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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44.
19 do 24-ej.

Redakcja otwarta od 11

  

Sprawa Wiežniow Brzeskich
2 (Telefonem od własnege kerespandenta,)

я WARSZAWĄ. Wczoraj zakończyły się przemówienia obrońców.
*rzemawiali Berenson i Smiarowski.

Be'enson stwierdził przedewszystkiem, że więźniowie brzescy
zostali aresztowani z przyczyn innych, a potem dopiero ukuto akt
askarżenia. Dowodził następnie, że oskarżonych nie można bronić
indywidualnie, bo ma tu miejsce walka dwu Światów, dwu systemów
i że walki tej nie zlikwiduje żaden wyrok sądowy.

larowski przeprowadzał tezę, że proces jest obnażeniem
bolączek naszego organizmu państwowego, że oskarżeni walczą dziś
w imię tychsamych haseł, które podniósł w maju Piłsudski, a które
później porzucił.

. Proces odbywa się nie pod kątem widzenia $kodeku karnego,
lecz pod znakiem kanonów etycznych i moralnych.

Pułkewnik Koc komisarzem Banku
Polskiego.

iTelelonem ed własnege korespendenta.)

została podpisana nominacja pułk.
Koca na stanowisko komisarza Banku Polskiego.

Krwawy zatarg pomiędzy pedoficerami.

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

do 16 i od
  

Wilne,Niedziela: 3-go stycznia 1932 r.

  

 

(и 20 .
—

ЕЛ
 

Zlikwidowanie „niebezpiecznej szajki |
bandyckiej na Wołyniu.

KOWEL (Pat). Na terenie po-
wiatu kowelskiego została przeż
organa bezpieczeństwa zlikwido-
wana szajka bandycka w liczbie
7 osób, będąca od dłuższego czasu

 

postrachem «północnych $min po-
wiatu. Szajka' ta dokonała 5 na-
padów rabunkowych ż bronią
w ręku,

zagramicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Z. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 85 gr., za
„tekstem (10 łamewe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie- zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogłoszenia

 

  

 

 

W obliczu nowego zatargu w Indjach.
Gandhi grozi wznowieniem

bojkotu.
BOMBAY. 1.1. (Pat). — Gandhi

przesłał do wicekróla depeszę,
donoszącą, że prowizorycznie za-
rządzone zostało rozpoczęcie bier-
nego oporu, które może zostać za-
wieszone, w tej nadziei, że konfe-
rencja z wicekrólem może do-
prowadzić do zaniechania akcji.
Plan, z jakim występuje kongres,
przewiduje energiczny bojkot to-
warów brytyjskich, powstrzyma:

nie się ad. płacenia podatków %
niedawanie posłuchu, specjalnym
rozporządzeniom rządowym.

BOMBAY. (Pat). Komitet kon-
gresu panindyjskiego przyjął re-
zolucję, upeważniającą przewod-.
niczącego kongresu do mianowa-
nia swego zastępcy na wypadek
ewentualnego aresztowania prze-
wodniczącego kongresu. Rezo-
lucja wzywa pozatem do bojkotu
instytucji rządowych, jak telegiaf,
sądy etc.

1 (Telefonem ed wlasnego kerespondenta.)

3 WARSZAWA. W: Wągrowcu podczas zabawy sylwestrowej
|, doszło de krwawege zatargu pomiędzy dwoma podeficerami.

Mianowicie strzelec ze szkoły podoficerskiej w Osowcu, Szostak,
J nie oddał

| jewskiemu.

- udało się sprawę załagodzić.

przysposobienia wojskowego.

zabije Andrejewskiego.

karabin.

yt:

1.440507, 355.893, 461.719.

2
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JE. ks. Nuncjusz Apostolski Arcy-
biskup Franciszek  Marmaggi,
dziekan Korpusu Dyplomatycz-
nego, w imieniu akredytowanych
przy Rządzie przedstawicieli
państw wygłosił do Pana Prezy-
denta Rzeczypospolitej przemó-
wienie następującej treści:

Panie Prezydencie!-
Na progu nowego roku znów,

dzięki Bogu, zjawiamy się my,
członkowie Korpusu  Dyploma-
tycznego, którego mam zaszczyt
być wyrazicielem, by złożyć Wa-
szej Ekscelencji hołd i najlepsze
życzenia zarówno w imieniu wład-

nas reprezentowanych, jak i w
imieniu naszem własnem. j

Niezwyciężony optymizm ota-
cza w naszych oczach każdy/rok
nowy aureolą niezmiennej radości
i nadziei, a rodziny podobnie jak
© te wielkie, zwane Narodami,
oraz ta największa, jaką jest spo-
łeczeństwo, witają ten rok naj-
lepszemi uczuciami swej biednej
natury: ludzkiej i pragną widzieć
w nim rok szczęśliwszy od lat
ubiegłych». /

em niemniej ukazanie się na
widowni nowego roku zaznacza
się tym razem poważniejszemi
troskami natury gospodarczej,
troskami, które, zdaje się, wywo-
łał podwójny kryzys: kryzys za-
ufania i kryzys autorytetu. W jak
wielu to domach dzisiejsze słońce
zapali swe blaski nad wygasłemi
ogniskami, pustemi stołami, nad

bezczynnie oddawna založonemi
*rekoma, małemi dziećmi nieobda-
rowanemi! Przeżywamy ciężką

|, godzinę niemocy finansowej lu-
dów. Unosi się ona i cięży nad
nimi niby ponury meteor, niosący
w.swym łonie przyszłość brze-
mienną niepewnością. Ojcowski
głos Najwyższego Pasterza, współ-
czujący i, mimo wszystko, opty-
mistyczny, akurat miesiąc temu

- oznajmił: „Nie jest możliwem, by
zh wszystko zależało od ludzi, ich

woli i ch zamysłów. Ludzie przy-
gotowali tę niedolę, mając bez-
wątpienia nadzieję sami pokiero-
wania wypadkami. Tymczasem,
rprost przeciwnie, sami zostali

przez wypadki porwani, przez nie
pokonani i doprowadzeni prawie

Gdy się o tem dowłedział Szostak, począł
Wiadomość o tych

Andrejewskiego, który wychodząc następnie z domu zebrał ze sobą

ców i naczelników Państw przez

honorów wchedzącemu na salę plutonewemu Andre-

Na tem tle powstała dość ostra wymiana zdań, lecz narazie

Wychodząc następnie z zabawy Andrejewski spostrzegł w przed-
pokoju czapkę i płaszcz Szosteka, które zabrał i odniósł do lokalu

się odgrażać, że
pogróżkach doszła de

Wkrótce potem Andrejewski i Szostak spotkali się przydadkowo
na rynku, gdzie znów doszło pomiędzy nimi do sprzeczki,
której Andrejewski strzelił do Szostakaą kładąc go trupem.

Ciągnienie dolarówki.
(Telefonem od wiasn. korespondenia.)

WARSZWA. Podczas wczorajszego ciągnienia dolarówki główne
wygrane SatsPulace numery.

1 т Mie r. 969. 307. sios
Po 3 tys. dol. — Nr. Nr. 1405 354 i 459794.
Pe 1 tys. dol. — Nr. Nr. 1.035.420, 122.506, 784.723, 384.144,

podczas

 

Przemówienie noworoczne

Nuncjusza Apostolskiego.
(KAP). W dniu Nowego Roku do niemocy. I oto oni teraz nie-

pokoją się, miotają się, przecho-
dzą morza i góry, dyskutują i sta-
wiają wnioski”,

"Zaiste rok nowy zapowiada
wielką aktywność Państw, usiłu-
jących, o ile możliwe, w sposób
najbardziej doskonały | urzeczy-
wistnić pokój. Wreszcie ma się
nadzieję. Ma się nadzieję, że
Opatrzność raczy wspomóc dobrą
wolę i szlachetne wysiłki czło-
wieka, w duszy którego trwa
wciąż i promienieje boskie po-
czucie ładu, harmonji i dobra;
chętnie wierzy się, wbrew wszel-
kim katastrofalnym przewidywa-
niom, że świat jest skłonnym do
współżycia poroaweś? tak, jak
go Bėg stworzył, i że Narody da-
dzą się uzdrowić, jak Bóg tego
chce. Zamierza się realizować
wyższy poziom cywilizacji, przy
której Państwa, dzięki wzajemne-
mu zrozumieniu i współpracy,
odnalazłyby wreszcie „concordia
discors' swoich interesów, har-
monję swoich aspiracyj.

