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ROTi ADMINISTRACJA: Wilno..Mostowa 1.

"Administracji i Drukarni 12-445 Redakcja otwarta od li
„4 19 do 24--6j.

zmentponiedziałków i dni Poświątecznych,

 

- DO Ne. Z

Telefon Redakcji.

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej, |

‚ | w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

do 16 [od  

Wilno,o, Piątek |-ga. a
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zagramicą 8 zł.

być przez Administrację
nto czekowe w P. K. 0.
     

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zi. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrolegi przed tekstem po 28 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 28 proc. drożej.

druku me
o

Ogłoszenia
Terminy

dowolnie zmieniane.
Nr.80187.

EJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK p. t. ZYCIE"
 "DE

2Dnia 16-90 stycznia POD PROTEKTORATEM JEGO MAGHIFICENCJI REKTORA U. S$. B. ALEKSANDRA JANUSZKIEWICZA i PANA PREZESA
Sho APELACYJNEGO WACŁAWA WYSZYŃSKIEGO odbędzie się

Dnia 16-g0 stycznia
1932 r.

LZ DOROCZNY BAL PRAWNIKÓW
|

 

 

w SALONACH KASYNA GARNIZONOWEGO.

 

SSR o godz. 23. — Do tańca przygrywać będą 4 orkiestry. — Stroje balowe.—Zaproszenia i karty wstępu nabywać można w Sekretarjacie Koła Prawników codziennie między godz. 16—17.

 

| NM] dn. 2-go Stycznia 1932 r. odbędzie się w 'Salonach Kasyna Garnizonowego (Mickiewicza 13) BAL pod aktualną nazwą

a „Poaalek о godz. 22-ej.
ia ua+ a A IPLIBYI

  

| z Burych JADWIGA MONGIRDOWA
po długich cierpieniach opatrzona S. 5 Sėkramėntami, zasnęła w

Bogu dn 30 grudnia 193! r. w wieku iat 68
Eksportacla zwłok z domu żełoby (Zow Ina +) do kościoła św.

Jakóba odbedzie sięw piątsk dx: 1 stycznia 1938 r o godz 7 wiec:ór,
Nabożeństwo żałobne odbędzie gie w poniedziałek dn 4 stycznia o godz.

E 9 I pół, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa.
O gen zawiadamia Krewnych. Przyjaciół i Z%ajomych pogrążona

RODZINA.b: Rmiik >

4Towarzystwo Miejskich i Między-
| miastowych Komunikacji

Autobusowych

=

   

   

 

5 ‚ $р. Акс.

2 ODDZIAŁ w WILNIE,
ULICA JAGIELLOŃSKA 8 m. 15 (Tel. 18 00)

.podaje do. wiadomości publicznej, że z dniem l-ego Stycznia 1932,
, uuchaniia komunikację autobusową w m. Wilnie na następują-

cych linjach:

5—ododwecie kbiójowego CH if. Nieditiedziej  utóbusy
Šonai będą, ze st:cyj krańcoych tytułem próby w odstępach 7-8 min. po-
ynająt od godz. 6 ej min. 55 reno do godz. 23 ej min. 30.

= 2) Linja M2— cd Dworca kolejowego do Rogatki Kslwaryjskiej. Futo-
busy kursować będą ze siacyj krańcowych tytułem próby w odstępach 5—9 min
poczynając cd godz. 6-ej 53 min. rano do godz. 23ej mia 30,

3) Linja Ni 3 — od Dworca kolejowego do ul. Tramwajowej, Autobusy
kursować będą ze stacyj krańcowych tytułem próby w odstępach 7-8 min, po>
czynając od godz. 6 ej min. 55 de gedz, 23-ej mn. 3".

3 ja 46-4—0d Szpitała Kolejowego do ul. Strycharskiej, Autobusy kur=
sowaćbędą za stacyj krańcowych tp ie próby w odstępach co pół godziny,
poczynająt od godz. 7 ej rano do godz, 23 ej.

5) Linja 5ta— od ul. Królewskiej de ul. Krzywe Koło.

6) Linja Ni 6 — od ul. Cerkiew na W. Pohulance do ul. „BpEra) Sy uru-
PAWAWAR Modą, dnia 2-go eweńtualnie 3-do stycznia.

lš "ŻYCZENIA NOWOROCZNE
Szanownym Swym Klijentom przesyła

Bluro Reklamowe STEFANA GRABOWSKIEGO
w Wilnie, Garbarska 1, tei. 82.

„e i
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Serdeczne życzenia Noworoczne
Swym Szanownym Kllientom

składa wia MICHAŁ GIRDA Zamkowa 20, tel. 16-28

Ę "L AKUMULATORY — RADJO— ELEKTROTECHNIKA,  ч s e .

*Sprawa Więźniów, fBrzeskich
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWĄ. We czwartek przemiawiail obrońcy Patka i Cioł-
"kosza adwokaci Jarosz i Dąbsowski.
/' Przemówienia ich nie wniosły do sprawy nic nowego.

3 W sobotę przemawiać będą adwokaci Smierowski i Berenson

Podarek noworoczny.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dziennik Ustaw w numerze z ostatniego dnia

roku 1931 r. zawiera szereg ustaw o podatkach wchodzących w ży-

_) cie z dn. 1 stycznia 1932.
2 A więc o dodatku kryzysowym do podatku od nieruchomości, od
lokali, energji elektrycznej, o podatku obrotowym, о podatku od

` rejentów, pisarzy h'potecznych i komornikėw, o  zatwierdzeniu
zmian statutu Banku Polskiego itd.

$ Pojawiło się również rozporządzenie ministrów w sprawie czę-
, ściowej zmiany taryfy celnej na owoce poludniowe, co pozostaje

] w związku ze znaną akcją Wiślickiego.

Zapowiedź przyjazdu rumuńskiego
ministra spraw zagranicznych.

" BUKARESZT. 31.XII (Pat) Minister Spraw zzgranicznych ks.

Ghika w towarzystwie sekretarza legacyjnego Madgheia przybędzie

ži Warszawy z wizytą oficjalną dnia 8 stycznia rano.

  

 

    

  

  

 

  

   

  
   

 

  

 

   

   
    

   

   

  

 

KLUBMŁODYCH — SEKCJA SCENICZNA STR. NAR. i O. W.P.
zeprasza

stycznia 1932 r. wszystkich członków. sympatyków i wsrowadzonych
` nich gości na WIELKĄ ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ

k jespodzianek, poczta, serpentine i co fetti -Począte« o q. 21 ej
iopatrzony.—Do tańca przygrywa orkiestra jezz—Wejście wyłącznie

sę które Sekreterjat wydeje człon:om i sw”p. codziennie przy..

© ułOrzeszkowej Ti w godzinach od 18 40 20.е).
,

zwał madne koszule trakowe
oraz kołnierzyki słynnej fabr. „OPUS“ tylko

Iskim Sktadzie Konfekcji, Galanterji i trykotaży|
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Ograniczenie kulturalnej autonomii
mniejszości narodowych w Łotwie.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

RYGA. 31.XII. Dzisiejsze posiedzenie Sejmu łotewskiego, które
zakończyło się o godz. 3 w nocy znacznie obfitowało w wycieczki

przeciwko mniejszościom narodowym, a przedewszystkiem przeciwko

ludności polskiej. Dyskusja toczyła się nad projektem zniesienia
etapów inspektorów dla szkół mniejszościowych. Przewėdca secjal-
nej demokracji Cielens znowu zaatakował ludność polską. W cza-

sie przemowy posła polskiego Wierzbickiego z ław socjalnych de-
mokratów wołano: „Nie występiijemy przeciwko

lecz przeciwko pilsudczykom“.

ludności polskiej

O gedz. 3 w nocy projekt rządowy
przyjęty został większeścią 45 głosów przeciwko 35, Posłowie na-
leżący do mniejszości demonstracyjnie opuścili salę.

Rzut oka na bilans 193] r. w życiu
katolickiem- światu.

(KAP) Kończący się rok, okres.
rozpaczliwych zmagań się ludzko-
ści ze straszliwemi następstwami
kryzysu ekonomicznego, w życiu
Kościoła. katoliękiego zaznąaaył

"się również szeregiem poważnych
zdarzeń, które nie pozostały bez
wpływu na dalsze ukształtowanie
się życia religijnego. Nie brak.by-
ło oczywiście, i tu ciemnych plam.
Prześladowanie Kościoła w Rosji
sowieckiej nie ustało, : nie został
„zlikwidowany zatarg Litwy z Wa-
tykanem, rozgorzała natomiast
walka z katolicyzmem w Hiszpa-
nji. Zatar$ rządu faszystowskiego
z Kościołem na tle kompetencji
przy wychowaniu młodzieży, za-
ostrzony przez ogłoszenie encykli-
ki o Akcji Katolickiej we Wło-
szech, został stosunkowo szybko
zlikwidowany w istocie rzeczy po-
myślnie dla Kościoła. W Meksyku,
po okresie względnego spokoju,
rozpoczęła się nowa tala prześla-
dowań Kościoła, . zainicjowana
przez Tejedę, gubernatora stanu
Vera Cruz, który zmierza do stwo-
rzenia schyzmatyckiego kościoła
narodowego. Charakterystycznem
jest tu, że głównym przeciwnikiem
Tejedy jest w danym wypadku
śam... Calles, główny inspirator i
przywódca poprzednich prześla-
dowań katolicyzmu w Meksyku.
Ten sam zresztą Calles ofiarowa!
ostatnio organy do katedry N. M.
'P. z Gwadalupyi znacznie przy-
czynił się do uświetnienia uro-
czystości jubileuszowych ku czci
Patronki Meksyku.

Rok 1931 zaznaczył się w życiu
Kościoła powszechnego jubileu-
szami św. Antoniego z Padwy i
encykliki „Rerum Novarum'". Ob-
chód ku czci św. Antoniego wy-
padł w okresie zaburzeń wywoła-
nych przez faszystów, wobec cze-
go nie wypadł tak wspaniale, jak
to było projektowanem. Natomiast
uroczystości związane z obcho-
dem 40-lecia ogłoszenia encykliki
„Rerum Novarum“ były potężną
manifestacją „katolickiego świata
robotniczegoiwspaniałym hołdem
dla zasług Kościoła w kierunku
rozwiązania kwestji społeczneji
ulżeniu doli mas pracujących.
Dziesiątki tysięcy robotników prze
sunęło się w roku ubiegłym przez
Wieczne Miasto, składając dowo-
dy wdzięczności i przywiązania
do Stolicy Apostolskiej. Nie za-
brakło w tym roku w Watykanie
również i pracodawców  katolic-
kich, opierających swój stosunek
do pracowników na zasadach e-
wangelicznych.

Uroczystości, związane z ob-
chodem 500-lecia śmierci św.
Joanny D'Arc, jakiemi Francja
uczciła pamięć swej Świętej, stały
się nietylko. wielką Asia

- religijną katolików Kancaijio:
"sale okazały jednocześnie wiele

dabėai wolą ze strony rządu Re-

›

O

publiki w kierunku dalszego przy-
jaznego układania się stosunków
ze Stolicą Świętą.

Z inych wielkich manifestacyj
*rftgijirych roku ubiegłego wymie-
nić jeszcze należy wielki kongres
Niemców-katolików w Norymber-
dze, olbrzymie manifestacje reli-
gijne młodzieży belgijskiej, kon-
$res eucharystyczny w Lille, po-
święcenie się narodu brazylijskie-
śgo N. M. Pannie, wreszcie pierw-
szy narodowy kongres misyjny w
Portugalji.

Najwięcej jednak do chwały

Kościoła przyczyniły się ogłoszone
w roku ubiegłym aaa papie-
skie, poczynając R
o małżeństwie i wa iem,
kończąc encyldbką o zjednoczenie
Kościołów z 26 b. m, a przede-
wszystkiem encyklika społeczna
„Quadragesimo Anno“ i List Apo-

stolski w sprawie bezrobocia, kry-
zysu ekonomicznego i rozbrojenia.

Liczne procesy kanonizacyjne i

beatyfikacyjne świadczą wymow-
nie, że heroicznych chrześcijan nie

brakiw naszych zmaterjalizowa-
nych czasach, co dowodzisiły du-

chowej Kościoła.
W szeregu inych pomyślnych

dla Kościoła wypadków zanoto-
wać jeszcze należy znaczną liczbę
nawróceń wybitnych osobistości,
zwłaszcza w Anglji (ok. 12 tys.)i
Stanach Zjednoczonych P:
(ok. 40 tys.), wśród nich wielu du-
chownych anglikańskich.

Pozatem widzimy wspaniały
rozwój misyj katolickich wśród po
gan, mimo niejednokrotnych prze-
śladowańi trudności materjalnych.

Nie najmniej ważne wreszcie
dla Kościoła jest uruchomienie

-radjowgj stacji watykańskieji u-
możliwienie miljonom wiernym
słuchanie przemówień: Ojca Św.

W Polsce rok ubiegły zazna-
czył się pogłębieniem życia religij-.
nego wśród ludności katolickiej,
mimo wielkiego kryzysu ekono-
micznego, powszechnej biedy i
walk politycznych, co nie sprzyja
naturalnie pracy duchowej.Wzrost
uświadomienia katolickiego nale-
ży zawdzięczać w dużym stopniu
Akcji Katolickiej, która już we
wszystkich naszych diecezjach
rozwija swą pracę i tworzy para-
fjalne placówki. Wskazania pro-
$ramu Akcji Katolickiej znajdują
obecnie swe zastosowanie prak-
tyczne w akcji dobroczynnej Ko-
šeiota w t. sw. „Caritas“. Možemy
z zadowoleniem stwierdziė, že ta
akcja Kościoła, mimo że opiera się
na ;dobrowolnych ofiarachi nie
roz Śorządza takimi funduszami,
jak! dobroczynność oficjalna, jest
prowadzona z wielkim pożytkiem

wywiera dobroczynny swój
vel na duchowy stan ludzi
biednych.

