do wy 

borów ovaz rty głosowania będą doręczo- 
ne przy wejściu na zgromadzenie. 

-— Podaje się do wiadom absolwen- 
tów Gimnazjum E. Dzięcielskiej roku szkol. 
nego 1931 że zostało zorganizowane 

„Koło Absolwentów G. E. D.*. 
Uprasza się w ` ich absołwentów 

roku szkolnego 1931—32 o przybycie na Wał 
ne Zgromadzenie kifre odbędzie się w gma- 
chu Gimnazjum w sóbotę dnia 19 bm. 

— Zebranie w „Odrodzeniu* Dziś w pią- 
tek, dnia 18 bm. o godz. 20 cdbedzie się zeb 
ranie w „Odrodzeniu* przy ul. Uniwersytec: 
ckiej 7 m. 9 z odczytem dr. Stefana Świeżaw- 
skiego p. Stosunek Odrodzenia do Kościo 
ła, 

Goście mile widziani. 
— Klub Włóczęgów. W piątek dn. 18 bm. 

w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbędzie się 
% zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. Po 
czątek o godz. 18 m. 30 dla członków, o go- 

dzinie 19 m. 30 dla zaproszonych gości 
tdku dziennym: 1) Sprawy redak 

} 3 pisma „Włóczęg: ) a 
gminy kobylnickiej p. Dubowskiego oraz p. 
T. Nagurskiego p. t. „Dzisiejsza gmina wiej- 
ska i miejska na Wileńszczyźnie”. Wstęp @а 
członków bezpłatny, dla zaproszonych gości 
50 groszy, dla gości — akademików 20 gr. 
Informacji w sprawie zaproszeń udziela p. 
St. Hermanowicz codziennie w godz. między 
18—20 w lokalu przy ulicy Jagiellońskiej 3 
m. 1 (tel 99). 

Wistęp za zaproszeniami imiennemi oka“ 
zywanemi przy wejściu. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
- Ukaranie rzemieślnika. Naskutek inter 

wencji Wileńskiej Izby Rzemieślniczej, — 
Urząd Przemysłowy I Instancji m. Wilna u- 
karał karą grzywny 30 złotych z zamianą 
na 3 dni aresztu Wójcika Konrada zam. przy 
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KU R J E R W.EL E NS K I 

„Byiam tego pewną, że Dr. Oetkera proszek 
ao pieczenia nie zawiedzie !'* 

  

   
ulicy Werkowskiej Nr. 12—2 za bezprawne 
prowadzenie rzemiosła ma skiego, bez do 
wodu uzdolnienia zawodowego. 

- Projekt Instytutu Rzemieślniezego. !z- 

ba Rzemieślnicza, dążąc do podniesienia po 
ziomu rzemiosła na Wileńszczyźnie, za- 
mierza z dniem 1 stycznia 1933 roku zorga- 
nizówać w Resursie Rzemieślniczej, Instytut 
Rzemieślniczy, dla wszystkich zawodów, Spe 

yezne 

      

            

prakty 
— Wykłady z buchalterji dla rzemieślni- 

ków. W] związku z nową usławą o prowadze- 
niu uproszczonej buchalterji w wareztatach 
rzemieślniczych, łzba Rzemieślnicza urządza 
od dnia 1 grudnia r. b. w lokalu Resursy 
Rzemieślniczej (ul. Bakszta 2) specjalne wy 
kłady z buchalterji dla rzemieślników. 

NADESŁANE 
— Jak getować dobrze i tanie, oto pi 

nie, n jące się codziennie każdej © 
czędnej gospodyni, na które trafna/ odpo- 
wiedź nastąpić winna niezwłocznie. Jak nie 
zmiernie ważnem jest racjonalne odży 
dla utrzymania zdrowia i sił, wie najlep 
każda pani domu. Dlatego łeż wskazać na 
leży na bajeczne uzupełnienie choćby naj- 
skromniejszego obiadu bardzo lubianym ba 
dyniem Oetkera, k у 
kom jest nadzwyc 
ną przystawką o delikatnym aromacie. 

   

       
          

   
      

    

  

   

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki Pohulanka. 