W każdym razie pewnem jest,
że nikt nie może zamknąć się ani
w wieży z kości słoniowej, ani
w twierdzy opancerzonej przeciw
innym, że, przeciwnie, zejść trzeba.
na świętą arenę prawa,
forum wolnej i lojalnej dyskusji,
gdzie każdy powiedzieć może swo-
je słowo w imię przedewszyst+
kiem wspólnego dobra ludów.
W istocie ludy chcą żyć, praco*
wać, kochać się nawet; bardziej
niż kiedykolwiek czują one, iž po-
trzebują jedne drugich i niczego
bardziej nie pragną, jak po brater-
sku, w imię Boga i. ludzkości
uścisnąć sobie dłoń. 3

Takie są bezwątpienia, twoje,
Panie Prezydencie, uczucia, dą-
żenia twego wspaniałego Narodu,
skłonnego z natury swojej do pra-
cy pokojowej, do postępu, do ry-
cerskiej dobroci, do uczuć boskic!
i ludzkich, r

W. tem mocnem przeświadczę-
niu, kierują się do ciebie, Eksce-
iencjo, moje życzenia zdrowia i
szczęścia twego osobistego, twego
godnego Rządu, całego szlachet-
nego Narodu Polskiego i jego naj-
większej pomyślności. | =
VDS p a Ti si 2% „a
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Nowa prowokacja litewska, rzekomy ©
zamach polski na naczelnika powiatu.

(Telefonem od własnego kerespondenta.) -

KRÓLEWIEC 2-I. Z Kowna donoszą: Sensacją dnia jest uja-
wnienie w Ucianach zamachu na naczelnika powiatu, Które.
rzekomo ma być dziełem awantur polskich. 0 godzinie 4-tej

rano w nocy z 1 na 2 b. m. w mieszkaniu naczelnika pewiatu

Walewiczusa znalezione maszynę piekielną z palącym się

iontem. Zegar nastawiony był na godzinę 5tą, kiedy to miał

nastąpić wybuch. Na maszynie piekielnej znalezieno napis w
języku polskim: „wyrób krajowy". Pierwiastkowe śledztwo

pr meg wykazałe, iż maszyna piekielna przyniesiona została
z Polski. |

Niedołężna ta powa litewska komentewana jest w

Kownie jako chęć odświeżania na terenie międzynaredowym

« przycichłego sporu polsko-litewskiego. $

Barbarzyńskie wybryki.
i 65 e ” . 284 gb

szowinistów litewskich.
Napady na polskie lokaleszkolnewLitwie.

W pogranicznej wsi Gierańce w rejenie "Oram-na lokal szkoły.

polskiej dokonano napadu. W czasie kiedy w lokalu szkoły odbywała:
się zabawa świąteczna, nieujawnieni narazie sprawcy kamieniami

wybili okna. Odłamkami szkła zranieni 17 letni Adam Powianiec i 16

letnia Barbara Szymanowiczówna. Nie dość jednak było tego litwi-

nom przybyłym jak się zdaje z zakordonu. Następnego „dniado tejże

samej szkoły wdarło się kilku młodych litwinów, którzy, zdemolowali

lokal szkolny, poździerali ze ścian obrazy poetów 'i' pisarzy pelskich

oraz uszkodzili godło polskie. W trakcie tego barbarzyńskiego wla-

mania i niszczenia lokalu szkołnego de budynku''wszedł jeden z

mieszkańców wsi, na widok którego sprawcy napadu przez. okna wy-

skoczyli na podwórko i zbiegli. W zarządzonym: pościgu. jednego ze

złoczyńców zdołano zatrzymać. Aj SS 5

W czasie świąt, analogicznych wybryków depuścili się litwini

również po stronie -litewskiej. „W. ubiegłą niedzielę,w. miasteczku

Wejksztańce pow. trockiego (Litwa) jpodczas przedstawienia Jasełek

de budynku wdarło się kilkunastu litwinów, którzy poczęli na scenę

rzucać kamienie i blaszanki zawierające cuchnącą ciecz. Wobec ta-

kiego żachowania się młodzieży litewskiej, kierownictwo Domu Lu-

dowego zmuszone było przerwać przedstawienie "1 zwrócić: się”z in*

terwencją do poicji, która nie zastała już żadnegoz awanturników.

W piątek 1 b. m. w m. Oranach litewskich w polskith domu

ludowym podczas odbywającego się przedstawienia,, nięznani spraw-

cy rzucili na salę granat łzawiący systemu wojskowego.-.Na sali por

wstal pópłech i zamieszanie, .W. ściskt' kilku osób odniosło: pokale-

czenia. Dopiero przybycie policji położyło kres zamieszaniu, "gdyż

stwierdzono, iż granat nie wyrządził nikemu szkeoy, (a) .

Powrót Waldemarasa. wc
(Telefonem od własnego korespondenta.) |<:

Р saimobĘ

KRÓLEWIEC 21. "Z Kowna' donoszą:
Francji powrócił do Kownab: premjer.p Г а OKI ADR IMMYSEWTSjC

Przed zawarciem paktuo nieagresji: -
«cz Rosją. mi Akalos k

LONDYN. "Manchester" Guar-' końferericji rozbrojenia: Zawarcie

dian* donosi z Moskwy, że So-  pakta*mia Pólsce*t"Rumunji unie«
wiety będą się starały,zawrzeć miożłiwić"argument, *iż='niemogą

pakt OiŻcjit SPoKĄ 4 Ru-  óń6e'zmniejśzyć zbrojeńwpówoóda

munją zapewne już w styczniu iże niepewności stosunków” z-Sowie*

to zawarcie paktu wzmocni sta- tami. Taki jest pogląd wymienio-

nowisko delegacji sowieckiej na negó pisma." w wóowose c 20

Ofenzywa japońska. w. Mańdżurji: --
" Zajęcie Czin-Czou. | © аоа +0

MUKOEN. Pat.—Jak donoszą, do Czin-Czou wkroczyły głów=
ne brygady gen. Kamury. ©

Niepodległość Mandżurji.

    

  

  

MOSKWA (Pat). W/g donie+ dowošciami, zamieszkującymi

sień prasy sowieckiej, ż dniem Mapdżurię, Siakówieie. Midngoła-

1-$o stycznia miała być podnie-* mi, andżurami i Kóreśńczykami.
Nowy. sztandar ma również sta“
nowić symbol państwowy nieza-
ieźnego państwa mandżrtrskiego;
którego utworżeńie ocąckiwańe
jestw najbliższym czasięj 2

я ЭаЗа Ф(ieika Gaigimnis Į

siona w całej Mandžurji nowa fla*

ga narodowa o kolorach /czerwo-

nym, żółtym i niebieskim, Barwy

te stanowić mają symbol łączności

pomiędzy trzema głównemi naro-  

+ ‚ L od ŠE Kaki.r

Možliwešci aresztewania
Gandhiego.

BOMBAY, (Pat). Pewszechnie
jest. tu oczekiwane ogłoszenie
dekretu specjalnego, na podsta-
wie którego wszyscy główni przy-
wódcy kengresu panindyjskiego,
nie wy'ączając Gandhiego, mieli-
by być aresztowani. (Reuter).

Aresztowanie jednego z
przywódców ruchu rewo-

lucyjnego.
,|BOMBAY. (Pat). Jeden z czo-

łowych przywódców ruchu rewo-
lucyjnego 'w B=ngalu został w
dn. 2/b. m. po południu areszto-
wany w pociągu, gdy odbywał
podróż do Kalkuty.

Manifestacje „czerwonych
koszul".

PESHAVAR. (Pat). Korzystając
z zebrania się wielkich tłumów z
okazji wielkiego.jarmarku, tutej-
sza organizacja t, zw. czerwonych
koszul urządziła manifestację na
szeroką skalę, wskutek czego
policja dokonała aresztowań 170
osób. Łącznie z poprzednio do-
konanemi aresztewaniami jest u-
więzionych 1345 członków orga-
nizacji czerwonych koszul.

W Si Eik. IN. ); АНЕ|

„JASELKA
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= «Czemu mnie zdradziłaś?» komy Z
= na J., bo jest elegantszym  Gustowny kra=at, szal, rękawiczki, —

= wszystko nabywa zawsze w sklepie =

= FRANCISZKA FRLICZKI =
= Zamkowa 9, tel. 6-46. =

= RABAT ŚWIĄTECZNY 10 „11 607—2k ©

W)Fenomen

meteorologiczny.
BUENOS-AIRES (Pat). W mie-

ście Rosario w prowincji Santa-
Fe wydarzył się niezwykły feno-
men meteorologiczny. W czasie
wielkiego upału i pięknej pogody
nagle nad miastem skłębiły się
chmury i w wirowym ruchu za-
częły opadać coraz niżej, przybie-

stożka.rając formę ogromnego
Z chwilą. zetknięcia się chmur
z ziemią powstała trąba po-
wietrzna, która wyrządziła w jed-
nej z dzielnic miasta wielkie szko-
dy. Jeden z przechodniów, porwa-
ny prądem trąby, został rzucony
o ścianę domu. Doznał on złama-
nia ręki i ogólnych obrażeń. Dru-
gi przechodzień, rzucony o słup
telegraficzny, został ciężko pora-
niony. Fenomen meteorologiczny
wywołał wśród mieszkańców mia-
sta panikę.