Liczne Zjazdy eucharystyczne,

Poznaniu i Lwowie
staraniem Akademickich Kół Wilnian w Warszawie

Wstęp za zaproszeniami.
 

 

nie
W mroźny dzień

z POLSKIEJ SKŁADNIC

Zamkowa 9,

jedwabnych wełnianych pończoch

FRANCISZKA FRLICZKI

RABAT ŚWIĄTECZNY 10 „11

wyobrażam sobie spaceru tez pół-

Y GRLANTERYJNEJ

tel. 6-45.
607—2k

Najbliższy program hitierewców.

PARYŻ (Pat). Dzisiejszy „Pa-

ris-Midi' przynosi dalszy ciąg о-
głoszonego wczoraj wywiadu z dr.

Śchultzem, szefem hitlerowskiego

biura prasowego w Paryżu. Dr.

Schultzoświadczył, że Hitler spo-
dziewa się dojść do władzy na

wiosnę. Pierwszą jego czynnością
będzie wypowiedzenie art. 231

traktatu wersalskiego, ustalające-
go jednosjyonną odpowiedzialność
za wybuch wojny w 1914 roku,
a co z tego wynika kategoryczna

odmowa..Zapytany o stanowisko,
które hitlerowcy zamierzają zająć

wobec Polski, dr. Schultz odrzekł,
iż domagać się będą zwrócenia
Niemcom Pomorzai Śląska.

 

wielkie zwycięstwo «mokrych»
w Finiandji. .

HELSINGFORS (Pat). Obliczo-
ne wyniki referendum nad usta-

wą prohibicyjną w Helsinglorsie

wykazują 13 tysięcy głosów za
utrzymaniemprohibicji i 65 tysię-
cy — za zniesieniem prohibicji.

 

Prezent noworóczny armji-iapońskiej. -
(Seletonem od własn. korespondenta.)

RYGA. Prasa mosklewska doros! z Szanghaju, że według

otrzymanych tam informncyj, naczelne dowództwo armji Ja-

peńskiej w Mandżurji postanow

Czau prowadzić z ta
stąpiło zajęcie tego ważnego punkiu strategicznego,

iio operacje przeciwko Czin-
iem obliczeniem, by w dn. 111932 r. na-

jako po-

darunek armii japońskiej dia Mikada.

 

 

 

W SALI GIM. IM. |. LELEWELA
ul. MICKIEWICZA 38

JASEŁKA
dn. 9, 10, 16 I 17 stycznia r. bież.

początek o godz. 17.

odbyte zwłaszcza nanaszych zie-

miach wschodnich na terenie ar-

*chidiecezji wileńskiej, następnie w

diecezji płockiej z racji jubileuszu

kapłańskiego ks. Arcybiskupa No-
wowiejskiego, w diecezji łódzkiej,

włocławskiej, częstochowskiej,

zjazdy katolickie jak np. w Zbą-
szyniu, =wszystko to przyczyni-

ło się w znacznej mierze do wzro-
stu i pogłębienia uczuć religijnych
Narodu.

Byłoby znacznie lepiej, gdyby
nie nienawiść wrogów Chrystusa.

Szerokiem korytem rozlewa się po

Polsce demoralizacja, pornografja.

Sekciarze grają na najniższych in-

stynktach ludności, z uczućreligij

nych tworzą sobie nieuczciwy pro-
ceder zarobkowania. Pisma wol-

nomyślnei sekciarskie podrywają

bezkarnie powagę religii i Kościo-

ła. Polska Komisja Kodyfikacyjna,

o większości masońsko-żydow-

skiej, wydała szereg projektów

ustaw (o małżeństwie, kodeks kar-

ny, o aktach stanu cywilnego),

niezgodnych z zasadami chrześci-

jańskiemi. Przedajne pióra i pisma
poszły na służbę żydo-masonom,
usiłując zedrzeć charakter kato-
licki z odrodzonej Polski.

W obronie świętości katolickich
stanął nasz Episkopat, zawsze

czujny, gdy wierze i polskości
grozi niebezpieczeństwo. Orędzia
Episkopatu w miljonowych rze-
szach wiernych wywołały głęboki
oddźwięk, jak świadczą o tem

protesty przeciwko projektom Ko-
misji Kodyfikacyjnej. V odpowie-
dzi na to wrogowie Chrystusa gro-
żą wywołaniem w Polsce wojny

religijnej, wywołując widma Me-
ksyku i Rosji sowieckiej. Mocna
jednak postawai solidarność kato-
lików w oparciu oEpiskopat po-
trafi skutecznie oprzeć się wszel-
kim niebezpieczeństwom zagraża-
jącym Kościołowi w Polsce.

‘

4

Poczuwam się do obowiązku aby

za pośrednictwem niniejszego pisma

wyrazić gorące podziękowanie p.
D-rowi lekarzowi-dentyście Stanisła-

wowi Gintylło (ul. Jagiellońska 9)

za niebywale sumienne i zupełne

wyleczenie  zawikłania, z ktėrem

zgłaszałam się do całego szeregu le-

karzy w rozmaitych miastach w Pol-

sce i zagranicą.

Jadwiga Hejberowa
Wilno, ul. Bogusławska 1, m. 3

 

ŻYCZENIA NOWOROCZNEM
SKŁADA

SZANOWNEJ KLIENTELI
ZEGARMISTRZ

WĄCŁAW ANDRUKOWICZ
wł. fir. H. Rusiecki
ZAMKOWA 10. I

  

  

НЕНЕ ESSSZEABEEPUM
NADESLANE,

Do
Zarządu Kursów Maturycznych

«WIEDZA»
w Krakowie

ul, Studencka 14—1.

Niniejszem uprzejmie zawia-
damiam Szan. Zarząd, że dnia
14 listopada 1921 r. złożyłem eq-
zamin z 7-miu klas Szkoły Po-
wszechnej im. Jana Sobieskiego
w Gniewie.

Za przygotowanie minie do te-
go egzaminu w drodze korespon-
dencji, zepomocą nadzwyczaj
przystępnych skryptów i tema-
tów, składam niniejszem Szan.
Zarządowi jak najszczersze wyra:
zy podziękowania. `

Równocześnie upraszam o po-
danie warunków dalszego kształ-
cenia się.

Jan Grzebiński
Leśna Jania, pła Kościelna—
Jania, pow. Gniew, Pomorze.

| Największy film wszystkich |
я Czasów i

„TRADER HORN“
Czegoś podobnego świat jeszcze

nie widział
w tych dniech w klnie
HOLLYWOOD"
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Šri langu У Г
Rok temu, gdy prasa robila bi-

lans 1930 r., żegnała go lekkiem
sercem, ale też witała następcę

bez entuzjazmu. Przewidywania
i zapowiedzi były jednak mimo to

zbyt optymistyczne, jak się w
przyszłości okazało.

O ileż bardziej bez żalu roz-
stajemy się z r. 1931, który w ca-
iej nagości ujawnił nędzę gospo-
darczą i dezorjentację polityczną
świata powojennego, powstałe w
następstwie wielkiego przełomu,
którego jesteśmy uczestnikami.
Rozmiarów jego i czasu trwania
niepodobna przepowiedzieć. Nie
można pisać historji tego, co się
dopiero dokonywa, nie da się
oczami współczesnych dojrzeć ca-
łej głębi ruiny, którą nieustannie

rok za rokiem stopniowo po-
większa.

Po okresie rozkwitu gospodar-
czego, przeżywanego przed wielką
wojną, nagle spadła na świat nę-
dza i niebywały kryzys ekono-
miczny. Łączy się to ściśle z prze-
sileniem w dziedzinie politycznej
i społecznej i zamąceniem pojęć
moralnych, do których ludzkość
przywykła w ciągu pokojowego
rozwoju stosunków społecznych.

Przewidujące umysły, a tych
niestety było niewiele, już bezpo-
średnio po wojnie, gdy żyło się
jeszcze rozmachem reakcji powo-
jennej, dostrzegały znamiona idą-
cych przesileń. W naszej litera-
turze politycznej przykładem jest
Dmowski. Książkę jego „Swiat
powojenny i Polska“ czyta się te-
raz, jakgdyby to była historja dnia
dzisiejszego, przewidziana z do-

kładnością niemal każdego po-
szczególnego wydarzenia.

Nawet na tem dość ciemnem
tle świata całego, a w szczegól-
ności Europy, wcale nie jasnem
światłem odbija bilans roczny ży-
cia Polski. Najdalej posunięty
optymizm nie potrafi upiększyć
obrazu, choćby malowanego w
oderwaniu od lat innych, ciągłej
dekadencji we wszystkich dzia-
łach życia państwowego i naro-
dowego. A cóż dopiero mówić,
gdy się rok ten weźmie pod obser-
wację w związku z zapowiedzia-
mi, obietnicami, hasłami, a jeszcze
bardziej z rzeczywistością lat po-

przednich, pełnych  beztroskiej
„radości' życia, sztucznego roz-

machu gospodarczego i patetycz-
nej frazeologji politycznej.

Należałoby zszeregować takty
i wydarzenia. Ale jest ich zbyt
wiele, a ważniejsze mają jeszcze
po dziś dzień tak dotkliwą wymo-
wę, że wszyscy je odczuwamy.

Sprawy gospodarcze były tą
dziedziną, w której obóz dziś rząć
dzący dawał najszersze zapowie-
dzi. Jeszcze w r. 1930, a nawet
w początku ubiegłego nie dawano
tam pełnej wiary, ażeby trzeba się
było liczyć z niepowodzeniem.
Wiara w szczęśliwą gwiazdę od-
pychała wszelkie głosy przestrogi
i trzeźwego obrachunku. Ale już
pierwszy kwartał 1931 r. przy-
niósł sromotny zawód. Z miejsca
urzędowego (min. skarbu Matu-
szewski) musiano stwierdzić, że
załamały się pomyślne warunki
dla wielkiego budżetu.

Warunków tych w istocie nie
było już dawno. Przesilenie go-
spodarcze w Polsce zaczęło się
faktycznie już z końcem 1928 г.,
kiedy jeszcze Ameryka i cała Eu-
ropa stały dopiero u jego progu.
Przejściowość dobrej konjunktury
widoczną była u nas nadługo
przedtem, zanim dojrzały ją czyn-
niki odpowiedzialne. We właści-
wym czasie nie skorzystano z wa-
runków dla wzmocnienia życia go-
spodarczego, przeciwnie nawet
podkopano przez lekceważenie
jeśo podstaw, przez zaniechanie
zamierzonej przed zamachem ma-
jowym rewizji systemu podatko-,
wego, wreszcie przez zaniedbanie
ulepszeń w skarbowości państwa
isamorządów. Fatalne następstwa
wziął na swe barki rok 1931. Stąd
mechaniczne obcinanie budżetu,
mechaniczne bezplanowe oszczęd-
ności, redukcje w aparacie urzęd-
niczym i redukcje płac, a co naj-
gorsze i co odezwie się jeszcze bo-
jeśnie w życiu gospodarczem, to
stały wzrost obciążenia podatko-
wego, czy to w postaci pawięk-
szania istniejących już danin i po-
datków, czy też wprowadzania no-
wych. Jak w zwierciadle odbija.
się to wszystko w budżecie pań-
stwa i samorządów, we wzmagają-
cem się bezrobociu, w coraz szer-
szej likwidacji przedsiębiorstw i
warsztatów pracy, w katastrolal-
nćm wprost ubożeniu i postępują-
cej szybkiemi krokami nędzy.
Czyż trzeba przypominać, jak w
parze z tem upadało rolnictwo,
kurczyły się przemysł i rzemiosło,
wysychała zdolność płatnicza wsi
i miast, jak niedola materjalna za-
garniała coraz szersze koła i obez-
władniała coraz bardziej słabnącą
energję i odporność społeczeństwa.

W dziedzinie polityki we-
wnętrznej ponad wszystkiem gó-
ruje ten sam bezwład i niechęć,
czy nieumiejętność załatwiania.
spraw, które bądź już dawno doj-
rzały do rozstrzygnięcia, bądź wy-
suwa świeżo żywe tempo wypad-
ków. Dla ilustracji parę tylko
przykładów. -

Zmiana ustroju jest zagadnie-
niem, które była zdecydowane po- 

: Wszystkim czytelnikom naszym, przyjaciołom, współpracownikom
i korespondentom naszego pisma w dniu Nowego Roku przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia.

DZIENNIK,

REDAKCJA.

 

  
Na progu 1932 roku.