  

„Zbyt prawdziwe, 

zbiór kazań sceniczny 
wspaniałe ramy komedjo 
ne na naszej scenie z pr 
nym i w świetnej reprezentacji artystyczn 
spotkało się z żywem zainteresowaniem 

7 'm aplauzem publiczności wileński 
Sztuka ta w dalszym ciągu będzie grana dziś 
dnia 18 bm., jutro dnia 19 bm, i 20 bm. o 

godz. 8 w. sia 

— Stały Teatr Objazdówy Teatrów Miej- 
skich ZASP. w Wilnie zawita dziś 18 bm. ze 
świetną komedją „Ro do piętnaste 
już z rzędu miasta — poprzedzony zasłużn- 
nie zdobytą marką, rzadko doskonałej impre 
zy. Miastem, które dziś podziwiać będzie zna 
komitą grę artystów są Stołpce, 

— Gościnne występy Jana Boneckiego w 

„Zbyt prawdziwe, aby było dobre*. Znako- 
mity artysta varszawskich, Jan Bonec- 
ki, którego kreacja szeregowca Miika, w sztu 
ce Shaw'a „Zbyt-prawdziwe, aby było dobre * 

woływała na premjerze burzę okl 
miechy — wystąpi jes 

ś dnia 18 bm, i jutro dnis 
bm. w Teatrze na Pohulance. 

Teatr Muzyczny „Lutnia*. Ostatnie wy 
stępy E. Gistedt. Na liczne prośby publiczno 
Ści, zanakomita artystka E. Gistedt, wystąpi 

j kilkakrotnie przed swoim wyjazdem 
granicę. A więc dziś dana będzie po raz 

27 „Wiktorja i jej huzar*. (Ceny zniżon2), 
Jutro w sobotę „Księżni Czardasza. — 
(Ceny n również zniżonej. W* obu tych 
przedstawieniach rolę tyt, kreuje E. Gistedt. 

- Premjera operetki „Szaleństwo Gołet- 
ty“, wobec przedłużonych występów E. Gis- 
tedt, przesunięła została na wtorek 22 bm. 

— Przedstawienie popołudniowe „Krysi 

aby było dobre“ 
h B. Shawa, ujęte we 
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Leśniczanki*, z występem E. Gistedi odbę- 
dzie się w niedzielę dnia 20 bm. o godz. 4 
po poł. znaczyć należy, że „Krysia leś- 
niczanki t odpowiednią operetką dla mła 
dziež 

— Koncert oratoryjny. We wiorck dnia 
22 listopada 1932 roku odbędzie się w teatrze 
na Pohulance pierwszy koncert oratoryjny 
w którym udział biorą: chór „Echo* pod bu 
tutą prof. WiłŁ Kalinowskiego, oraz soliści: 
p. p. Hendrychówna, Narkowiczowa, prof. 
Ludwig i M. Artiupienko. 

onane zostaną: oratorjum Wiiltberge- 
ęta Cecylja”, oraz aratorjum Dws- 

rzaka „Sabat Mater". 
Bilety od 30 gr. do 3 zł. do nabycia w ka 

sie teatru „Lutnia“ w dniu koncertu w kasie 
teatru Wielkiego na Pohulance. Początek 
koncertu o godz. 20. 

    

  

  

    
  

  

Od dziesiątek lat zaufaniem miljonów pań cieszy się 

Br. Oeficera proszełs do pieczemiu „EB ACEGIN". 
I Pani osięgnie korzyści, gdy piec będzie według wypróbowanych przepisów Dr. Oetkera. 

Każdy otrzyma zbiór moich przepisów u swego kupca, a gdy zabraknie, wysyła bezpośrednio za 

nadesłaniem znaczków pocztowych 

NIKA 
  

Jtwięk. Kino - Teatr 

KELIOS 
Wiłańska 38, tel. 9-26 

Bźwiękowe Kino 

CASINO 
S%letka 47, tel. 15-41. 

DZIŚ! 

twięk. teatr świetlny 

PAN 
dł. Wielka 42, tel. 5-28 

światowej sławy 

Br. A. BGeślie 

DZIŚ! Gigantyczne, genjalne w swej prawdzie 
arcydzieło króła reżyserów Ceclla de Milie'a 
Najgłośniejsi artyści. 