—

Wyžsza rada
wojenna Francli.
PARYŻ (Pat). Na wniosek mi-

nisterstwa wojny rada ministrów
zatwierdziła dekrety, utrzymujące
gen. Weyganda na stanowisku
wiceprezydenta wyższej rady wo-
jennej i ustalające skład tej rady
na rok 1932, Wyższa rada wojen-
na na rok 1932 składać się będzie
z trzech marszałków Francji:
Petain'a,. Lyautey'a,  Franchet
d'Esperey'a. Wśród 15 generałów
dywizji, wchodzących w skład ra-

dy wojennej, figurują między inny-

mi generałowie Gouraud, Guillau-
mat, Debeney.

RKT IBO IAUNIS TINALNRSNTA

| Zgon gen. Pau.
RZYM (Pat), .W. sobotę. rano

zmarł tu gen. Pau, prezes zarządu
centralnego Francuskiego (Czer-
wonego Krzyża.

PARYŻ (Pat). Gen. Pau, który
zmarł w.dn. 2 b. m. rano w wieku
lat 83, brał czynny udział w woj-
Oiki iainaa iaaii

nie francusko-pruskiej w latach
1870/71. W czasie wielkiej wojny
gen. Pau dowodził armją alzacką,
poczem pełnił rozmaite funkcje
w misjach francuskich w Belgji,
Rosji, Szwecji, Grecji i Rumunji.

 

Niebywały figiel radjowy.
- Komuniści uniemożliwili przemówienie Hindenburgowi.

Berlińska policja polityczna i
kryminalna -czyni gorączkowe po-
szukiwania sprawców techniczne-
go sabotažu, dokonanego podczas
transmisji radjowej. noworocznego
przemówienia Hindenburga. We-
dług . przeprowadzonych  docho-
dzeń, sabotażu tego dokonała do-
brze zakonspirowana organizacja
komunistyczna, której członkowie
znajdają się również wśród perso-
nelu technicznego berlińskiej cen-
trali radjowej, t. zw, Funkhaus'u.
Pomagali oni komunistom ze-
wnątrz, pracującym na innych ra-
djostacjach, w utrudnianiu trans-
misji *przemówienia: prezydenta
Hindenburga... W. pewnej chwili

  
    z „BERBUSCH

ASCHIELE s»

 

   
szpitala, w dzielnicy Neukoeln.

słuchacze odnieśli wrażenie, że
prezydent Hindenburg wogóle
przestał mówić, natomiast włączy-
ła się jakaś tajemnicza radjostacja,
która zaczęła nadawać rewolucyj-

ne hasła komunistyczne, nawołu-
jące do walki z rządem Brueninga
do rewolucji komunistycznej w

Niemczech. W końcu wzniesiono
okrzyk na cześć komunistycznej
organizacji 'b. żołnierzy fronto-
wych „Rotfront”.

Dotychczasowe dochodzenia
wykazały, że akcja sabotażowa
komunistów prowadzona była na

linji Witzleben — Koenigswuster-
hausen . Opinja niemiecka została
niezwykle poruszona i oburzona

faktem dokonania sabotażu komu-
nistycznego na przemówieniu pre-
zydenta Hindenburga. W kołach
politycznych żądają wydania za-
kazu istnienia partji komunistycz-

nej w. całych Niemczech, oraz
przeprowadzenia ścisłego docho-
dzenia, celem ustalenia okolicz-
ności, w jakich sabotaż ten był
dokonany, gdyż istnieje przypu-
szczenie, że w  przeszkadzaniu
transmisji mowyprezydenta Hin-
denburga uczestniczyły również
radjostacje sowieckie. *

POLICJA NA TROPIE „FIGLA-

RZY“ RADJOWYCH,

BERLIN (Pat). Policji berliń-
skiej udało się w stosunkowo krót-
kim czasie wpaść na trop sabo-
tażu radjowego, dokonańego przez
komunistów w czasiewyd nia
mowy przez prezydenta Hinden-
burga. Niewyśledzeni dotychczas

sprawcy włączyli mikrofon do ka-
bla podziemnego, biegnącego mię-
dzy Berlinem a stacją radjową
Koenigswusterhausen, w pobliżu
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Za dužo
Któż nie pamięta, jak to po

wiadomościach o- losie więzniow
brzeskich, pod koniec roku 1950,

w ciągu rozpraw Jejmu 1 Jenatu
w tej sprawie, w styczniu 1Y51, ze
strony obozu rządoweśo padaiy
staie woiamia: do sądu!

Ud 26-go października sprawa
znacznej częsci więźniów brzes-
kich jest w sądzie. Znalazł się tam
bardzo obszerny akt oskarzenia,
Dali wyjaśnienia kolejno oskarże-
ni. Zeznawali naprzód świadko-
wie oskarżenia, a potem świadko-

wie obrony. Vrzemowili prokura-
torzy, a następnie doszli do głosu
obrońcy. We wszystkich tych pod
stawowych sposobach postępowa-
nia sądowego padato coraz wię-

cej i coraz więcej światła.
l oto obecnie okazuje się, że

w obozie rządowym są nieządowo
leni także z tego postępowania są-
dowego!

Rozk,

Już zeznania świadków obrony
wywołało w końcu listopada cierp
kie uwagi, że za dużo jest w tem
polityki, ze strony tego samego pi-
sma obozu rządowego, które obec
nie niezadowolone jest z koleji
znowuż. z mów obrońców. ,,(Expr.
Por. nr. 360):

„Genius loci ulicy Wiejskiej prze-
nióst się na Miodową. Sciany pałacu
Faca wysłuchują cierpliwie powodzi słów
gwałtownych, agresywnych, nieumiarko-
wanych. Ataki pp. obrońców na rządy
obecne są tak przesycone nienawiścią do
metod i do ludzi, tak wyraźnie zdązają
do obrzydzenia ich opinji publicznej, tak
mało częstokroć zajmują się rzeczową

stroną aktu oskarżenia, z takim nonsza-
lanckim rozmachem „podmalowują tło',
na którem żyją i dziafali oskarżeni, tak
śmiało glorytikują tych ostatnich, że
wszystko to razem wzięte staje się zwar-

/tym aktem walki politycznej i do niej
należy stokroć bardziej niż do taktycznej
treści toczącego się procesu. Spokojny
i lojalny obywatel Rzeczypospolitej jest
nieco zaskoczony, wsłuchując się, o ile
ma jeszcze tylę cierpliwości, w ten о-
gień huraganowy, skierowany przeciwko
wszelkiej władzy, stojącej na straży ładu
i spokoju w państwie. Jednak procedu-
ra sądowa, myśli on sobie, jest bardzo
niedoskonała, gdy w ramach jej zmieś-
cić się mogą te jaskrawe wypady o cha-
rakterze demonstracyjnym przedew-
szystkiem.“

Proszę tylko zważyć, w jakiej
sprawie i po jakim jej dotychczaso
wym przebiegu sądowym zjawia
się to narzekanie na nadmiar po-
lityki w sądzie. Na ławie oskarżo-
nych zasiadają posłowie, nie w
związku ze swem życiem osobi-
stem, ale wyłącznie jako przewód
cy stronnictw politycznych, oskar
żeni nie o przestępstwa pospolite,
ale wyłącznie o polityczne. Akt
oskarżenia wypełniony jest od po-
czątku do końca polityką, wywo-
dząc działalność oskarżonych z u-
działu ich stronnictw w opozycji
przeciw rządom obecnym. Główni
świadkowie oskarżenia, z p. wice-
ministrem Stamirowskim i z p. dyr.
dep. Kaweckim na czele, dawali
w odpowiedzi na pytanie prokura-

* torów szeroko zakrojone poglądy
na bieg polityki w ostatnich la-
tach. Jeden z pp. prokuratorów,

p. Rauze, przedstawiał dzieje prze
wrotów politycznych od starożyt-
ności zaczynając, poprzez dawne

wieki państwa polskiego, aż do do

kładnego wywodu o polityce we-
wnętrznej polskiej od odzyskania
niepodległości, a drugi, p. Grabow

ski,.nurzał się poprostu w całej po

lityce ostatnich lat, tak że drobniu

"tka część prawnicza jego mowy

mignęła się niespostrzeżenie. A

gdy potem obrońcy mówią opoli-

tyce, podnoszą się z obozu rządo-

wego głosy nietylko zdziwienia, a-

le jakby oburzenia.