Przewidywania a wróżbiarstwo,
Polityka jest sztuką przewidy-

wania' — znana to maksyma, kto-
rą ad wsum niektórych do-
morostych polityków należałoby
uzupeinić w ten sposób, że przewi-
dywanie nie ma nic wspólnego z...
wróżbiarstwem. Przeciwnie, prze-
widywać to znaczy opierać się na
niezbitych taktach i wyprowa-
dzač z nich drogą ściśle logiczne-
80 rozumowania odpowiednie
wnioski. Pomiędzy przewidywa-
niem a wróżbiarstwem . zachodzi
więc taka różnica, jak między
wiedzą a szarlatanerją,
Jeżeli więc tradycyjnym zwy-

czajem, u progu Nowego Roku,
pragniemy wzrok nasz skierować
w przyszłość, to nie łudzimy się
bynajmniej, iż uda się nam na
chwilę bodaj podnieść tajemniczą
zasłonę, która pokrywa oblicze
stinksa.. Nie myślimy też olśnie-
wać czytelnika sensacyjnemi pro-
roctwami, na wzór zawodowych
chiromantek i wróżbitów, przeni-
kających przyszłość przy pomocy
świazd czy... pasjansów, zadanie
nasze jest bez porównania skrom-
niejsze i mniej eiektowne: na pod-
stawie istniejących faktów, nawią-
zanych pertraktacyj, omówić w
krótkości to, czego w bliskiej już
przyszłości należy się spodziewać
i co, według wszelkiego prawdo-
podobieństwa powinno się ziścić.

Konierencja rozbrojeniowa.

Rozpoczynając od polityki
międzynarodowej, na pierwszem
miejscu wymienić trzeba Konie-
rencję rozbrojeniową, której ter-
min bodaj ostatecznie został usta-
lony na dzień 2-go lutego, Miej-
sce — Genewa. Przygotowania —
kolosalne. Czy rezultaty będą od-
powiadać olbrzymiemu nakładowi
pracy i... reklamy — wątpić nale-
ży. Wizystko to jakoś bardzo
przypomina przygotowania do
pogrzebu I klasy. Nie oznacza to,
by sprawa rozbrojenia nie miała
zapalonych zwolenników, niestety
najgorliwszymi są właśnie ci, któ-
rzy sami najintensywniej się zbro-
ją. — Niemcy. Zwolenniczką roz-
brojenia jest także Ameryka, z in-
nych niż Niemcy, lecz również
egoistycznych powodów. Europa
winna jest Ameryce olbrzymie su-
my, których zwrócić jej nie może,
śdyż lwią część naszych wydat-
ków pochłaniają nasze budżety
wojskowe. Ograniczyć zbrojenia, a

' c=
będzie z czego opłacić długi ame-
rykańskie. Rozumowanie proste i
logiczne, tylko że polityka jest

"bogactwo skarbu, dobrobyt oby-
„wateli genjalnej polityce ostatnich
rządów, opieraj się na stron-rzeczą skomplikowaną i posiada 'nictwach umiarkowanych, narodo-swoistą logikę. Niema państwa,

któreby z przyjemnością nie ogra-
niczyło swych zbrojeń, gdyby po-
siadało pewność, że nie skorzysta
z tego zły sąsiad, by napaść na
rozbrojonego,

Jakoż formuła, wysunięta bar-
dzo słusznie przez Francję, brzmi:
najprzód śwarancja — potem roz-
brojenie — na co absolutnie nie
chcą się zgodzić Niemcy, dla któ-
rych rozbrojenie (przeciwników)
właśnie na to jest potrzebne, by
obalić wszystkie gwarancje.

Jest to więc hak, na którym
niewątpliwie zawiśnie kwestja roz
brojeniowa, z czego zapewne zdają
sobie dokładnie sprawę uczestni-
cy przyszłej konferencji. Jeżeli
mimo to postanowiono odbyć kon-
ferencję, jeżeli poczyniono do niej
tak nadzwyczajne przygotowania,
to przypuszczać należy, iż pod po-
krywką rozbrojenia omawiane
będą i rozstrzygane inne, pierw-
szorzędnej wagi sprawy.

Jak czasu wojny, tak obecnie
świat podzielony jest na dwa
olbrzymie, wzajemnie zwalczające
się obozy. Konferencja wykazać
ma stosunek sił tych obozów, dla
tego też słusznie nazwana została
„drugim  Wersalem“. Wtedy po
jednej stronie stali zwycięscy —
po drugiej zwyciężeni. Dziś już
niema zwycięzców i zwyciężo-
nych, nastąpiło też pewne przesu-
nięcie sił.

Po której
rzewaga? 4
Ole prinik ua ibis js:

wiedzieć ma kongres.
Odpowiedź ta będzie niewątpli-

wie rezultatem długich, heroicz-
nych zmagań i zakulisowych in-
tryg.
A też od tej odpowiedzi za-
leżne będą przyszłe losy świata—
nie tylko w ciągu 1932 r.

Wybory we Francji.

Na wiosnę r. b. odbyć się mają

ponowne w do parlamentu
francuskiego. Ze względu na ol-
brzymie, decydujące znaczenie,
jakie Francja obecnie posiada w
polityce międzynarodowej, prze-
bieg i rezultat wyborów dziś już
oczekiwany jest z nadzwyczaj-
nym napięciem w całym świecie.
‚ Francja zawdzięcza swe przo-
dujące stanowisko, swą potęgę,

stronie okaże się

zytywnie w warstwach ošwieco-
nych narodu już na przełomie
między latami i925—1946. Stała
się hastem obozu rządzącego.
Zmarnowanych zostało tymczasem
kilka lat daieko idących możli-
wości i teraz jesteśmy znacznie da-
lej od jej urzeczywistnienia, niż
kiedykolwiek.  Ustatni rok nie
przyniósł pod tym względem ża-
dnego postępu; przeciwnie ugrun-

towat powszechne przekonanie, iż

kwestja ta stała się tylko narzę-

dzięm gry taktycznej.
Podobnie rzecz się ma z re-

wizją ustawodawstwa samorządo-
wego. Utonęła' ona w powodzi
nieujawnionych projektów „ma-
łych”, lub „wielkich ustaw samo-
rządowych i nie posunęła się ani
o krok naprzód. A jednocześnie
stosunki w, samorządach tery-
torjalnych ulegają coraz głębszemu
zabagnieniu.

Nad całą obszerną dziedziną
polityki wewnętrznej góruje jedno
doniosłe pojęcie: prawo. I tu
wroku 1931 wielki cień rzucają
refleksy ostatnich wyborów poli-
tycznych w końcu roku 1930 oraz
sprawa Brześcia. Stanęliśmy, zda-
je się, pod tym: względem u
szczytu. Echa tych spraw a także
innych z zakresu gry o władzę,
echa sensacyjnych procesów, nie-
wykrytych napadów na poszcze-
gólnych ludzi, lub instytucje, echa
przedsięwzięć _interpretacyjnych
w stosunku do Sejrau odbijają się
głośno zarówno wewnątrz kraju,
jak i poza jego granicami, Pod
tym względem wchodzimy w nowy
rok kalendarzowy z utrwalającą

się, niestety, cūraz gruntowniej
opinją. Przebieg rozprawy w pro-
cesie brzeskim rzucił wielki snop
światła na krótkie wprawdzie, lecz
niezwykle bogate w wypadki
dzieje naszej niep podległej państwo

wości. Jakkolwiek szersze masy
zapoznały się dopiero dzięki temu
procesowi z wieloma bolesnemi
1 niesamowitemi taktami, jakkol-
wiek ujawnity się nagie kulisy
wielu niezrozumiałych dotychczas
iaktów i zdarzeń, o których
chętnieby zapomnieć chciała
współczesność, to jednak właśnie
dzięki temu ma on dla nas dużą
realną wartość.
w ten sposób przyczyną likwidacji
szeregu legend i baśni, wyrostych
na gruncie tęsknoty społeczeń-
stwa do upiększania przykrej rze-
czywistości, lub do poszukiwania
bohaterstwa i poświęceń tam,
gdzie w grę wchodziły najbardziej )
poziomy interes, lub najniższe
uczucia. Stał się wreszcie nauką
na przyszłość.

Rok 1932 obejmuje niewesołą
po swym poprzedniku spuściznę.
Bilans roczny zamykamy katastro-
fainym niedoborem we wszyst-
kich działach: polityki, gospodar-
stwa narodowego, kultury i prawa.

Niedobór ten najmocniej ude-

rza w duszę społeczeństwa, umę-

czonego nieustanną troską o byt
swój i państwa, o dobra moralne,
śinące w zamęcie pojęć i szarpa-
ninie między złem a dobrem.

Czy rok nowy przyniesie nie-
zbędne zmiany i polepszenie?

Nie można nigdy tracić nadziei,
nie można zwłaszcza teraz, gdy)
pomimo wszystko jest widaczne,
że posiadamy wiele warun"ów|
dodatnich, mogących stać się pod--
waliną zdrowego, no negę:
rozwoju państwa i narodu. Jė“
nym z tych warunków to budzenie|
się opinji i poczucie konieczności
radykalnych zmian, aby wydobyć?
się z systemu bezwładu i marazmu.
U progu nowego roku jest tojuż |
pragnieniem ni powszechniem.,

+»

Stał się bowiem |

wych, ugruntowanej na najlep-
szych tradycjach, na zdrowym roz-
sądku i unikającej wszelkich nie-
e eksperymentów.

! ak wygląda sprawa — z per-
-spektywy zagranicznej. Z bliska
najbardziej oczywiste prawdy uka-
zują się często w formach spaczo-
nych, lub wcale nie są widzialne.
„By się przejrzeć w zwierciadle,
trzeba stanąć w pewnej od niego
odległości — jeżeli przyciśniemy
zwierciadło do twarzy, nic nie zo-
baczymy lub zobaczymy karyka-
turalnie skrzywione rysy.

Jakkolwiek w porównaniu z
resztą państw Europy, a nawet ze
Stanami Zjednoczonymi świetne
jest położenie gospodarcze Francji,
nie można twierdzić, że obecne
przesilenie zgoła nie dało się tam
we znaki. Jakkołwiek w: stosunku
np. do Niemiec, Anglji, Ameryki
liczba bezrobotnych we Francji
jest znikomo nikła — liczba ta jed-
nak 'wzrosła ostatniemi czasy.

To wszystko budzi w szero-
kich, mniej uświadomionych war-
stwach pewne niezadowolenie i
jest wodą na młyn wszelkiej opo-
zycji.

Że zaś we Francji wybory od-
bywają się sprawiedliwie, nie na
<wzór — węgier-
skich... nie jest absolutnie wyklu-

w stosunkach międzynarodowych.
Dla tego przyszłe wybory fran-

cuskie posiadają zwłaszcza w dzie-
dzinie polityki wszechświa j
znaczenie o wiełe donioślejsze
wszystkich poprzednich.

Nadalekimwschodzie,
Na dalekim wschodzie wypadki

prawdopodobnie toczyć się będą
swojemi torami, kierowane swoi-
stą, odrębną i dla nas europejczy-
ków, nieztozumiałą logiką. Toczyć
się one będą pomimo konferencji
pokojowej i takich lub innych
sen Ligi Narodów,

o co widzimy, co się rozgryw:
na olbrzymich obszarachMandżu-
rji, jest drobnym tylko fragmen-
tem wielkiego, dziejowego, drama-
tu, którego objąć ani zrozumieć
nie jesteśmy w stanie. Nie obejmu-
jąc zaś całości, nie wiedząc dokąd
to wszystko zmierza, nie jesteśmy
też w stanie zrozumieć tych drob-
nych fragmentów, na które patrzy-
my z odległości wielu tysięcy ki-
lometrów.

Jedno tylko jest pewne, że ta-
' kie lub inne załatwienie kwestji
mandżurskiej byłoby tylko chwi-
lową  „pieredyszką”, że punkt
ciężkości coraz bardziej będzie się
tam przesuwać, że my na tamte
sprawy najmniejszego nie możemy
mieć wpływu, ani też wpływu ta-
kiego nie potrzebujemy wywierać,
że natomiast wypadki na dalekim
wschodzie pośrednio tak lub ina-
czej odbić się muszą na naszem
położeniu, ze względu na Rosję,
która jako państwo w trzech
czwartych azjatyckie, bardzo po-
ważnie tam jest zaangażowana i
wcześniej lub później nie uniknie
wciągnięcia w ten wir.

Przesilenie gospodarcze a sprawa
reparacyj.

Jakiekolwiek są przyczyny ©-
becnego, wszechšwiatowego kry-
zysu gospodarczego (pewien uczo-
ny ekonomista niemiecki naliczył

ich 260) nie ulega kwestji, że spra-

wą ta najbliżej sprzągnięta jest z
kwestją t. zw. reparacyj.

Stany Zjednoczone, które po-
siadają największe zapasy złota
(coś około 60 proc.) ale też naj-
większą liczbę bezrobotnych (10
miljonów) uważają, że dalszy
przypływ złota bynajmniej by im
nie zaszkodził, zwłaszcza, że im
się tonależy z tytułu długów wo-
jennych.

Francja, która po Stanach Zjed-
noczonych posiada największy za-
pas złota, ale też i znaczne w sto-
sunku do Ameryki zobowiązania,
uzależnia spłatę swych długów od
regularnego uiszczania przez Niem

ce reparacji. Niemcy znowu opła-
tę reparacyj uzależniają od przed-
łużenia krótkoterminowych kre-
dytów amerykańskich, zbyt lek-
komyślnie udzielonych im przez
bankierów amerykańskich.

Pod presją tych bankierów
Hoover raz po raz ogłasza krótko-
terminowe moratorjum na długi
wojenne, zaklinając się uroczyście,
że ani grosza z tych długów Euro-
pie nie ustąpi, i że stanowczo dłu-
żej niż pół roku czekać nie będzie.