Cała Polska się bawii Bawmy się razemi 
Pierwsza polska komedja sportowa p. t. 

orez CHÓR DANA. 

w pełnym szampańsk. humo- 
ru filmie dźwięk. śpiewnym 
NAD PROGRAM: AKTUALJA DŹWIĘKOWE. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, 

Dyszna babka 

   

Godzina z tobą. 

BEZBOŽNE DZIEWCZ 
Kto tego filmu nie widział — nic nie widział. 

Początek seansów o g 4, 6, 8 i 10.15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej. Na 1-s2y scans cćny zniżone. 

100 METRÓW MIŁOSCI 
W rolach głównych: Pogorzelska, Dymsza, Tom, Łowiński, Kalinówna, Ankwiczówna, 

NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 
Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4,6, 8 i 10'15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej 

ae alostojow Maurice CHEVALIER ст Jeanette MAC DONALD 
Reżyserja genjusza reslizacji Ernesta LUBICZA. 
Muzyka 

Nr. 265 (2507) 

  

      

  

   

   

  

  

Tragiczne przeżycia 
dzisiejszej młodzieży 

Film ten tylko dla ludzi o silnych nerwach 

Cybulski 
Dla młodzieży dozwolone. 

Oskara STRAUSSA. 100% humoru. 
Na 1-szy seans ceny zniżone 

  

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28   JUŻ WKRÓTCE! Bożyszcze tłumów, król franc. piosenkarzy, niezapomn. bohater filmu „Pod dachami Paryż * 

ALBERT PREJEAN - —- fikażdym porcie dziewczyna 
  

DZIŚ! 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 uczenie! 

Nareszcie coś nowegol Zapomnisz o 

troskach, kłopotach, zmartwieniach oglądając 
szampańską, pełną humoru opereikę paryską Czarujący chłopiec 
W rol. gł: ulub, piosenk. bohater filmu „Kongres tańczy” HENRY GARAT oraz gw. Paryże MEG. LEMONNIER 
NAD PROGRAM: Bodatki dźwiękowe. | 

Dziś o godz. 10.30 — tylko dla mężczyzn! Zajrzyjmy prawdzie w oczył 
Każdy młody mężczyzna, każda młoda 

kobieta — powinni i muszą zobaczyć obraz p.t. 

Ceny miejsc: Parter od 49 gr. 

HIGJENA SEKSUALN 

(I! est 
charmant) 

Początek o godz. 2, 4, 6, 8 

Uświadomienie— Przestroga—Po- 
Wielki film ilustru- 

"jący dzieje stądeł 
małżeńskich, w których mąż albo żona dotknięci przed ślubem chorobami, nie wyleczyli ich należycie. 

Uftwięk. Kino - Teatr | Dziśl 

STYLOWY | 
ai. Wielka 36. 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wii- 

nie ogłasza niniejszvm ofertowy przetarg publiczny w 
dniu 9 grudnia 1932 r. na dostawę poduszek maźnicz 
nych. Wfarunki przetargu można otrzymać w Wydziale 
Zasobów Dyrekcji (ul. Słowackiego Nr. 2, III piętro, 
pokój Nr. 38) osobiście (w godz. 12 — 13) lub po 
po ogłoszeniu pisemnej prośby. 
1190,V1 

Wielki wspaniały podwójny programi 
sza 100% dźwiękowa komedja-farea w 10 aktach p t. 
W rolach głównych: Collen Moore : Nell Hamilton 

„W niewoli u szeika" Sensacyino-wschodni dramst w 8 aktach. Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015 

Ogłoszenie. 
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgo- 

wego w Wilnie w dniu 23.VIII 1932 r. pod 
Nr. 529 wciągnięto następujący wpis do- 

Dyrekcja Okr. kolei Państw w Wilnie. 

datkowy: 

  

ców Gazet w Wilnie z 
lami". 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wiilnie, rewiru JI 

ul. Zakretowej Nr. i, 
. podaje do wiadomości pu- 

dniu 29 listopada 1932 r. od godz. 10 
rano, w Wiilnie, przy ul. Gimnazjalnej-Nr. 6 odhę 
dzie się sprzedaż z licytacji, należącego do Józeta 

Piotrowicza majątku ruchomego składającego się z 
sumę zł. 

zamieszkały w Wilnie, 

zgodnie z art. 1030 U. 
blicznej, 

przy   

       

umeblowania mieszkania oszacowanego na 
492 gr. 50. 