 

 

      
 

polityki.
A o czemże to ma się mówić,

jeśli nie o polityce, wobec tych o-
skarżonych/ U tak, pamiętamy te
pierwsze chwile i pierwsze dni po
wywiezieniu b. posiów do brześcia
kiedy dodano im p. baćmagę z bb,
obwinionego o grzechy pieniężne,
kiedy pierwsze doniesienie urzę-
dowe r. A. 1-icznej mówiło na
kraj i na zagranicę o przestęp-
stwach pospolitych 1 politycznych,
kiedy tesame wfaśnie pisma czer-
wone i inne z obozu rządowego

przynosity wiadomości, że p. barli
cki jest uwięziony za przemycanie
obrazków zagranicę, p. Lębski za

przywłaszczenie sobie majątku na
stanowisku starosty, p. Lieberman
za robienie pieniędzy na adwoka-
turze w złych sprawach i t. d.,i &
d. Cóż z tego wszystkiego, co wte
dy mówiono dla odzierania wię-
źniów brzeskich z dobrego imienia
i zobrzydzania ich wobec społe-
czeństwa, zostało dzisiaj w sądzie?
Nic, nic i jeszcze raz nic. była w
toku rozprawy mowa o naduży-
ciach pieniężnych, ale nie oskarżo
nych, tecz zupełnie innych, które
wydobywali na światło dzienne py
taniami swemi obrońcy. Skoro
zaś wobec oskarżonych pozostały
jedynie zarzuty 'polityczne, jakże
mówić w sądzie o czem innem jak
o polityce?

Wołali o sądy; a teraz chcieli-
by, aby w sądzie milczano. Prze-
dewszystkiem w rozprawie b. wię-
źniów brzeskich nie wolno, jak wia
domo, mówić o Brześciu. A teraz
jeszcze rozlega się wołanie, aby
nie było wolno mówić o polityce.
W wołaniu tem mieści się bardzo
widocznie zarzut w stronę sądu,
jakoby on dopuszczał za dużo po-
lityki. A przecież jest rzeczą ja-
sną, że gdy oskarżenie dotyczy
spraw wyłącznie politycznych,

gdy akt oskarżenia, świadkowie

oskarżenia i obrony, prokuratorzy

mówili cały czas o polityce, tru-
dno żądać od sądu, aby zamykał
usta obrońcom, którzy mówią wła
śnie o tem, co przewód sądowy
wnósł w rozprawę. Wołali o sądy,
a teraz są i z sądu niezadowoleni.

Trzeba sobie dobrze zapamię-
tać te słowa, że duch ulicy Wiej-
skiej przeniósł się na Miodową. A
dlaczego to sprawy walki opozycji
z rządem, które rozgrywać się po-
winny, jak rozgrywają się we wszy
stkich państwach praworządnych,
na Wiejskiej, w oparciu o ruch po-

lityczny w kraju, przeniesiono de

Brześcia i na Miodową? Tu jest

sedno rzeczy. Wszakże to właśnie
ci, którzy oburzail się na uwięzie-

nie b. posłów w okresie wybor-

czym w Brześciu, mówili od pierw

szej chwili, że za dużo jest w: tej

sprawie polityki. A taksamo pod-
stawą obrony jest wykazywanie, iż

oskarżeni znaleźli się w. więzieniu
i w sądzie z powodu swego stano-

wiska politycznego, oraz dla do-
godności wyborczej drugiej stro-

ny. Wyłazi teraz polityka na Mio-

dowej, bo od początku niczego w

tej sprawie nie było prócz polity-
ki. KA

Nie, panowie z czerwonych i
czarnych pism rządowych, nie
jest to, jak zapowiadaliście, spra-
wa przemycanych obrazów i bru-
dów, ale właśnie i tylko polityki,
a proceder odsyłania z sejmu i se-
natu na Wiejskiej do sądu na Mio
dowej, teraz zaś z Miodowej na
Wiejską ma za krótkie nogi na ta-
kie podróże.

Stanisław Stroński.
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Zaprzeczenie pogłoskom o zniesieniu
autonomji uniwersytetów.

WARSZAWA (Pat). Pan mi-

nister wyznań religijnych i oświe-

cenia publicznego Jędrzejewicz

przyjął na audjencji w dniu 2 b. m.

ich M. M. Rektorów wyższych

uczelni, a mianowicie ks. Michal-

skiego, rektora Uniwersytetu Ja-

giellońskiego, prof. Krzemieniew-

skiego, rektora Uniwersytetu Ja-

na Kazimierza we Lwowie, prof.

Łukasiewicza, rektora Uniwersy-

tetu Warszawskiego, prof. Saj-

daka, rektora Uniwersytetu Po-

znańskiego, prof. Pszenickiego,

rektora Politechniki Warszaw-

skiej, prof. Sokolnickiego, rektora

Politechniki Lwowskiej, prof. Bie-

drzyckiego, rektora Szkoły Głów-

nej Gosp. Wiejskiego w Warsza-

wie, prof. Janowskiego,: rektora

Akademji Medycyny .Weteryria-

ryjnej we Lwowie, prof. Bielskie-

go, rektora Akademji Górniczej w

Krakowie i prof. Pautscha, rektora

Akademji Sztuk Pięknych w Kra-

kowie, w związku z wiadomo-

ściami o zamierzonej nowelizacji

ustawy o szkołach akademickich.

Panowie rektorzy zgłosili się do

współpracy z Ministerstwem w

żym Zakresie. Pan minister auto-

rytatywnie stwierdził, żepogłoski

o zamierzonem jakoby zniesieniu

autonomji uniwersyteckiej w żad-

nej mierze nie odpowiadają rze-

czywistości. :

PRZED NOWĄ FALĄ PRZEŚLADOWAŃ ')
katolicyzmu w Meksyku.

Nowy Jork, Rząd meksykań-

ski ma wydać dekret dotyczący or

ganizacji Kościoła katolickiego w

Meksyku. Rozporządzenie rządo-

we zmniejsza ilość osób duchow-

' nych w ten sposób że jeden ksiądz

katolicki ma przypaść na 50 ty-

sięcy wyznawców.

W samej stolicy wskutek tego
dekretu na ogólnąliczbą 244 świą-
tyń ma być zamknięte 219.

Arcybiskup Meksyku Fascoal
Diaz wydał uspokajający list pa-
sterski. Mimo to, jeżeli dekret zo-
stanie ogłoszony, należy liczyć się
z wybuchem krwawych zamieszek.

a

"ZARZĄD OKRĘGOWY STRONNICTWA;NARODOWEGO

prosi swych członków oraz przyj

listy ofiar na rzecz Stronnictwa,

ełnione listy do Sekretarjatu w Wilnie

B,

A+ -

zaś zebrane pieniądze wpłacać na
Za wszelkie ofiary składamy serdesene „Róg zapłać”.

me... KK w

aciół Stronnictwa, którzy otrzymali
by łaskawie zechcieli nadsyłać wy-

przy ul. Orzeszkowej 11 m.
Konto P K. O. Xi 180,785.

DZIENNIK W IDENSKI

Stary i nowy rok.
Pokłosie prasy noworocznej.

Rok ubiegły.

Jeszcze żadnego roku nie że-
śnano w sposób tak przykry, jak,
rzeczywiście smutnej pamięci, rok
1931 - y. 2 :

Nikt o nieboszczyku nie powie-
dział ani jednego ciepłego słowa.

Gdy się czyta artykuły poświę
cone wspomnieniom z roku minio-
nego, to mimowoli ma się przed-
smak tego, co się posłyszy nad tru
mną sanacji moralnej, śdy się nie-
bawem trafi na jej pogrzeb.

Nawet najbliżsi krewni dzisiej-
szej rzeczywistości nie mieli nic do
powiedzenia, co byłoby zaliczo-
nem na korzyść umarlaka.

Tak naprzykład ks. Janusz Ra-

dziwił w swych rozważaniach na.

temat ubiegłego roku powiada:.
„Kończy się rok, którego nikt chyba

żałować hie będzie, kańczy się pod zna-

kiem kurczenia się pracy, ruiny wartsza-

tów wytwórczych, dla wielu pod zna-

kiem nędzy i głodu, kończy się również

pod znakiem nienawiści skłóconych stron

nictw politycznych..."
Nie widzi żadnego jasnego pun

ktu organ sanacji łódzkiej „Praw-

da“:
„Na przytłaczającej szarzyźnie tego

roku trudno depremniy znaleźć choćby

kilka jaśniejszych plam... .

