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Realny 
Francuski plan rozbrojeniowy wła 

Śnie opublikowany stanowić będzie je 

den z najpowaźniejszych dokumen- 

tów, na którym Konferencja Rozbro- 

jeniowa oprze swe dalsze prace. 

Opracowanie tego planu poprzedz; 

ło szereg miesięcy bezowocnych ob- 

rad genewskich poprzedziła go rów- 

neż demonstracja Niemiec, które 'je- 

sienny sezon polityczny zainauguro- 

wały oświadczeniem, że póty nie zasią 

dą do stołu obrad w Genewie. aż nie 

uznana będ ich teza „Gleichberech 
tigung'— równouprawnienia w zbroje 

  

niu się. 

Z wszystkich tych doświadczeń, ja 

kie zostały poczynione w dotychczaso 

wej dyskusji o zagadnieniu zbrojeń i 
rozbrojenia — skorzystał obecnie og 

łoszony plan francuski i to właśnie 

stanowi o jego wartości. Jest on bo- 
wiem oparty o praktyczne tezy a przy 
iem mając cechy szybkiej wykonalno 

ści unika balastu teorji a stawia za- 

gadnienie na płaszczyźnie 

realnej, 
nawskroś 

Baza wyjściowa tego planu oczy- 

wiście pozostała ta sama, co ws    
kie zasadnicze oświadczenia rządu 

francuskiego, jakie dotychczas padły. 

Baza ta brzmi: najpierw bezpieczeń- 

stwo a potem rozbrojenie! Z beznamię 

Iną wytrwałością powtarzają odpowie 

dzialmi rzecznicy polityki francuskiej 
ten zasadniczy pstulat od chwili, gdy 

w Niemczech górować poczęły prądy 

domagające się wręcz przeciwnego 

„Modus procedendi“ t. j. najpierw 
rozbrojenia, a potem... debat nad be 
pieczeństwęm. 

Plan 

wpływa przed forum Genewy, z całą 

francuski, który obecnie 

stanowczością i niewzruszoną odwa- 

gą broni tezy, że bez zagwarantowan.:. 

absołutnego bezpieczeństwa w Euro- 
pie niema mowy o tem, aby którekol- 

wiek państwo, zagrożone rewizjon'sty 

cznemi zakusami Niemiec mogło przy 

stąpić do akcji rozbrojen owej. 

I drugie jeszcze zastrzeżenie wy- 

suwa Francja: plan jej musi byč trak 

towany jako całość, a niedopuszczal- 

ne jesł, aby każdy sobie z tego planu 

wybierał dogodny dlań fragnient, zaś 

wyrugował to co mu nie dogadza. Żą 

da więc Francja obrad nad całością, 

a pragnie uniknąć licytacji w poszcze 

gólnych kwestjach — co niechybnie 

doprowadzić musiałoby do ponowne- 

rokowań i ugrzęźnięcia 

Konferencji Rozbrojeniowej w mara 

zmie — jak to stało się w lecie, po 

półrocznem niemal wałkowaniu kwe 

  

go rozbic'a 

styj rozbrojenia bez konkretnego re- 

zultatu, 

+ Oczywišcie w planie tym francus- 

kim którego szczegółowa anal:za 

wymaga bardzo gruntownego siud- 

jum — przedewszystkiem obchodzi 

nas: jakie refleksy rzuca ten projekt 

pacyfikacji Świała na naszą sytuację 

międzynarodową. 

   

- a trzeba to 

z całym nac'skiem podkreślić —- plan 

francuski w pełnej mierze uwzględnia 

zarówno geo- 

Pod tym względem 

  

specyficzne położenie 

graficzne, jak ji polityczne; 

państwa. Wysuwa bowiem płan fran- 

cuski jako jedną z głównych zasad, że 

przy reorganizacji armij europejskich 

naszego 

mają być wzięte pod uwagę warunki 
specjalne każdego państwa. Jest to za 

tem zgodne z art. 8 paktu Ligi Naro- 

dów. będącym częścią składową Tra 

ktątu Wersalskiego, a przewidującym 

na jakich warunkach ma się odbyć w 

przyszłości akeja rozbrojeniowa. 

Fakt 'ż obecny płan francuski sla 

je w całej pełni na tem stanowisku — 

stanowi wielkie zadośćuczynienie dla 

wysiłków naszej dyplomacji. które 

właśnie w tym samym kierunku pro 

wadziły całą akcję | nasze zasadnicze 

  

projek 
zdołały 

przeprzeć u naszego sojusznika. 

Cóż bowiem oznacza teza francus- 

ka, że przy reorganizacji armij musi 

być wzięta pod uwagę specjalna stru- 

ktura polityczna i geograficzna każde 

go państwa .i czy ta teza do nas się od 

stanowisko sluprocentowo 

nosi? 

Bezwarunkowo. Jesteśmy państ- 

wem mającem na zachód i wschód 

dwóch wielkich sąsiadów, dysponują- 

cych zasięgiem ludności, zdolnej do bo 

ju. wielokrotnie przewyższającej na- 

sze zasoby w ludziach. Jesteśmy pań- 

stwem znajdującem sę na rubieży 

iwóch diametralnie sprzecznych świa 

topoglądów, kap talistycznego i anty 

kapitalistycznego. Jesteśmy państwem 

które historja już przeznaczyła jako 
„przedmurze chrześcijaństwa”, a któ 
re tę misję ma do spełnienia i w przy 
szłości, jako najsilniejsza opoka wci- 

śnięta z jednej strony między wał lu- 

terański, a światopogląd w bezbożnie 

twie widzący realizację haseł skrajne 
go radykalizmu. Ale jesteśmy też i 
państwem, któremu przyroda poską- 
piła t. zw. bezpiecznych granic. Ani 
od wschodu, ani od zachodu nie ma- 
my nieprzebytych gór, stanowiących 
naturalne fortyfikacje. Tysiące kilo- 
metrów I. zw. „niebezpiecznej grani- 
cy” nie daje nam pełni bezpieczeńst- 
wa. Nie mamy też potężnej floty, któ- 
raby nasze wybrzeże osłaniała, 

Jesteśmy — słowem — w, tych 

„warunkach specjalnych", 

które uwzględnił już pakt Ligi Naro- 

dów, a które obecnie plan francuski 
przypomina. 

I te właśnie specjalne warunki mu 
szą być uwzględnione, gdy zostaje o 
pracowany światowy zarys pacyfika- 
cyjny. * 

„Organizacja pokojowa świata” 
—- jak Francja nazywa swój plan — 
musi być oparta o faktycznie istnieją 
ce warunki i przesłanki. Wtedy dopie 
ro będzie istotną gwarancją pokoju i 
bezpieczeństwa, 

Polska prowadzi konsekwentną 
politykę pokojową i każdą inicjaty- 
wę, w tym kierunku zmierzającą. ra 
dośnie wita. Razem jednak ze swą 
wielką sojuszniczką twardo musi ob 
stawać przy niewzruszonej zasadzie, 
że opoką, na której zbudowany bę- 
dzie gmach pokoju, jest — pełne bez- 
pieczeństwo. M. 
ATLAS ITS EFA DGA ZZSRZWCECZĘ 

Wyjazd min.Becka do Genewy 

WARSZAWA, (Pat), W sobotę wy- 
ježdža do Genewy na sesję Rady Ligi 
Narodów p. minister Józet Beck. Pa- 
nu ministrowi towarzyszą sekretarz 

isty p. Friedrich i szef gabinetu 
ministra p. Roman Dębicki. 

Komunikat P. K. w. 
Nowi posłowie z listy Nr. 1. 

WARSZAWA, (Pat). „Monitor Pol 
ski” z dnia 18 b. m. zamieszcza ogło- 
szenie Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 9 listopada 1932 r. Państwowa 
Komisja Wyborcza, na mocy art. 99 
i 115 ordynacji wyborczej do Sejmu 
ogłasza, że wobec wygaśnięcia manda 
tów Stanisława Wartalskiego, posła z 
listy Nr. 1 w okręgu Nr. 1. Jana Pił- 
sudskiego, posła z listy Nr. 1 w okrę- 
gu Nr. 18, oraz Stanisława Grodzic- 

kiego, posła z listy Nr. 1 w okręgu 
Nr. 48, posłem zostaje w miejsce Sta- 
nistawa Wartalskiego, Mierzejewski 
Wacław, lat 37, kupiec, kapitan rezer 
wy Z Warszawy, w miejsce Jana Pił- 
sudskiego -— Świerkowski Bolesław, 
lat 50, rolnik ze wsi Katarzynów No- 
wy i w miejsce Stanisława Grodzickie- 
go — Mateusz Józef, lat 58, rolnik z 
Chaczowa. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). Dzisiaj w drugim dn. 

ciągnienia I klasy 26 Polskiej Państwowej 
Loterji Kktsowej większe wygrane padły за 
numery: 50 4 у — 62.820, 5 tysięcy 
zlotych — 60. po 2 tysiące zł, — 71.974 
i 18.802, po złotych, lysiac — 67.575, 68.566 

właśnie 
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Konferencje prezydenta Hindenburga 
z przedstawicielami stronnictw. 
Schieicher za udziałem 

wie Berlin (Pat), Konierencje pre- 
zydenta Hindenburga z przedstawicie 
lami stronnictw rozpoczęły się w pią- 
tek po południu Prezydent Hinden- 
burg przyjął w południe prezesa nie- 
mieeko-narodowych Hugenberga. Po 
południu prezydent odbył kolejne roz 
mowy z prałatem Kaasem, przewdni 
czącym centrum oraz z przywódcą 

partji ladowej Dingeldey'em. Konfe 
rencje toczyły się w obecności sekre 
tarza stanu von Meissnera. W sobotę 
przyjęci zostane Hitler i przewodni- 
czący bawarskiej partji hrdowej Scha 

„ Hitler przybył do Berlina w to 
warzystwie szeta sztabu szturmówek 
uarodowych socjalistów kpt. Rochma 
i posła Fricka. Na wezwanie przywód 
cy narodowych socjalistów przybyli 
dziś specjalnie samołotem prezydent 
Reichstagu Goering oraz redaktor na 
czelny . .„.Voelkischer Beobachter* — 
Rosenbery, który bawił eKstatnio w 

  

hitlerowców w rządzie. 

Rzymie. Dalszy rozwój sytuacji zda- 
niem kół miarodajnych, zeleży prze- 
dewszystkiem od tego, ezy Hitler na 
audjencji u Hindenburga obstawać bę 
dzic nadal przy objęciu przez siebie 
teki kanelerza. 

Według informacji „Boersen Ku- 
rier*, grupa wpływowych przedstawi 
cieli ciężkiego przemysłu zwróci się 
to prezydenta Hindenburga z memor 
jałem zaleczjącym powołanie Hitlera 
na czoło nowego rządu, Za udziałem 
w gabinecie narodowych socjalistów 
wypowiada sie również minister 
Sehleicher, 

W niedzielę przywódcy stronnictw 
mają odbyć wspólną keonfereneję ce- 
lem uzgodnienia swego programu po 
litycznego i gospodarczego, który ma 
ją przedłożyć Hindenburgowi. Kola 
eentrowe oceniają optymistycznie 
szanse porozumienia z narodowymi 
sacjalistami. 

Od hitlerowców zależy. 
Berlin (Pat). Berlińskie koła poli 

tyezne uważają, że rozwiązanie obec 
nego kryzysu gabinetowego przede- 
wszystkiem załeży od stanowiska na- 
rodowych soejalistów, Według opinji 
czynników miarodajnych nie nie stoi 
na przeszkodzie rokowaniom pomię- 
dzy prezydentem Rzeszy i Hitlerem. 
Centru mma poprzeć każdy gabinet 
prezydjałny, na czele którego nie bę- 

Zamach na 
BERLIN, (Pat). Dopiero dziśs dzię 

ki rozprawie sądowej, ujawniony zo- 
stał nieudany zamach, przygotowany 
przed kilku dniami na kancłterza Pa- 
pena. Sędzia w trybie doraźnym ska- 
zał na trzy miesiące więzienia żonę in 
spektora poczty Buddo, która usiło- 
wała dokonać zamachu na Papena. 
Przed kilku dniami Buddo wdarła się 

  

dzie stał kanelerz Papen. Jako kandy 
datów na stanowisko kanclerza wy- 
mienia się oprócz Guerdelera i Brach- 
ta również Gesslera. Kombinacje na 
temat objęcia kanelerstwa przez gen. 
Sehleichera zostały zdementowane. 
Neurath i Nezyyrher pozostać mają 
na swoich dotychczasowych stanowi- 
skach. 

von Papena. 
do gmachu, mieszczącego kancelarję 
Rzeszy. cheąc dostać się do gabinetu 
Papena. W ostatniej chwili służba 
zdołała obezwładnić Buddo, przy któ 
rej znaleziono sztylet. Na rozprawie 
oświadczyła, że należy do partji so- 
cjal-demokratycznej i chciała zmusić 
Papena do zmiany obecnego kursn 
polityki. 

   

  

  

Święto państwowe w Brazyjliji. 

      

enie z kraju władz portugalskich i pra 
zawisłego państwa brazylij- 

pęd 
klamowania   

    

w Rio de Janeiro, stolicy republiki brazył 

skiej 

religijna ku 
praklamowan 
tronką B 

Na zdjęciu naszem widzi 
obrazem Matki Boskiej krocza 

ce Rio de Janeiro. 

  

przed kilku dniami, wielka procesja Najświ 
ajśw 

zgodą 
   tszej Marji Panny, 
Ojca Świętego pa- 

      

y procesję z 
+ przez uli- 

    

Amy Johnson-Mollison pobiła rekord 
Swego 

LECAP, (Pat). Słynna lolniezka Amy 

Johsen Mollison przybyła tu o godzinie 13,30 
według czasu Greenwich, bijąe rekord swe- 
go męża e 11 godzin, W czasie lotu Amy 
Johsen dała dowody niesłychanej odwagi i 
sprawności techniezenej. Zdaniem kół koro- 
petentnych, ebeeny let Amy Johson, podoh- 

až = 

męża. 
nie jak jej łot do Australji w maju 1930 ко- 
„ku, stanowi ważny etap w historji Potnietwa. 
Jak wiadomo, Amy Johnson odbywała swój 
łot na aparacie angielskiej konstrukcji mar- 
ki Puussmceth. Lotniczka wyruszyła z Lymp- 
ne o świcie 14 b. m. t pobiła rekord Mol- 
lisona, przelatując Średnie 1400 mil. 
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CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

  

  

Zakład Krawiecki ST. KRAUZE E 
Wiłno, Wileńska 32, M. 2, | piętro, tel. 15.5! 

Poleca nowości sezonu. ======= CENY ZNACZNIE OBNIŻONE. 

  

L
i
L
 

  

t, PO DYMISJI PAPENA. 
Opinia prasy niemieckiej. 
BERLIN, (Pat). Cała prasa opozycyjna w 

stosunku do rządu Papena przyjęła dymisję 
rządu Papena z wi 

Germania* wskazuje na de 
] w obecnym kryzysie s 

  

   ydując 
stanowisko, 

, którzy mu- 
    

    

   

   

   

je wyw: 

tarne zdołają pozy- 
cować z jakąś poważną 05- 

    

Zig.', jak równ 
cjalny bawarskiej partji ludowej, pisze o 

czności wciągnię de współpracy rów- 
nież i socjaldemokratów. 

„Vorwaents* zastrzega się (przedtem, aby 
następcą po Papenie został Hitler. Jeżeli pre 
zydent Hindenburg nie zdoła znaleźć męża 

stanu wielkiej miary, który potrafi zjednać 
sobie większość Reic m, to winien po- 
wołać gabinet urzędniczy 

„Deutsche Aligemeżne Ztę.* opowiada si 

za powołaniem Hitlera do rządu i х 
byłoby to wiełkiem zeniem, gdyby ud: 
ło się umożliwić współpracę pomiędzy pre- 
żzydentem Hindenburgiem a Hitlerem. 

„Berliner Boersen Kuri zaleca objek 
tywizm i rezerwę przy rozwiązywaniu obec 
nego Kryzysu. 

„Koełałsche Ztg.* 

Papena us giczny sposób. 
i gabinet Brueninga. cne zadanie w 
nięcia do pozytywnej pracy Hitlera d: 
uważa za niezwykłej wagi, wyrażając j 
nak pewne wątpłiwości, czy uda sie tu os 
nąć właściwe rezultaty. Prezydent Hinden- 
burg postawił tu jako stawkę swoje dotych 
czasowe stanowisko rezerwy. Rokując po raz 

y osobiście z przywódcami stron 
„, Hindenburg daje jednak,  zdanieja 

dziennika, gwarancję, że nawet w wypadku 
negatywnego wyniku rokowań z partjami 

eziona zostanie najwłaściwsza droga roz 
wiązania obecnej syluacji wewnętrznej. 

„Frankfurter Ztg.* pisze, że jeżeli nie 
uda się skłonić narodowych socjalistów do 
umiarkowanych żądań, powstanie bardzo po 
ważna sytuacja. Nowy gabinet prez vdjalny 
będzie miał wzmożone ' pełnomocnictwa i 
kontukt z parlamentem będzie zupełnie zer- 

Narazie szanse utworzenie większość 
irlamentarnej, lub też powołania nowego 

abinetu prezydjalnego dziennik ocenia na 
50 do 50. 

„Rheinische Westfalische Ztg““ 
gabinet Papena rozbił się o zeczności po 
między turą a legalnością. Dziennik do 
maga s y nowy gabinet nie miał cha- 
rakieru przejściowego i tymczasowego. Two 
rzenie rządu na rzeczowej bazie narodowej 
powierzone zostało Hitlerowi. 