Komornik Sądowy 

H. LISOWSKI. 1186/VI 

przy ul. Doliny 10. 

- R. H. Sp. 529.VI Firma: „Spółdzielnia Sprzedaw- 
odpowiedzialnością udzia- 

Zarząd obecnie stanowią zam. w Wilnie: Antoni 
Miernikowski przy ul. Żeligowskiego |, 
kiewicz przy ul Bołtupskiej 20 i Stanisław Rudewicz 

«u; „Romans współczesnej panny 
Nad program: Król sensacyj TOm-Mix w filmie p.t. 

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

od g. 3—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. weneryez- 
ne, narządów moczowych 

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

Jan Banasz- 

  

Akuszerka' 
  

  

Prazewnia OBUWIA 

M. DRZEWINSKI 

Bonitraterska 6 

PRZY!MUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

Marja LakNeTOWA 
rrzyjmuje od 9 do 7 wieen. 
Hea Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P, Nr. 69. 8520 
  

Akuszerka 

M. Brzezina     

  

Licytacja. 
Urząd Celny w Wilnie podaje do publicznej. wia 

domości, że w dniu 5 grudnia 1932 r. o godzinie 10 
odbędzie sprzedaż licytacyjna towarów skonfiskowa- 

nych, niewykupionych w terminie oraz zdeponowa- 
nych przez podróżnych a mianowicie: cukru, rodzy 

y mielonej, wyrobów no 
n do szycia, kieratów, 

skórek fuirzanych tkaniny, dywanów, odzieży, obu- 
wia.i konfekcji używanej, przyborów toaletowych, za- 

   nek, wani!ji, pieprzu, gore 
żowniczych, rowerów, ma 

bawek dziecinnych i t. p. towarów. 
W ri 

nia 193: 
19 grudnia 1932 r. 

    

    
warowa, w godzinach urzędowych. 

Wilno, dnia 15 listopada 1932 r. 
Kierownik Urzędu 

J. MINCZEWSKI 
Inspektor eelny. 1189/V1 

azie nie sprzedania towarów w dniu 5 grud: 
r. powtórna licytacja odbędzie się w dniu 

gółowe dane o towarach mogą zainteresowa- 
mać w Urzędzie Celnym w Wźlnie, Stacj 

  

Do wynajęcia 

i ogrodem. 
Cena 60 zł. miesięcznie 

Ul Bołtupska 10—1. 

Wzamian 
za nieduży pokój z opa- 

  

Zgłoszenia pod „Dr“ w 
Admin. „Kurį. Wil.“ Ja- 
giellońska 3—1. - 

  

legat 

Laboratorjum 
  

Zawiadamiamy Szanowną Klijenteję, iż 

Zakład Tapicersko-Dekoracyjny 
został przeniesiony 

na ulicę Wielką 33 
Przyjmujemy obstalunki przeróbki mebli 

B-cia Gajlewicze 
po cenach najniższych. 

Chemiczno - Bakterjo- 
logiczne 

Dr. BE. Abremowicz 
Wilno, ul. Szopena 6. 

Tel 10-02. 
Przyjmuje od godz Śrano 

do 8 wiecz. 

szyje     

Kto zamienił 

zamieniono melonik. O- 
trzymał lepszy wprawdzie, 
ale nie swój, bo oznaczo- 
ny literami ]. G. Prosi o 
zwrot swego (gorszego) 
melonika do Urzędu Po- 
cztowego Wilno 2. Na- 

czelnik A. Mejer. 
  

stępczyń) 
sprzedaży obligacyj pań- 
stwowych przyjmuje de- 

Centralnej 
„Hotel Grand“ Wilno 
  

Z Warszawy 

KRAWCOWA 
w domach 

i dobrze. 