Po pół roku nastąpi to samo.
Niemcy zaś za pieniądze amery-
kańskie budują sobie flotę wojen-
ną i zasypują fabryki holenderskie
i szwedzkie zamówieniami na ar-
maty, za które płacą gotówką,
regularnie.

Dwa Bogi, dwie drogi.

Kwestja reparacyj nie jest oczy-
wiście jedyną przyczyną kryzysu.

Powyżej wspominaliśmy, że
pod względem politycznym świat
jest podzielony na dwa olbrzymie
obozy. Nie inaczej dzieje się
w dziedzinie gospodarki. I tu wi-
dzimy gigantyczne zmaganie się
dwóch sił, z których jedna oparta
na tysiącletniej tradycji i doświad-
czeniu — druga, eksperymentalna,
spekulująca na A. de-

strukcyjnych instynktach kich,
na niezadowoleniu z tego, co się
posiada i żądzy tego, czego się
niezna.

Rezultaty obydwu systemów
widzimy we Francji i w Rosji.
Mimo to walka trwa w dalszym
ciągu, wyczerpując produkcyjne
siły ludzkości, która stoi bezradnie
na rozdrożu; nie zdając sobie spra-
wy, która z obydwu dróg wiedzie
ku lepszemu jutru — Lim ku
przepaści.

Czy nadchodzący rok rozwiąże
to zagadnienie? Ž calą niemal

pewnością odpowiedzieć należy
wacaea Ši p olbrzy-

mie ewolucje zwykłe się ciągnąć
lat dziesiątki. ао

Pakt o nieagresji.

Przechodząc do spraw ро!-
skich — ściślej mówiąc, do spraw
polskiej polityki zagranicznej —
na pierwszem miejscu wymienić
należy traktat o nieagresji z Rosją.
Pertraktacje w tym kierunku cią-
śną się — ze znacznemi zresztą

przerwami — od szeregu lat. Dziś

jednak sprawa poczyna dojrzewać,
i jeżeli prognostyki nie mylą,
w pierwszych już tygodniach no-
wego roku możemy się spodziewać
rezultatu. Y

Na przyśpieszenie całej tej
akcji — wbrew intrygom niemiec-
kim — wpłynęła w pierwszym
rzędzie międzynarodowa sytuacja
polityczna.

Więc przedewszystkiem Fran-
m zaniepokojona położeniem w

iemczech, gdzie skrajne żywioły
odwetowe coraz szersze uzyskują
wpływy, widząc bankructwo swej
polityki lokarneńskiej, pragnie
przeciwdziałać temu — rozbijając
porozumienie niemiecko-sowieckie
z Rapallo.

Jak prawie wszędzie, tak i tu
decydujące są czynniki materjalne.
Sowiety potrzebują _ pieniędzy.
Niemcy, którym urwał się kredyt
amerykański, pieniędzy tych nie
mogą im dostarczyć. Pozostaje
„bankier Europy'' — Francja, któ-
ra jednakże uzależnia kredyt od
pewnych warunków i gwarancyj
politycznych. Do tych warunków
należy właśnie pakt o nieagresji
francusko - sowiecki, obejmujący
(z pewnemi warjantami) także so-
juszników Francji.

Dodajmy, że wypadki w Man-
dżurji, absorbując uwagę Moskwy,
zmuszają ją do zabezpieczenia so-
bie swej granicy zachodniej.

„Berliner Tageblatt“ stara się
na podstawie wywiadu, udzielo-
nego współpracownikowi pisma
tego przez Stalina, uspokoić opinię
niemiecką, że „pakt nie ma na celu
zagwarantowania  obec-
nyc gang Polski (zachodnich)
rzez Rosję, a rosyjskich przez

Polskę”.
Ależ oczywiście. Otemnigdy

nie było mowy. Przecie gdyby

Rosja została napadnięta np. przez
Japonię, Polska ani pomyśli wy-
syłać wojsk swych i swych stat-
ków przeciwko Japonii. Tak sa-
mo, o ile Polska zostałaby zacze-

A>

_ skie do

(eny węgla ziźone
w związku z urządzeniem w eh
skladów połączonych z a wtj

wym mam możneść
obniżeniacenwęgla I koksu
z pierwszorzędnych ko Górno-
siąskich kenc. ,„,„PROGRESS“,

sięb. Handl. - Przem.

M.DEULE, ww.
Biuro — Jagiellońska, 5, tel. 8-11.
Becznica własna Kijowska 8, tel. 999

piona przez Niemców, nie liczy by-
najmniej na pomoc rosyjską —
chodzi nam jedynie o gwarancję,
by w razie wojny na zachodzie,
Sowiety nie wbiły nam noża w
plecy. To zaś traktat zdaje się
przewidywać, Stalin bowiem w
dalszym ciągu wywiadu wyraźnie
powiada: „obie strony udzielają
sobie wzajemnie przyrzeczenie, że
nie mają zamiaru rozpoczynać
wojny wymierzonej przeciwko nie-
podległości, względnie inte-
śralności ich kraju',,w czem
mieści się wzajemne uznanie
istniejących granic.

Dla Niemiec, których cała po-
lityka od wieków opierała się na
jątrzeniu stosunków polsko-rosyj-
skich, celem osłabienia naszego
oporu na zachodzie — pierwsze
to dobrowolne porozumienie
polsko-rosyjskie będzie, ciosem
dotkliwym.

Porozumienie to, które ugrun-
towane jest na najistotniejszych
interesach zarówno Polski
i Rosji, przygotowywał obóz naro-
dowy z lat i PB.tego,
że pogląd jego podziela dziś nie-
mal bezpodzielnie cały naród.
Tak zgodnej opinji nie mogą się
oprzeć nawet te elementy, które
czasu wojny stały obok mocarstw
centralnych.

Takim sposobem rok 1932 stać
się powinien jednym jeszcze try-
umfem naszych . O mic wię-
cej nam nie chodzi. Nie walczymy
o korzyści osobiste, ani o miejsce
przy korytku... walczymy o nasze
prawdy, w których nieomylność
wierzymy, a. rozwój wypadków,

zywista

  
 

nasza rzeč У
wiarę tę coraz to wzmacnia.

Reszta jest — milczeniem.|
Temi hamletowskiemi słowami

wolimy zakończyć nasze progno-
styki właśnie w tem miejscu, gdy
wypadałoby pomówić o naszych
sprawach wewnętrznych.

Sprawy te od dłuższego czasu
utknęły na martwym punkcie
i niema narazie widoków, aby
z miejsca ruszyły.

Zresztą charakterystyczną ce-
chą naszych stosunkówwewnętrz- ;
nych jest to, iż wWszelkie przewi-
dywania, oparte na faktach i logi-
ce zawodzą tu stale.

Tu trzebaby wróżbity z talją
kart — niestety tych w redakcji
niema i nikt z jej członków niezna
się na... pasjansach. o

Rozczarowanie.

"Prasa żydowska narzeka na
' działalność władzuniwersyteckich
które rzekomo zbyt łagodnie, lub
nawet jednostronnie traktują spra-
wę ustalenia winy za wywołani
zajść na wyższych uczelniach.

Tak np. „Nasz Przegląd“ we
wzmiance p. t. „Z działalności ko-
misyj dyscyplinarnych na uczel-
niach okadomickich w Warsza-
wie” z żalem pisze.

„Na Uniwersytecie oraz na Politech-
nice nie został dotychczas ukarany ani
jeden z prowodyrów hecy antyżydow-
skiej; natomist Komisja Dyscyplinarna na
Politechnice zawiesiła w prawach akade-
mickich oraz w kadjech 1 akademika
żydowskiego na bieżący rok akademicki.

Publicyści scy tak się
przyzwyczaili do tego, że zwykle
tylko żydzi bywają brani w opie-
kę, że ich drażni zwykła sprawied-
ilwość względem nieżydów.

Czeka ich jednakże jeszcze wię
cej rozczarowań, bo jeszcze nie jed
nego z pośród współwyznawców
redaktorów „Naszego Przeglądu”
oczekuje przykrość zetknięcia się
ze sprawiedliwością.

esztą najlepiej to ilustruje
przebieg wileńskich procesów ©
zajścia we,

Niemal z reguły jako czynniki
napastujące i prowokujące figuru-
ją na nich żydzi.

СЕНЕНЕREDYA LAS НЫа-
ZAPOBIEGAJCIE CHOROBOM!
Hasło “to, które obiega całą kulę

ziemską, wzywając wszystkie kulturalne
społeczeństwa do walki z odwiecznym
wrogiem ludzkości, chorobami, zmobili-
zowało wszystkie twórcze umysły lekar-

rzeciwdziałania szerzącemu się
złu. Jedynym, według dzisiejszego stanu
wiedzy lekarskiej, niezawodnie zapobie-
śgającym wszelkim i j w jamie
ass krtani, gdzie najłatwiej lokują się
1 i śrypy. anginy, dyfterytu, szkarla-
tyny i odry, jest znakomity środek zapo-
bięgawczy Paramint-Erbe.

Paramint są to tabletki o przy-
jemnym smaku i zapachu, CH
kilka razy dziennie wpór „gt ilości
1—2 tabletek, zapobiegają! infekcji,
Paramint-Erbe bę zatemnejsiiwieczaij-

szym iem
ustnej. Należy więc go niezwł: je za-
stosować wszędzie, gdzie zachodzić może
obawa zarażenia się, a szcze; pod-
'ezas -epidemji, jak w domu, szpitalu,
szkole itd.  Korzystajcie z
nowe, i
20 ta
w tekach i
Ww. Z.”Bo$1
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KRONIKA.
PY SPRAWY MIEJSKIE.

||| .— Przepisy o auiebusach,
°^ Magistrat m. Wilna na mocy
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| ukończyli

uchwały Rady Miejskiej wydał

£ isy o typie „autobusów kur-
ących na terenie m.Wilna.

episy te zostały wydane ze

| względu na bezpieczeństwo i zdro-
wotność publiczną eraz ma este-

"tyczhy wygiąd autobusėw.
Jak wymika z tych przepisów

ość miejsc siedzących winna

ynosić minimum 20. Kabina

kierowcy winna być oddzielona

|| gerna połowa oszklona. Dach

od zewnątrz obity klepkami i

pokryty brezentem. Podioga z

desek drewnianych pokryta lino-

leum, a w przejściach między

ławkami żeberka dęDowe.

Sciany i sufit opite boazerją

fornierową. Siedzenia sprężynowe

pokryte skorą. Siupki do pod-

trzymywania dachu winne być

aluminjowane lub ochromowane.

Na aoinej części karoserji ma

być umieszczony herb miasta—

św. Krzysztof.
Wewnątrz wozu opróczinnych

napisow musi znajdować SIĘ Na

widocznem miejscu pian miasta,

z oznaczeniem lini] autoDuso-

wych.
Umundurowanie kierowcówi

kondukiórow musi byc jednoilte.
Za czystosc muadurow i Kon-

duntoiew jest eapowiedzialny

przedsięDiorca.
Frzepisy te zostały zaakcepto-

-wańe przez Urząd wejewodzai. 5

| — Schronisko dla dzieci umy-
słowo uposieazonycn. Na jednem

z ostatnich posiedzeń Magistratu

postanowiono przystąpićw najbliż

szym czasie do urządzenia schroni

ska dla dzieci umysiowo uposiedzo

_ nych. —Na pomieszczenie schroni-

_ ska Magistrat przeznaczył lokal w

murach po-t ranciszkanskich. Ko-

ta związane z uruchomieniem

hroniska pokrywa Urząd Woje-

wódzki, który wyasygnował na ten

cel 35.000 złotych. (a)

,  — 2miljony600tysięcyzł.na

opiekę spoieczną. Na ostatnim po-
siedzeniu Magistratu rozważany

był preliminarz budżetowy wydzia

łu opieki społecznej na rok 1932/

33. Ogólna suma wydatków obli-

czona została na 2.600.000 zł. W.

wyniku jednak dyskusji jaka wy-

wiązała się nad projektem'nowego

preliminarza, Magistrat polecił

rzeprowadzić redukcję wydat-

ów o blisko 10%. a
| SPRAWY ROBOTNICZE.
_— Bezrobocie wzrosło o blisko

100 osób. Podług ostatnich danych
stan bezrobocia na terenie m. Wil-
na uległ dalszejzwyżce. W poró-

© wuamiu-z tygodniem poprzednim

_ bezrobocie wzrosło o 98 osób. O-
> pecnie w Wilnie zarejestrowano

5115 bezrobotnych, najpokaźniej-

sżą rubrykę stanowią bezrobotni

niewykwalifikowani oraz bezrobo-

tni pracownicy umysłowi. (a)

SPRAWY POLICYJNE.
—Skasowanie lokałów poste-

runków policyjnych. Jak się do-

| wiadujemy, z dniem 1 stycznia
1932 r. zniesione zostają lokale po

sterunków Policji Państwowej na

_Zwierzyńcu i Pośpieszce, jako też
- lokale wartowni na Równem Polu
3 w Dolnej, a to w celu uźycia za-

trudnionego w tych placówkach

personelu Policji Państwowej dla
wystawienia większej liczby sta-
łych o. we wspomnia-
nych dzielnicach oraz dla zwiększe
nia tamże ilości obchodów. Należy
podkreślić, iż stan bezpieczeństwa

w tych okolicach bynajmniej nie u-
cierpi, lecz odwrotnie więcej na
tem zyska, policjanci bowiem, dy-
żurujący i pełniący czynności kan-
celaryjne, użyci będą już to do ob-
sadzenia stałych posteruków na u-

" licach w większej niż dotąd liczbie
patrolować będą, obchodząc te
dzielnice. Zwierzyniec zostanie
włączony do terenu III. Komisar-

_ jatu (przy ul. Tatarskiej, róg Mic-
-<kiewicza), dzięki czemu ludność
Zwierzyńca uzyska możność łat-
wiejszego komunikowania się z Ko
misarjatem swym, aniżeli jak do-
 tychczas z oddalonym Komisarja-
tem IV. na Kalwaryjskiej.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— — Komitet kolejowy L.O.P.P.
w pracy nad preliminarzem na
rok 1932. Trwające od dłuższego
czasu prace nad układaniem preli-
minarza budżetowego na rok 1932

_ zostały ukończone. Kierownicy
poszczególnych sekcji, na podsta-
wie doświadczeń z lat ubiegłych,

zestawienia zarówno
- wpływów jak i wydatków. W ogól-
/ nem zestawieniu budżet uległ bar--

—/ dzo nieznacznym różnicom w sto-
, sunku do zeszłorocznego. Global-
" na cyfra po stronie dochodów wy-
nosi 70 tys. zł. czyli o 2 tysiące

"mniejsza od pozycji dochodowej

   

  

  
  

w.