Dekret Hindenburga 
BERLIN (Pat) 

  

   

   

        

   
     

       
    

   

  

  podkreśla, że gabinet 
    

   
    

       

      

  

    

  

    

   

          

pisze, że 

    
     

   

    

  

Ogłoszony został 
dziś dekret prezydenta Hindenburga 
zarządzający ścisłe rozgraniczenie 
kompetencyj między komisarycznym 
rządem pruskim a gabinetem Brauna 
Wydanie nowych zarządzeń dekret u 
zasadnia koniecznością usunięcia pa- 
nującej obecnie w stosunkach między 
dwiema naczelnemi instancjami nie- 
jasności. Niejasność ta zagraża porzą 
dkowi i bezpieczeństwu publicznemu 
w Prusach. Rządowi kormisarycznemu 
przysługiwać będzie m. in. prawo ro- 
kowań z władzami rzeszy oraz uczst 
niczenia w ich posiedzeniach. Rów- 
nież prawo amnestji należy do komi- 
sarza rządu Rzeszy, Reprezentację 
Prus w Reichstagu, w Radzie Państwa 
Rzeszy i w Sejmie pruskim zatrzymu- 
je nadal gabinet Brauna, Prasa repu- 
blikańska podkreśla, że dekret ten ma 
na celu ugruntowanie stanowiska Pa 
pena jako komisarza Prus i oparty 
jest na bardzo swobodnej interpreta 

cji orzeczenia, wydanego przez Try- 
bunał lipski w konflikcie między Rze 
szą a Prusami. 

ГЕа аепа га RR та 

Z Rosji Sowieckiej. 
OBECNA POLITYKA KOM STYCZNEJ 

MIĘDZYNARODÓWKI. 

MOSKWA (Centropressj. — Na posiedze- 
niu keministycznego aktywu rejonu moskiew 
skiego referował Manuilski e wynikach ob- 
rad plenum Międzynarodówki Komunistyez- 
nej i e polityce Egzekutywy Kominternu we 
wszystkieh państwach świata. Wkzelkie wy- 
siłki komunistycznej międzynarodówki zmie 
rzają do zaostrzenia rewolucyjnego procesu 
na całym świecie, Manuilski w swym refera 
cie powiedział: Masy pracujące świata przy- 
stępują de drugiego słupa proletarjackich re 
wolucyj I wojen w innych warunkach niż w 
r. 1914, Do ataku przeciwko kapitalizmowi 
nie idą bez broni w rękach i mają za sobą 
potężną basztę proletarjackiej rewolucji -— 
Związek Sowieiów*. Wodzem w tej walce jest 
Stalin, który zastąpił Lenina i rządzi stalową 
energją i wytrwałością. Pomiędzy przejawy 
wałki rowclacyjnej Komintern zalicza straj- 
ki w różnych państwach i ruch bezrobotnych 
Kuek ten Komintern zamierza wszelłkiemi si- 
łami popierać, Dalej Komintern postanowił 
wzmóc progadandę rewolucyjną w armjach 
zwłaszeza traneuskiej i angielskiej, które obec 
enie są najsilniejsze. 

Agencje Międzynarodówki Komunistycz- 
nej rozsiane są obecnie po całym świecie i 
wszystkie połączone są z Moskwą, z Komi- 
tetem Wykonawezym Międzynarodówki któ 
ry teź kieruje polityką poszczególnych sek- 
€yj, partyj komunistycznych w różnych pań 
stwach według jednolitego planu. 

   

  

yłią pacztową 3 il. 1 odhierem w zdministrscji 2 zł. ВО gi. Zagranicą 6 zł, CENA OGŁOSZEŃ: Ża wiersz milimetrowy prsed wastem-- [3 gr. w beššsie Š0 gr, sa teksta —30 gr., kronika redakc., komunikaty— 
: iabcieryczn: Ś0%, s zasuzełemiem miejsca 45%, w uameraca miadziejaych i świąterznych ZÓ%y, zsyjeniczne K, inejakowe 7545. Dla poszukujących precy 5004 zmižkį, 

La senė ćowodćo 15 pe. Mfukad ogi af ie łamowy, sa tekstem Wi-cioisauowy. Adraieicuacj zastrzega sadóę prawo zdzay lwniima dada zploszeń, 

   

Święto niepodległości na Łotwie. 
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W piątek dnia 18 b. m. republika łotew 
ska obchodziła cie rocznicę wyzwo- 

yjskiego. W' związku 
z tą uroczyst podajemy portret prezy- 

denta republiki łotewskiej p. Alberta Kwie- 
sisa. 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

Minął już „Tydzień Rolniczy* poświęco- 
ny rozpamiętywaniom położenia naszego 
rolnictwa i obmyślaniu środków i sposobów 

   
   

    

poprawienia doł: 70-ciu procent ludności 
naszego kraju. Uchwałono masę rezolucji, 
może skąd 
wie słuszn 
ks 

„l bardzo dobrych 4 niewątpl“- 
1, Z każdego zapiecka doszła ja 

udówka i w rezultacie mamy ku- 
najprzeróżn ch rozmaitości. Gorzej 

jest z tem, że w uchwalonych rezolucjach nie 
widać żadnej strategii — jakby rzekł gen. 

wski. Żadnego trzonu. Brak  zrozu- 
istotnych głębszych przyczyn upośle 

dzenia roln 
Nie nowina, że rolnictwo stale się spaź- 

nia. Gdy kartele i trusty w innych gałęziach 
życia gospodarczego już dawno usunęły woj- 
ną konkurencję ustałając sztywne ceny — 
niezerganizowane rolnictwo pozwala, by ce- 
ny jege produktów kształtowały się na za- 
sadach prawie zupełnie wolnej gry podaży i 
pcpytu. W innych państwach o poziomie 
cen rolniczych ęściej rozstrzyga wyso- 
kość barjer celnych, bo tam produkcja rol- 
nicza jest mniejsza niż zapotrzebowanie. Na 
sze rolnictwo produkuje wiele i absołutnie 
nie ma zorganizowanego zbytu swoich to- 
warów. Na tle drapaczy nieba przemysłu XX 

   
   

    

   
    

         

      

wieku — robi wrażenie staruszki z zapiec- 
ka, która przespała sobie dobrą kopę lat. 

% * + 

Żeby nie zapomnieć o kartełach — słów 

    

kilka o cenach benzy czysta cena benzy- 
ny w hurcie, nieobciążona żadnym innym 
kosztem, prócz kosztu transportu do portów 
morskich wynosi obecnie okrągło 8 i jedną 
dziesiątą grosza za litr. 

U nas benzyna w pompach stacji benzy 
nowych kosztuje od 70 do 75 groszy, ezyli 
przeciętnie dziewięć razy więcej, niż cena, 
za którą na całym świecie można obecni 
nabyć dowolne iłości benzyny '(również $ 
naszej). Przyjmują, że koszta transportu do 
miejsc sprzedaży detalicznej, koszta handlo 
we sprzedaży i t. p. wyniosą około 15 groszy, 
a obecny podatek aństwowy 10 groszy na 
litrze — to benzyna w ponypach maksymał- 
nie winna kosztować 35 do 30 groszy. Cze- 
mu płacimy o 100 procent więcej, 

   
  

   

rytikacja w Polsce była zaniedabna, 
ż łuczynka, czy kopcącą lampą naf. 

zych gigantów 
. Dymiące niehygjeniczne ka 
ustąpią kolejom elektrycznym. 

śnie notujemy dwie wiadomości, kłó- 
! zują na możliwość poprawy w tej 

dziedzinie. Ministerstwo Przemysłu i Handlu 
opracowało już projekt ustawy © popierania 
elektryfikacji w Polsce. Projeki przewiduje 
całkowite zwolnienie nowopowstających elek 
trowni od wszelkich podatków na It 10, nie 
wyłączając podatku dochodowego, pod wa- 
runkiem, że nowe elektrownie zastosują s.ę 
do rządowego planu elektryfikacji kraja. 
Program elektryfikacji Połski został już 
Gpracowsny | ma być niebawem ogłoszony. 

8 - Leg 

Elekt 
a przec            
    

   
   

   

    
  

   
Kapitały brytyjski, franenski | niemiecki 

mają utworzyć wielką organizację finanse- 
wą tuelem przeprowadzenia elektryjikacji 
kolei żełaznych w Polsee, Rumunji, Portu- 
galji i Iraku. Konsorcjum ma składać się z 
40 proc. kapitału brytyjskiego, 40 proc. frau 
<uskiego i 20 proc. niemieckiego i posia- 
dać ma ogółem 17 miljardów franków fran 
cuskich. Stosownie do udziałów fabryki prze 
mysłowe powyższych kapitałów otrzymałyby 
zamówienia, które mają ożywić martwotę w tej dziedzinie, 

  

Kryzys dobrze dał się we znaki naszym 
spółdzielniom. Żeby wyreperować co się du, 
ewentualnie zastanowić się nad bieżącą sy 
luacją zbiera się dnia 26 listopada w War- 
szawie doraczny Sejmik Związku Spółdzielni 
Polskieh. 

CZANG. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
2 WARSZAWA (Pat). Landyn 29.23—29,09 
Nowy York 8,918 — 8,898. Paryž 34,96 — 
34,87. Szwajcarja 171,70 —— 174,27, Berlin 
211,95. Tendencja niejednolita. 

Akcje: Bank Polski 90,50 — 89,59. Spiess 
28. Tendencja niejednolita. 
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O szybowcach 
Bezmiechowa, Ustjanowa, Polich- 

no, Grzegorzewo... Nazwy miejscowo- 
ści, o których coraz częściej czytamy 
w dziennikach. Proszę więc przyje- 
chać i zobaczyć co się tam dzieje. 

Jadę do Ustjanowej. Ze stacji ko- 
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i szybowaniu. 
wykornmje się właśnie loty na kafegor 
ję Ci że pilot, który poleciał teraz po- 
winier: żegłować równoległe do zbocza 
Kategorja € jest to najwyższy stepień 
pilota szybowcowego, jest to coś w ro- 
dzaju dyplomu uniwersyteckiego, po 

  

Start szybowca w pierwszej fazie. 

lejowej Ustrzyki Dołne jadę końmi na 
szybowisko, gdzie obecnie odbywa się 
kurs szybowcowy Aeroklubu Wileń- 
skiego. W powietrzu widać kilka ol- 
brzyimmich ptaków, które nie porusza- 
jąc skrzydłami. bezszelestnie „unoszą 
się w przestworzach”, Na dole grupa 
młodych ludzi, opalone twarze, wesoły 
gwar i gorączkowa praca. Właśnie 
przygotowują szybowiec do startu. U- 
stawiono go na wzgórzu pod wiatr. 
Trzymają za skrzydła. Jeden z ucz- 
niów przywiązuje linę ogon do wbitego 
w ziemię kołka. Na końcu u liny jest 
przymocowane specjalne urządzenie z 
hakiem, które pozwala w chwili słar- 
tu na zwolnienie ogona przez jedno po 
ciągnięcie za sznurek. Z przodu szy- 
bowca umieszczony jest hak, na który 
właśnie nakładają kółko amortyzatora 
czyli długiej liny gumowej. Kółko u- 
mocowane jest na środku liny. Za dwa 
końce jej chwyta po 6-ciu młodych lu 
dzi. Ustawiają się w ten sposób, że o- 
bie połowy liny są wyprostowane i 
tworzą ksztalt litery V. Na wierzchoł- 
ku kąta znajduje się szybowiec. N 
siodełku zajmuje miejsce pilot—uczeń 

  

  

"tuly profesorskie š 

Widoczni są ludzie, ciągnący linę. 

  

> tylko chyba „„ty- 
Takimi powagami 

w świecie szybowcowym są inż. Grze- 
szczyk lub p. Łopatniuk z Bezmiecho- 
wej. Są to wielcy wodzowie narodu 
szybowicieli, na których zwykły kate- 
gorjasz patrzy z podziwem. 

Aby móc żaglować trzeba ukoń- 
czyć przedszkole szybowcowe, polega- 
jące na wykonaniu wielkiej ilości 
„szurań* po ziemi, aby przyswoić so- 
bie umiejętność używania sterów, о- 
raz zachowania równowagi poprzecz- 
nej. Następnym etapem jest zrobienie 
kategorji A, to jest wykonanie kiłku- 
nastu lotów w linji prostej, trwających 
po około 30 sekund z dobrem lądowa 
niem. Przyrównać to można ze szkołą 
powszechną. „Szkołę śtednią* szbow 
cową można nazwać wykonanie wy- 
runków wymaganych przez kategorję 
B, polegających na umiejętności wy- 
konywania zwrotów, czyli wirażów i 
lądowania na wskazanem miejscu. — 
Dziękuję za uprzejme informacje i szu 
kam wzrokiem szybowca, który wzbił 
się w międzyczasie na wysokość kil- 

kudziesięcia merów i odbywał spacer 

którym następu; 

  

  

          

Moment odrywania się szybowca od ziemi przy starcie. 

przywiązuje się specjalnym pasem do 
siedzenia, opiera nogi na ruchomym 
orczyku, lewą ręką trzyma się za sio- 
dełko, a prawą chwyła drążek sterowy 
Kilka niewielkich ruchów drążka, 

przyczem poruszają się wszystkie ste- 
ry i piłot jest pewny, że stery działają 

prawidłowo. 

„Ogon gotów — „gotow“. „Liny 
gotowe?“ — „gotowe“. „Naciągač!“ — 
łudzie znajdujący się przy końcach li- 
ny, idąc, naciągają ją. Po ujściu kilku 
kroków, następuje komenda „biegiem 
aż wreszcie „puść*!!! 

Szybowiec wolno posuwa się po 
ziemi, jakby się wahał, co ma robić, 
by po chwili, przyspieszając swój bieg 
oderwać się cd ziemi i „wystrzelić w 
powietrze jak z procy. Rzeczywiście, 
urządzenie przypomina procę czy też 
katapultę gwnową, z jakiej niejedne- 
mu z nas za młodu zdarzało się wybić 
szybę u okien sąsiada. ,„Zanadlo ścią- 
ga na siebie* — słyszę obok fachową 
uwagę. Zwracam się więc do „fachów 
ca* z pytaniami i dowiaduję się, że 

  

      

JO - 
Ucieczka od ogólnego kryzysu, od 

klęski bezrobocia, od konfliktu na 
Wschodzie, od konferencyj rozbroje - 

* niowych, od Hitlera, od Mussoliniego, 
od piatiletki i dumpingu, od krakania 
na temat nowej wojny, od morowego 
powietrza i głodu; lekarstwem na zmę 
czenie i neurastenję, na spleen, na nie 
powodzenie w grze czy w miłości, na- 
wet na niestrawność: jest „jo-jo'... 
„Kto jeszcze nie ma swego jo-jo?* wo 
łają troskliwie sprzedawcy na rogach 
wszystkich ulic w każdem prawie mie 
ście świata. „Jo-jo, które uśmierza, 
łagodzi, usypia, wraca nam sielskie i 
anielskie lata dzieciństwa. Ale już 
prawie wszyscy mają swoje „jo-jo. 
„W Paryżu jeden samochód wypada 
na 16 mieszkańców, ale jedno jo-jo 
na czterech. 

" Może Wilnianie już wiedzą, a mo- 
że jeszcze nie wiedzą, co to jest „„jo-jo* 
To nie jest narkotyk, ani pigułki, ani 
nowy środek nasenny, ani papierosy. 
To nie jest nowa gra w karty, ani 
loterja, ani taniec, ani sport. To nie 
gazela i nie mydło, Jo-jo nie ma nic 
wspólnego z lampą kwarcową, radjem 
czy kinem, przynajmniej narazie. Jo- 
jo jest rzeczą od tego wszystkiego 
ważniejszą, jest rzeczą, której nam 
było strasznie brak w osatnich latach 
jo-jo jest poprostu zabawką. Zabawką 
uniwersalną: nie powstydził się nią 
bawić ani Stalin ani król angielski, 
pozatem zabawką najprostszą w świe 
cie i to, że jest najprostsza jest właś- 
nie rzeczą najważniejszą, W wieku 

  

  

wzdłuż wzgórza tam i  zpowrotem. 
Wrażenie dość niesamowite. Przyzwy- 
czailiśmy się do tego, że samolot po- 
rusza się bardzo szybko, a lotowi to- 

warzyszy warkot silnika. 

Tutaj łot odbywa się cicho i moż- 
na z dołu rozmawiać z pilotem. Lecąc 
na szybowcu. nawet ze znacznej wyso- 
kości słychać rozmowę i porykiwanie 
bydła na ziemi. Podczas lotów rekordo 
wych koledzy »odtr" -<wali na' du- 
chu lecącego, zachęcając 70 do wy 
trwałości. Widzę, że jeden z szybow- 
ców zniża się do lądowania. Ma wyłą- 
dować na określonem miejscu skąd od 
był się start. W ten sposób zaoszczę- 
dza się transportu szybowca z miejs- 
ca lądowania na start. 

Maszyna zniża się dość wolno i kil 
kadziesiąt kroków od nas laduje. Po-* 
nieważ szybowce nie posiadają kół, 
a tylko płozę drewnianą. niema wv- 
biegu przy lądowaniu. Dlatego lądo- 
wać można prawie wszędzie bez nie- 
bezpieczeństwa przewrócenia się, czyli 
skapotowania, co tak często zdarza się 

JO. 
Paryž w listopadzie, 

XX-m, w wieku kiedy się maszyny 
rozhulały się na dobre i na pohybel rę 
kodzielnikom — świat oszałał z radoś- 
ci, kiedy się ukazał drewniany krążek 
z przyczepioną do niego nitką, czyli 
właśnie „jo-jo. Właściwie, to są 
dwa krążki złączone krótką osią, na 
którą nawija się sznurek. Czy można 
sobie wyobrazić coś bardziej proste- 
go? Taką zabawkę mógł przecie so- 
bie zmajstrować już Adam w raju. 
Nic o tem nie wiemy, ale jeśli sobie 
pozwolić na pewną przenośnię, to 
istotnie, nasi pierwsi rodzice wymy- 
Ślili na wygnaniu na pocieszenie, pe- 
wną grę tak samo prymitywną i głu- 
pią jak jo-jo; grę, która przetrwała w 
formie niezmienionej do dziś dnia i 
dopiero Boy chce w tem pewne rze- 
czy „ułepszyć* powołując się na roz- 
wój nauki ; rozumu. 