Oflarna 2 m. 1, tel.15-78 

przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

iš ' melonik? Zwierzyniec, Tom. Zana 

Mies? k GDG | Ne skademii pocztowców | ** "evo, Gedeminowską 
WR : ku czci l4-ej rocznicy Ww. Z. Ne. 3193 

3 pokojowe z kuchnią Niepodległości p A. M. 
  

s wyżlica 
Zginęła niemiecka 
Nelli centkowana, łaty. 
uszy ciemnobronzowe, « 
ogonem, na przedniej ła- 
pie znaczna blizna. Zna- 
lazca proszony za wy 

  

łem i światłem oliaruję grodzeniem zawiadomić 
konserwację niemiecką, poczta  Radoszkowicze, 
względnie lekcje w za- Zdolnych Janiszewski. 
kresie szkoły średniej. | solidnych zastępców (za- 

  

do ratalnej N A U K A 

szybka i gruntowna języ= 
ków obcych: niemiecki 
i francuski metodą kon- 
wersacyjną oraz przygo” 

towanie do matury ze 
wszystkich pszedmiotów. 
Lekcyj udzielają specja> 
liści b. prof gimnazjum 
i absolwenci Uniw. S. B. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera" pod „Nauka“ 

Kasy 

  

tanio   
M. NIKIFOROWSKI. 

„SZLAK NIEPOTRZEBNY". 
RXI. 

Wojna się ciągnęła ze szczęściem 
naprzemian. Minęło trzy miesiące, 
jako zapowiadany kres wojny, lecz 
nie nie prorokowało i początku kresu. 
Dołączały się nowe narody do rzezi 
krwawej, mobilizowano nowe zastę- 

py ludzkie, gromadzono siły mater-_ 
jalne. Nadeszła i zima. 

A dywizja do której należał i 
M—ski pułk, jeszcze się raz dostała 
do Prus. Już nie tak daleko, tylko po- 
za Goldap. Nie było tej rozkoszy co w 
sierpniu poni eważ pozycje ciągnęły 
się przez połacie spustoszone, spalone, 
zniszczone. Na Kołady przerzucono 
dywizję za Warszawę. M—cy stanęti 

na brzegu Bzury. 
„Niewzabawie (niedługo) i Ko- 

lady — hutorł (gwarzył) Wasił z 
kolegami — a na konto spokoju, ani 
słowa. A pisał ojciec — że znów wiel- 
ki pobór był, dobierają się i do pospo- 
litaków. Szwagra mego — czterdziest- 

kę ma — też „zabrali, Statek „mob'- 
lizują*, Dobrego podciołka ojcowi 
„zmobilizowali*, Zapłacono, —— zadar 

mo nie brali ale i pieniądz co mie- 
siąc — to + tańszy". 

—- „I u nas nienajlepiej — odezwał 
się młodziutki Kostrowicz — „u mnie 
i ojciec na froncie. W domu pozostało 
dwóch braciszków — zupełnie małe 
chłopaki — lecz gdy się tak będzie 
wojowało — to za parę miesięcy i ich 

  

okiełzają w mundur. Żeby ich piorun 
spalił z tą wojną”. 

Nastał i nowy rok, mający liczbę 
1915. Cicho w rejonie N, dywizji. Stali 
zaczęły się piękne, słoneczne dni sła- 
bej polskiej zimy. Zihy bez mrozów 
siarezystych, bez sugrobów (zwałów) 
śniegu, bez zamieci szatańskich. Ot, — 
trochę, — dla piękności krajobrazu, 
pierzynki śnieżystej, mrozik 5—7 sto- 
pni, a do tego lekko zadymione, białą 
kurzawą konary sosen. Lekko, przy 
jemnie, zdrowo, — a naokoło cisza, — 
od czasu do czasu bzyrkaniem kuli, 
lub przec agłem skomleniem szrapne 
li, — przerwana. A tam, — na zachód, 

„terfluchter (przeklęty) bałony obser 
wacyjne powy zał, jakby gospo- 

darz kiełbasy wietrzył. 
— „Nie inaczej coś zamyśla niem - 

czura* — gawędzili żołnierze — pa- 
rząc gęby herbatą, — tą niezdradną 
towarzyszką: w trudach wojaków ro- 

  

  

  

  

  

    

        

      
syjskich „Patrzcie, kilka tygodni, 
a taka < ! Coś kombinuje kiełba 

    

niemiecka (iedługo i skombinował. 
Jednego dnia zagrzm%ały armaty. Z 
początku słabo, potem mocniej i moc- 
niej. Pod wieczór dosięgnął ogień ze- 
nitu. Ulewa granatów zasypała okopy. 
M--ców i pułków sąsiednich. Szra- 
pnele i granaty mniejszego kalibru — 
rwały zagrodzenia z drutu kolczaste- 
go. Ciężkie „czemodany* waliły w 
szańce. Rosyjskie baterje odpowiada - 