- zroku ubiegłego. Zaznaczyć wy-
- pada, iż jest to w szeregu kryzy-
'sowych budżetów deficytowych,

| całkowicie realny. Główną pozy-
- cją dochodową są składki człon-
kowskie preliminowane w wyso-

2 kości 66 tysięcy. Reszta, w wyso-

@е. #

   

  

:z 4 tys. zł. przewidywana jest
ji „žrėdel wpływów  niestałych.|,Pe stronie wydatków największą

ą są składki wpłacone Za-
i Głównemu na podstawie

10 $ 3 statutu L.O.P.P.,
zące za oktes roczny po-

„zł. Poważnym wydat-

kiem obciąża się Komitet na rzecz

obrony przeciwlotniczej i prze-
ciwgazowej, który sięga prawie
6 tys. zł, Pozycja ta przewiduje
2 tys. zł. na elementarne szkolenie
rodzin kolejarzy na terenie dyrek-
cji, urządzenie wzorowych schro-
nów podziemnych z tiltrem i wen-
tylacją 1.300 zt. i na zakup wózka
ze sprzętem do odkażania tere-

nów 2 tys. Sport lotniczy znajduje

stałe zrozumienie w Komitecie, to
też na popieranie aerosportu preli-
minowano 4 tys, zł., jako zasiłek
Wileńskiemu Aeroklubowi Aka-
demickiemu. Dział propagandy u-
cierpiał najbardziej, bo chociaż
pozycja preliminowana nie uległa
zniżce i wynosi 2 tys. 800 zł,, lecz
zostały poniesione wydatki, które
przedtem posiadały własne fundu-
sze, lub wcale nie były reprezen-
towane. Poza drobnemi sumami,
przewidzianemi na stypendja lot-
nicze i gazowe, na organizację no-

wych placówek, na wydatki nie-
przewidziane i Ł p, na uwagę za-
sługuje pozycja: „wydatki repre-
zentacyjne'. Na cele reprezenta-

cyjne Komitet preliminuje jedynie
200 zł, co świadczy o zmyśle
oszczędności kolejarzy z jednej
strony, z drugiej zaś dodatnio wy-
różnia tę organizację z pośród
tych, które na reprezentację kładą
śłówny nacisk.
— Opłatek w Związku S.M.P.

W ubiegły poniedziałek o godz. 8
wieczorem w lokalu Domu Chrze-
ścijańsko-Ludowego przy ul. Me-
tropolitalnej 1 odbył się wspólny
opłatek młodzieży, zrzeszonej w
Stowarzyszeniach Młodzieży Pol-
skiej w Wilnie.

Na uroczystość tę przybyło

przeszło 400 druhen i druhów z

wszystkich Stowarzyszeń  Mło-
dzieży Polskiej w Wilnie,

Na wstępie dyrektor Związku
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej
ks. Maciejowski wygłosił dłuższe
przemówienie powitalne, w któ-
rem składał serdeczne życzenia

zebranej młodzieży, życząc im po-

myślności w pracy i w dążeniu

do zamierzonych celów. Szczegól-

nie serdecznie ks. Maciejowski

powitał druhów, odbywających

służbę wojskową, którzy specjal-

nie z pułków przybyli na opłatek.
W: obecności patronów Stowa-

rzyszeń Młodzieży Polskiej, pra-

cowników Związku S.M.P. i przed-

stawicieli Archidiecezjalnego In-

stytutu Akcji Katolickiej na czele
z ks, dyr. Fr. Kałarskim nastąpiło

wspólne przełamanie się opłat-

kiem, poczem zebrana młodzież
odśpiewała kolendy.

Na zakończenie odbyła się
_wiooczornica,—podezas której po-

szczególni druhowie i druhny wy-

konali szereg produkcyj wokal-

nych. (s) : „ы й
— Związek Pań Bomu zwra-

ca się do wszystkich Pań Wiej-
skich z prośbą o, nadsyłanie
ofert, ilości i ceny na posiadane
na sprzedaż wędliny, miód, kon-
fitury, grzyby i tkaniny.

Panie z Wilna są proszone o
zgłaszanie wolnych pokoi, które
wraz z utrzymaniem mogłyby na
krótszy czas wynajmować (z po-
daniem cen).

„ Nasz oddział wileński w cza-
sopiśmie „Pani Domu” od stycz-
nia zacznie wychedzić w War-
szawie ma zamiar umieścić arty-
kuł zachęcający panie z całej
Polski do zwiedzenia Wilna po-
dając zarazem szczegóły jakie
koszta pociągnie za sobą utrzy-

manie dzienne.
Listy i zgłoszenia należy skie-

rowywać pod adresem: Związek
Pań Domu, Wilno, Biskupia 4
Szkoła Pracy Domowej. >

SPRAWY PRASOWE,
— Noworoczny numer „Gło-

su Wileńskiego ukazał slę już
w druku. Numer jest powiększony
16 stronic, zawiera liczne, piękne
ilustracje z kraju i zagranicy.

Numer nabyć można przed
kościołami oraz w redakcji przy
ul, Mostowej 9.

Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO.

— Sprawa gimnazjum bia-
łoruskiege w Wilnie. Dn. 29
bm. odbyło šię posiedzenie Za-
rządu białoruskiego towarzystwa
oświatowego „Praświta*, na któ-
rym omawiano sprawę o upań-
stwowieniu gimnazjum _Diało-
ruskiego w Wilnie, gdyż gimnazjum
bez należytego kierownictwa
chyli się do upadku.

Uchwalono zwrócić. się do
odnośnych władz z memorjałem,
w którym „Praświta” domagać
się będzie zwolnienia z gimnazjum
obecnego dyrektora, oraz części
nauczycieli.

Upaństwowienie gimnazjum
białoruskiego, w myśl uchwały
„Praświty”, powinnoby nastąpić
od początku nowego roku szkel-
nego.

WYPADKI.
— Nieszczęśliwy wypadek przy pra-

cy. Podczas pracy w browarze Beren-
sztejna niebezpiecznie się zranił 32-letni
robotnik Stanisław Szałkowski (Gimna-
zjalna 6).

Pomocy lekarskiej «Szałkowskiemu
udzieliło Pogotowie Ratunkowe. (s)

LLS

Czy jesteś członkiem

„LOPP? "gra Jasełka: o godz. 3 pp.

|
DZIENNIK WiLENSKI

„MATKA W SAMOCHODZIE".
(Wspomnienie).

Właśnie w tym okresie czasu,
przed piętnastu laty Rosja carska
przeżywała może najbardziej dra-
matyczne chwile.

Wprawdzie sytuacja na froncie
poprawiła się znacznie i dzięki
zgodnemu wysiłkowi armji i społe-
czeństwa zdołano przezwyciężyć
fatalne skutki klęski poniesionej
na jesieni 1915 roku, a nawet
świetnie podówczas zaopatrzona i
uzbrojona armja rosyjska mogłaby
przedsięwziąć na wiosnę poważ-
niejszą ofenzywę, mimo to jednak
w tym właśnie czasie, na schyłku
1916-go i początku 1917-go roku,
coraz głośniej i szerzej rozchodzi-
ły się pogłoski o możliwości za-
warcie odrębnego pokoju z Niem-
cami.

Wprawdzie pogłoski te spoty-
kały się z oburzeniem w patrjo-
tycznych kołach społeczeństwa ro-
syjskiego, lecz nastroje niepokoju i
zwątpienia miały swe źródło w
środowisku najbliższem tronu i
władzy i rozchodząc się stąd coraz
bardziej, zatruwały duszę społe-
czeństwa jadem niepewności i pe-
symizmu.
Pamiętać należy, iż był to okres

częstych przesileń gabinetowych.
Rządy i poszczególni ministrowie
zmieniali się coraz częściej, ale
przeciętny poddany rosyjski nie
umiał sobie zdać sprawy z tego,
czem się kierują t. zw. cżynniki
decydujące zamieniając Bieleckie-
go Chwostowym, Chwostowa Ma-
kłakowym (młodszym), aż wresz-
cie doszło do zamianowania Proto-
popowa.

foraz szerzej mówiło się i pi-
sało o „ciemnych silach“ i Raspu-
tinie, a gdy cenzura zabroniła wy-
mieniać to nazwisko, pisano 0...
„pewnej osobie”, (Dosłownie).

Proces rozkładu, który ogarnął
rocyjskie czynniki rządzące, po-
stępował coraz szybciej i stawał
się widocznym nawet dla profa-
nów.

Ludzie przestawali się dziwić
najmniej prawdopodobnym nomi-
nacjom, tem bardziej, iż rozwija-
jący się obok politycznego kryzys
ekonomiczny, pochłaniał coraz
bardziej uwagę szerszego ogółu.
W bogatej w zasoby żywności

Rosji większe miasta poczęły od-
czuwać brak produktów, a na uli-
cach przed sklepami żywnościo-
wemi poczęły się tworzyć t. zw.
„oczeredi* (kolejki), w których
nietylko narzekano na biedę i
brak chleba, ale w równej mierze
na rząd i zdrajców, którzy „sprze-
dawali Rosję Niemcom.

Jednocześnie w Dumie padały

coraz ostrzejsze słowa krytyki,
--Świetne przemówienie leadera

kadetów, Szyngarowa, wykazywa-
ły bezplanowość gospodarki finan-
sowej rządu i przepowiadały
możliwość dewaluacji rubla. Na-
wet człowiek tak oddany tronowi,
jak Puriszkiewicz, domagał się
oczyszczenia atmosfery i usunię-
cia od wpływów „czynników nie-
odpowiedzialnych". Mowa jego o
zmieniających  się  ministrach
(ministierskaja czecharda), w któ-
rej piętnował system rządów,
przedrukowywaną była nawet
przez najbardziej opozycyjne ga-

||>eOASTIEAPAWII OPERZNATŃ

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— Rewja Sylwestrowa na Pohulance,

Dziś o godz. 8. wiecz. po raz drugi
„Rewja”, z udziałem całego zespołu. Ce-
ny miejsc zwyczajne.

W sobotę i w niedzielę o godz. 8-ej
wiecz. „Rewja”.

— „Logika pana Baltazara“ na Po-
hulance. W poniedziałek o godz. 8-ej w.
„Logika pana Baltazara”. Ceny miejsc
zniżone o 50"/o.
— Teatr Miejski Lutnia. Dziś o go-

dzinie 8-ej wiecz. „Tak się zdobywa ko-
biety”.

W/ sobotę oraz w niędzielę „Tak się
zdobywa kobiety”.

POPÓŁUDNIÓWKI.
—Operetka „Lalka” przeniesiona do

Lutni Chcąc udostępnić jaknajszerszej
publiczności ujrzenie jednej z najwesel-
szych operetek, przeniesiono „Lalkę' z
Fohulanki do Teatru Lutnia, dziś o godz.
4-ej popoł.

— „Ładna historja* w Teatrze Lut-
ńia w niedzielę o godz. 4-ej pp.

— „Teatr wiecznej wojny” w Teatrze
na Pohulance w niedzielę o godz. 4-ej pp.
Ceny zniżone.

— Uwaga! Dyrekcja Teatrów podaje
do wiadomości, iż z dniem 31. XH. upły-
nął termin ważności WE zniżko-
wych. Sekretarjat wydaje nowe legity-
macje zniżkowe z wažnošcią do dn. 30-g0
kwietnia 32 roku, w godzinach od 12-ej

 

do 2-ejDP.
— Z Konserwatorjum. Jutrzejszy

występ D. Smirnowa, Jutro o godz. 8-ej
wiecz. wystąpi w Wilnie raz jeden tylko
w sali Konserwatorjum muzycznego
(Wielka 47) śpiewak operowy o sławie
wszechświatowej Dymitry Smirnow.

—- р…аммевЁ la dzieci i mło-
dzieży. Młodzieży Wileńskiej i Milusiń-
skim przypominamy, że w sobotę dnia
2 stycznia o godz. 4-ej pp. młodzi 'ar-
tyści amatorzy pod ”reżyserją Państwa
Prof. Dziewulskich dają śliczne przed-
stawieniepok tytułem „Zaczarowana fu-
jarka” i „Zima”, z ilustracją muzyczną
znanego kompozytora p. E. Dziewul-
skiego. Całkowity dochód przedstawie-
nia przeznaczony na potrzeby rodaków
na obczyźnie. Bilety w cenie 30 gr. do
3 zł. wcześniej do nabycia w kasie Te-
atru Lutnia.