Chętnie się wierzy w starożytność 
tej zabawki. W prostocie swej i na- 
iwności zawiera wyraźny symbol po- 
cieszenia, którego ludzie zawsze szu- 
kali. Podobno na wazach greckich od 
naleziono rysunki „jo-jo* i nie było- 
by w tem nic dziwnego. Historja, a 
raczej historycy nie lubią „glupstw“, 
dlatego nie wiadomo, czy w przecią- 
gu następnych stuleci ludzie sobie 
„jo-jo* przypominali; ale już znaleźli 
dokumenty i rysunki, potwierdzające 
istnienie tej zabawki w końcu wieku 
XVIII-go. Bawili się nią z początku 
emigranci francuscy. w mieście Ko- 
blenz, a za czasów restauracji bawił 
się tem cały Paryż. Jo-jo nazywało się 

Rząd, parlament 
i społeczeństwo. 

Odczyt posła dr. Brokowskiego 
w ZPOK. 

Ostatni czwartek dyskusyjny ZPOK. zgro- 

madził przeszło czterdzieści osób na odczy- 
cie dr. posła Brokowskiego pod tytułem: 

„Rząd, parlament i społeczeństwo”. 

Rząd, parlament i społeczeństwo sa to 

trzy kapitalne elementy naszej państwowoś- 

ci. Rządy pomajowe są rządami ideowo 

„zwartymi i stałymi, w tych rządach zmienia: 

ją się ludzie a nie idee i metody, a więc 

dziisejsze zmiany mają charakter czysto per 

sonalny. Nasz rząd nie jest ani faszystowski 

ani oligarchiczny jak w Bolszewji, ale wyni- 

kły z istotnej potrzeby chwili. 

Co do parlamentu to dokonany został 
wielki wysiłek do skonstruowania opinji for 
malnej. Dawniej parlament miał do wszyst 
kich spraw podejście egoistyczne, grupowe, 
każda grupa (partja) starała się coś dla sie 
bie otrzymać. I wówczas powstała myśl stwo 
rzeni takiej grupy, klóraby miała jedynie na 
«clu dobro całego państwa. Klub BBWR nie 
może tak przemawiać do mas jak PPS, Na 
rodowa D: kracja i inne ugrupowania ope 
zycyjne na inych płaszczyznach społecsznych 
gdyż dbając o dobro państwa nie może schle 
biać żadnym partjom, lecz musi ręka w rękę 

z rządem budować mocarstwa potęgę naszej 
państwowości. Doniosłe znaczenie ma to, że 
Klub BBWIR ma większość w parlamencie, 

co pozwała rządowi na ciągłość pracy, 

  

  

     

      

   
  

  

Trzecim elementem naszej współczesnoś- 
ci jest społeczeństwo. Obecnie trudno ująć 
psychikę społczeństw, gdyż jest mozajką, ©- 
pinja społeczna dopiero się formuje, dopie 
ro uczymy się żyć życiem zbiorowem. Or- 
ganizacja psucia idzie z wielką łatwości: 
orgamizacja stworzenia czegoś dobrego id 
z wielkim trudem, to też musimy dołożyć 
wszelkich starań aby zorganizować życie i 
opinje społeczne, gdyż jest to bezwzględną 
koniecznością. 

Rząd organizuje to co dla naszego życia 
państwowego jest potrzebne. Prace parla- 
mentu ograniczają się do budżetowania i da- 
nia państwu odpowiednich ustaw. Narazie 
ustawy te nie są doceniane przez społeczeń- 
stwo, dopiero kiedy masze życie zbiorowe bę 
dzi zorganizowane to społeczeństwo dojrzejo 
do tych ustaw. 

Z czynników zewnętrznych mających naj 
ważniejsze znaczenie dla naszego państwa 
jest: zagadnienie rozbrojenia i rezultaty wy- 
borów w Ameryce. Obecna sytuacja w Euro- 
pie jest wynikiem błędu Koalicji nie wy 
skania zwycięstwa, błędy historyczne mszczą 

się. W tym momencie gdy otoczeni jesteśmy 
roztopioną lawą namiętności i apetytów od 
rządu, od parlamentu i od społeczeństwa wy 
maganem jest, zwartość woli, wyrobienie i 
opanowanie. ŻE 

Żądaniem obozu prorządowego jest real- 
na praca dla dobra państwa, suma dobrze 
wykonanych wysiłków jest bogactwem pań- 
stwa. Kobiety mają w pracy cenne wałory* 
intuicje, sumienność i dokładność, to też pra 
łegent zwraca się do wszelkich poczynań 
ZPOK ze szczerem uznaniem, życzy Związko- 
wi pomyślnego realizowania rozpoczętej pra 
cy oddziaływania na masy, dążenia do upo- 
rządkowania życia zbiorowego i przez odpo- 
wiedmie wychowanie mas zwiększenia licz- 
by luldzi twórczych. 

» Wreszcie dr. Brokowski proponuje by 
rzucić myśl, zorganizowania konkursu spra: 
wności umysłowej i społecznej tak jak są О- 
becnie konkursy sprawności fizycznej. 

Zoija Kalicińska. 

   

    

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

POWÓD AEP SSSR NSS 
z samolotami przy lądowaniu poza lo- 
tniskiem. Przy lotach na kategorje A 
i B, ląduje się na dole, a wtedy należy 
szybowiec przetransportować na miej: 
sce startu, Dokonywa się tego zwykle 

.przy pomocy konia, zaprzęgniętego do 
szybowca, pod który podkłada się spe- 
cjałne wózki dwukołowe. 

W październiku dzień krótki. 
Zmierzch zapada wcześnie. Pokolei 
wszystkie szybowce wylądowały i zo- 
stały umieszczone w hangarze, a człon 
kowie kursu udałi się do mieszkań w 
chatach wiejskich na wieczerzę weso- 
ło opowiadając sobie przygody dnia 
dzisiejszego. Wyjechałem z przeświad- 
czeniem, że szybownictwo jest to sport 
miły, pełny wrażeń i wyrabiający tę- 
żyznę fizyczną i duchową. 

Bronisław Zakrzewski. 

wtedy „em'grette“. Beaumarchais w 
„Weselu Figara“ całę scenę tej zabaw 
ce poświęca. „Komu jest to potrzeb- 
ne?* pyta sędzia Brido'son. „Jest to 
szlachelna gra, która usuwa zmęcze- 
nie myśli* odpowiada Bartholo, A Fi 
garo złośliwie dodał: „Jest to ulub'o- 
na gra narodu, który kocha swobodę 
i wszędzie wsadza swój nos*. 

W obecnej chwili — niema jeszcze 
roku od ponownego zjawienia się uro 
czej zabawki. A już lekcje gry w „jo- 
jo* nadają radjostacje, drukują gaze- 
ty, a nawet wydano specjalną broszu- 
rę z rysunkami i fotografjami. Każdy 
kraj cywilizowany i każda stolica ma 
już swoich mistrzów gry w „jo-jo i 

międzynarodowe zawody lada dzień 
zostaną ogłoszone. W music-hollach, 
cyrkach i kabaretach numer „„jo-jo* 
już stale figuruje w programie, a pe- 
wien sławny malarz już namalował 
chłopca z „jo-jo i są już totogralje 
tego obrazu do sprzedania w każdym 
sklepie z pocztówkami, a sam obraz 
kupiono do Ameryki. Jest już wale 
„jo-jo“ į one-step „jo-jo“ i makaron 
a la „jo-jo“ i dyskretne šrodki apte- 
czne „jo-jo“. Tysiące ludzi žyje juž > 
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Katastrofa przy ul. Krochmainej w Warszawie. 

Straszliwa katastrofa, która zdarzyła Się 
w niedzielę rano przy ul. Krochmalnė) 
wstrząsnęła głęboko mieszkańcami stolicy 

ale rozeszła się szerokiem echem po cał 
Polsce, 

Z pod gruzów zwalonej ściany browaru 
Haberbusch i Schiełe wydobyto 18 trupów. 

   

  

  
Z.4-ch ciężko rannych osób, przewiezionych 
do szpita osoby zinarły. 

lustr. nasza przedstawia usuwanie gru 
zów. Na ścianie widoczne są ślady zniszczo- 
nego budynku, który stat się grobem kilku- 
mastu osób. 

  

   

ROŻYCAMI PRZEZ PRASĘ 
Żerujące kapitały. 

„Kurjer Łódzki*: W związku 7 
wypowiedzeniem pracy przez najwięk 
sze na kontynencie zakłady włókien 
n'eze Scheibera i Grohmana w Łodzi 
— firmę która ma ogromne znaczenie 
tak dla równości gospodarczej kraju, 
jak i dla przemysłu zagranicznego - - 
zaczynają obiegać pogłoski że przed- 
siębiorstwo ma przejść w ręce kapi- 
tału obcego, tak jak to się stało już 
z większością pakietów akcyj poważ- 
niejszych f.rm łódzkich. I mimo wszel 
kie „pro*, które można wysunąć za 
współpracę z obcym kapitałem trzeba 
stwierdzić że 

„u nas proces ten zazwyczaj kończy 'się 
tem, że inicjatywa oraz stan posiadania po 
pewnym czasie przechodzą również w obce 
ręce. Kapitał zagraniczny obejmuje zorgani- 
zowane już przez wiele łat doświadczenia, po 
stawione nieraz na wyżynach techniki war- 
sztaty pracy uzyskuje jednego z najtańszych 
i najlepszych robotników i prowadzi z twar- 
do wyciśniętymi zyskami produkcję, której 
nasi kapitaliści przy największych wysiłkacn 
nie byli w stane podołać. 

Jest w tem wszystkiem jakieś zasadnicze 
a groźne niedomaganie naszego systemu kre- 
dytowęgo, naszych możliwości gospodarki 
prywatnej”. 

Jakie są skutki takiego „prowa- 
dzenia przedsiębiorstwa z twrado wy- 
ciśniętemi zyskami* — świadczy Ży- 
rardów. Z przytoczonego wycinka 
podkreślamy ostatnie zdanie, tembar 
dziej, że pisze to organ zynajmniej 
nie „lewy“. | s 

TSS 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

— Rachunki Pani Domu w opracowania 
lzy Mandukowej. Warszawa 1932. 

Systematyczność w prowudzeniu hudżetu 

domowego, ogromnie pomaga do wybrnięcia 
w dzisiejszych ciężkich czasach z trudności 

prowadzenia domu, Wielką zasług kobiet, 

jest usilne staranie w prowadzeniu domu 

oszczędnie, a zarazem tak, by rodzina nie 

ucierpiała na zdrowiu, by „koniec z końcem" 
miesiąca się schodził i-nie było załegłości. 

Pomocą do osiągnięcia tych rezultatów jest 

książka rachunkowa p. Mandukowej jasno 
i praktycznie ułożona. 

  

  

Wszyscy bawią się w  „jo-joć i 
nikt się nie śmieje z bawiących. Na- 
około przekupnia, który zachwala 
swoje ,jo-jo'* — stoi zazwyczaj tłum 
cały. Wszyscy się przyglądają zręcz- 
nym ruchom z powagą, jakby nie cho 
dziło o zabawę, a o nowe sposoby 
walki z rakiem. W istocie rzeczy cho 
dzi o walkę, mianowicie a walkę ze 
smutkiem, o walkę z kłamstwem. W 

epidemicznem powodzeniu „jo-jo 
nie ma żadnego sekretu: poprostu lu 
dzie skrępowani tysiącem przepisów, 
granie i zakazów przypomnieli sobie, 
że mają jedno niekwestjonowane pra 
wo, prawo do głupiej zabawy, która 
nikomu nie szkodzi, prawo do nieszko 
dliwych głupstw, Bełtanie nogami czy 
kiwanie palcem w bucie jest rzeczą 
której nie należy się wstydzić. Bo w 
chwilach specjalnie ciężkich jak to 
zauważył pewien mędrzec, człowiek 
chętnie od wszystkiego ucieka j zmy- 
ka się od swych nianiek w tej ostat- 
niej cytadeli, w cytadeli głupstwa. 

„Jo-jo“ jest najestetyczniejszem 
rozwiązaniem tego pragnienia 
4 jego najlepszem ucieleśn'eniem. „Jo- 
jo“ nie uwłacza godności człowiek, 

  

„jo-jo i w knajpce, gdzie czasem „jo-jo tylko ujawnia jego dziedzic:- 
mam za co zjeść skromną kolację — "ną skłonność do zabawy, do śmiechu 
spotykam aż dwóch panów, którzy 
są z profesji, jak to mają zapisane w 
dowodzie osobistym -— handlarzami 
„jo-jo”. 

Znaczenie tej zabawki zrozumiały 
odrazu biura reklamowe i co energi 
czniejsze firmy. Ten towar idzie naj- 
lepiej, do którego dodaje się jako pre. 
mję „jo-jo*. Kupując pastę do zębów 
funt masła, kapelusz, albo konia — 
wszędzie dostajesz „jo-jo na doda- 
tek, 

  

z niczego, ukazuje w nim duszę dziec. 
ka. 

„Jo-jo* łrzyma się w ręku, przy- 
czem sznurek jest zawinięty na о5 
krążka, a koniec sznurka przyczep'a 
się do palca. Teraz puszcza się krążek 
wdół, przed siebie, albo w górę, ,jo- 
jo się rozwija, ale o dziwo: i tu wła- 
śnie tkwi genjalność tej zabawki, krą 
żek na tym samym sznurku wraca 
potulnie i szybko do ręki, jak piesek, 
któremu się woła „do nogi*, Powta- 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wiełki na Pohulanee dziś 10-go 

ń jutro 20-go bm. o godz. 8-ej graznakomitą 
sztukę Shawa „Zbyt prawdziwe, aby było 
dobre”. — Jest to jakby rewja werwy, inte- 
ligencji, chwilami mądrości, czasem uczucia 
— pełna oforyzmów, doweipów, obserwacji, 
— rewja na temat niemal wszystkich proble 
mów współczesnych. Sytuacje pełne są zaba - 
wnych zwrotów i komicznych scen. Autor 
jest czarodziejskim magikiem, który z naj- 
poważniejszej kwestji i majsmutniejszej my- 
Śli potrafi stworzyć barwną rakietę wspa- 
niałego dowcipu. To też. widownia bawi się 
doskonale, oklaskując równocześnie autora, 
reżysera, dekoratora i znakomitych wykonaw 
ców z pp.: Niedźwiecką, Boneckim i Szpa 
kiewiczem na czele. 

— Niezwykłe Święto Dzieci — będzie 
niem niedzielna (20 b. m.) popołudniówka 
(godz. 4-ta po poł.) efektownej bajki Maeter- 
lincka „iNebieski ptak”. 

— Ostatnie występy gościnne Jana Bone- 
ckiego. Znakomity artysta teatrów warszaw- 
skich wkrótce pożegna Wiłno. Na liczne pro 
śby publiczności, zgodził się zagrać jeszcze 
dwa razy (dziś, 19 bm. i jutro 20 bm. w szłu 
<e „Zbyt prawdziwe, aby było dobre", rotę 
„szregowca Miika*, którą jak przynała cała 
prasa, zaliczyć może do swych najwspania!- 

szych kreacyj. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP w Wililnie gra dziś tryskającą 
humorem komedjo-farsę „Roxy* w Słonimie. 
Jutro 20 bm. na żądanie publiczności słonira 
skiej Teatr Objazdowy da drugie przedsta- 
wienie tej sztuki, w tem samem mieście, a 
21 bm. zawita do Łunińca, 22 bm. do Pińska 

— Tatr Muzyczny „Lutnia*, — Ostatnie 
występy Elny Gistedt. Przedstawienia popu- 
larne po cenach zniżonych. Dziś po raz ostat 
ni „Księżniczka czardasza* z udziałem Е. 
Gistedt (ceny zniżone). Jutro niedziela dn. 
20 bm. dwa przedstawienia: po poł. o godz. 
4-ej „Krysia leśniczanka*, wieczorem o godz. 
8 m. 15 „Wiktorja i jej huzar“ (Na ob: 
przedstawienia ceny zniżonej. Przypomnieć 
należy, że „Krysia teśniczanka”* — jest do- 
stępną dla młodzieży. 

— Dziś już gra Bolesław Kon, „fenomen 
artystyczny” „urodzony pianista" — według 
najpoważniejszych głosów krytyki stołeczn=j. 

obdarzony pierwszorzędnym talentem i naj- 

wybitniejszemi warunkami wirtuozowskiem”, 
laureat polski ostatniego Koukursu Szępe 
nowskiego w Warszawie. 

Program recitalu oryginalny i rzadko wy 
konywany. Koncert odbędzie się w sali Kon- 
serwatorjum (Wftelka 47). Początek o god. 

8-ej wiecz. punktualnie. Pozostałe bilety na 
bywać można w kasie Konserwatorjum (Koń- 

ska 1) od godz. 6 ej wiecz. 