  

ły, — na ile ich było stać 
wybuchy, trzask, — nie ściszały się 
ani na chwilę. Było wiadome, iż 
Niemcy szykują się doataku. Zapa- 
dła noc. Artylerja grzmiała nie milk- 
nąc, dołączył się do niej bezprzestan- 
ny trzask karabinów i trajkotanie ku- 
lomiotów. Widnokręg pałał zarze- 
wiem strzałów armatnich. Podłużne, 
oślepiające promienie reflektorów 
oglądały i badały każdy skrawek fron 
tu. Ciężkie granaty, — wybuchając 
z przeraźliwym grzmotem, — wyrywa 
ły doły, — w których łatwo się cho- 
wała chałupina wioskowa, waliły się 
całe zasieki lasu. Jeżeli zaś trafiała 
która do okopów, — w drzazgj roz- 
walala blindaże i rwała w strzępy po 
kilku ludzi. Zdawało się, — piekło ru- 
szyło i wyprawiało swoje święto. 

Brzask oszarzył okolice, a z nie- 
mieckich okopów wychyliło się kilku, 
jeden po drugim, — łańcuchów posta- 
ci. Jeszcze się wzmógł grzmot arniat 
i-trajkotanie kulomiotów. Znów sie 
przeodział Wasil z szat ludzkich w 
zwierzęce, ponieważ innego ratunku 
nie było. Pierwsze rzędy  N'emców 
skos'ły ie kulomioty i karabi- 
ay. T rty przeb egły przer- 
wane zagrodzenie —- zbliżają się pę- 
dem ku okopom M—cy wyskakują na 
spotkanie. Rozpoczyna się rzeź ohyd 
na. Niemcy nie wytrzymują. | kto 
Żywy, uci ą! A piekło znów hula. 
Znów przerażający huk i grzmot. O 
południu ponowny atak. Niemcy idą 
kolumnami. Idą śpiewając, jak na ; 
bawę, lub powracają z wieczoryny. 
Napewno spora porcja rumu działa 
nie najgorzej. 

   
Huk grzmot 

              

Szrapnele, kulomioty, karabiny, — 
kładną setkami, lecz na miejsce 
bitych, zajmują nowe zastępy, a krok 
za krokiem — bliżej do okopów. Wry 
wają się do szańców pułku M—go. 
Rozpoczyna się rzeź obrzydliwa. Jak 
orzechy — kruszą kolby czaszki, bag- 
nety piersi, plecy, jak igły tkaninę. Z 
kulom'otów już niema pracy, a więc 
chwycił Wasil za karabin, a trzymając 
za rurę — kruszy głowy. Poślizgnął 
się w kałuży krwi, uderzył głową o 
bierwiono i zemdlał. Gdy oprzytom- 
mał — nie było nikogo. Tylko grzmo- 
ciła artylerja, a gdzieś na przodzie du 
dnił kulomiot. Okazało się M—-cy, o- 
trzymawszy posiłek, przepędzili Niem 
ców, a wet zajęli ich pozycje. Ale 
pod wieczór Niemey zdobyli okopy z 
powrotem, 

Ciemna, a zarazem lak przejrzy- 
sła noc pełna tajemnego blasku mil- 
jardów gwiazdek, oluliła ziemię, a p'e 
kto szalało i nadal. Szalało nietylko 
w okopach i ponad niemi, lecz daleko 
na tyłach pozycyj. Szły na rałunek i 
pos'łek nowe dywizje; podwożono no- 
we baterje, dosyłano góry nabojów. 
A od pozycji ciągnęły setki wozów sa 
nitarnych — ciężko rannymi nałado- 
wanych. Tysiący lekko rannych ma- 
szerowało o własnych siłach w tył o 
dziesięć p'ęlnaście kilometrów, ponie- 
waż w szpiłalach czołowych nie było 
dla rich miejsca, a nawet i czasu. 
Wiełki pałac w Guzowie jak równ'eż 
ogromną cukrownia. kaplica dwor- 
ska, chaty służby — były przepełnio- 
ne rannymi. a podwożono nowych i 
nowych, Ci ćo przybył: ostatni, — w 
powózkach. na podwórzu i w kruż- 