— Jasełka” Staraniem Br.
gimn. im. J. Lelewela i Sem. Naucz. im.
Kr. Jadwigi zosłaną odegrane w dn.-9,
10, 16 i 17 stycznia r. b. tradycyjne Ja-
sełka, nadzwyczaj barwne i urozmaicone.

Udział bierze przeszło 100 osób,
chóry, oraz orkiestra- symfoniczna -pod
batutą p. prof, Telmaszewskiego. ›

Początek punktualnie o godz. 17
(5 pp.). Bilety zamawiać można wcześniej
w gimnazjum, ul. Mickiewicza 38. |
— Jasełka. W niedzielę, dnia 3-g0

życ 2 a „O, sekė Pinazg.
młodzież Oratorjum Salezjańskiego ode-.

2 ЧЬ анн
io godz. 6 ro. dla młodzieży idorosłych.

Pom. _
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ąd jednakże w dalszym cią-
gu zmieniał jedynie swój skład,
trwając przy tym samym systemie.

„Wreszcie ukazał się, bodaj w
„Rieczi“, petersburskim organie
partji kadetów, słynny artykuł
jednego z najwybitniejszych po-
słów tej frakcji, Makłakowa (bra-
ta ministra).

W artykule tym Makłakow za-
pytuje, oo ma uczynić kochający
syn, który jadąc samochodem z
matką spostrzega w pewnej chwi-
li, że szofer zboczył na niewłaści-
wą drogę i pędzi nad przepaścią?

Szofer nie chce dobrowolnie
ustąpić kierownicy, a dalsza dro-
ga grozi samochodowi runięciem
w każdej chwili na dno.

Czy wobec tego kochający syn
ma czekać biernie, co się dalej
ma stać, czy tęż ma próbować
odebrać kierownicę siłą i stoczyć
walkę z niesumiennym, czy też
niepoczytalnym szoferem?

I w jednym i w drugim wypad-
ku istnieje poważne niebezpie-
czeństwo katastrofy.

Co zatem robić?
Naturalnie każdy w Rosji do-

skonale rozumiał, kogo i co miał
na myśli autor artykułu.

Pomimo coraz ostrzejszej cen-
zury, prasa nie ustawała w oma-
wianiu poruszonego tematu i po-
częto usilnie szukać odpowiedzi
na dręczące pytanie.

Tym czasem wypadki teczyły
się z szybkością zawrotną.

Poczucie  niebezpieczefstwa
przedostawało się stopniowo na-
wet do sfer decydujących.

Jednakże  „samochodu* nie
skierowano na inne tory, a za-
miast zmiany systemu zamiano-
wano nowego ministra spraw we-
wnętrznych Protopopowa, który
„reformy ustrojowe” sprowadził
do reformy policji, którą uzbroił
w karabiny maszynowe i gazy
łzawiące.

Tego rodzaju reforma nie po-
wstrzymała wybuchu rewolucji, bo
pewnego -dnia, wojsko, wysłane
do rozpraszania tłumów zrewo-
lucjonizowanych w  „ogonkach”,
odmówiło strzału.

Tak się ro: zęła burza, któ-
ra pogrążyła Imperjum rosyjskie
w odmęty nędzy, anarchji i brato-
bójczej wojny domowej.

Społeczeństwo rosyjskie zbyt
późno spostrzegło, że szofer, kie-
rujący samochodem, jest niepoczy-
talny, jak i to, że w pędzącym nad
przepaścią samochodzie  rządo-

- wym znajdowała "2 matka.
*

 A

Tatdradę—rOzWŚŃ czy przebaczenia?
odpowiedź znajdziecie

w „ROZW Йz'Normą 1ÓDCE
w tych dniach

w kinie „HELIOS“

SOWECO“A.k WWL:WARSZAWY,
POZNANIA i LWOWA.

Obowiązki gospodarzy łaskawie ra-
czyli przyjąć pp. St. Arciszowa, G. Anto-
szewiczowie, dr. B. Alchimowiczowie, A.
Bychowcowa, mec. A. Burhardtowie,. Z.
Bujnicka, dyr. B. Bosiacki, mec. 5. Bohu-
szewiczowie, dyr. S. Ciozdowie, inž. L
Ciemnołońska, inż. Czechowiczowie, inž.
St. Doboszyńscy, O. Derhaczewowa, L.
Dabrowscy, J. Dorochowowie,. prez. J.
Folejewscy, dyr. J. Gl owie, proi. J.
Jagminowie, mec. Br. Krasowscy, K. Ku-
czewska, O. Kauiczowie, mec. I Korsak;
H. Karczewski, inż. J. Łukaszewiczowie,
J. RSE, dyr. L. Maculewiczo-
wie, dyr. Maleccy, prof. A. Narwoy-
szowie, W. Nowiccy, mec. W. Osiecimscy,
M. Oszurkowie, dyr. S. Paszkiewiczowie,
mec. J. Przyborowie,J. Pułascy, W. Prze-
KH. mec. K. Petrusewiczowie, mec.

Piekarski, Sz. Renigierawie, dyr. M.
Świdzińscy,, dyr. H. Siemiradzcy, kur. K.
zelągowscy, mec. L. Sumorokowie, min.
W. Staniewiczowie, inż. A. Woronkowie,
inż. E. Woronko, mec. 1. Zagórscy, dyr.
o pala kowie, dr. S. Zaluska, E. Žy-

DOBROCZYNNA CEBULA.
s. cebuli większość ludzi wietyle, że
jest rośliną kuchenną, że maostry smak
i že nie bardzo należy do salonu.

Lecz dzieje cebuli splatają się tak ści
de zrozwojem. ludzkości.Że warta; ona
oprawdy tego,by jej się bliżej przyjrzeć.

Deal ceb Edopradova > „została do
kuchni, lecz przed laty tysiącami trono-
wała ona na ołtarzach świątyń, doznawa-
ła czci boskiej i była przedmiotem badań
lekarzy wschodu, znajdujących doskonale
jej działanie lecznicze i zapobiegawcze,
Nie kto inny, jak sławny filozof grecki
Pitagoras napisał obszerne dzieło o wła-
ściwościach leczniczych roślin cebula-
stych. Gatunek tych roślin obejmuje bo-
wiem 250 odmian, które wszystkie rosną
na południu i w krajach wschodnich, za
wyjątkiem kilkunastu, które zaaklimaty-
zowały się w Europie.

$ Do nas przywędrowala cebula razem
z inną wloszczyzną z Italji, jak to juž
zdradza jej nazwa, ktėra brzmi w języ-
ku wloskim „cepola“. Czosnek żaś przy-
nieśli do środkowej Europy Żydzi, kiedy
cesarz niemiecki Karol Wielki pierwszy
ich tysiąc osiedlił w okolicy Renu.

Starożytny naród życali Gre-
ków był to naród zjadaczy cebuli i czosn-

  

 

     

ku. Jęszcze dzisiaj kraje bałkańskie są
największemi konsumentami ce| li. Dla

1 C0-Egipcjan cebula była świętości:
dziennym smakołykiem. Wezeji czytamy
w Epopei Homera, że chytry Odyseusz

potrafi! się oprzeć zwodniczymnamowom
pięknej Kirki, jedząc masami owoce roś-
żer. Pe kę utrzylmują WE =.
ženie byłotoco innego jak cębi tór:
bohater homerowski jadał a ś sie
Cebula otoczona była przezdłu! ie wieki
tajemniczyn įsialettócyel- okalapłód służyons
dó wróżenia pogody i urodzaju.

 

SZKICE I OBRAZKI.
STARY ROK.

Przyjęło się już tak między ludźmi,
że każdą okazję życiową muszą „oblać”.

Do owych zabiegów hydraulicznych

nie używa się wody, tylko wysiąka z

roślin najrozmaitszych, w których prym

wodzi kartofel i żyto.

 

Wysiąk taki działa rozczulająco, bu-

dzi drzemiące, szlachetne w człowieku

instynkty i -potęguje dozę rozczulenia,

odpowiedniego do uroczystości.

Piją ludzie wszędzie i zawsze. —

Gdy urodzi się jakiś bałwan, to się pije

za matki zdrowie, gdy zdaje egzamina,

to się pije za zachwiane zdrowie pro-

fesorów egzaminujących, gdy się żeni,

to się wypróżnia puhary za zdrowie nie-

szczęśnika, który chwilowo zasłabł na

mózg, a gdy umiera, to się pije za zdro-

wie żony, która po śmierci męża czuje

się świetnie.

Ponieważ ludzie uważają, że raz

człowiek tylko umiera i raz się rodzi,

i ponieważ zbyt mało bez picia jest oka-

ayj, „oblewają” stary rok, nowy rok,

przyjazd, odjazd, nominację, ucieczkę

żony, pomysł tego idjoty, co ją wy-

kradł i t. d. .
"Wczoraj właśnie była okazja

okazje.

Korknął stary rok...

Boże, co za radość! Dowiedziawszy

się o agonii staruszka, wszystkie zakłady

gastronomiczne przygotowały stypę nad

stypami, a ludziom włosy siwiały nad

przemyśliwaniem na temat: skądby tu

jakie sto złotych wytrzasnąć?

I stało się, z wybiciem godziny 12-ej

skonał, wychudzony i zżółkły od złości

stary rok...

Przykryto go nakazem płatniczym,
wpakowano w pudło z napisem „cukier

Кгхер!' i nalepiono znaczek pocztowy

o podwyższonej taryfie.

I wywieziono hen, daleko!

Ale, jak to zwykle bywa, nie obu-

marł całkiem rok stary. Pozostała dusza

jego, zła i kapryśna, apodyktyczna i pe-

symistycznie ukolorowana.

I poszła do nieba!
Ha! do nieba, popełzła dusza istoty,

którejby w piekle nawet nie przyjęto!

Zakołatała do bram niebiańskich...

Otworzył je miły jakiś aniołek, który

zastępował Wielkiego Odźwiernego, gdyż

ten zajęty był właśnie regulowaniem ze-

garów. $

— Kto asan taki?

— 1931,

nad

 

— A poco?

— Jakto poco? do niebal...
— Panie drogi, był tu przed panem

już 30, 29, 28 i 27, mieli jakieś tam listy
polecające ze związku legjonistów... i nic.

— Jakto nic?

— No nic, z kwitkiem odprawiono...

— I gdzież one, biedactwa, poszły?
— Chodzą po przestrzeniach między-

planetarnych i przeszkadzają gwiazdom,

jeden nawet o mało nie zepsuł księżyca...

—A cóż ja zrobię?

— Bo ja wiem, wracaj pag na zie-

mię, o ileś sprytny i bez specjalnych

skrupułów... to....

Miłego aniołka odwołano ode drzwi.

Bramy niebiańskie zatrzasnęły się
z hukiem.

Stary
mał się...

— Niema co, trzeba iść... mam tam

kilku pułkowników znajomych... Trzeba

iść...

I poszedł.

Jak tam było, niewiadomo...

Miał kilka wykładów u „Strzelca” na

temat „On i my”, koncertował na po-

szczerbionej kosie, na jakimś balu...

Aż wreszcie...

rok usiadł na obłok i zadu-

Przechodząc ulicą X, ujrzałem na

jednej z bram tabliczkę ze znaczkiem

urzędowym:

„Anzelm-Kryzys Staryrok,

Komornik XXI okręgu.*

Synekurka, synekurka...

Ale bądź co bądź stanowisko bardzo

dlań odpowiednie...

A nowy rok?...

Małe i bardzo kuso ubrane bobo, co

na bruk wileński spadło, zaskoczonę

zostało... Zaskoczone i zachwycone...

— Jak dobrze musi być w tej Pol-
SCE...

Kto szczęścia szuka, kupuje je w

sklepie, kto chory, ma ekstrakt zdrowia,

w cukrze, komu nie zbywa na inteli-

gencji, zapali papierosa... i „skoncentruje

myśli”,
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Biedne, małe bobo...

Ale zmądrzeje... ho! hol...

może już jako mlodzian szešciomiesięcz-

Kto wie,

ny będzie pił wódkę, palił papierosy,

a nawet będzie pułkownikiem...

Małe dzidzi powędrowało w świat |

szeroki.. któż zgadnie, co z małego

berbecia wyrośnie?

M. Junosza.

 

Czy federacja naddunajska?
W okresie świąt zaszły bardzo

znamienne fakty nad Dunajem.
Przedewszystkiem w dniu 23 grud-
nia rząd węgierski ogłosił zapo-
wiadane od dłuższego czasu mora-
torjum co do spłaty przeważnej
części węgierskich długów pań-
stwowych i prywatnych. Położenie
państwa węgierskiego jest, jak
wiadomo, niesłychanie ciężkie.
Jako kraj wybitnie rolniczy Węgry
odezuly bardzo silnie spadek cen
na produkty rolne. Bilans handlo-
wy Węgier jest bierny i państwo
nie posiada wprost dewiz na spła-
canie swoich długów. Z mora-
torjum zostały wyłączone jedynie
niektóre długi, zawarte pod egidą
Ligi Narodów.