      

  

rzam: krążek i sznurek, żadnych gu- 

mek, żadnych sprężynek. Szczyt pro- 
stoty, a radość z tego wynika ogroin- 
na i ochota powtarzania .tego triku 

w nieskończoność. 

„Jo-jo“ jest zabawką dla — заг- 

szych. Nie widziałem dzieci, któreby 
się tem bawiły. Dla dzieci naszego 
stulecia jest „jo-jo“ za proste, zbyt ja 
dnostajne poprostu nudne. Dopiera 
człowiek starszy, na którego nerwach 

już od szeregu lat cywilizacja wygry- 
wa kakofonja hałasu — ten dopiero 
potrafił zrozumieć czar i olśnić zba- 
wienne działanie „jo-jo*. Wszystko 
się naokoło nas uwzięło, żeby nas nie 

pokoić i dręczyć; biorąc na 10 minut 
„jo-jo“ do ręki, pokazujemy temu 
wszystkiemu figę — „jo-jo pozwała 
nam zapomnieć, nie myśleć, W dzia- 
łaniu swem na nerwy i umysł — „jo- 

jo* przypomina bełtanie nogami ale 
kiedy to ostatnie wymaga pewnych 
urządzeń technicznych: wysokiego 
siedzenia i przestrzeni pod nogami. a 
także nie jest przyjęte w pewnych sy- 
tuacjach — „jo-jo“ może być zastoso 
wane wszędzie i zawsze. 

Dużo jest zabawek na świecie, któ 
re wymyślono. aby człowiek się nie 

martwił i nie myślał zawiele o śmier- 
ci. Żadna nie była i nie jest doskona- 

łą, prócz „jo-jo. Największą wadą 
każdej z nich jest zawiłość i wąski za 
kres działania. Czy się wymieni sza- 
chy, grę w kości, ruletę czy wojnę -— 
w każdą z tych zabaw wtargnął ro- 
zum, kombincje, metody, zdolności, 
krytyka, technika i kapitał. A wtarg- 

nąwszy — rozbudziły namiętności, 

mękę, cierpienia, wykopały bruzdy i 
przepaści między ludźmi, zamiast łą- 

czyć — dzieliły; dusiły istotę zabawy 

   

Jaś i Staś. 
Rozsiedli się wygodnie w fo 

  

siach. Palili. 

Staś puszczał bezmyślnie kółka, Jaś myślał. 

— Wiiesz! — wrzasnął Jaś, wyciągając rę- 

kę do stasiowego nosa. — Wiesz, jak mi Bóg 

miły — zapomniałem o tobie. No, jak Boga 

kocham, zapomniałem. A durny ze mnie ieb! 

A to idjota. 

— Ale co? Co? Gada 

miem. Żeś durny łeb, idjota, to dawao wie- 

działem... 

  

bo nic nie rozu- 

  

— Tak, widzisz... A chamski ze maie łeb. 

Wszedłbyś do zarządu... do nowego zarządu. 

— Do jakiego? Co? Gadaj. Nie cię nie 

rozumiem.. 

— A bodajcie w piekle toczyli!.. Ot pa- 
ientowany id 

Palcem wskazującym prawej ręki pukał 

się w czoło. Szukał myśłh. Oczy wytrzeszczył 

na Stasia 

— Kto? fa idjota? 

Ja!! — . 

„Nie! » wiesz o co się rozchodzi. 

Wiidzisz... wczoraj wieczorem zebrało się to- 

warzystwo, z kiłku wysoko stojących osobi- 

stości i... i mnie i... postanowiliśmy założyć 

nową „Łigę”*. Ligę! — rozumiesz? 

  

  

Pateniowany? Kto? 

   

   

  

— Ligę? A co to ma być za potwór? 

— E, potwór. Głupi jesteś. To będzie „Li- 

ga samowystarczalności”, 

— No, to przecież jest! 

Nie, niema. Takiej niema. Nawet jeśliby 

była, to nie taka. To będzie „Liga samowy- 

starczalność słów pols “Po nie, co? 

— Tak. Ale nie nie kapuję. Co to ma być? 

Co ona będzie robić? — pytał, śmiejąc się 

jak dziecko 

— No, teraz to ty jesteś głupi! Osioł! Li—- 

ga %a-mowy-star-czal-nośsci słów pol skich! 

Rozumiesz?! Nam, to znaczy tej Fidze — cho 

dzi o walkę — uniósł się; prawą rękę, z mto- 

cno zaciśniętą pięścią wyciągnął do góry; 

w lewej gniótł papierosa — z napływem do 

pisowni połskiej słów obcych, które, łatwo 

przyjmując się — zagłuszają polskie słowo. 

Rozumiesz? 

Staś kiwał głową. Zaczynał rozumieć. 

— Bo, naprzy! — weź pod uwagę. 

My wczoraj to wzięliśmy. No.. restauracje 

Potrawy! iPatrz, wszystko nazywa się nie po 

polsku... To skandal! To okropność! 

Jaś zapalił się. 

— To zabójczet.. E 

— Tak. To, to słusznie, Masz rację — 

przyznał Staś — szkoda żeś mnie nie wcią- 

gnął do tej ligi. 

— Wiłaśniel o to idzie! Ale jakoś da się 

zrobić. Co, czy nie piękne zadanie? Czy nie 

zaszczytne stanowisko w spoleczeūstwie?... 

— O, tak. Wspanialet... 

— No, widzisz! Przekonałem cię. Słuchaj. 

Powiedz, że.. no.. no... że byle.. pieprz i to 

nazywa się turecki. 

Skandal! Okropność. A słownik tych wy- 

razów jest bogaty. Bogaty... 

Papieros wrzucił do popielniczki i rozło- 

żył lewą dłoń. Liczył palce. 

  

     

  

  

śledź. 
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Niemcy się wyludniają. 

KRÓLEWIEC, (Pat). Problem ustawiezne- 

go zmieįszenia się przyrostu ludności w 

Niemczech jest €oraz częściej poruszany na 

łamach prasy niemieekfej. Obeenie jeden 

z wiełkieh dzienników wsehodnio-pruskieh 

„Koenigsberger Hariungsehe Ztg.* przynosi 

w tej sprawie dłuższy artykuł. Przyrest lu- 

dności w Nłemczech zmniejsza się gwałtow 

nie. Przed 20 laty nadwyżka urodzin nad 

zgenami wynosiła rocznie ckoło 800—900 ty 

sięcy, w roku 1931 wynosiła zaledwie 300 

tysięcy. Obecnie Niemcy są narodem, posia: 

dającym najmniejszy przyrost ludności w 

Europie. Kwestja przyrostu zaludnienia w 
Niemczech przedstawia się jeszcze nieko- 
rzystniej, skore uwzględni się skład ludnoś- 
ei według wiekń. O ile przyrost załudnienia 
będzie się utrzymywał na dotychezasowym 
poziomie nastąpi zjawisko wyłudniania się 
Rzeszy. W| roku 1950 ludność Niemiec wy- 
nosić będzie około 67 miljicnów, u w roku 
2060 — 47 miljonów. 

PUOBI SSE ITS STS 

Dr. med. A. Perewozski 
CHOROBY WEWNĘTRZNE 

Wilno, Jagiellońska 16, m, 3, tel. 18-15 

Przyjmuje od 8—9 r i 4—6 pp. 

w samym zarodku. Dłatego proste i 

głupie „jo-jo* zwyciężyło. Dlatego 
właśnie że szalenie proste i szalenie 
głupie. W wieku skomplikowanych 

zagadnień oddaliśmy serce krążkowi 

z nitką, wierząc, że w tem jest nasz 

ostatni ratunek. ,„Jo-jo* nie głosi idei 

takich czy innych, nie namawia do 

zła ani dobra, nie daje szczęścia, ale 

też go nie obiecuje. I w tem tkwi je- 

go znakomita przewaga nad resztą 
rzeczy, które kiedykolwiek zaintereso 
wały człowieka. Każda z nich przynio 
sła masę rozczarowań, „jo-jo — ża- 

dnego. ,„Jo-jo* nie oszukuje, powta- 

rzam: nie daje szczęścia, ale go też 
nie obiecuje. 

„„Jo-jo“ jest nie tylko ucieczką 
od trosk, pocieszeniem. Z łatwością 
odnajdziemy w niewinnej zabawie 
głośny protest, wyzwanie, odpowiedź 
starym mędrcom gubiącym się w to- 

orjach jak świat urządzić żeby 4 fa 

brykant armat był bardzo syty i zwy- 
kły obywatel nie głodny. I działalność 

fabrykanta broni i innych panów 

świata polega na denerwowaniu ma- 

luczkich, na wymyślaniu rozmaitych 

takich zbawek, któreby niosły za sobą” 
zamieszanie ji kłamstwo. Ale malucz- 
ki teraz z uwagą zaczął targać za 

sznurek tak, żeby krążek podnosił się 
i opadał, podnosił się i opadał i to mu 
może wrócić równowagę ducha, zdro 

we spojrzenie na rzeczy, na świat. Np. 
wiadomości z gazet inne rzeczy 
opowiadają temu, kto się bawi w „jo- 

jo“. Czytając o dyskusji na temat 

zbrojeń, gracz w „jo-jo* wybucha 
śmiechem, nie oburza go żądanie Nie 
miec równości w zbrojeniach, gdyż 
zrozumie że za tem stoi nie naród, 
tylko Krupp, Schneider, Creusot, Sko- 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJ 
Napad stada wilków na zaścianek. 

We środę rano do zaścianka Tułowieze 

w rejonie Iwieńea wdarło się kilkanaście 
wilków, które porwały z obór około 15 tzt. 
różnego żywego inwentarza. W zarządzonym 

pościgu zastrzełono 1 wilka. Wpobližu tegoż 
zaścianka wilki rozszarpały kouła naležaee- 
go d Kazimierza Słańkowa. 

A 

Kowalczuki. 

  

   
      

  

   

  

(pow. 
z inicj ъ mie jsco 
Związku Strzel: 0, 70г 
stał kurs oświatowy dokształca Ц 
ków Związku Strzeleckiego, Na kurs uczę 
azcza 29 osób. Wykłady odbywają się 2 sa 
zy tygodniowo, wieczorami. Kurs prowadzi 
p. W$. Igliński, kierownik szkoły przy pono 
ey p. Br. Malinowskiej. 

Jaszuny. 
W rocznicę wyzwolin Ojczyzny. 

      

    

    

  

ku Strzeleckiego przy 
: K. w zapadlej wsi Podba 

izował w ubiegłą niedzielę obchód 
odzyskania podległości. Webe: 
całej wioski p. Anioni Skowron 

  

   

  

wygłosił odczyt n. t. „Di o czejmy dzień     

    

     

  

11 Hstopada* a ob. pulonis i cb 
Jan Czepulo i „ob, jtkiewicz de 
klamowali okolicznościowe wiersze „Roczni- 

jczyzno*. Skromny 
„łeszcze Polska nie 

  

Stan zdrowotny 
na Wileńszczyźnie. 

  

   w ubiegłym tygodniu na terenie Wileńszczy- 
zny zanotował następujące choroby zakaźne: 

sty 4 (1 zgon), płoni- 
6, krztusiec 2 

  

   

    

    

  

   

  

„ notowa 
ne horowań w pow 
dziś notowano kiikanaś- 

cie wypadków tyfusu na terenie 
m, Wilna. 

   

      

K. U R J. E. R 

Komunikat Dyr. P.K.P. 
w sprawie przejazdu przez 

most na Niemnie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wiilnie podaje do wiadomości, że z powo- 

du zamknięcia dła ruchu pociągów mostu 
twobec odbudowy! przez rz emen między 
stacjami Niemen—'Nowojelnia poc. Nr. 311 
łodchodzący z W o godz. 7 m. 00) i por. 

Nr. 314 przyby y do Wiłna o godz. tl 

  

   

    

  

   
    

    

   

     

    

    

   

      

ro. 15) w 24 Hstopada, oraz poc. 

Nr. 313 + z Wilna o godz. 18 
. 50) 1 Nr. 312 (przy do Wi! 

m. 05) w dniu 22 Fstopada 
średnio tylko do mosłu na rz. 

gdzie podróżni przybywające tenu 
ami będą przeprowadzeni w celu prze 

ję mostu do drugiej 

pecjalnie urządzone 

        

na drugą 5 
szego poc. Nr. # Ų 
odejdzie od miejsca prze- 

oło 35 m. i przyj: 

em około 17 ni. 
i 24 listopada odej 

a z opóźnieniem 

  

      
    

     
   

  

       

        

siadania 7 © & 
dzie do Wilna 2 opė 
poc. Nr. 311 w dz. 22 
dzie od miejsca pr: 

     

  

     

około m. i przy co Baranowicz 7 
opóźnieniem około 40 min. i do Łunińca 
okołc mim. poc. Nr. 313 w dn. 22 i      

  

odejdzie od m dania z op 
niem około 45 m. 

em oko i 
odejdzie od miejsca przesiadania 

ożnieniem okolo 35 min. i przyjdzie dv 
2 opėžnienžem okoto 15 mėn. 

          

  

Arluki muszą odpokutowac. 
Dnia 18 listopadu rb. w Sądzie Apelacyj- 

mym w Wiłnie zapadł wyrok w sprawie ro?- 
poznawanej па posiedzeniu pubłicznem dnia 
14 i 25 listopada rb. 

  

Rozprawa była skutkiem skargi apelacyj 
nej od wyroku Sądu Okręgowego w Wfłni 
„z dnia 13 maja 1932 roku przez: 

  

1) Szepseła, syna Izaaka Arluk, łat 36. 

mieszkańca m. Wilna, 2) Morducha, syna Iza 

aka Arluka, lat 41, mieszkańca m. Wilna, Si 

„Józefa, syna Szułima Brytana, lat 45, miesz 

Kkańca m. Wilna, 4) Hirsza, syna Morducha 

Krasnera, lat 43, mieszkańce m. Wilna, 5) 

Srlomę, syna Berka Goldberga, lat 25, miesz 

kańca m. Wilna, 6) Konstantego iSenkiewi- 

"cza, zbiegłego strażnika Urzędu Celnego w 

Wiilnie, 7) Jakóba, syna Mendła Ettingina, 
łat 34, mieszkańca m. Warszawy, 8) Hube: 

Meyera „mieszkańca m. Warszawy, którzy 
wyrokiem Sądu Okręgowego zostali skazan 

aa b. wysokie kary ża przemył towarów 

jprzez granicę polsko-łotewską. 

  

O CO OBWINIENI? 

Poszczególne pozycje wyroku Sądu Okrę- 

ggowego wymieniają że oskarżeni po uprzed 
„miem porozumieniu się wprowadzili z zagra: 

micy ma obszar państwa polskiego towary bez 
zezwolenia właściwej władzy i bez uiszcze- 
snia należności celnych, a mianowicie: 

Sz. Arluk, M. Arluk i J. Brytan 18. VIII 

1927 r. 297,6 kg netto skórek futrzanych nie 
«iiściwszy należności eelnych w kwocie 2.216 
zł. 86 gr., 3. IX 1927 r. 81 kg netto skórek 
futrzanych nie uišciwszy należności cełnych 

w kwocie 2.055 zł. 60 gr., 28. IX 1927 roku 

1197 kg netto skórek futrzanych nie uiš 

szy należności celnych w kwocie 1.197 zł., 

*6, XII 1927 r. 1021,37 kg netto skórek futrza 
mych nie uiściwszy należności cełnych w kwo 
«cie 7.442 zł. 80 gr., 5. I 1928 r. 193 kg netto 
skórek futrzanych nie uiściwszy należności 

<celnych w kwocie 193 2. * 

Sz. Arluk i M. Arluk 5. 1Х 1927 r. 139,2 

kg netlo skórek futrzanych nie uśściwszy na 

deżności celnych w kwocie 4.661 zł. 55 gr., 

40. VIII 1927 r. 191 kg netto skórek futcza- 
mych nie uiściwszy nałeżności eelnych w kwa 

«cie 1.184 zł. 20 gr., 24. IX 1927 r. 214,3 kg 
metto skórek futrzanych nie uiściwszy nale- 
žnošci celnych w kwocie 1:711 zł 84 gr. 
30. IX 1927 r. 106,5 kg netto skórek futrza- 

snych nie uiściwszy należnośc: celnych w kwa 
<ie 1.734 zł. 10 gr., 12. I 1928 r. 288,5 kg no* 
%0 skórek futrzanych nie uiściwszy naležno 
ści celnych w kwocie 228 zł. 60 gr., 17. I 
1928 r. 231,61 kg netto skórek futrzanych nie 
miściwszy należności celnych w kwocie 231 
zł. 61 gr. 13. I, 1928 r. 64,68 kg netto skórek 

%utrzanych mie uiściwszy należności celnych 
-w kwocie 64 zł. 68 gr., 31. I 1928 r. 40,94 hg 
neto skórek futrzanych nie twszy nale 
=żności celnych w kwocie 1567 zł. 5 gr. 

Sz. Arluk, M. Arłuk, 4. „Ettiugin i K. 
"Saenkiewicz 14. XI 1928 r. 96,07 kg netto 
'«kanin jedwabnych nie uiśoiwszy należnośc. 
scelnych w kwocie 24.788 zł. 38 gr., 21. XI 
1928 r. 216,26 kg netto tkaajn jedwabnych 

nie uiściwszy należności cełnych w kwocie 
33.901 zł. 08 gr. 

Sz. Arluk, M. Arłuk, Sz. Goldberg i Hirsz 
Krasner 246,4 kg netto skórek futrzanych nie 

  

  

  

  

  

  

    

  

    

uiściwszy należności celnych w kwocie 7176 
zł. 51 gr. 

Sz. Arłuk, Mord 
ner 20. Vil 1927 r. 