Z sanacyjnego „L K. C.“ wy-

starczy przytoczyč tytuty i podty- |

tuły artykułów z numeru noworo-

cznego:
„Rok szary politycznie, ale czarny

gospodarczo”.
„Słabość i uległość państwa wobec

znachorskich rad”.
„Niebezpieczna psychologia ster go-

spodarczych '. :

Szukamy jakiejś pociechy w

lejb-organie obozu, któremu „by-

czo jest" — w „Gazecie Polskiej“.
„Rok 1931 kończy się. "Zostanie we

wspomnieniach długich pokoleń, — jako "

rok gospodarczej katastrofy świata ca-

łego. Osłabły wielkie organizmy państ-

wowe, zachwiały się instytucje, uważane

za symbol pewności.” :

Słaba to pociecha, ale jedyna,

której udzjela organ „pułkowni-

ków”, że nietylko nam było źle.

Nie dziw, że prasa opozycyjna rów

nież nie. żałuje nieboszczykowi: -

przykrych słów. |
I tak „Robotnik“ pisze:
„Wszystek materjal palny. nagroma-

dzony w ciągu 12 lat powojennych tlący

się małym ogniem i strzelający od cza-

su do czasu tu i ówdzie większym pło-

mieniem, wybuchł w roku ubiegłym о-

gromnym pożarem, którego łuna zalewa

dziś cały świat, Rok 13-ty od zakończe-

nia wojny był prawdziwie feralny...

Rok 1931 ponure po siebie zosta-
wia wspomnienie." Po?

Również „Gazeta Warszawska”
„ stwierdza, że: J

„Rok“ 1931-szy, naleža! niewątpliwie
do najcięžszych, jakie przežywališmy »
odrodzonem państwie polskiem... о

Ruina rolnictwa, przemysłu i han-

dlu; dziesiątki tysięcyunieruchi ych.

warsztatów, setki tysięcy ludzi, pozbawio, -

nych pracy, pozostających na bruku bezą „
środków do życie, oto obraz, jaki przed”

| stawia w dzisiejszej chwili nasze życie

gospodarcze, Dodać do tego potrzeba nie,

mal zupełną bezradność czynników decy-

dujących, które nietylko nie potrafiły za-
radzićtej: katastrofie, ale, jak zamika zo
własnych ich wynurzeń, niebardzo zdają
sobie sprawę z jej przyczyn i skutków.

Ponadto ; {
ok 1931 był pierwszym rokiem:

dziai ci nowego Sejmu, w którym po

słowie stronnictwa rządowego, dzięki

znanym praktykom wyborczym, stanowią

przytłaczającą większość,” ,

Rok 1932.

Jakie zatem po tak smutnym
roku 193i-ym oczekują nas per-

—

‚ ка się szerzonej

spektywy w roku 1932-im.
„Gazeta Polska“:
„Wkraczamy zatem w rok nowy z

pełną świadomością niebezpieczeństw, ja-
kie on niesie i z równą świadomością te-
go, że reprezentujemy w Polsce naj-
większą stosunkowo siłę, jaką może Ona
wyłonić dla dźwignięcia tego ciężaru. To
— i jedynie to — jest. tytułem naszego
obozu do pełnienia władzy w Rzplitej w
zgodzie z sumieniem obywatelskiem.

Przynajmniej szczerze.
Wyłącznie siła, o rozum ideolo-

$om z „Gazety Polskiej" nie roz-
chodzi się. Czego się jednak „Ga-
zeta Polska'*w tym nowym roku
spodziewa?

„Życzylibyśmy jednak sobie i Pań-
stwu, aby nie komplikowano niepotrzeb
nie i bezcelowo sytuacji jakiemikolwiek
„próbami sił”. Nikt nas nie może podej-
rzewać, aby w tem życzeniu naszem kry-
ła się obawa lub słabość. Zdaliśmy do-
statecznie egzamin z tego, że walki się
nie lękamy i siły mamy dość. Jesteśmy
raczej oskarżani o nadużywanie siły.”

Dalej następują pogrėžki pod
adresem „manewrów opozycji”, by
nie odważyli się nawet myśleć o
„próbie sił”z tymi najsilniejszymi
i najodważniejszymi. Pozatem żad
nej zapowiedzi lepszego jutra.

„Robotnik“ nie chce przemil-
czać tego, co może nas spotkać w

roku 1932-im.
. „Byłoby z naszej strony tanim sen-

tymentalizmem i zdawkową obłudą —
cechy tak bardzo burżuazyjne — gdy-
byśmy z okazji Nowego Roku wyrażali
nieuzasadnione nadzieje, iż rok nadcho-
dz.ący będzie pomyślniejszy. Z naszkico
wanego powyżej rzutu na sytuację obec-
ną widać, że niema objektywnych danych,
któreby usprawiedliwiały podobne na-
dzieje. Jest źle, a może być jeszcze go-
rzej.“ RR, я 2

A jednak okazuje się, że może
być lepiej.

To nie znaczy, że będzie lepiej
Lecz w każdym razie może być.

Ten głos optymizmu zabrzmiał
jednakże nie ze szpalt pisma, po-
pierającego ideologję tego, który...,
lecz, o dziwo, z organu najskraj-
niejszej opozycji, z „Gazety War-
szawskiej“, która stwierdza, że na
ciemnem tle,

„jakie stanowią wypadki roku ubie-

głego, zarysowują się jadnak i jasne stro-

ny życia polskiego. W całym kraju bu-
dzi się powoli decyzja walki ze złem,
dojrzewa chęć pokonania gospodarczych
i politycznych trudności.

. Społeczeństwo polskie okazało się
ops, niż się to wydawało pesym.'.t m.

najszerszych jego warstwach tkwi
zdrowy instynkt narodowy, który uie po-
zwala na czyny rozpaczy, sprzeczne z in
teresem Polski, i przedewszystkiein ' pie-

bezustannie propagan-

dzie przewrotu społecznego. Instynkt ten

kieruje budzącą się energję społeczeń-

stwa w łożysko świadomego i zorganizo
SERA czynu narodowego.

ajpełniejszym przejawem tega zdro
wsgo nastroju, jaki budzi się w kraju,

jest postawa naszej młodzieży, która w

ogromnej większości, bez wzgędu na
warstwy, Z jakich pochodzi, garnie się
pod sztandary ju narodowego i dziel-

nie Ze walkę ze złem, panującem

w Polscy: jen nastrój młodego pokole-
nia jest jeszcze jednym. dowodem, że losy
Polski znajdą się niebawem we właści-
wych rękach i że trudności dziesiejsze

zostaną przezwyciężone wysiłkiem mło-
dych, tłumnie stających do pracy i wal-
ki.” :

W życiu gospodarczem i poli-

tyczaem : :
„dojrzał szereg kwestyjzasadniczych

które muszą być w ten czy inny sposób

rozwiązane. Sądzimy, że rok 1932-gi bę-
dzie tym rokiem, w którym te rozwiąza-
nia zaczną następować i w którym po-
winny zajść zmiany zasadnicze, na które
cały kraj czeka z niecierpliwością.

Wypada życzyć nam wszystkim, aby

te zmiany na eszły jaknajrychlej i aby

@ yty gię z największą korzyścią dla na-

rodu i państwa, zapoczątkowując nowy

okres w życiu odrgdzonej Polski.

 

Smutny bilans radosnej

twórczości.
510 firm zlikwidowano w Warsza-'

wie w ciągu roku.
Według danych Wydziału Przemy-

słowego Magistratu w ciągu roku 1931

zlikwidowano na terenie Warszawy 510

firm handlowych.

Statystyka ta nie obejmuje przedsię-
biorstw przemysłowych.

W Wilnie zlikwidowano 100 przed
siębiorstwbandlowych w przecią-

„ gu jednego miesiąca.

Urząd przemysłowy m. Wilna otrzy-

muje nięustannie zawiadomienia olikwi-

dacji rozmaitego rodzaju przedsiębiorstw,

rą20. są !
Ogółem wciągugrudnialikwidacjiu-

legło przeszło 100 przedsiębiorstw han-

dlowych.Masowa talikwidacjasklepów. .

maswojewytłumaczeniewciężkimkry-

95*/, szewców wileńskich pozo-
staje bez pracy.

/Bezrobocie wśród szewców w dal--

by.

WWilnie inaprowincjiilośćzaku-

pionychświadectw przemysiowo-bandlo-

wychspadła wsposób niebywały.

WWilnie doda. 1 stycznia 1932 r.

wykupiono zaledwie 60% tej ilości,

świadectw, jakazostaławykupionana
rok 1931-szy. :

Pzmiętaćnależy, iż wzwiązku zwej-

ściem w życie t. zw. dodatku kryzyso-

wego osoby zainteresowane starały się

wykupić świadectwa przed nowym ro-

kiem.
Na prowincji rzecz przedstawia się

jeszcze słabiej.