  

   

  

    

  

  

   

  

ganku, godzinami czekali na opatru- 
nek, a nie doczekawszy, — ducha od- 
dawali. Obszerna cieplarnia, dawno 
roślinności pozbawiona, obróciła się 
w trupiarnię, Nad ranem zawsze by- 
ła pełną. Trupy, jeden na drugim, w 
siedem, osiem dów — gromadziły 
się setkami. Zajeżdżały fury, zabie- 
rały po dziesięć, piętnaście jak 

    

  

      

kłody — i wiozły na cmentarz bracki. 
Wykopywano dół na pięćdziesiąt — 
sto osób — i chowano pod gęgliwy 
śpiew żołnierza — dziadka i przy 
westehnieniach sanitarjuszek. Lud.ie 
obrócili się w kamienie — bo wyko- 
nywano tą okropność jak pracę pow- 
szednią, przy jakim —- bądź warszta- 
cie. 

A front grzmiał, hruczał, szalał. 
Za atakiem szedł kontratak, bez przer 

wy. Huraganowy ogień armat, kulo- 
miotów it karabinów, — zabierał ty- 
s'ące istnień ludzkich, Śmierć hula- 
ła, zbierając swe krwawe żniwo! Po- 
lė į i okopami usłały trupy. 
Miej u zagrodzenia, —- po- 
robiły się pagórki. Nie było możnośc: 
pochować ich. Złodowaciałe, pokryte 
szronem, leżały po kilka dni, jak dłu- 
gie straszne okopy 

I tak sedem dn). siedem nocy. 
óśmy, zdawało się że na ziemię zwali 
ły wszystkie bramy piekielne swoje 
okropności. O 10—15 kiłom. — od 
miejsca zawieruchy, wszystko się ko- 
łysało i drżało, jak przy trzęsien u 
ziemi. Jakaś biało-szara mgła zaciąg- 
nęła słońce. rozpostarła się nad oka- 
pami i pociągnęła na tyły. Niemey rzų 
cali się w atak za atakiem, lecz n'e nie 
wskórali. Pod wieczór szał Śmiere'o 

  

     

      

    

            

nośny zaczął ucichać, a w nocy zapa- 
nował spokój. Tak się zakończyła rzeź 
w której, — według biuletynu, — 
Niemcy zostawili na placu boju 60 ty- 
sęey ludzi, — nie mniej legło i ze 
strony Rosjan. 

Cudem wprost ocalał Wasil. O- 
statnie trzy dni nie uczęstniczył w rze 
zi. Otrzymał lekką ranę postrzałową. 
Zatrzymano go jakoś przy szpitalu w 
Guzowie — by dopomagał sanitarju=. 
szom, więc miał przed oczami i to 
piekło które tam panowało. 

-- Zginęły dziesiątki tysięcy sa- 
mych potrzebnych dla życia istot ludz 
kieh, — rozważał Was przewraca 

jąc się na słomie w kapli — Tylež 
pozostało kalekami, do niezego nie- 
zdałnymi, co będą tylko ciężarem dla 
krewnych.i blizkich. Tyle dobra, a ra- 
zem pieniędzy, wyleciało w powietrze, 
zaryło się w ziemię rozwiało bez śla- 
du. A czegoby nie można dokonać, 
nabudować za te pieniądze, z tego do- 
bra. Śmiało — na połowę Iżejby ezło- 
wiek odetchnąl. A tak — cóż? Nie! Tył 
ko śmierć, kalectwo, straty, zniszeze- 
nia i co idzie z nimi — łzy, nędza i nie 
szczęście. Robi się wszystko to. — ca 
nikomu niepotrzebne. 

  

   

  

   

  

      

     

„W tydzień porzucił Wasil szpitał 
! powrócił do pułku, z którego pozo- 
stało zaledwie kilkadziesiąt ludzi. 
M—-cy odjechali do Siedlec na uzupe 
nienie. Jako odznakę otrzymał Was! 
krzyż Jerzego 4-ej klasy. a do nar 
m'enników trzecie naszycie. 

      

  

    

(Dre. m) 
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