  

sh Arluk i Hirsz Kras- 
104 kg netto skórek fu- 

nie uiściwszy należności celnych 
Jóez Brytan, natomiast, 3 września 

1927 r. i 4 stycznia 1928 r. przedstawił dwu 
krolnie rewidentom Urzędu Celnego w Wźl. 
nie jako autentyczne — fałszywe paszporty 

a to celem dokonania odprawy celnej bagażu 

  

     

WYMIAR KARY W: SĄDZIE OKRĘGOWYM 

Ponieważ nadużyć było w sumie 19-cie 
a oskarżonych 8-miu, przyczem przestępst- 
wa były popełniane łącznie, w różnych „kom 
binacjach* personalnych — więc rachunek 
ogólmy kar, danych przez wymiar sprawied- 
liwości był bardzo skomplikowany. 

Kary łączne zostały obliczone nie przez 
obejmowanie mniejszych przez większe (jak 
się to często zdarza) lecz przez zsumowanie 
arytmetyczne, WI jednym tylko wypadku (w 
stosunku do Brytana) zastosowano ten p'er- 
wszy (względniejszy dla przestępcy) sposób 
łączenia kar. 

W celu ustalenia ostatecznej wysokości 
ogólnych stawek grzywny i aresztu (wg! 
więzienia) należało stworzyć specjalną ta- 
belę. Nie reprodukujemy jej tu — podając 
tu tylko sumy w rachunku ostateczne. + 

Wiec dostali : 
Morduch Arluk — 669.269 zł kary z za- 

mianą na 9 lat i 1 mies. więizenia. Szepsel 
Arluk — 669.269 zł. kary z zamianą na 9 lat 
i 1 mies. więzienia. Ettingin — 492.596 zł. 
kary z zamianą na 3 lata więzienia. Szenkie- 
wicz -— 492.595 zł. kary z zamianą na 3 łata 
więzienia. Brytan — 64.8% zł. kary z zamia 
ną na 2 lata i 7 miesięcy więzienia i jeszcze 
ponadto 2 lata więzienia bez żadnej zamiany 
Кгазпег — 54.932 zł. kary z zamianą na 2 
lata więzitnia. Goldberg — 35.682 zł. kary z 
zamianą na I rok więzienia. : 

Meyer został uznany za osobę trzecią od- 
powiedzialną i naložono na niego odpowi>- 
dzialność matetrjalną za wymierzone skaza- 
nym Mordkowi Szepselowi Arlukom kary 
pieniężne i koszty postępowania. ‚ 

Z liczby dowodów rzeczowych postanow'o 
no: skórki królicze, wyprawione, zakwestio- 
nowane w sklepie Chaima Gelpeja i Hirśza 
Krasnera — zwrócić tymże Gelpejowi j Kra 
snerowi: dwie sztuki tkaniny jedwabnej (gra- 
natowc i seledynową) — skonfiskować na 
rzecąz Skarbu Państwa; cztery skrzynie dre- 
wniane zniszczyć, a pózostałe dowody rze- 
czowe pozostawić przy aktach sprawy. 

WYROK SĄDU APELACYJNEGO. 
Zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w 

stosunku do Hirsza Krasnera, Goldberga, 
Eitingina i Meyera oraz Sienkiewicza w częś 
si dotyczącej skazania tego ostatniego za 
wprowadzenie na obszar Państwa Polskiego 
w dniu 21 listopada 1928 r. nieoclonych tka- 
nin jedwabnych, jak również w stosunku 
do Józefa Brytana w części kwalifikacji 
prawnej użycia z autentyczne dwóch po- 
drobionych paszportów — wysokość kar za 
te przestępstwa i karę łączną za nie uchylić 
postanowiono. 

Krasnera, Goldberga, Ettingina i Szen- 
kiewicza (tego ostatniego tylkó z powyżej 
wymienionego zarzutu) uniewinniono. 

Meyera od odpowiedziałności materjał 
nej za wymienione innym oska nym kary 
piemiężne i koszta postępowania zwolniono 

i 118 

    

Brytana zakwalifikowano z art. 442 
K. K. z r. 1908 i za każdy artykuł s 
go ma zamknięcie w więzieniu na 6 
cy, którą to karę uznano za łączną z 
dwa przestępstwa i takową na zasadzie art. 
451 it. b. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczy 
pospolitej z dnia 21 października 1932 r 
darowano w całości. 

   

   

  

  

W pozostałych częściach zaskarżony wy 
rok Sądu Okręgowego utrzymano w mocy. 
tytułem opłaty sądowej za dwie instancje 
pobrano od skazanych: Szepszela i Mordu- 
cha Arłuka po 171234 złote, od Brytanu 
19,659 złotych i od Szenkiewicza 37.167 zł. 
oraz zasądzono od nich solidarnie wszystkie 

kcszta postępowania. 

  Mówiąc plastyczniej: uniewinniono: Kra 
snera, Goldberga, Ettingina, Szenkiewicza, 

skazano na karę łączną 6 miesięcy, którą 
to karę darowano ze względu na amnestję: 
Brytana, muszą zapła po 171,234 zł. wzgię 

dnie odpowiednią ilość miesię 
Sz. Arluk, M. Arluk, musi zapłacić 37 167 zł, 
względnie odpowiednią ilość miesięcy cd- 

siedzieć Sienkiewicz. 

    

OST. 

W sprawie rozłożenia na raty 

zaległości podatkowych. 

W. piątek wieczorem w lokału Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej odbyło się posiedzenie 

przedstawicieli wszystkich organizacyj go- 

spodarczych i kupieckich poświęcone отб 

wieniu szeregu zagadnień w związku. z pod 
jętą ostatnio przez władze skarbowe ener- 
giczną akcją ściągania zaległości podatkc- 
wych. Na posiedzeniu tem omawiany był sze 
roko projekt komasacji wszystkich zaległych 

podatków bądź to podatków komunalnych, 

świadczeń, społecznych oraz rozmaitych za- 
ległych podatków skarbowych w jedną sumę, 

z tem żeby zaległości te były spłacane w 

ciągu 10 lat. 

W wyniku obrad uchwalono zwrócić się 
do władz miarodajnych z propozycją 7a: 
twierdzenia i wprowadzenia w życie tego 
projektu. 

Pozatem postanowiono zwrócić się z me- 

morjałem do ministerstwa finansów z proś- 
bą o wydanie natychmiastowego zarządzenia 
o wstrzymaniu wszystkich wyznaczonych już 
egzekucyj przy ściąganiu zaległości podatko 

"wych zanim paląca ta sprawa nie zostanie 
załatwiona w myśl wysuniętego przez miej- 
scową Izbę Przemysłowo-Handlową projektu 
czy też w jakiejkołwiek innej drodze. 

Projekt Wtl. Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej przewiduje również skreślenie wszyst 
kich kar i odsetek za zwłokę przyczem przy 
spłacaniu zaległych podatków pobieranoby 
jedynie 2 i pół proc. kwartalnie. 

Postanowienia te mają doniosłe znacz 
nie dla życia gospodarczego naszego kraju 

da i Pilisen, międzynarodowa szajka 
%rólów śmierci. Na kongresach i w 
parlamentach zbyt zawile się rozma- 
wia, gdyby delegatom i posłom rozdać 
-.jo-jo* sprawę uprościłoby się ZA“ 
«znie. „Jo-jo* jest zabawką chesterto. 

mowskiego Oberona, bohatera z pięk- 
mej książki p. t. „Napoleon z Rotting 
Hill“. Czemże jeśli nie ,jo-jo* 
nałeży nazwać zachowanie się Obero- 
ma, kiedy go wyłosowano na króla? 
Stanął na czworakach i pokazał dełe- 

atom rządu głowę tuż obok najwsty- 
«dliwszej części ciała. W tem był ten 
sam sens co w ,,jo-ją*. Tak rozszerza- 
jąc to pojęcie, wiele w historji odnaj- 
«dziemy zdarzeń, gdzie sens gry w „jo 
jo* był motorem działania. Wymie- 

miając Adama i Ewę dałem początek 
—- dalej niech szukają inni. 

„do-jo” to protest przeciwko syste 

mom, mełodzie, przeciw proroctwom 

optymistów j pesymistów. Protest 
przeciwko mechanizacji i wynalaz- 
kom. Protest człowieka zmęczonego 

protest człowieka oszukanego. A mo- 
że się łatwo stać protestem człowieka 
któremu świat taki jaki jest przestaje 
się podobać. 

W zbliżeniu narodów ,„jo-jo* rea- 
lizuje więcej nadzieś niż drogie Olim- 
pjady i Genewska Liga. .„Jo-jo* nie da 
je się znacjonalizować, przywiązać do 
jakiejś partji tej czy innej. Nazwa tej 
zabawki przypomina bełkot dziecka i 
w tem też jest międzynarodowe zna- 
czenie. Przeciwko Lidze narodów i 
idei pokoju pracuje, jak powiedział 
Ś. p. Briand, zbyt wiele czynników, 
które są w tem zainteresowane, prze- 

dewszystkiem pióra dziennikarzy 
Pióra, które są wykonane z tej samej 
stali, co pocisk i armaty i za te same 

  

pieniądze. Przeciwko „jo-jo* do tej 
pory nie walczy nikt, „jo-jo“ trium- 
uje, przechodzi granice, zmniejsza 
nawet samą ziemię do wielkości krąż 
ka, zawieszonego na sznurku opatrz- 
ności. Jeśli będzie wojna, wystarczy 
rozdać żołnierzom obu stron „„jo-jo*, 
aby wojna się skończyła. 

Oto ile nadziei łączymy z ukaza- 
niem się „jo-jo i jego triumfalnym 
pochodem po Świecie. Ale czyż błęki- 
tu naszego opłymizmu nie zakryje 
żadna chmura? Niestety, tak. Dziś je- 
dno „jo-jo wypada na 4 mieszkań- 
ców Paryża, za tydzień będzie jedno 
na trzech, za 2 tygodnie jedno na 
dwóch , a potem wszyscy będą mieli 

„jo-jo i nie będzie nikogo, ktoby nie 
miał swego „jo-jo*, Okrzyk handla- 
rzy będzie leciał z ulic jak groch o 
ścianę. Gdyby ten stn rzeczy zatrzy- 
mać, kto wie, możeby szczęście, choć 
nie obiecane przez „jo-jo* — zstąpi- 
ło na ziemię. Ludzie grając w „jo-jo* 
zrozumieliby co to radość, uśmiech, 
słaliby się jak dzieci, starczyłoby im 
zapału na zniszczenie wszystkich bied 
które ludzkość trapią, od kryzysu po- 
cząwszy, na pluskwie kończąc. Tak 
byłoby, tak będzie jeśli ,„jo-jo'* pozo- 
stanie zabawką prostą i nieskompli- 
kowaną, jaką jest teraz. Ale, nie stety 
wiele jest danych, które w to wierzyć 
nie pozwalają. 

Z chwilą, kiedy wszyscy będą m'e- 

    

„li swoje „jo-jo*, cóż poczną fabrykan- 

ci „jo-jo*, handlarze „jo-jo* gazety 
poświęsone „jo-jo? i mistrze od gry 
w „jo-jo“? Znikną? Dadzą spokój? 
Nie. Założą potężne trusty i fabryki i 
zaczną „jo-jo* ulepszać technicznie 
Móówiąc na wiełkich afiszach o po- 
stępie i zdobyczach nauki, sfabryku- 

ja „jo-jo”, które gra i śpiewa, „„jo-jo* 
nakręcane kluczykiem; „jo-jo*, któ- 
rem można grać pod wodą; albo nie 
wyjmując ręki z kieszeni; „jo-jo* któ 

re będzie poruszane motorem, „„jo-jo* 
otwierane jak parasol, „jo-jo“ auto- 
matyczne; wreszcie fabrykanci broni 
wymyślą „jo-jo* strzelające i wtedy 
nastąpi koniec idylli. Wprawdzie bę- 
dą pracowały nowe fabryki, labora- 
torja i magazyny, miljon ludzi znaj- 
dzie pracę, ale „jo-jo zatraci swój 
sens najgłębszy, przestanie być „jo- 
jo”. Tem „jo-jo'* którego działanie po- 
lega na tem, że drewniany krążek. 
choć ucieka na sznurku, znowu do rę- 
ki wraca... Będzie to conajwyżej nowa 
zabawka dla kapryśnego dziecka jak 
wiele innych, ale starsi się tego wy- 
rzekną. Zacznie się nadprodukcja ule- 
pszonego ..jo-jo*. Zrodzi się znów tę- 
sknota do „.jo-jo** dawnego prostego I 
może nawet większa niż kiedykolwiek 
Może ludzie zechcą wszystko przeina- 
czyć pod hasłem „jo-jo*? Wtedy bę- 
dzie ogólny krach i bankructwo i mo- 
żemy, niechcącv jak przewiduje Wells 
wrócić do sposobu życia naszych pra- 
szczurów, to jest jaskiniowego, A to 

wszystko, dlatego, że w porę nie po- 
słuchamy ostatniego głosu naszego 
instynktu samozachowawczego, to 

jest: „jo-jo“. „Jo-jo“, którego genjal- 
ne dzialaniė polega na tem, že drew- 
n'any krąžek, choć ucieka na sznurku 
zaraz do ręki wraca... Wszystko je- 
dno, czy był puszczony w górę, przed 
siebie, czy w dół. 

Antoni Bohdziewiez. 

zań Ratas 

  

Ziemniaki na zimę dla bezrobotnych. 
Wojewódzki komitet do spraw bez 

robocia zakupił ostatnia 1 miljon ki 
logramów ziemniaków za cenę 43 tys. 
złotych i po zmagazynowaniu ich w 
k'łku punktach miasta przystąpił one 
gdaj do rozdawnytwa. Ziemniaki zo- 

stały nabyte na rynkach Wiłeńszczy- 
zny i są doskonałej jakości. Bezrobo- 
tni, zakwalifikowani przez specjalną 
komisję otrzymują na rodzinę, w za 
leżności od ilości osób, po 200—400 
kilogramów na czas całej zimy. 

Aresztowanie matki podrzucenego dziecka. 
Ofiara uwodzicieia w melinie złodziejskiej. 

W związku z ujawnieniem składnicy fał 
szywego bilonu w mieszkaniu Basi Kagan 0 
czem donosimy 1 ja 
śledcza 
mieśc 
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Między in 
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8 gdzie 
niemeidowań! 
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żydowskiego, gdzie urodziła niesiubne dzie 
Na zapytanie gdzie į jej dz o 

       

              

   

    

  

       

  

  

muru przy 
a na schodach Gmi 

ywej nr. 70 
dnia fa znaleziono R 
gminy Ż iej podrzutka, któ- 

      

   

talu T—wa „Toz”. 
» została upro- 

ko nie ran 

Nieszczęśliwą 

umieszczono w 
tłumaczy 

  

cstocka 
adzona i podrzuc 

imatkę skierowauo do trzeciego komisarjatu 

Halio! 

   

  

(WÓDKA, GORĄCA 
ZAKĄSKA 1 PIWO) 

Prosimy odwiedzić. 

dzono, że t 1 Dwosza Bialostos 
pochod. z m zka Zambrów pod 

t ono, # uściła ona jąc 4 w 

dniami wydz iožni szpitala 

a 

z|Halłlo! BIEG 1 zt. 
"5 | Každy powinien wiedzieė, že będąc w Wilnie možna smacznie, obficie i tanio zjeść 

2] wtko w „Nowej Gospodzie" przy ui Niemieckiej róg Trockiej 
= X & z „BAR AMERYKAŃSKI 
2 Obsługa szybka i grzeczna. 
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ZARZĄD 

  

SPORT. 
Wychowanie fizyczne w więzieniu. 

  

Wfadze więzienno w więzieniu w Kal- 

szu zaprowadziły od dłuższego czasu wie 

zienne drużyny sportowe, które znakomicie 

się rozwij 

  

   
ją. 

  

PIEŚCIARZE SZWECJI WALCZĄ 
Z POLSKĄ. 

Szwedzki Związek Bokserski ustalił już 
skład reprezentacji, która ma walczyć z Pol. 
ską w dniu 4 grudnia w Poznaniu, Obrona 
barw Szwecji została powierzona następu- 

jącym zawodnikom: Ljung, Anderson, Karl. 

son, Alquist, Eklund, Johscn, Sėderberg i 

Erikson. 

Asem drużyny szwedzkiej jest przedsta- 
wicieł wagi piórkowej Allan Karison wice- 
mistrz olimpijski. Oprócz niego mocnymi 
punktami zespołu szwedzkiego są: Alquist w. 
lekka i Sóderberg w. półciężka. 

Po spotkaniu w Poznaniu Szwedzi roze 
grają jeszcze dwa mecze w Polsce, lecz już 
jako reprezentacja Sztokholmu. A więc 6 
grudnia w Inowrocławiu i 8 grudnia w Ło- 
dzi. 

P. Z .B. ma zamiar ustalić skład repre- 
zentacji Polski dopiero w przyszłym tygod- 
niu. Może nareszcie wówczas dowiemy się 
coś o meczu Polska—Łotwa, wyznaczonym 
również na 4 grudnia i mającym się odbyć 
w Wilnie, Koniecznem jest jak najszybsze 
porozumienie się w tej sprawie P. Z. В. 7 
Wil. Oki. Zw. Boksr 

Na zdjęciu naszem widzimy dwie druży- 

ny sportowe, złożone z więźniów, przed roz 

poczęciem koszykówki. 

KONKURS P. L. W F 

P. U. W. F. ogłos konkurs na hasło po 
pularyzujące ideę Państwowej Odznaki Spor- 
towej. 

Hasło winno być krótkie i ma zawierać 
skrót mazwy „Państwowa Odznaka Sporte 
wa“ t. j. POS. Należy pozytem unikać pojęć 
oderwanych, zwrotów krasomówczych, wogó 
le winno być hasło przedewszystkiem jasne, 
zrozumiałe, zwięzłe i dobitne. 