Bezrobotni przed województwem.
Wczoraj przed Urzędem Wojewódz-

kim zebrała się większa grupa bezrobot-

nych, która interwenjowała u władz
w sprawie pracy i zasiłków.

Bezrobotni wysłali delegację,
która przyjęta została przez naczelnika

Wydziału Opieki Społecznej. Wniesioną

petycję bezrobotnych władze wojewódz-

kie obiecały rozpatrzeć. (a)

Lia
NADESŁANE.

Do ;

Szanownej Dyrekcji Kursów
Maturycznych

«WIEDZA»
: w Krakowie

ul. Studencka 14—1.

Niniejszem uprzejmie komu-

nikuję, że w ostatnich dniach li-

stopada 1931 r. zdałem egzamin

z 7 miu klas szkoły powsz. przed

Państwową Komisją Egzamina-

cyjną Szkół Powszechnych w

Częstochowie.

Za przygotowanie mnie do

tegoż egzaminu w drodze ko-

respondencji, jak również za

trudy w ciągu całego roku szkol-

nego 1930/31, składam niniejszem

Szanownej. Dyrekcji wyrazy naj-

szezerszego podziękowania.

Leopold Cepeusz

Raków k/Częstochowy
Domy fabr. Nr. 2.

Wielki brak ubrań i obuwia daje

się odczuwać w szeregach bied-

nych Tow. Pań Miłosierdzia św.

„Wincentego a Paulo, to też zwra-

camy się z gorącą prośbą do Sz.

Społeczeństwa o składanie tako-

wych do biura św. Wincentego —

Młynowa 2. Bóg zapłać zgóry tym,

którzy nie będą głusi na nasze wo-
łanie. + ZARZĄD.

 

Bez busoli.
Juž od dlužszego czasu prasa

całego świata notuje wypadki wy-
stąpień antyżydowskich w poszcze
gólnych państwach Europy, a tak-
że i w Stanach Zjednoczonych.

Biją żydów wszędzie i chociaż
prasa żydowska robi wielki hałas,
to jednak wbrew utartym zwycza-
jom rządy tych antyżydowsko na-
strojonych krajów, za wyjątkiem
naszych rządów pomajowych, ja-
koś nie bardzo się śpieszą już nie-
tylko z ratunkiem dla „biednych,
gnębionych“ żydków, lecz chociaż-
by z wydaniem jakiegoś uspakają-
cego komunikatu.

Taki stan rzeczy zaczyna stop-
niowo wytrącać z równowagi po-
lityków żydowskich, którzy nie mo
śą zrozunmieć istoty zaszłych w
położeniu międzynarodow. zmian
i napróżno starają się wyjaśnić,
gdzie mają szukać nowych sprzy-
mierzeńców.

Pragną jednakże przedewszyst-
kiem wyjaśnić swój stosunek do
głównego dotychczasowego prote-
ktora żydostwa — Anglji.

Niedawno właśnie donosiliśmy
o wystąpieniu znanego publicysty
i działacza sjonistycznego Żabotyń
skiego przeciwko twórcy dziesiej-
szej Palestyny lordowi Baliurowi.
Dziś prasa żydowska stara się wy-
tłumaczyć ten atak na dawnego
„dobroczyńcę' i protektora. Ob-
szerny artykuł tej sprawie poświę-
ca wychodzący w języku polskim
„Nasz Przegląd“. Autor artykułu
na wstępie przyznaje, że żydow-
ska

„Opinja publiczna została zdezorjen-
towana, nie można było sobie uprzytom-
nić w jakim kierunku potoczy się ma-
sowy ruch propalestyński, Nad organi-
zacją sjonistyczną zawisło niebezpieczeń-
stwo głębokiego rozłamu już nie na grun
cie różnic taktyczno-programowych, lecz
w zasadniczej kwestji tak zwanej orjen-
tacji politycznej.

Następnie po podkreśleniu zna-
czenia t. zw. ruchu rewizjonistycz-
nego przechodzi do roli w nim Ża-
botyńskiego.

„Żabotyński zachował „swobodę ru-
chów” w stosunku do Wielkiej Brytanii
jako władzy mandatowej. Pozostał nie-
ubłaganym przeciwnikiem Agencji Żyd.
Wysoko dzierżąc sztandar maksymalistycz
nego sjonizmu herzlowskiego spoziera ku
dalekiej przyszłości, pełnej tajemnic i
głębokich przeobrażeń, Traktując 14-to
letni eksperyment oerjentacji angielskiej
jako drobny incydent w dziejach żydow-
stwa światowego, usiłuje wyrwać sjonizm
z impasu, w którym się znalazł,

Po takim wstępie autor arty-
kułu przechodzi już całkiem zde- -
cydowanie do usprawiedliwienia
faktu zerwania z „orjentacją angiel
ską' i odpowiada na zarzuty sta-
wiane przez przeciwników polity-
ki Żabotyńskiego, S
Ч „Postawiony mu zarzut „pogoni za

ofjentacją“ jest zbyt powierzchowny,
zwłaszczaw ustach tych wszystkich, któ-
rzy uczepili się bezkrytycznie orjentacji
angielskiej i w ciągu szeregu lat zamykali
świadomie oczy na systematyczną likwi-
dację zapowiedzi Balfoura.

Żabótyński miał odwagę spojrzeć
prawdzię w oczy i publicznie wyznać, żę
orjentacja angielska, której sam wszak
hołdował, zawiodła nadzieje narodu ży-
dowskiego. Zanik „instynktu imperjali-
stycznego”, Wielkiej Brytanii, borykają-
cej się z ciężkiem przesileniem wewnętrz-
nem spowodował konflikt, z którego na-
jeży wyciągnąć wnioski natury praktycz-
BO): >

„ Politycy z „Naszego Przeglądu"
nietylko bez żalu rozstają się z „ba
rykającą się z ciężkiem przesile-
niem“ Anglją, lecz gotowi są szu-
kać sprzymierzeńców wśród tych
żywiołów, przeciwko którym do-
tychczas umiejętnie podsycali wiel
kobrytyjski „instynkt imperjalisty-
czny“.

„Žabotyūski nie operuje bynajmniej
abstrakejami, gdy liczy się z ewentual-
nością „wspólnego wystąpienia żydowsko-
arabskiego na forum Ligi Narodów.

Porozumienie „jiszubu“ palestyūskie-
go z lokalną ludnością arabską, prowa-
dzące do wspólnego oświadczenia, że ad-
ministrator brytyjski jest już zgoła zby-
teczny w Palestynie byłoby straszliwym
ciosem dla prestiżu Wielkiej Brytanii na
całym Wschodzie m,

(Podkreślenia „Naszego Prze-
glądu''.)

Cytujemy ten głos, by wykazać,
na jakim bezdrożu znajduje się dziś
żydowska myśl polityczna.

Żydzi nie potrafili stworzyć sd-
modzielnej polityki narodowej.
Przez całe swe dzieje działali oni
w oparciu o jakąś potęgę, która z

 

Perły i róże...
Zęby i usta:
rząd pereł wśród róży...

Zachowaj Pani
ich czar jaknajdłużej...

Jest to możliwe tylko przy
codziennem stosowaniu pasty,

mydełka, eliksiru

Dentosan
i

`

Čeny Negla zniżonel]
w związku z urządzeniem własnych
skiadów połączonych z torem ko-fl

lejowym mam możneść
obniżenia cen węgla i koksu
z pierwszorzędnych kopalń Górno-
siąskich konc. „ PROGRES$'.

Przedsięb. Handil. - Przem.

M. DEULL, WILNO.
Biure—Jagiellońska, 3, tel. 8-11.
Becznica własna Kijowska 8, tei. 999

 

tych czy innych względów wiąza-
ła się z interesami żydostwa.

Dziś wytwarza się tego rodza-
ju sytuacja, w której jakoś nikt
się specjalnie nie kwapi do sojuszu
z „mocarstwem anonimowem'.

Kryzys światowy, jako w pierw
sżym rzędzie kryzys finansów, mo-
cno nadwerężył potęgę i prestige
międzynarodowej finansjery.

Narody poczęły szukać ratun-.
ku wewnątrz własnych państw,
odgradzając się coraz bardziej od
wpływów obcych.

„| oto wytworzyła się sytuacja
najmniej dogodna dla dotychcza-
sowych metod polityki międzyna-
rodowego żydostwa.

Wpływy jego gwałtownie po-
częły maleć, a przywódcy utracili
swe dotychczasowe wpływy.