Ciężkie położenie Węgier wy-
wołuje w całym kraju bardzo sil-
ne reakcje. Od 10 lat rządził na
Węgrzech hr. Bethlen, który utrzy
mywał się przy władzy w sposób
napół dyktatorski, uzyskując więk
szość w parlamencie przy pomocy
jawnych wyborów. System ten
trwał dopóty, dopóki istniały
możliwe warunki gospodarcze.
Gdy kryzys się zaostrzył, p. Beth-
len pod wpływem wzrastającego
niezadowolenia ustąpił przed kilku
miesiącami z rządu, a jego miejsce
zajął hr. Karolyi. Nie potrafił on
jednak utrzymać jednolitości w
śrupie rządowej, ani rozwiązać
kryzysu finansowego. Parlamen-
tarny blok prorządowy zaczyna
się rozkładać. Z bloku wystąpiła
partja chrześcijańsko-gospodarcza
i przewidziane są dalsze rozłamy.

Jednocześnie opozycja podjęła
na rząd silny bardzo atak. Posiada
ona charakter niejednolity. Z jed-
nej strony reprezentują ją legity-
miści, zwolennicy ukoronowania
arcyksięcia Ottona, z drugiej —
widzimy lewicę z socjalistami. Nie-
dawno odbył się zjazd opozycji,
na którym postanowiono skupić
wszystkie siły do walki z rządem.
Na czoło opozycji wysunęli się le-
gitymiści, których popierają libe-
rałowie. Liczą oni na to, że socja-
liści będą popierali kroki bloku
opozycyjnego. Opozycja wystąpiła
jużz komisji trzydziestu trzech,
która działa jako mandatarjusz
całego parlamentu. Naczelnem
hasłem opozycji jest rozwiązanie

obecnego parlamentu i rozpisanie
tajnych i uczciwych wyborów.
Czy blok prorządowy zgodzi się
na takie harakiri, nie jest jeszcze
pewnem,

Tymczasem w sierach rządo*
wych coraz jašniej ujawnia się
pogląd, że ciężkie położenie Wę-
gier wymaga wyprowadzerńie tego
kraju z odosobnienia, w jakiem się
znalazł, prowadząc od 10 lat poli-
tykę rewizjonistyczną, skierowa-
ną przeciwko państwom Małej
Koalicji. Politykę tę reprezento-
wał hr. Bethlen, który szukał dla
niej poparcia we Włoszech.

Obecnie widoczne są pewne
kroki, które wskazują, że politycy
węgierscy —” niewątpliwie pod
wpływem Francji — chcieliby
wyjść z tej izolacji... Kroki te idą
w dwóch kierunkach. Z jednej
strony zwracają się do Rumunji, a
z drugiej ku Austrji, a nawet ostat-
nio ku Czechosłowacji. Rozmowy
prowadzi p. Bethlen, który nie-
dawno udał się do Rumunji, gdzie
odbył tajemniczą konierencję z
królem Karolem Il. Nie wiadomo,
do czego doprowadziły te rozmo-
wy, gdyż jednocześnie nadeszły
wiadomości, że hr. Bethlen wystą-
pił z projektem porozumienia go-
spodarczego między Węgrami,
Austrją i Czechosłowacją. Projekt
ten, jako całkowicie naturalny, po-
witał z uznaniem „Temps'* w arty-
kule wstępnym, a jednocześnie p.
Benesz ogłosił w „Pesti Naplo“
wywiad, w którym oświadcza, że
„logika wymaga zbliżenia poli-
tycznego i ekonomicznego między
Węgrami i Czechosłowacją”.

Czy obecny kryzys gospodar-

czy i ciężkie położenie zarówno
Węgier, jak i Austrji skłonią te
państwa do wejścia do federacji
naddunajskiej trudno narazie usta-
lić. Pomysł ten jednak jest popie-
rany przez Francję, która widzi w
mim najlepsze zabezpieczenie
przed „Anschlussemi.i pokrzyżo-
wanie planów niemieckich. A że
zarówno Austrja, jak i Węgry mu-
szą dziś więcej niż kiedykolwiek
liczyć się z frankiem francuskim,
więc realizacja tych pomysłów
przedstawia się dość realnie
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Mogila nieznanego cesarza.
weczytaliśmy prawieOstatnio

wszystkich gazetach francuskich, że mają

być sprowadzane z Wiednia zwłoki Na-

poleona II, księcia Reichstadtu, aby je

pochować obok zwłok wielkiego ojca.

Eskadra samolotów miała towarzy-

szyć zwłokom „Orlątka” przez cały czas

podróży, a trumna miała być wieziona tą

samą drogą, którą jechała z Rzymu na w niej chociaż odcień Ё ‚

ZI Goa trliyva MalkėLudiikė acid? Gży byłe Gada wielkiego soja > © A Eika SES Id »Paralżowknogo "2; iowei Nowojelsia= Lub
: ? p 6 10—. 4 A = we wojelnia— Lube kadais 4 ”

Jak wiadomo, w r. 1932, w dniu 22 go małżonka ta „wietrzna”, a więc dziś tt Mieczysław Żejmo zł. 100.— na na- 17.00. „Wyniki turnieju szachowego i 2 zego zi ść A di bodrapją jest fakt odnalezie-

5 ы 4 Ь iż 5 х „> Wilnie“ — g sław Se- tem czę nastąpiie < а -

lipca wypada setna rocznica zgonu księ- już „nie wieczna” wiedenka? Czy poru-  stępujące cele: dla Bratniej Pomocy  *L pogad. wygł. Bolesław Se nie się pociągu na 35 kilor nia śladów nóg rzekomonależą:

cia Reichstadtu. Właśnie w tym dniu mia  szyło się w niej choć raz sumienie z po- męsk. šredn. Szkoly Handl. Stow. Kup- 22 HY 15.2 Będzie lepiej; — tali. z War- a я 2 mi Na CZE RONEZE cych do sprawców zamachu, co

ła zawitać trumna z jego zwłokami do wodu losu, jaki przygotowali Napoleono- ców i Przem. Chrześcijan zł. 50—, na Aa i j. z Waz od stacį owojelnia. Jak już niewątpliwie ułatwi zadanie wła-

wił $ i przy, wa . Tow. Pas Milos. šw. Wincentego A Paulo 372WV WYS: оОСВ ОНУа donosiliśmy podczas kotastrofy dzom śledczym i przy (aidas

Inwalidów w Paryżu. wi Anglicy w porozomieniu z swymi  ;>ł.10,—, na zakłady Domu Serca Jezuso- 17.30. „Zabawy noworoczne p zed zóstało rannych trzech osobni dział ym: przyczyn aS 88

Tymezasem gazety umilkły, śdyż Po”  aljantami? wego zł. 10.—, na Dom Dzieciątka Jezus stu laty" — odcżyt z Warsz. wygł. prof. kė Riinażę PAG 33 ODA tychlejszego wykrycia sprawców, .

dobno są wielkie trudności w tej spra- Na wszystkie takie. pytania kistorja zł. 10—, na Żłobek im. Marji zł. 10 — Н ai - Waraz Kon 2 Pa obsiugi As których oczekuje w perspekty-

' 2 N zy y ać ю i с „45, z Warsz. ami edcza rzeprowadzi ie s ;

wie. Austrja rzekomo nie chce wydač : па Dom Opieki Matki Bożej na Anto a eko i Modi" | a ed e r p ao wie sąd doražny. (a)

zwlok „Orlątka“.

Można zarzycać projektowi to i owo.

zmieniłaby się jego egzystencja?

Sławy i talentu nie dziedziczy się po

rodzicach. Nawet wprost odwrotnie,

prawie każde dziecko wielkiego człowie-

ka bywa zawsze przeciętnym śmiertelni-

kiem. Kogóż mogła wydać na świat

próżna i niezbyt mądra, porcelanowa la-

leczka, Marja Ludwika? Czy widział kto

jakiejś szlachet-

odpowiada przecząco.

Wychowany przez taką prėžną i

płytką umysłowo kobietę, młody książę

Ofiar
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“.
Zamiast wizyt i powinszowań Nowo-

Rocznych:

Dyrektor Bohdan Szachno na cele

Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. zł.

100.— (sto zł.).
Józefa i Kazimierz Tarlowcy zł.

100.— na następujące cele: na Pol. Mac.

Szkolną 21. 25.—, na Misje Katolickie zł.

25.—, ва Dom Serca Jezusowego zł. 25—,

na Tow. Pań Miłosierdzia Św. Wincente-

kolu zł. 10.—.
Zygmunt Kuleszo zł. 10.— na Dom

Opieki Matki Bożej na Antokolu. —

I. Dubicki i L Januszewski na wpis dla
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   WILEŃSKI 

Piątek, dnia 1 stycznia 1922 r. Z KRAJU.
  

  

  

 

т 10.00. Transm. nabożeństwa z Kra-

owa. -

11.58. Sygnał czasu 5 а

1210. Kom melaor > Warsz, | o w sprawie zbrodniczego ||

14.00. Aud. roln Pa zamachu na pociąg Nr. 3156
15.55. Aud. dla d

s ” z

16.20. Muzyka Bolsi We wczorajszym numerze na oraz zilustrowała dokładnie całą
Utwory Chopina Moniuszkie szego pisma donosiliśny już o okolicę. Bliższe szczegóły do-

16.40.

odczyt z Krakowa, wygł. L. Wygrzywa!-

"źnie w dzień Nowego Rok

19.15.
felj. regionalny wyśł. L.

„O kolejach elektrycznyc zbrodniczym zamachu na pociąg chodzenia trzymane są narazie w

  

 

 

  

 

„Kłopoty Oszmiańczuka” —
Wołłejko, art.

osobowy Nr. 3156

  

  

  

na liaj

Można twierdzić, że Francja dzisiejsza  Reichstadtu nie mógł wejść w ślady swo- : dr.
; 4 т ż tudenta U. 5. B. zi. 60— = ‚

daleka jest od okresu bohaterskiego Na- įego ojea. Bylby maparchą taksamo bez- ia saiaaė zł.200 Anna | 19.30. Muzyka z płyt. Polskie tańce у

poleona, a jednak w całym tym zamiarze barwnym, jak bezbarwnem było jego wy- 1 Jan Baa 10.— na AE Edo Proga tkajdbOŁĘSĆ roza į J. Saias,

jest wiele poezji i żadna z postaci histo- chowanie. * nych. Bolesław Kulesiński zł. 3— na KasAsian ua kons keksas : oncert chopinowski

+ Polsk. Macierz Szkolną. Aleksander Mar- 2015 Kabuwrt symióniczny 2 Fil- a

rycznych nie wyziera ku nam z mgly

przeszłości z taką milczącą wymową, BE tazjach twórczych sugerować mu wiel- Szkolną. Halina i Marjan Kosiūscy zł. ю >

blada twarzyczka syna Napoleona L ść 5 S 1 10,— dla najbiedniejszych. Jakubostwo 2240. Kom. z Warsz. я я

kość, próżno prowadzą go nocą na poe Sobańscy zł. 5— na Il Konf. Pań Miło- 23.00. „Kobieta zmienną jest Ž

Czem nie był on od dziecka: król

Rzymu, książe Reichstadtu, wreszcie Na-

poleon II. Ten ostatni tytuł zawdzięcza

zamachowi stanu Napoleona III,książę
+ й sy ż

PE: z pożyczek zubożałej» Austrji, i pod nim Z

óry, E V t : ż ; 5 и Biesiekirscy zł. 4-—, w tem: na Polską
który, ki zdumieniu uropy poęsh Francja wiązałaby się w sojusze zAnglią. Ka Szkolną zł. 2-—- ina Dom Dzie- d > CZaBU. й

przyjąć tytuł Napoleona II. odrazu na Žvei 4 1 k jak 2 k Т Stefania i : 14.10. Progr. dzienny.

SF eil: Napoleonem III Žycie ma swoje żelazneprawa, ak ja ciątka Jezus zł. 2. tefanja i Stefan 14.15. Koncert życzeń (płyty).

et p > : i Liakiuoysi je ma każde po sobie następujące stule- Grabowscy zł. 5— ma Żłobek im. Marii. 1515, - Władurwajskowe z Warsz.

e ve ROSZ miodzieniec by” w  ;e. „Zmarłych kształtów żaden cud ne / ODEPUZNEWKITYSOCOZETTWERGGZOAOKE 15.25. Przegląd czasopism z Warsz.

Schónbrunie może jeszcze większym, Wróci do -tukalsaia". ы 1 х => Ё ze 15.45. Koncert życzeń (płyty).

jeszcze bardziej strzeżonym więźniem, = 2 jak Inwalidzi pasują do niej. 16.20. Radjokronika z Warsz.

niż ojciec jego na wyspie Św. Heleny. To też dobrzeby zrobiła  Austrja, Pochód taki będzie uroczą bajkądla 16.40. Codzienny odcinek powieścio

Austrja, która otrzymała zdrowe cięgi od gdyby wydała zwłoki „Orlątka” Francji. ludzkóści doby obecnej, tem bardziej wy; 3 3

> : > ы ы ле 16.50. Muzyka (płyty).

Niech sobie poduma pacholę przy boku uroczą, żeśmy się tak dziś zmaterjalizo- 17.00.

Napoleona, bała się nawet cienia jego

którym był jego syn. Za życia i po śmier-

ci ten blady książę był jeno czemś „god-

nem widzenia” dla turystów. Przed gro-

bem jego u Kapucynów w Wiedniu staje

na chwilę gromadka turystów i gapi się

na grobowiec. Ci i owi westchną. о,
a 4

czemuż nie wrócił do Paryża, nie objął dego księcia to tylko wspomnienie wiel- „Śpij spokojnie, Sire!” D E dzien. radį. Z ME

tronu po ojcu? kich dni przeszłości francuskiej. Trumna O ileż spokojniej spać będzie, gdy 20.15. SE: AAS arsz.