Dla autorów trzech najlepszych haseł 
ustalono 3 nagordy: 100 zł., 60 zł. i 40 zł. 

Każdy z uczęstników konkursu może nad. 
syłać dowolną iłość haseł pod adresem: 
Warszawa, ul. Ziełna 25. Referat sportowy 
Polskiego Radja. 

Termin nadsyłania haseł upływa z dniem 
10 grudnia b. r. 

SZTEKKER ZWYCIĘZCĄ. 

WIEDEŃ, (Pat), W wiedeńskim cyrku - 
centralnym odbyło się rewanżowe spotka- 
nie między Sztekkerem i Grabowskim z Mo- 
rawskiej Ostrawy. Zwyciężył Sztekker w 41 
minucie. Zwycięstwo  Sztekkera wywołała 
burzliwą demonstrację na galerjach. Część 
ludności demonstrowała za, a część prze- 
ciwko Polakowi. 

Zamówienie na 100,000 
„jo а jo“ 

Jak się dowiadujemy pewna wiełka fir- 

ma zamiejscowa zwróciła się do miejseo- 

wych związków rzemieślniczych z propozy- 

cja wykonania 10,900 sztuk „jo-jo“. 

Oferta ta rozpatrywaną jest cbecenie przez 

Związki rzemieśtnicze. Gdyby oferta ła do- 

szła do skutku wówczas 12 warsztatów to- 

karskich miałoby zabezpieczeną pracę na 

blisko 14 miesiece. 

Jak widać moda na „jo-jo* przynosi 

weałe niezłe zyski. Tak przynajmniej sądzą 

w pierwszym rzędzie toksrze. 

Demoralizacja. 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

tkwią w dalszym ciągu w burzliwym koło- 

wrocie, Państwa walczą ze sobą w sposób bez 

względny, bo każda ilość kupionego zagra” 

niea towaru oznacza prawie zawsze wzrost 

bezrcbecia, natomiast nujdrobniejsza pozycja 

eksportu zapewnia chleb obywatelom. Dłate 

go też uajdrobniejsza nawet nielojalność na 

tym froncie wałki ze strony. własnych oby- 

   

| wateli równa się zdradzie interesów pańsi- 

wowych, Gznacza «danie jakiejś pozycji 

nieprzy jacicłoóm. Z tego też względu musimy 

potępić z całą bezwzględnością tych wszyst- 

kich, którzy przez konsumeję przemycanych 

tewarów osłabiają kraj własny i pogrążaja 
go w odmęty trudneści gospodarczych. 

A niedawno właśnie ujawniono wielką a- 

ferę, która zatoczyła bardzo szerokie kręgi 

wśród inteligencji wiłeńskiej, Afera ta nie 
połegała bynajmniej na jwykryciu jakiejś 
wielkiej centrali przemytniczej, łeez przed- 

sławiała się jeszcze bardziej ponuro. Cen- 

trala przemytnieza oznaczała, że schwytano 

grupę zawodowych przestępców, którzy są 
wyrzutkami społeczeństwa i bynajmniej nie 
podszywają się ped dobre imię obywatelskie. 
Witym wypadku jest znacznie gorzej, Stwier 
dzeno fakt, że bardzo wiele osób z inteligen- 
cji wileńskiej lekceważy sobie najzupełniej: 
obowiązk lojalności obywatelskiej względem 
własnego kraju, penieważ zakupuje przemy- 
cane wyroby tytoniowe łotewskie. Musimy 
tutaj zdać sobie sprawę, że popularność tego 
przestępstwa Świadezy fatalnie 0 naszem spo 
łeczeńsiwie, że jest złem, które musimy jak 
najśpieszniej wykarczować, by nie zachwaś- 
ciło bezpowrotnie naszej gleby. Nie możeby 
tego faktu traktować jako zwykłe łakom- 
stwo, ałe musimy zdać sobie sprawę, że roz- 
panoszył się wśród nas najgorszego typu sno 
bizm, który w dziejach maszych tak dotkli- 
wie dał się nam we znaki. 

Nie będziemy ukrywali, że jedyną cechą, 
która wpłynęła na pepularność tego przestę- 
pstwa jest pewne zewnęirzne podobieństwo 
łotewskich papierosów do dawnych rosyj- 
skich —tem gorzej dla tych, którzy nadali 
tę modę, świadezy bowiem że mentalnością 
swoją tkwią jeszcze w mrokach niewoli. Nie 
pctrzebujemy dodawać że dla takieh tcagp 

niema miejsca w instytucjach spolecznych, 
ani urzędach państwowych czy komunalnych 
Ładzie, którzy wystawili z1mi sobie tak smu- 
tne Świadectwo, są zbędni, niepotrzebni: SĄ 
oni szkodnikami których zły czyn musi być 
siężko opłacony zredukowanemi zarobkan:: 
robotnika, czy urzędnika, Bo nie jest tajem- 
nieą, że każdą wyrzucona poza granice kraju 
złotówka musi być wykupiona pozycją ek- 
sportu, którego wiaśnie usilenie tak twardo 
odbija się na płacach robotniczych. : : 

Nie możemy tolerować tego typu prze- 

stępstw pod żadnym pozorem. Wymaga tego 

dobro państwa, interes każdego obywateła, 
wymaga tego proste poczucie moralności. 

R. M. 

AM ik MMK OS 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele wyd. Rój, Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. ** :lno. 

Książka o Kich. Romans 
Chomiński, Wilno. 

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

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

bi) i A) i Ač 
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Falszywy „skarb“ w doniczce od kwiatów 
WALKA Z ROZPOWSZECHNIENIEM 

FAŁSZYWEGO BILONU. 

W, związku z ukazaniem się na rynku 

pieniężnym stosunkowo znacznej ilości fał- 

szywyeh i dobrze podrobionych monet srebr 

nych Wydział śledezy ze zdwojoną energją 

zabrał się do wytropienia i zdemaskowania 

osobników Lrudniących się puszezaniem w 

obieg fałszywych unonet. , С 

Po dłuższych obserwacjach agenei Wy- 

działu śledczego zwrócili swoją uwagę na 

niejaką Basię Kagan zamieszkałą przy uliey 

Żydowskiej nr. 10 znaną w świecie przestęp 

czym pod jprzezwiskiem „Bas-Szewka* roz- 

wiedzioną żonę króła kieszonkoweów wileń 

skich Szmajki Kagana. Ustalono mianowicie 

že Basia Kagan od pewnego czasu prowadzi 

rozrzutny tryb życi, a za nabywane towary 

płaci gotówką, ezego przedtem nigdy u niej 

nie było szczególnie zaś na poezątku b. r. 

kiedy znajdowała się prawie w nędzy. 

TROPIENIE „BAS-SZEWKI*. 

W. wyniku długotrwałej obserwaeji wy- 

wiadowcy wydziału śledezego postanowili 

przeprowadzić w mieszkaniu „Bas-Szewki* 

rewizję. Jako czas na dekonanie rewizji wy 

znaczyłi dzień wczorajszy, wychodząc z za- 

wyłożenia, że ze względu na piątek jako 

dzień rynkowy Basia Kagan zgromadzi w 

swojem mieszkaniu większą ilość falsyfika- 

tów. Wi związku z tem wczoraj wczesnym 

rankiem do mieszkania „Bas-Szewki* wkro- 

czyło nagle 4 wywiadowców oraz dwie agent- 

ki polieyjno, i obsadziwszy mieszkanie tak 

żeby mikt nie mógł je opuścić i przystąpili 

do rewizji. 

TWARZE ZDRADZIŁY. 

Po kiikugodzinnych bezskatecznych po- 

szukiwaniach zdawało się, że rewizja nie da 

pozytywnego wyniku, tembardziej, že miesz- 

kanie Kaganowej posiada mnóstwo zaka- 

marków gdzie łatwo można szczególnie pie- 

niądze ukryć. Leez gdy miano jaż zaprzestać 

rewizji, wyraz twarzy osób przebywających 

w mieszkaniu Kaganowej, powiedział, że e€oś 

jest nie w porządku. Szezegółnie podener- 

wowanym wydał się być kochanek „Bas- 

Szewki*, Rewizję wznowiomo lecz i tym ra- 

zem długo napróżno czegoś szukano, Naraz 
wzwok jednego z wywiadoców padł na stoją- 

ey na oknie w kuchni duży wazon z kaktu- 

sem. Kaktus okazał się fałszywy, wywiadow 

ca wysypał więe z deniczki ziemię i znałazł 

na dnie 

RULON SREBRNYCH MONET. 

Fałszywych srebrnych dwuzłotówek było 46. 

Wszystkie zręcznie wkonane. 

Falsyfikaty skonfiskowano. Basię Kagan 

oraz jej kochanka mieszkającego z nią sta- 

le Rubina Angelika aresztowano i sprowa- 

dzono do wydziału śledezego. 

CO WIYKAZAŁO DOCHODZENIE. 

Przeprowadzone 4iochodzenie  połicyjne 

wykazało, iż aresztowani kolporterzy fał- 

szywych monet urządzali się dość sprytnie. 

Dla rozpowszechnienia falsyfikatów wybiera 

K przeważnie dni rynkowe. O świcie ko- 

rzystając z panujących jeszcze ciemności 

płaeili wieśniakom za zakupywane produkty 

fałsyiikatami. Należy zaznaczyć, że fałszy- 

we monety posidają dobry dźwiąk i wieśnia 

ey z powodu ciemności nie mogli zauważyć 

usterek na falsyfikatach. 

'POTAJEMNY DOM SCHADZEK. 

Przeprowadzone dochodzenie polieyjne 

wykazało jeszcze, że dochody swoje Basta 

Kagan (czerpała również i innego źródła. 

Dawała mianowicie w swojem mieszkaniu 

schronienie rozmaitym zakochanym parom 

za co oczywiście pobierała odpowiednie wy 

nagrodzenie. 

Aresztowanych ро przesłuchaniu osadzo- 

no w. areszcie policyjnym de dyspozycji 

władz sądowych. © 

„RADJO 
SOBOTA, dnia 19 listopada 1832 r. 

11.40: Przegląd pras. Kom. meteor. Czas. 
13,10: Kom. meteor. 13,15: Poranek szkolny. 
14,55: Program dzienny. 15,00: Nowe płyty. 
15,40: Komunikaty. 15,50: Wiad. wojskowe. 
16,00: Audycje dla dzieci. 16,25: „Wilcze Kły 
Radjowe“. 16,40: „Stefan Żeromski* (w 7 
rocznicę zgonu). 17.00: Aud. dla chorych. -— 
17,30: Kom. 17,40: Odczyt aktualny, 17,55: 
Program na niedziełę. 18,00: Muzyka lekka. 
1850: Rozmaitości. 19,00: Tygodnik litew- 
ski. 19,15: „Jak to w namiocie ładnie* (Lot 
Wiilno—Warszawa—Wiilno) — felj. 19,30: 
„Na widnokręgu*. 19,45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20,00: Koncert Kompozytorski Ser. 
gjusza Prokofjewa. 20,45: Kom. Wiad. sport. 
Dod. do pras. dz. 20,55: Godzina życzeń (pły- 
ty). 22,05: Koncert chopinowski. 22,40: „Ba. 
nalność doskonała* — felj. 22,55: Kom. me- 
teor. 23,00: Muzyka taneczna. 

ROWIKĘI RADJOWE 
O STEFANIE ŻEROMSKIM. 

Dzisiaj, jako w siódmą rocznicę zgonu 
Stefana Żeromskiego prof. Konrad Górski z 
Warszawy wygłosi odczyt w którym uwypu- 
kli niepożyte walory artystyczne i ideowe 
twórcy „Popiołów*. (Godz. 16.40). 

JAK TO W SAMOLOCIE ŁADNIE 

O godz. 19.15 zabierze głos przed mikro. 
fonem wileńskim Witold Hulewicz i podzieli 
się z radjosłuchaczami garścią literackich 

impresyj, wyniesionych z podróży samołotem 
na linji lotniczej Wilno—Warszawą. 

KONCERT SERGJUSZA PROKOFJEWA. 

Wielostronny kompozytor Sergjusz Pro 
kofjew daje dzisiaj w sobotę o godz. 20-ej 
recital własnych utworów fortepjianowych, 
w radjo. Nacechowaną wysokim artyzmera 
twórczości Prokofjewa znamionują brak sem 
tymentu, przejrzystość stylu, humor już pra- 
wie na granicy parodji i niezwykły tempera 
ment. Na wstępie kompozytor odegra wraz 
z wiolonczelistą p. Kazimierzem Wiłkomie- 
skim „Balladę* ma wiolonczelę i fortepian. 
Następnie wykona własną sonatinę op. 54 
Nr. 2, suiłę fortepianową op. 12, „Opowia: 
danie prababki* i wkońcu „Suggesiion dia- 
boliques* op. 4. . 

R 

Odpowiedzi redakcji. 
Autorowi korespondencji z Dukszt 

Anonimowych  korespondencyj nie 
drukujemy. Nazwisko autora powin- 
no być znane przynajmniej redakcji. 
Szczególnie korespondencja przysła : 
na wymaga kilku podpisów na dowód 
tego, że autor nie we własnem tylko, 
lecz w imieniu całej grupy występuje. 

P. W. Budrewiczowi z Wilna. No- 
tatkę otrzymaliśmy  niemiłosinernia 
poszarpaną. Treści odczytać nie moż- 
na > я
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
w Wilnie z dnia 18-X|— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 769 

Temperntura średnia: — #° С. 
! najwyższa + 3° С. 

6 C > najniższa 
Gia e 
Wiatr: północny. 

Tendencja: silny wzrost. 

Uwagi: dość pogodnie, przelotny drebny śnieg 

— Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 19 listopada. Dość pogodnie lub 
pogodnie. Rankiem miejscami mglisto. No- 
cą znaczne przymrozki — do 10 stopr 
Dniem temperatura w pobliżu zera. Słabnące 
wiatry północne, potem miejscowe lub «i 
Sza. 

  

  

OSOBISTA. 

— Pan Wactaw Wyszyński prezes Sądu 
Apelacyjnego w Wilnie wyjechał do Warsza- 
wy w sprawach służbowych. 

ADMINISTRACYJNA 
— Nowe przepisy © posiadaniu i noszeniu 

broni. Z dniem 1 stycznia r. prz. wchodzą 
w życie nowe przepisy regulujące sprawę 
posiadania i noszenia broni palnej i amun* 
cji. Posiadanie i handel temi przedmiota 
mi uzależnione są od pozwolenia władz ad- 

ministracyjnych. 
Pozwolenia na broń wydawane będa 

i poprzednio przez starostwa, o ile cho 
osoby należące do s zbrojnej Państwa 

przez władze wojskow 
Dalej przewidują się zezwolenia na oka- 

ziciela które wydawane będą poszczególnymi 
urzędom, instytucjom i przedsiębiorstwom 
dla ochorny życia ich pracowników i ich 

mienia, 

    ak 
io 

   

MIEJSKA 

— Magistrat chce przyjść z pomocą doraź 
ną bezrobotnym. Wobec zbliżającej się 2*- 
my Wydział Opieki Społecznej Magistratu 
m. Wilna -zamierza pr: z pomocą bied- 
nej i beżrobotnej ludności miasta z doraźną 
pomocą. Biedna ludność miasta ma otrzymać 
opał i artykuły spożywcze. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Wieemin. Gallot filistrem. K! Cresovia. 

W dniu 15 b. m. delegacja Polskiej Akademi 
ckiej Korporacji „Cresovia* w Wilnie była 
przyjęta w Warszawie przez p wiceministra 
komunikacji inź. Józefa Gallota, któremu 
przedstawiła uchwałę Konwentu, nadającą p. 
wiceministrowi godność filistra honoris causa 
i prosiła o jej przyjęcie Pan wiceminister od 
dłuższego czasu interesujący się życiem 
wileńskiej młodzieży akademickiej, z wielką 
życzliwością odniósł się do prośby Konwentu 
i przyjął nadaną mu wysoką godność, przy 
rzekając opiekę i pomoc w rozwoju „Creso 
wii”. Uroczysty obchód nadania powyższej 30 
dności odbędzie się w Wilnie, w ścisłem gro 
nie zaproszonych osób. 

— Stow. Kat. Mł. Akad. „Odrodzenie* 

Organizuje dnia 20 listopada 1932 r. o godz. 
5-ej wieczór w sali V U. S. B. odczyt Dr. 
Stefama Swieżewskiego „Sensus catholicus 
w chaosie myśli współczesnej* 

  

   

  

SPRAWY SZKOLNE 

|, — Poranek Sienkiewiczowski. Staraniem 
Komitetu Rodziciełskiego i Rady Pedagogicz 
nęj szkoły powszechnej Nr. 11 im. Henryka 
Sienkiewicza w Wilnie odbędzie się w nie- 

dzielę dnia 20 IFstopada o g odz. 13 w Małej 
Sali Miejskiej Poranek artystyczny z łaska- 

wym udziałem p. prot. Wierzyńskiego (od- 
czyt) p. Potopowiczówny (śpiew), p. Łado- 
siówny (recytacje z dzieł Sienkiewicza), 
chór „Harfa* pod batutą p. Żebrowskiego. 
Bilety od 30 gr. do nabycia w szkole Zarze- 
cze 5. WI dniu poranku od 11 g. rano w 
Kasie. Dochód przeznaczony na zapomogę 
najuboższych uczniów. 