(Wprawdzie wiele jeszcze robi
prasa, wiele dawne i głęboko się-
gające „koligacje, ale w każdym
razie rozpoczął się proces odży-
dzania polityki międzynarodowej
państw.

Tego procesu jednakże nie do-
strzegają politycy żydowsoy i w
nowyci warunkach probują kro-
czyć dawnemi drogami.

„ Żydowska myśl polityczna utra !
сНа wlašciwy kierunek i prėžno )
usiluje odszukač utraconą busolę.

Im dłużej ten stan będzie trwał
tem dla nas lepiej,

łakiie „kotem Wally
W Banki Polskim,

_ Jak wiadomo, gdy prezes prof.
Rybarski składał zeznania w pro-
cesie brzeskim — nadmienił mię-
dzy innemi o kłopotach b. dyrek-
tora Banku Polskiego, p. Karpiń-
skiego. Na drugi dzień po zama-
chu majowym przybył do Banku
oficer z groteskowym zamiarem
„pilnowania waluty”. Karpiński
nie wiedział, co ma z nim robić. A
on „pilnował waluty” przez trzy
dni...

Coś podobnego mą mieć miej-
sce obecnie. Sejm zatwierdził zmia
nę statutu Banku Polskiego, która 7
polega na ustanowieniu komisarza
rządowego. Będzie on opłacany
z kasy Banku Polskiego. Uposaże-
nie jego wynosić będzie mniejwię-
cej 6.300 zt. mies.

Ponieważ komisarz może być
również urzędnikiem państwowym
więc będzie pobierał także pobo-
ry swoje ze Skarbu Państwa. Te-
go rodzaju nadmierne opłacanie,
było rozważane przez opozycję —
ale wniosków jej Izba nie poddała
nawet pod głosowanie.

Uchwała została przez BB. u-
motywowdna tem, że „trzeba
ściślejszej współpracy Banku z
Ministerstwem Skarbu”. Czyżby
zachodziła potrzeba? Dlaczego
dotądnie odczuwano tego braku?
Przecież bank jest spółką akcyj-
ną, większość akcyj znajduje się
w rękach państwa — przedstawi- ;
ciele państwa zasiadają w Radzie
Nadzorczej Banku — a prezesa
mianuje Prezydent Rzplitej.

Podobno ną to intratne stano-
wisko jest upatrzony pułkownik
Koe. Czyżby, on także miał za za-
danie „pilnowanie waluty”?

 

 
Ir adFm Wilnogał|w wozach plombowanych

drzewo opałowe Sache Styczniowa 3, tel. 18-17.
kę I na rat!
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Pierwsze „Arbony”
na mieście.

W dniu 1 stycznia ukazały się
na ulicach miasta pierwsze wozy
„Arbonu”.

Wozy rzeczywiście wyglądają
okazale, czem mają. narazie na-

der przykrą właściwość pozosta-
wiania po sobie nieznośnego za-

pachu spalanej ropy, czy też
benzolu.

Jednakże, jak zapewniają
czynniki miarodajne, przykra ta

właściwość po kilku dniach zniknie,
bo ponoc jest to cecha wszyst-
kich nowych maszyn.

Dnia i stycznia kursowało 35

maszyn. Wczoraj przybyło 8 no-

wych i niebawem ruch zostanie
całkowicie uregulowany.

Kierownictwo „FArbonu” zapo-
wiada uruchomienie nietylko t.

zw. linji deficytowych, lecz po-
nadto k"*unikacji podmiejskiej,

a mianowicie' do Jerozolimki i 4

Bołtupia.
Wczoraj dyrektor Tarło złożył

Kierownikowi de walki z bezro-
bociem 2.214 zł. jako wływ z

pierwszej połowy dnla noworocz-
nego.

 



    
   

    

   
  

  

KRONIKA.
“  WIADOMOšCI KOšCIELNE,
— Utworzenie nowej parafji

_ Dekretem erekcyjnym J.E. ks.
_ Arcybiskupa Jałbrzykowskiego u-
tworzona została nowa parafja w

|. Pow. Brasławskim w miejscowoś:

№ ci Tylża, pod wezwaniem Matki
_ Boskiej Królowej Polski.

Г OSOBISTE.
||| —Stan zdrowia biskupa Ban-
| durskiego, W/g informacyi, za-
czerpniętych od dr. Gojdzia, który
leczy ks. biskupa Bandurskiego,
stan zdrowia Dostojnego- Pacjenta
połepsza się zwolna z każdym
dniem, Trwa jeszcze stan pod-
forączkowy (rano 36,8, wieczorem
31,2). Samopoczucie chorego bar-

dobre.
SPRAWY MIEJSKIE.

i — 1 miljon 670 tysięcy pe-
#' thtaniają wydatki utrzymania
_ Szpitali miejskich. Na ostatniem

posiedzeniu Magistratu rozpatry-
wany był projekt preliminarza
budżetowego sekcji zdrowia. Po
rzeprowadzeniu całego szeregu

daleko idących redukcyj projekt
reliminarza w dziale szpitalnictwa
amknięto cyfrą  1.670.000 zł.
a prowadzenie apteki miejskiej
reliminowano 152,000 złetych,
udżet zaś administracyjny sekcji
drowia Magistratu ustalono na

sumę 720,000 złotych. Zaznaczyć
należy, iż w porównaniu z rokiem

Poprzednim nowy preliminarz jest
mniejszy o 13 proc. а
— W kwieiniu Naz

roboty asialtowe. Jak nas infor-

/ mują, z dniem 1 kwietnia r. b.
_ w Wilnie mają rozpocząć się prace

nadjare jezdni. W 1932
_ roku ma być wyasfaltowana je-

zdnia na przestrzeni 30 klm. Ro-
boty asfaltowe sfinansować ma
Szwajcarskie Towarzystwo, które
na ten cel przeznaczyło 4 mil.
złotych.
Wileńska sp. Arbon przekaza-

_ ła B, G, K. 150 tys. złotych tytu-й о > y ys
|, lem drugiej raty jako należność za

eksploatację ruchu samochodowe-
$o w Wilnie. (a)

SPRAWY PODATKOWE.
„T Ulgi dla zadtuženych po-

siadtošci ziemskich. Podane juž
przez prasę wiadomości o pre-
ektach rządu co do ulg dla za-
łużonych znajdują potwierdze-
nie w komunikacie pėl-urzędo-
wej agencji „Iskra”*, w którym
m. in. czytamy.

|. „Ministerstwa: Rolnictwa, Skar-
bu i Sprawiedliwości uzgodniły
Sposób organizacji prac, zmierza-
jących do rozwiązania problemu
nadmiernego obciążenia rolnictwa

|. uciążliwemi zobowiązaniami. Pra-
ce te mają pójść w trzech kie-
runkach.. т

W Ministerstwie Skarbu pod-
jęto prace nad ustaleniem planu
nansowej akcji. Ministerstwo

Sprawiedliwości
rozpatrzenia zmian w przepisach
egzekucyjnych i upadłościowych
w odniesieniu do rolnictwa. Zmia-

_ ny te miałyby na celu większe
zabezpieczenie interesów dłużni-

|ka bez szkody dla wierzycieli".
SPRAWY SANITARNE.

— Cheroby zakaźne w Wi-
' leńszczyźnie. Wydział Zdrowia
Urzędu Wojewódzkiego w ubie-
głym tygodniu na terenie Wileń-
szczyzny zanotował następujące
choroby zakaźne: tyfus brzusz-
ny 4, plamisty 5, płonica 5, od-
ra 38 (1 zgon), róża 4, krztu-
siec 16,  jeglica 70,  озра
wietrzna 36, świnka 9, zatrucie
się produktami spożywczemi 45-
Razem zanotowano 233 wypad-
ków zasłabnięć na choroby za-
każne w tem 1 zgon. (a)
SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Nagrody  ko' kursowe.

. Rada Wydziału Lekarskiego przy-
znała z „Funduszu Rady Wydzia-
łowej* nagrody za prace konkur-
sowe asystentów i studentów:

Dr. Berlinerblauowi Leopoldo-
wi, p. 0. mł. asyst. kliniki otola-
ryngologicznej za pracę p.t. „Se-
rologja, bakteriologja i sympto-
matologja twardzieli*—250 zl.

Dr. Klukowskiemu Janowi,
starszemu asyst. Il kliniki chor.
wewn. za pracę p. t. „Badanie
stanu gruczołów dokrewnych me-
todą interferometryczną w gość-
cu stawowym” — 250 zł.

Dr. Janinie Ryll-Nardzewskiej,
starsz. asyst. kliniki położniczo-
ginekologicznej za pracę p. t.
„Biologiczne metody rozpozna-
wania ciąży” 250 zł.