„Orlątka” będzie pasowała do Inwalidów, mu syna przyprowadzą do boku. 21.55. „Po co Pani > felj,

Próżno poeci usiłują w swych fan-

bitwy pod Austerlitz i wkładają w usta

okrzyk: „Vive I'empereur!* To są tylko

fantazje. I pod nim Francja udzielałaby

ojca o wielkich dniach Piramid, Wagram,

Jeny, Austterlitz, Moskwie itd. Żyjącym

ci dwaj już ani pomogą ani zaszkodzą.

Czemuż ich rozłączać po śmierci. Dziś

niema już Franciszka Józefa, niema Met-

ternichów. Pochód żałobny trumny mło-

10— na Polsk. Macierzcinowski zł.

sierdzia Św. Winc. 4 Paulo. N. N. zł, 10>—

dla sparaliżowanego nauczyciela. Broni-
sławowstwo Szakienowie zł. 5.— dla ro-
dziny W. przy ul. Połockiej. Leonostwo

  

wali do szpiku kości. Pozwólcie Napole-

onowi II być nim naprawdę w Paryżu!

Jednaście lat temu, marszałek Foch.

wyciągnął u Inwalidów szablę z pochwy

i rzekł do śpiącego w sarkofagu Napole-

ona I:

harmonji Warsz.

flirt z patefonem, w wyk. Panny Ireny.

24.00.

Sobota, dnia 2 stycznia 1932 r.

my na całą Polskę.

Muzyka taneczna z Warsz.

    

  
  

 

  
  

 

    

niem

utwó:

kiego,

в emal
Tr. nabožeūstwa z Ostreį Bra p, t,

młodzieży z Warsz.

kami, reda!
23.30.

Z ZA KOT

Wieczó

kompozy
pod dyre ё

części koncertu wykonany
symfoniczny

   

muzyki sy

Rysz.
ywot bohatera”.
u, koncert ten będzie pra

i kole-

    

k z docin-

"AR STUDJO.

  

Inchačzshač

 

  

 

    

 

płaczu. Będzie to bodaj
J po starym roku

z War-
Chopina.

 

ętnie słuchanych
ranicą audycyj, pr

i Dąbrowskiemu.
Nada G

 

     
  I, napisana    

 

  

 

nokturny

pozytora

BUS LUNA TS KARTA

Wczorajszy „;

zabawy wypadek tragiczny.

tajemnicy. Bardzo pomyślny dla

do takiegó

jedyny

Reprezentacyjny koncert utworów

z. 20,15. w sobotnim cy-
zaszczyt interpre-

w kra”
pada. prof.

Koncert roz-
wkrót-

+ Chopina z Marią
wykonane zostaną

z Cis-moll 1
dwie etiudy genjalnego kom-

: POW ь

ZNOW WYPADEK SAMOSĄDU,
c: Robotnik“ donosi

„W Bydgoszczy, w. klubie noc
nym, zdarzył się znowu w cząsie

rą Rotmistrz 16 p. ułanów, S. Skti-proś

18.05. Słuchowisko i koncert dla  noworoczną atrakcją dla radjosłuchaczy. pas podczas sprzeczki z nieja

я "PE w у . <1m Jane iko im ol

18.50. Kom. rolniczy T. O. i K. R. esoły a= kim Jan šoSikorskini dobył rewo!

„Dziecko moralnie zaniedba- „Ostatnie AKUKU było tak świetne, weru i oddał do niego 5 strzałów
19.20.

ne”
19.35.
— Ls wygl. Andrzej Jasiński, ®

rogr. na niedziełę i rozm.
Warsz

dział h

że płakałam ze śmiechu. Pr

kować

 

radjosluchaczki, n.
um

›   

Taki dob
ek

redakcji. ry,

    
epiej

 

omendujący

u Rozgłośni Wileńskiej. No-

woroczne AKUKU (w. sobotę, 2 stycznia)

 podzię-
zdrowy
pewnej

dziły p. Sikorskiego w ramię
je

kim, odwieziono do lecznicy.

z których dwa chybiły, a trzy ugo
i szy

Rannego w stanie bardzo cięż

A gdyby nawet wrócił, czy o wiele

KROK Z:WOEBATNEOZZO ZAZNAWTFShiaBEROEZOCNA

Reprezentacja Wileńska Tow. Akt. Browarów Lwowskich g
Kencertowa ork'estra pod batutą M. Salniekiego

<CYRK WOLFSONA» Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa

czynna od g. 3,30 do 10 w.

S riiii ZEDOZWB ETSRZE

Od poniedziałku 28 b. m.
1931 r. godz. 4, 6, 8 i 10HIFJSKI _ KINEKATOGRAF

Ostrobramska 5. |
„

DŽWIEKOWY Dziś! Najgłośniejsza atrakcja sezo= Uli Rewelacyjne arcydzieło. W rol. gł bohater f. Marocco"

«1мо- H E L I 8 $ nul Arcysensacyjny film džwiękowy Wielkomiejekie Ulice Gary Cooper najnowsza wszęchśw. sławy gwiazda Silvia

TEATR « > Sidney bohalerka superprzeboju Ameryk. Tragedja Senacyjno-erotyczna treść. Ostatni wyraz techniki Szalone

Atrakcje dźwiękowe. Na i seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8i i0 m. 15,
, ullea Whieńska 18, tal. 526. napięcie Nad progr.

w dnie świąt. o g. 2 p. p. Wkrótce: Czarująca Norma Shearer w przeboju „Rozwódka” i niezrówn. Greta Garbo

w superfilmie „Natchnlenle“.

O
7 2,

DŹWIĘKOWY KoTT Dziś! Ulubieniec ko= Ramón Novarro w przebojowym i railepszym Nad Ranem Nad program: Wspaniała

biet cał lat filmis śpi = dźwięk komed SU,
«HOLLYWOOD» et całego świata imis śpiewno więkowym omedja z psami p. 14

„PSIA INTRYGA" | dźwiękowy tygodnik „Foxa”. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15,w dnie świąt. o g 2-ej. Na 1-szy

MICKIEWICZA 26 22, tel. 15-28.
seans ceny zniżone

|]WYREMEK Las TTKORZEZZO 202

DŹWiĘKO- CASINO i Dzis! Wielka sensteja dnia! Przebė] nad przeboje! Poraz plerwszy w Wilnie najnowszy i najlepszy film dźwiekowy p.t.

М’Е KINO Mł Wa WParyżu W rolach gł. bohaterka filmu „Miljon“ Anna Bella I Albert Prejean ulubiony piosenkarz s'olie

Wialka 47. ta!. 15-41. i d e bohater filmu „Pod Dachami Paryża”. Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Po

czątek seansów o g. 4, *, 8 l 10,30 w dole świąt, o g. 2. Na 1 seans ceny zniżone.

TAN ZBWODE TIROS |ITSAATTKTOKIO LOG

DZWIĘK. KINO- Dziś po raz pierwszy przebojowy film dźwię- Dramat współczesny na tle życia zakulisowego

TEATR «PAN» į К "i ni Arena Namiętności cyrkowców. W rol. gl.: akomitz gwiazda Rarópsje
kowy z cyklu przebojów Sfinksa p. t.:

Ul WIELKA 42. skiej0 ekranu Liana ld i słynny pogromca lwów Oskar Marlon ze współudziałem zespołu akrobatów napowietrz=

H nych wszechśwłatowej siawy „5 Artonis". Jeszcze jedn»pepalaros piosenka którą śpiewać będzie całe Wilio „Ty

moje kobieciątko"*. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4ej w dnie świąteczna o godz. 2-ej.

 

    

$ monumentalny epokowy dramat w 14 akt. W ro-

ji I gi. Ryszard Barthelmes I Constance Benett
nny tenor Gievasni Martinelli.

Carski” z Iwanem Możzuchi-
Knorra „© TILONI" fejiżólej p.t:| Najnowszy 100 proc. džwiękowlec ®-а

WIELKA 36.
Beacha porywający konflikt dwu ras białej | żółtej p.t:

Nad program: Zydówka w roll gło

Anens: Od dnia 2 stycznia r.b. nowa realizacja dźwi: ego arcydzieła „Kurjer
nem I N ą Kowanko.

rr ii

 

ejsly

  

Wzruszejąca historja szlachetnej mi-

     

zasyła Sz. Konsumentom

ŻYCZENIA NOWOROCZNE
i poleca wyśmienite

i niedości

piw
Reprezentacja, Jsgieliońska 9, te! 5 44. R |

mena TŽm

„ŽRODLO POLSKIE“
Wejšcle przez Karytarz m. 1WILNO,

Bieliznę męską i damską, Pończochy, Rękawiczki, Chu-

steczki, Kolnierzyki, Wstążki, Koronki, Guziki, Sztuczną

biżuterję i nowości sezonowe, krawaty swetry męskie it.p.

ATRI1 di a

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD KRAWIECKI

 

gnionej jakości

DO NABYCIA WSZĘDZIE!

GALANTERJA

wiieńska Nr. 29.

POLECA:

Rabat świąteczny do 6-.-32 r.

 

 

   

 

 

SKŁAD
Fortepiażów, .

Pianin,
Fiskarmon)|

K. DĄBROWSKA
(F-ra Istnieje od r. 1874)
Wilno, ul. Niemiecka 3m.l!

702—20

 

Sprzedaje się zakłać
kamieniarski (pomni-

ków) z całem urządze
niem. Na żądanie kupić
można i dom Zwirowa
Góra 2. : 1

 

w 27

4 Sprawy |
majątkowe|

olwark 185 ha pr
Wiiji sprzedam |

zemienię na dom-w Wil:

 

 

„nie. worniany, skrzynka
poert Nr. 5, 5980

Gotówkę  lokujemy
bez kosztów na dobre
oprocertewanie Gsa*
ancja solidna, zabez- |
pieczenie  nierucho= |
mością. Termin do-

walny
Dom H-K. „Zacheta“
Mickiewicza 1. tel.
8—05, 1

Okazyjnie "taaloprzy|
mirimalnėj gotówce |

2800—1 k

 

 

   

 

  

      

 

 

      
 

  

 

 
 

 

 

  

  

 

|DZWIĘ- Dziśl Najpiękniejsza parz kochanków Janete Gaynor |

KOWE > ŚWIATOWID į|enanes ei żwielkie arcydziale zdaląkępok pt:Siódmeprzykazanie łości i bezgranicznego poświącenia.
ь g

KINO Miekiewicza 9. Film owiany nimbem czaru| poezji. Dia młodzieży dozwolone. W s l h į D zh į > O do sprzedaży

Anons! Już wkrótce wielkie przebeje dźwiękowe: tilm „Dzwonnik z Notre Dame" ! „Wiatr odMorza”. i eima ow g 184140 piękne zajęti „AB

-— ZZ ORZEOOO OO O W ESSECARCCONAEZCCZK, GRECROCKI
т

ё ,

ul. Św.-Jańska 8. Pach, po "kac

KINO- “ „Niech żywi nie tracą nadziei“—Juljusz Słowacki. Dziśl Współczesny dramat obyczajowy w 10 akt. z prologiem p.t.: ; 1 . 2 mienice dochodowe,|

TEATR sė u x | 0 czem si nie m śli W reli głównej Marja zelewska wybitny tragik polski Józef wę Poleca na karnawał: Stroje Balowe I Wizytowe. Son murowane ||

ut. Miekiewicza Nr. 11 tel. 15-62 [i ę y grzyn, Igo Sym, W. Walter | inni Początek 0 goazinie 4-ej, w dnie Wykonanie solidne. —00 Ceny znižone..l| |“Messkas ogrėdka-

świąt. o g. i-ej. — Ceny od 40 gr. Р сТОЛНЕа ТАЬ wt TCACZE dc RENEzę: й
ew ®

szramumaai POKÓJ duży, jasny, z | ta'“ Micklewicza 1,

' “II Dziš i w dnie nastepne. Niezwykle piekny “ озпш!у na tle płomiennego splo- wygodami. Ul. Św. Fili- t —05. 1)

Kino Kal. „0GAŃI5R0 | i zajmujący dramat w 10 aktach p. t: „Przedziwne KłamstwolinyPietrowny tupy E za pięknejinietyć A pa 4—. BOSQ1 пн oai

w Wilnie, ul Kolejowa Ne2|| zeny | dziarskiego porucznika gwardji carskiej W roli tytutowej przeoziwna Brygida Helm, w gł. rolach męskich: War- iais

(obok Dworca Kolejowego). wiek Ward I Frank Lederer. Następny program: „Asfalt" z Betty Aman. Początek seansów o godzinie 5, w niedziele MIESZKANIE trzypoko- Aku
9

szer

I święta e 4 po pol Ki е нуапе, ygo- octeniscaweies

RZECZE iSŽŽ arai КОЫ ° ATA DANISIAE
ŚR do NZ AKUSZERKA 3

зеу/1с2а ы

i ibó u L es _—— Marja Laknerowa

MTGEE mia wam 5 ENSO= rato męski ubra = kojowe ania, 10% 7-wKasztanowa 7 :

s i ubilerski = 2 = ksusowe, ze wszystkiemi „Kasztauowa7 m. 5.

„DziennikaWileńskiego" J E =J. GRUDZE WiCZ = : Dbajcie 0 tonieJoli” wiedza o wZP6P
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