— Stan zdrowotny w szkołach powsze- 
chnyeh. Ostatnie wykazy opieki higjeniczno 

lekarskiej w publicznych szkołach powsz:: 
chnych notują następujące dane: na ogólną 
dzieci 17134 dzieci stwierdzono, że brudnych. 
dzieci jest 4.192, zawsawionyczh — 4097. W 
związku z tem przymusowo odprowadzono 
do kąpieli 6219 dzieci. 

Z chorób zanotowano następujące: świerz 
ba 20, inne choroby skórne 267, gruźlica płuc 

  

      

  

  

M. NIKIFOROWSKI. 

podejrzana 11, gruźlica płuc stwierdzona 1, 
gruźlica gruczołów chłonnych 28, choroby no 
sa 68, choroby uszu 55, jaglica 15, inne cho 
roby oczu 360, wady wzroku 63, wady serca 
— 2. 

Wypadki chorób zakaźnych były następu 
jące: płonica 37, ospa wietrzna 14, róża 2, 
świnka 2, angina 1, dyfteryt 1, tyfus brzusz 
Тв 

Dane te dotyczą ubiegłego miesiąca 

GOSPODARCZA 

— Papierówka wileńska zdobywa rynki 
zagraniezne. W! wyniku przeprowadzonych 
przez wileńską Izbę Przemysłowo-Handłową 

cyj, dia papierówki wileńskiej zdo- 
y nowe rynki zbytu, w pierwszym 

> otwarty został rynek niemiecki. W 
związku z tem w najbl m już czasie 
spodziewany jest wzmożony eksport tego a: 
tykułu na rynki zagraniczne. 

    
    

  

  

    

— Ceny rynkowe zwyżkują. W porówna- 
niu z tygodniem poprzednim ceny na ryn- 
kach wileńskich uległy zwyżce od 3 do 5 
procent. W pierwszym rzędzie zwyżkowały 

ceny na nabiał. 

Z KOLEI 

— Dziś w Ognisku. Staraniem Zarządu 
Ogniska Kolejowego Przysposobienia Wojsko 
wego w Wilnie w lokalu Ogniska przy ul. 
Kolejowej 19 odbędzie się w dniu 19 listopa 
da o godzinie 18,30 odczyt na temat „Jaką ro 
lę w życiu odegrywa literatura i co wpływa 
na jej rozwój i upadek*. Odczyt wygłosi p. 
Jerzy Żukowski Wstęp na odczyt bezpłatny. 

W tymże dniu 19 listopada r b. w lokalu 
Ogniska Zarząd KPW urządza kolejną iowa 
rzyską sobótkę taneczną, początek której u 

stalono na godzinę 23. Do tańca przygrywać 
będzie symfoniczna orkiestra złożona z 12 o 
sób pod dyrekcją p. Szymulskiego. Wejście 
płatne Bufet na miejscu Zysk z sobótki przez 
naczono na cele kulituralno—oświatowe Ogni 
ska KPW w Wilnie 

— Pewodzenie nowootwartej linji koleje 
wej. Nowootwarta linja kolejowa Worapaje- 
wo—Druja wykazuje b. znaczne ożywienie, 
co dowodzi, że jej budowa była bardzo po- 
trzebna. W związku z tem, jak nas inforinu 
ją nie jest wykluczone, że wkrótce zwiększo 

na ie na tej linji częstotliwość ruchu 

poci 

          

  

   
—Perueznik I Brygady. Dziś w sali Og- 

niska Kolejowego (Kolejowa 19) zostanie wy 
stawiona dawno zapowiedziana ciekawa sztu 
ka Gozdawy Wiecheckiego w 3 aktach „Po 
rucznik Pierwszej Brygady* Reżyserja spo 
czywa w rękach dwóch wybitnych i znanych 
reżystrów teatrów miejskich pp. Glińskiego i 
Bieleckiego. 

Ceny miejsc bajecznie niskie bo zaledwie 
od 20 groszy do 1 zł W sztuce bierze udział 
cały zespół Jutro w niedzielę dnia 20 listo 
pada popołudniówka o godzinie 16. 

Ceny miejsc zniżone. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne Zebranie Zw. Ak. Młodzieży 
Ludowej U .S. B. W niedzielę dnia 20 b. m. 
o godz. 9 rano w pierwszym terminie i 9.30 
w drugim terminie odbędzie się Walne Ze- 
branie Zw. Ak. Młodzieży Ludowej w Za- 
kładzie Etnologji U. S. B. (Zamkowa 11). 
Porzątek dzienny przewiduje: wybór władz 
i sprawy organizacyjne, 

— Zebranie Zw. W. D. i Ś. N. W dniu 
20 listopada r. b. o godz. 13 (1 pp.) w sali 
przy ul. Wiłkomierskiej Nr. 1 — odbędzie 
się wałne zebranie członków: Związku Właś 
cicieli Średnich i Drobnych Nieruchomości 
m. Wiilna — dzielnicy Katwaryjskiej, na 
które to zebranie Zarząd zaprasza wszysi- 
kich członków Związku. 

— Miesięczne Zebranie Ligi Ochrony 
Przyrody. W! sobotę dnia 19 listopada w sali 

  

" Kuratorjum (wejście od zaułka Michalskiego) 
6 godz. 18-ej odbędzie się miesięczne zebra- 
mie Ligi Ochrony Przyrody z odczytem prof. 
dr. B. Rydzewskiego p. t. „Parki natury”. 
Wistep wolny. 

SPRAWY ROBOTNICZE 

— Bezrobocie wzrasta. Według ostatnich 
obliczeń stan bezrobocia w Wilnie wynosi 
5597 osób. Najwięcej bezrobotnych jest wśród 
pracowników umysłowych i robotników nie 
wykwalifikowanych. 

W] stosunku do tygodnia poprzedniego 
bezrobocie zw yło się o 27 osób. 

— Roboty dła zatrudnienia bezrobotnye 
W; początkach przyszłego tygodnia wyd 
drogowy Magistratu przystąpi do robót 
mnych na szosie sołtaniskiej. Roboty te poz 
wołą zatrudnić 50 bezrobotnych. 

  

  

   
    

„SZLAK NIEPOTRZEBNY". 
XXII. 

Zdje się — nie warto więcej i wspo 
minać o tej nawalnicy co jak zmora 
przez cztery lata panowała nad świa- 
"tem, a której okropne echo tam i tu, 
czuć do dziś dnia, lecz dopóki żyje 
ludzkość będą żyły i wspomnienia o 
ej rzezi, o tej wojnie narodów. Be- 
dzie żyło dotąd — póki nie przeżyje 
człowieczeństwo nową, jeszcze strasz 
niejszą walkę, a przecież powinien by 
świat zmądrzeć, powinny by narody 
rzucić oręże, niech by lepi j odśpie- 

reguiem aeter- 

  

     

    

wał świat wojńie 
nem. 

Nadeszła i jasna wiosna. Nadeszła 
na pora świętej, szłachetnej 

rozłogach ziemi — matki. 
wszędzie wrzała ta praca, 
uśmiecha się słońce. a wesoły skowro- 
nek śpiewa hymny, — pod błękitną 
kopułą? 

Nie,*— wielkie 
sięcy dziesięcin 

pracy 
Ale    

obszary, setki ty- 
zryte okopami, po- 

plątane drutem - - leżały bez użytku. 
Nie było tu widać gospodarzyka, ni 
czuć i pieśni skowronka Miast mozol- 
nej ręki .siewca, co rzuca życiodajne 
ziarno: do: wilgotnej ziemi, ręka czło 
wieka. oszalałego s'ała śmiercionośne 

żelazo, stal i ołów. « aZmiast śpiewu 

skowronka — grzmiały armaty, wyv- 
buchały w powietrzu szrapnele i kule 
świstały. A: biedny rataj, pozbawiony 
swych zagonów, porzuciwszy « całą 

"schedę, po której i śladu nie zostało, 

      

straciwszy cały dorobek, bez strzechy 
nad głową, tułał się gdzieś po świecie, 
szukając kawałka chleba. Zjadał go z 
goryczą w sercu, a łzami słonemi po- 
pijał. 

M—-cy, a razem i W byli już 
na brzegach Pilicy. Prz й+ maj. 
Ма] — duma przyrody, pociecha czło 
wieka, nadzieja —— rataja. Daleko — 
het tam na południe —- w czarownych 
Karpatach — rozpoczął się odwrót 

ji rosyjskiej. Nastąpił Upiec. a 
—су także byli zmuszone porzuc ć 

ho dłużej siedzieć było nie 
bezpiecznie. Rozpoczęli odwrót który 
trwał dla M=ców dwa i pół miesiące 
odwrót co na setki wiorst, —- wzdłuż 
i wszerz zrujaowal kraj, rozburzył 
wiekami buduwany, dobrobyt człowie 
Ка — zmiotł z oblicza ziemi, — z dy- 
mem i ogniem puścł tysiące osiedli 
ludzkich, a swój szlak poznaczył: - 
gruzami, zgliszczami i tysiącami krzy 
ży. 

   

  

   

    

     
  

   

  

  

Na kilka tygodni przedtem, — wy- 
wożono z miast i większych osiedli 
maszyny, warszlały, dzwony, miedź, 
żelazo, szyny kolejowe, wszystko 
co jaką bądź wartość miało. Za kilka 
dni —— błżej pozycji i gdzie lylko stali 
żołnierze, zacęto kosić jeszcze zie- 
lone -— zboża, rekwirowano statek. 
Płacz i lament poszedł po wsiach. 

Jednej nocy M=—cy opuścili okopy, 
a ich śladem saperzy i kozacy rozpo- 
częli swą pracę, co krok okropnie jszą 

  

  

  

  

  

   
  

    
Wydawnictwo „Kurjer Wileński S-ka x ogr. odp. 

EL LERB 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— Delegacje piekarzy interwenjują. Cen 
tralny związek rzemieślników Żydów podjął 
akcję w kierunku spowodowania cofnięcia za 
kazu w sprawie zamknięcia piekarń znajdu 
jących się w suterenach i nie zmechanizowa 
nych. Delegacja tego związku była oraj 
u prezesa Izby Rzemieślniczej w Wilnie, któ 
remu przedłożyła memórjał o ciężkim stanie 
materjalnym piekarzy i wskazała, iż piekarze 
mimo najlepszych chęci nie są w stanie na 
bycia drogich maszyn mechanicznych. O ile 
zarządzenie o zamknięciu piekarń wejdzie w 
życie, kilkanaście rodzin piekarzy pozostanie 
bez Środków do kycia. Delegacja ma się u 
dać dziś do wojewody wileńskiego z odnoś 
nym memorjałem. 

  

— Resursa Rzemieślnicza w Wilnie а- 
prasza swych członków, ich rc 
sympatyków rzemiosła na sobó 
19 listopada b. r. o godz. 20 min. 
lu własnym przy ulicy 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

   
30 w ioka- 

Bakszta Nr. 2. 

  

— Ogólne Zebranie Członków Tow. „T'o- 
mec Pracy*. W! dniu 12 listopada br. odbyło 
się zebranie członków Tow. „„Ротос 

wygłoszeniu sprawozdań przez 
ziałalności szkół zawodo- 

czorowych, prezes Towa 
ilebanow w swojem przemó 

iż Tow. „Pomoc Pracy*--- 
która ma za zadz 

szkolnictwo zawodov 
rdowskiej w ae i na w 

og: RZ 

   
     

      

   

  

wych i ku 
rzystwa, p. 
wieniu EA Shi,     

         

  

madezj alny wskutek zniesienia pr. 
jum na r. b. Jednocześnie p. inž. 

aznaczył, że Kuratorjum Okręgu    
Szkolnego udzieliło T-wu „Pomoc Pracy* w 
r. ubiegłym i bieżącym subsydjum, praw 
dzie w sumie nieznacznej pomogło to jednak 
T-wu istnieć i prowadzić normalny bieg za-     

  

gromadzenie zatwierdziło sprawo zda 
i postanowiło zwrócić się do p. wojewody z 
prośbą o włączenie do budżetu Magistratu su 
bsydjum dla szkół Tow. „Pomoc Pr któ 
re było T-wu udzielane przez cały czas jego 

nienia oraz zwrócić się do Kuratorjum o 
zwiększenie subsydjum na rok bieżący. 

Ponadto zgromadzenie wybrało Komisję 
Jubileuszową w związku z jubileuszem trzy 

      

   

  

       

dziestolecia Towarzystwa oraz członków do 
Zarządu. 

RÓŻNE. 
-- Podziękowanie. Tymczasowy Zarząd Ko 

ła Dzielnicy Zarzecze dziękuje serdecznie: p. 
Eugenji Masiejewskiej, za wypowiedzenie na 
Akademji w dn. 11 listopada w lokalu BB. 

ulicy Św. Anny 2 swego głęboko     

  

ego wiersza „Rocznica“ oraz rzu 
cenie nam swej „Garści wspomnień” z okre 
su drogich Wilnu dni kwietniowych r. 1910. 
P. pułkownikowi Zygmuntowi Wendzie za u- 
przejmość "udzielenia orkiestry 1 pp. Łeg,, 
która granemi utworami okolicz: 
nościowemi przyczyniła się do wytworzenia 
enluzjastycznego nastroju. Gorące ukochanie 

Marszałka Józef fa Piłsudskiego i ideje, oży- 
wiające 1 pp. Leg. — zaklęte w dźwięku -- 
promieniowały ma otoczenie jeszcze bardziej, 
potęgując to uczucie u obecnych. P. prele- 
gentowi owi Wierzyńskiemu — za go 
rące i treściwe przemówienie wiążące ideję 
Niepodległej Polski z jej Wielkim Wskrzesi 
gentowi Józfowi Wierzyńskiemu -—-— za go 
jego „11 li wypowiedziany z olbrzy 
mią ekspre 

   

   
     

  

     

  

pada     
— Przesyłki zagraniczne dla ubogiej lud- 

ności wolno są od cła. Na podstawie okó]- 
nika ministra skarbu nadchodzące z zagra 

y przesyłki z darami dla ubogiej ludności 
rolnione zostają od cła oraz odprawy се!- 

nej. 

W; związku z fem władze administracy 
wydały ądzenie, aby świadectwa ub: 
adresatów niezbędne dla zwolnienia przesył 

ki od opłat wydawane były osobom istot 
zasługującym na ich utrzymanie. 

  

   

         

— Zniżka na ceny lekarstw. Jak się do- 
wiadujemy, z dniem 1 grudnia nastąpi zniż- 
ka cen na lekarstwa. Zależnie od gatunku 
lekarstw zniżka przeprowadzona będzie od 
15 do 20 procent. 

— Wznowienie emigracji do Urugwaju. 
Na mocy zarządzenia odnośnych władz wzno 

wiono emigrację do Uragwaju. Wyjeżdżać 
mogą jednak jedynie osoby, które otrzyma 

ją wezwanie do pracy względnie wezwanie 
na przyjazd od rodzi 

Podziękowanie, Komitet 

  

Rodzicielski 

    

  

   

   

przy Szkole Specjalnej Nr. 1 w Wilnie oraz 
Rada Pedagogiczna tej AE serde 

e art. dram. p J. Żmijewski 
. Śpiew. J. Polopowiczów nie o. 

POR dyr. Chóru „Hasto“ 
Luczko i p. Košlecki 

prof. J 
Nieme zewskiej, p. 

za łaskawy i bezinteresowny współud 
koncercie w dniu 6 listopada na rzecz naj- 
biedniejszych uczniów tut. szkoły. 

  

co krok większych rozmiarów. Wy- 
sadzano mosty na kolejach i drogach, 
burzono fabry ki, wodociąg i i tor ko- 

lejowy. Tam — gdzie się miało trochę 
zatrzymywać — zaw su wszystko 
się paliło i burzyło. Gorzały wioski. 
kolonje, majątki. Nie przebaczano sto 
gom siana, stertom słomy. Nawet mo- 
zolne mędle żyta poszły z płomieniem. 

Zapach dymu  przesiąkał wszystko, 
czuć było spalonym chlebem i wiado- 
mo było że nie zosianie go dla tych co 
swojego zagonu nie opuszczą. 

Gdy Mcy nie dchodząc Wisł 
zatrzymali się na zawczasu ufortyf- 
kowanej pozycji, przy wsi Rykonty, 
Wasila strach objął. Ze wzgórza gdzie 
stały kulomioty, — rozpostarła ile 
sięgnąć okiem rówónina. Błyszczącym 

błękitnym wężem podążała po niej 

            

   

P.lica lekko falująca. Naokoło 
wznosł wiatr żółte fale dojrzewające 
go żyta. Wsie tonęły w zieleni. Tam 
lu, žemi płatkami, migały chaty 

(GM 

JĄCY 

kolonistów. Krajobraz, przy zwyk 
warunkach. wabiący i zachwyc: 
lecz teraz —- jedna okropono К- 

ka wsi, folwarków. osiedli płoneło. 
Gorzały nie razem, a zapalały się po 

jednej. lub kilka. Hałas, jek, lament 
ludzi, ryk przestraszonego bydła, a do 

tego huk wybuchów | grzinol armat. 

Krwioże *rezy ezłowiek ne zaprzesta: 
wał swej pracy. kosł nie żyto ale 
dzi. Z okopów, w które włożono t 
pieniędzy i pracy, M--cy nie dali ani 
jednego strzału. pon'eważ otrzymał 
rozkaz do odwrotu. 

Noee już były ciemne, leez zarze- 
wia oświetlały w najlepsze. Przeszli 
Wisłę i —— za n' emi wyleciał w po- 
wietrze most drewniany — tylko co 

     

        

  

    

    

Drakarnia „Znicz”*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

W KALŻCE NM JEZ 

Gtwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Premjeral Po raz pierwszy w Wilnie wersja 
dźwiękowa. — Najwspanialsze, nieśmiertelne, 
monument. arcydzieło Henryka Sienkiewicza 

W roli Nerona Emil Jannings. 

QUO VADIS 
Początek seansów o g 4, 6, 8 i 10.15, w sobotę i nie- 
dzielę o godz. Ż-ei. 

Nr. 266 (2508) 
Meczarnie > Chrzešcjan. 
Krwawe rządy Nerona 
Przepych dawn. Rzymu 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 

  

Bźwiękowe Kino 

CASINO 
śielka 47, tai. 15-41. 

DZIŚł 
Cała Polska się bawil Bawmy się razem! 

Pierwsza polska komedja sportowa p. t. 
W rolach głównych: Pogorzelska, 
oraz CHÓR DANA. 

Ceny od 25 gr. 

Dymsza, Tom, 
NAD PROGRAM: 

100 METRÓW MIŁOŚCI 
Łowiński, 

Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, 6, & i !0'15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej 

Kalinówna, Ankwiczówna, Cybulski 
Dla młodzieży dozwolone. 

  

  

© fwięk. teatr świetlny 

PAN 
ai. Wielka 42, tel. 5-28 

światowej 
Ostatnie dwa dnil 

sławy piosenkarz 
w pełnym szamparńsk. humo- 
ru filmie dźwięk. śpiewnym 
NAD PROGRAM: AKTUALJA DŹWIĘKOWE. Początek o godz. 4.6, 8 i 10.15, 

Maurice CHEVALIER 
Godzina z tobą. 

i czarujący 
słowik ekr. 

Reżyserja genjusza realizacji Ernesta LUBICZA. 
Muzyka 

Jeneite MAC DONALD 
Oskara STRAUS5A. 100% humoru. 

Na ]-szy seans ceny zniżone 

  

WKRÓTCE! 
produkcji 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28   

DZIŚ: 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

W rol. gł.: 

uczenie! 

Dźwięk. Kino-Teatr | DZIŚ! 

lai 
ul. Mickiewicza 9. 

DZIŚ! Dwie orkiestry! 
Wielki podwójny program: 

Prześliczna wystawa. Napięcie. Grcza. 

|PRAWO KRWI 
Na dzienne seanse bilety po 30 i 40 zr. 

KINO-TEATR | 

UL. WIELKA 25 

Film światowej 
1932/33 całkowicie 

nakręc. w krajach podbiegun. 

Nareszcie coś nowego! Zapomnisz o 
troskach, kłopotach, zmartwieniach oglądając 
szampańską, pełną humoru operetkę paryską 

ulub. piosenk. bohater filmu „Kongres tańczy” 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

Dziś o godz. 1.30 — tylko dla kobiet! 
Każdy młody mężczyzna, każda nioda 

kobieta — powinni i muszą zobaczyć obraz p.t. 
małżeńskich, w których mąż albo żona dotknięci przed ślubem chorobami, nie wyleczyli ich należycie. 

OÓBŁAWA W PARYŻU Wielki podwójny program: 1) Najnowszy i naj M ERASS 
film dźwiękowy reżyserji genialnego Carmine Gallcne p 
W roli głównej urocza gwiazda francuskiego ekranu ANNABELLA orsz ulubiony piosenkar: Albert Prejean 

W rolach glėwnych: S. Jaracz, B. Samborski, oraz 2) Wspaniałe arcydzieło 
Marja GorczyAska i W. Walter. p-g pow. Żeromskiego pit 

IGLOO 
Fiim dla każdego zrozumiały, 

Ceny miejsc: 

PRZEDWIOŚNI 

1) WARTA KOCN 
Sensecja. Emocja. 

Czarujący chłopiec ; 
HENRY GARAT oraz gw. Paryża MEG. LEMONNIER 
Parter od 49 gr. 

Zejrzyjmy prawdzie w oczy! 

HiGJENA SEKSUALN 

Ilustrujący życie Eskimosów. Autentyczne, 
oryginalne krajobrazy polarne. Gra Eskimo- 
sów pełna jest prawdy życiowej i przejęcia. 

bo w języku polskim. 

(Il est 
charmant) 

Początek o godz. 2,4, 6, B i 1015 

Uświadomienie— Przestroga—Po- 
Wielki film ilustru- 
jący dzieje stadeł 

Dramat erotyczno-morski. Ogromnie interesująca 
treść. 

W rol gl: 
Superfilm sensacyjno- awanturniczy z najdzielniejszym jeźdźcem dzik. 
zachodu Ken Maynardem i jego fenomenslaym koniem Tarzanem.. 

Początek o godz. 4-ej. w sobotę i niedzielę o godz. l-ej pp. 

Nadzwyczaj ciekawe epizody. Wspan. gra. 
Biile Dowe i ros. Mikałaj Susanin. 

  

Licytacja. 
Urząd Celny w Wilnie podaje do publicznej wia 

o godzinie 10 
odbędzie sprzedaż licytacyjna towarów skonfiskowu- 

oraz zdeponowa- 
cukru, rodzy- 

nek, wanilji, pieprzu, gorczycy mielonej, wyrobów no 

domości, że w dniu 5 grudhia 1932 r. 

nych, niewykupionych w terminie 
nych przez podróżnych a mianowicie: 

szycia, 
odzi 

żowniczych, rowerów, maszyn do 
skórek futrzanych tkaniny, dywanów, 
wią i konfekcji używanej, przyborów toaletowych, 
bawek dziecinnych i t. p. towarów. 

W” razie nie sprzedania towarów w dniu 5 grud 
nia 1932 r. powtórna licytacja odbędzie się w dniu 
19 grudnia 1932 r. 

Szczegółowe dane o tow 

  

warowa, w godzinach urzędowych. 
Wilno, dnia 15 łistopada 1932 r. 

  

Kierownik Urzędu 
J. MINCZEWSKI 
Inspektor celny. 1189 1 

  

  

ach mogą zainteresowa- 
ni otrzymać w Urzędzie Celnym w Wilnie, Stacja To 

500.— Nr. Nr. 19, 34, 82, 92, 144, 

   

po rubli 100.— 

1991, 2002, 2398 i 2406; 
1111, 1506, 1581, 
3365, 3420 i 3429. 

  

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie, 

Nr. 12-53 
sosnowego 

roku gospodarczego 1932/33 
Szczegóły dotyczące: a) warunków technicznych, 

b) warunków dostawy, c) warunków płatności i in:—- 

ul. Wielka 66, telefon Wydziału Handi. 
ogłasza sprzedaż drewna użytkowego 
i świerkowego z cięcia 

Jagiellońska Nr. 14. 

Do wynajęcia 

mieszkanie 
3 pókojowe z kuchnią 

  

Blumawicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 

  

WYKAZ 
8° I 5'/, listów zastawnych Towarz. Kredytowego m. Wiina, 

wyłosowanych w dniu 17 listopada 1932 roku (8 losowanie). 
8% listy zastawne z 11 kuponami: 

133, 204, 515, 517, 530, 588, 596, 667, 683, 716, 732, 740, 781. 800 i 896; pe złot. 
185, 317, 493, 764, 964 i 1108; 

po zł. 100.— Nr. Nr. 56, 96, 106, 

po złot. 1000.— 
Nr.Nr. 224, 226, 360, 4:0, 783, 873, 1020, 1211, 1213, 1698, 1760, 1918, 1934, 1949, 

kieratów, | 1989, 2031 i 2288. 

RODE” 5% listy zastawne konwersyjne serji „K'* z 10 kuponami: po złat. 
3- | 25.— Nr. Nr. 325, 64!, 713, 872, 1112, 1115, 1117, 1173, 1224, 1271, 1276, 1368, 

1370, 1428, 1638, 1809. 1810, 1847, 187! i 2105; po złotych 50.— Nr.Nr. 116, 279, 
557, 638, 719. 768, 832, 1012, 1038, 1374. 1603 i 1604; po złot. 250.— Nr. Nr. 259, 
779, 856, 1214, 1347, 1494, 1519, 1590, 1948, 2019, 2421, 2486 i 2729. 

5% listy zastawne emisji przedwcjen. w rublach, zwaloryzowane: 
(Zł. 77.50) — Nr. Nr. 393, 406, 415, 481, 507, 510, 655, 841. 

1192, 1332. 1700, 2/35, 2152, 2163, 2294, 2504, 2525, 2655, 2912 i 3144; po rubli 
500.— (Z? 38750) — Nr.Nr. 242, 382, 490, 

po iubli 1000.— (Zł. 775—) — Nr.Nr. 563, 694, 1059, 
1600, 1649, 2246, 2284, 2338, 2350, 2401, 2698, 2730. 2756, 3316, 

1096, 

1160, 1177, 1393, 1394, 1743, 1818, 

Wypłata za powyższe listy ich nominalnej wartości uskuteczniona będzie, 
poczynając od dnia 2 stycznia 1933 roku, przez Kasę Towarzystwa w Wilnie, 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 

  

podane zostały w czasopismie „Rynek Drzewny” w i tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 2a lewo Gedeminowską 
okresie 2| listopad—3 grudzień r. b. Gz i óż W. Z, P. 29. ul Grodzka 27. 

Wszelkich informacyj udzieła Wydział Handlowy | "Uq Bołtapska 10—1. я W. Z. Nr. 3493 
BncR Dr. J. Bernsztein 

Dyrekcja Lasów Państwowych ‚ Akuszerka 
1203/V1 w-Wiinle. choroby skórne, weneryca. 

PROSZEK 

ZUS 
| 244 DOROStyCH | 

|STRZEŻ JB. ORZY KUDNIE NALEŻY 
ARCENTEWN. G + wYRAINIE ZADAC Т УГ К, 

| PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM" 
|SACAWGQ INAMYCN OD LAT TRZYDZIESTU 

; WYSTEŁEGAĆ SIĘ MAŚLACOWAICTW. UPOR- 
a L W SDDOBNEM DC 

  

ZAKŁAD ELEKTRO-TECHNICZNY 

„ELEKTROPRĄD" 
Wilno, ulica Szopena 3 

Przyjmuje wszelkie roboty elektro-techniczne, 
— ładowanie i naprawa akumulatorów. 

  

zimą zbudowany. 570-ciu sążni budo - 
wy zamysłowatej (skombinowanej) 
pozostały tylko pale, wytykające czło 
wiekowi, swemi czarnemi, opalonemi, 
rozłupanemi reszatkami, nikczemnoś 
ci (marność) pracy i próżny nakład 
grosza. 

Al 

  

* znów dalej i dalej. Znów pożo- 
ga. zniszczenie, okropność, rozpacz i 
łzy. Znów hrukot armat, lrajkotanie 

  

kulomiotów. Znów tysiące śmierci i 
potoki krwi. Tak wyglądały dni za 
dniami. 

Žagiew wojny posuwał się, obejmu 
jąc nowe kraje, kraje białoruskie lub 
jak mianowali 'ch a jak że zwali ustę 
pujące rosjanie w pełnym porządku 
„iskoni ruskie*, Do ciżby wo 
re załamowało wszystkie w: 
drogi, dołączyli niezliczone tabory 
uchodeów - bieżeńców. Przeładowa 
ne wozy zaledwie się ciągnęły. Padały 

czasem zmęczone koniska. lub łamaty 

się osie, koła, a dużo komu przycho- 
dziło się wtedy rzucać prawie cały 
dobylek, zabierać co najpotrzebniej- 
szego na grzbiet koniowi, lub na swój 
własny i wlec się dalej. Ledwie prze 
sławiając nogi, sunęły stada krów, cie 
ląt. ow'ee j Ś A gdy taki tabór roz 
kładał się na nocleg, — dużo żywioły 
więc: nie ustawało.. Po bokach dróg 
walały się obdęte, spuchnięte konie 
i rogac zna. 

  

       

  

   

   

   

  

mia- 
ścisk, 

Na drogach. osobliwie przy 
słach i miasieczkach, natłok, 
ryk bydła, łajanka, płacz dzieci. Tu 
rodzicom odłączyło się dziecię, tam 
dzieci zagubiły vodziców, wozy jednej 
gospodarki pojechały w różne drogi; 
rozeszło się na wsze boki bydło. Tam 

    

    

   

     

Do wynajęcia 
3 pokoje z używal- 

nością kuchni 
ul. Makowa 9, m. I 
Oglądać od godziny 

3—5 po poł. 

Udziela lekcyj 
z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6 ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w nau- 

kach w roku szkol- 
nym, za minimalną 
cenę. Zgłoszenia pro- 
szę kierować do Ad- 
ministracji „K Wil.” 

© pod „Udzielam* 

„Sprzedam pianino 
w dobrym stanie 

ul Gimnazjalna 10—2 

  

      
nieszczęśliwy wypadek z dorosłym, 
tu dogorywało dziecko, a pod konara 

mi rozłożystej ssny przyszł na świat 
drugie. Sceny które by chyba nietyl- 

„ko człowieka ale i bryłę kamienia 
r. Kto by się z czystem ser- 

cem i światłą duszą — dobrze przy- 
słuchał kamieniom ddióżkym — 
usłyszałby nie jedno z nich westchnie 

Jak w kraju „swoim* nahaje go 
spodarzyły śmielej i więcej stanow- 
czo, wypędzając w przymusowe 
uchodźtwo całe wsie. Chwytali ludzi- 
ska co się pod ręką podwinie, a ucie 

kały pod ochronę głuchych lasów. 
Kto zaś nie zdążył — musiał ciągnąć 

w kraje dalekie, gdzie nic dobrego nie 
czekało. A który spórzał za siebie 
znieruchomóał na widok słupów og- 
nia i dymu, co się już wznosiły nad 

jego strzechą rodzinną. I w jedną chwi 

lę rob:ł się człowiek z bogacza —- że 
brakiem, z gospodarza „bobyleme* 

(nędzarzem) z włościanina — włóczę- 
ą. A z tyłu — grzmiały armaty, traj 

  

  

    

kotały kulomioty, lała się krew, 
śmierć źbierała swoje plony. Żagiew   
wojny sięgi ała w rodzinny kraj Wasy- 
la głębi ) 1 głębiej а 

WE. się Wasil na froncie. 
Nie bał się śm:erei patrzył obojętnie 
na zabitych i i pokaleczonych, bo Žž 
w środowi sku zadżumionem, sam się 
zakaził, a wykonując, szatańską, pra- 
cę — sam się upodobn'ł pokrewnemu 
Lucypera. Lecz bolai duszą. widząc 
bezcelowe, dzikie rujnowanie kraju i 
ludz. Dla tej wojny nie miał Wasl 
przebaczenia. 

Smutne myśli nachodziły jego zmę 

‘схопа głowę bo krwawa zmora zbliża 
ła się do okolie rodzimych, więcej ser 

   

   

    

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 95—ł i 4—t 
2 
  

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wsne 
ryczne i moezopłoiowe 

Wileńska 3 tel. 563 
Gd godz. 8—1 i 4—-, 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne. 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10.67 
od godz. 95—1 i 4—8 

Akuszerka 

Mara Laktefowa 
*rayjmuje od 9 da 7 wes: 
tlica Kasrtanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 

  

  

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ve ma uł. Mickiewicza 4—6 
: temże gabinet kosmastycz- 

my, Usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągty, 

BS 8323 

Zdolnych 
solidnych zastępców (żz- 
stępczyń) do ratalnej 
sprzedaży obligacyj pań- 
stwowych przyjmuje de- 
legat Centralnej Kasy 
„Hotel Grand* Wilno. 

Historyczka 
pełne kwalifikacje (wy- 
kształcenie uniwersytec- 
kie) kaka lat zadewalsią- 
sel Brac Aedagowiczocć 
w gimnazjum wyższem 

szuka posady w Wilnie 
lub na prowincji teraz 
lub od półrocza. Kró- 
lewszczyzna. Skrytka Nr 3 

852 EP, 

  

  

  
  

cu drogich. Nieraz powstawały w wye 
braźni Wasila płonące Żary, radzice 
1 resztą dobytku uchodzący od pożo- 
gi, przelękniona Hanulka 7 zaplaka- 
nemi oczętami. Tymczasem M-cy jak 

i cały front odchodzili, odchodzili, u 
powali i i ustępowali. 

Maszerowali już prawie w środku 
z'emi białoruskiej. Ojczyzna duszy + 
marzeń Wasila stękała już pod pierw 
szemi porywami okropnej nawałniey. 
Dokąd i do jakiego kresu dojdziemy? 
pytał Wasil siebie. Pozostawiliśmy 
Połskę, Litwę, przechodzimy Białoruś 

a końca podróóży nie widać. Może już 
i car od nas ręce otrząsł. Dobrzeby 

zrobił — i bez niego sobie zaradzimy. 
A i wojny tej wystarczy. Napewna 
wszystkim obrzydła. Minął rok, a 
prócz niezliczonych ofiar i strat korzy 

155 Nareszcie, we wrześniu, 
nie zatrzymali się i nawet odsu- 

neli Niemców. M-com przypadło w u- 
dziale „wypuszczać” ich ze Smorgoń. 

„Artylerja — obustronnie — nie ża 
łowała pociskóów. Niemcy zasypywa 
li M-ców gradem szrapnelį į grana- 
tów. Wasil, jak zazwyczaj, żwawo się 

zwijał ze swoją Śmiercionośną maszy- 
ną, lecz i Niemcy bronili się zawzięcie 
Raptem huknął obok Wóasila granat. 
Poczuł biedak, że coś ukłuło w lewy 
bok i mocno uderzyło po lewej ndze, 
Spjrzał w mgnieniu okna na nią, zo: 

baczył jak trysnęła krew. zawołał na 

sanitarjusza i zawalił się... (przewró: 

cił). fd. e. n.) 

    

wije 

a
 

-