Docentowi dr. Tadeuszowi Wą-
sowskiemu, starsz. asyst. kliniki
otolaryngologicznej za pracę p. t.
„O wpływie niektórych hormo-
7 na odruchy błędnikowe —

zł.

  
  

Docentowi dr. Wacławowi Za-
Jeskiemu, adjunktowi kliniki po-
łożniczo-ginekologicznej za pracę
p. t. „Badania nad ogniskami
nabłonkowemi w ściankach jajo-

_wodów* — 250 zł.
Dr. Wsiewołodowi Szyranowi

za pracę wykonaną w czasie
'słudjów p. t. „Wyniki badań słu-
chu za pomocą szeptu u osób z
normalnym słuchem'—250 zl.

Studentowi XVI trymestru me-
dycyny Edwardowi Wyganowskie-
mu za pracę p. t. „Doświadczal-
ne udowowodnienie prawa liczb
wielkich" — 250zł. ||

Ponadto Rada Wydziału Le-
karskiego przyznała nagrodę w

przystąpiło do |

kwocie 150 zł. stud. XVI trymestru
Janowi Sypniewskiemu z fundu-
szu Kasy zapomogowej studen-
tów medykow Polaków za pracę
p. t. „Zastosowanie promieni ul-
trafieletowych do usuwania gaela-
rety z utrwalonych jaj i zarod-
ków płazów”.

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Wznowienie wydawania

biadów w Mensie Akademic-
kiej. Zarząd Stowarzyszenia Brat-
nia Pomoc Pol. Młodziezy Akad,
USB. podaje do wiadomości, iż
z dniem 4 bm. Mensa wznawia
wydawanie obiadów.

SPRAWY SZKOLNE.
— Obchėd i0-lecia gimnazjum

A. Mickiewicza. Dyrekcja gimna-
zjum komunikuje, że w związku
z obchodem dziesięciolecia gimna-
zjum, wystawa prac pp. prołeso-
rów i uczniów otwarta będzie

6 i 7 stycznia b. r. od godziny 10

do 14 w lokalu gimnazjum przy ul.
Dominikańskiej.

Jednocześnie Dyrekcja tą dro-
gą zaprasza wszystkich absolwen-
tów na uroczystość obchodu, któ-
ra odbędzie się.dnia 5 b. m. o go-
dzinie 10 m. 30.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Druga konierencja przemy-

słu skórzanego. W) dniu 30 grudnia
o godzinie 9 wiecz. odbyła się
w lokalu przy ul. Wileńskiej 8
druga konierencja w sprawie „Ba-
ti' przy udziale przedstawicieli
Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego Szewców, cechu Szew-

ców-Chrześcijan, cechu szewców -
żydów, cechu kamaszników —ży-
dów, Związku Zawodowego Ka-

, maszników, Związku Zawodowego
Szewców mechanicznych, Związku
Właścicieli Garbarni Wileńskich i
Związku Handlarzy Obuwia.

Na konferencji tej postanowio-
no wobec konkurencji firmy „Ba-
ta' na gruncie wileńskim wybrać
komitet, który obmyśli środki ob-
rony przed tą firmą. (s)
— Weksle za pracę przed są-

dem. Przedwczoraj Sąd Pracy za-
sądził na rzecz szewca Zygmunta
Ziemieca od Fijałkowa 50 zł. i od
Dawida Wideckiego 135 złotych,
tytułem należności za pracę. Fi-
jałkow jak również i Widecki wy-
stawili mu za pracę weksie, któ-
rych nie chcieli pokryć.
W sądzie obaj wymienieni

tłumaczyli się tem, że weksle te
wystawili za skórę, a nie za pracę
(gdyž prawo zabrania wystawia-
nia weksli za pracę).

Jednak szereg świadków udo-
wodnił, że weksle te były wysta-
wione za pracę.

Jak się dowiadujemy, Chrze-
ścijański Związek Zawodowy
Szewców, niezależnie od powyż-
szego wyroku, zamierza Fijałkow-
skiego i Wideckiego pociągnąć do
odpowiedzialności sądowej. (s)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Koła Pol. Mac.

Szkol. im. T. Kościuszki w Wil-
nie uprosi o zwrot list ofiar na
oświatę pozaszkolną, wpłacając
łaskawie ofiarowaną kwotę do
PKO. w/g! załączonego do listy
dowodu wpłaty.

ZABAWY
— Jasełka. Staraniem Sekcji

Scenicznej Resursy Rzemieślni-
czej—dziś w niedz.—odtworzą
młode siły rzemieślnicze barwne
Jasełka w 4 odsłonach urozma-
icone kolendami Chór i zesp.
muzyezny.

By szersze masy rzemieślnicze
mogły to tradycyjne widowisko
oglądać wraz ze swą dziatwą —
pierwsze przedstawienie o godz.
4, zaś drugie o godz, 7. Cieszyć
się należy, że rzemiosło u nas w
"Wilnie. nareszcie wzięło się do
wspólnej pracy społecznej. Każdy
rzemieślnik członek Resursy, czy
też sympatyk winien popierać te
wysiłki.

— Dancing u Sziralla. Staraniem
Patronatu Wieziennego odbędzie się we
wtorek dn. 5 stycznia 1932 r. Dancing
Towarzyski w cukierni B. Sztralla (ul.
Mickiewicza róg Tatarskiej). Całkowity
dochód przeznacza się na zakup ciepłej
odzieży dla dzieci w ochronie Patronatu.
Początek o godz. 23,

Wstęp 2 zł, akademicki 1 zł.

RÓŻNE.
— Sprostowanie, W liście gospoda-

rzy honorowych umieszczonej w dn 1
stycznia b. r. „Balu Kryzysowego” Ak.
K. Wil., zostało opuszczone nazwisko p.
dr. Leona Klott'a co niniejszem prostuje-
my.

URE GELUBA27 BAD

Z życia młodzieży
szkolnej.

Dziesięciolecie gimn. A. Mickiewicza.
5 bież mies. odbędzie się uroczystość

dziesięciolecia powstania gimn. A. Mic-
kiewicza w, Wilnie.

V programie uroczystości przewi-
dziany jest zjazd byłych uczniów gimna-
zjum z następującym programem:

o godz. 9 uroczystości szkolne;
o godz. 14 wspólny obiad w mensie

akademickiej;
o godz. „ obrady zjazdu;
o godz. 18 podwieczorek w lokalu

śimn.;
o godz. 20 przedstawienie w teatrze

na Pohulance;
o godz. 23 zebranie towarzyskie.
Komitet Zjazdu Maturzystów gimn.

im. A. Mickiewicza prosi wszystkich
absolwentów o wzięcie udziału w uro-
czystościach.

U osób przygnębionych, wyczerpa-
nych, niezdolnych do pracy, naturalna
woda gorzka „Franciszka-Józeija* pobu-
dza obieg krwi, wzmacnia zdolność
myślenia i chęć do pracy. Żądać w apte-
kach i drogerjach. 39743—0

DZIENNIK WILLENSKI

W sprawie saneczkowania
dzieci na ulicach.

Ze Starostwa Grodzkiego na-
desłano nam następujący komu-
nikat:

Ostatnio coraz częściej mło-
dzież szczególnie nieletnia nie
zważając na grożące jej niebez-
pieczeństwo ze strony przejeżdża-
jących pojazdów saneczkuje się
po ulicach miasta.

Podobne saneczkowanie się
na drogach publicznych połączo-
ne jest ze znacznem niebezpie-
czeństwem dla saneczkujących
się i tamuje również ruch uliczny.

Ze względu na to, że miały
miejsce w mieście fakty pokale-
czenia dzieci przez przejeżdżają-
ce derożki i furmanki poleciłem
policjj bezwzględnie nie dopu-
szczać de saneczkowania się na
ulicy.

Policja otrzymała polecenie
saneczki zabierać do komisarja-
tów, a rodziców zgłaszających się
po nie — karać.

Zabroniłem natomiast policji
zatrzymywać lub odprowadzać do
komisarjatów dzieci saneczkują-
cych się w ten spesób. Jednego
z funkcjonarjuszy policji, który
wbrew poleceniu mojemu zatrzy-
mał i odprowadził dzieci wraz z
saneczkami do komisarjatu pole-
ciłem surowo ukarać.

Wzywam rodziców do powia-
domienia mnie o zauważonych
wypadkach przekroczenia przez
policję zarządzenia mego.

Ze względu na bezpieczeństwo
i porządek publiczny proszę ro-
dziców aby nie zezwalały dzie-
ciom swym saneczkować się na
ulicy. Podkreślam przytem, że
rodziców opornych za pozosta-
wienie dzieci swych bez opieki
na drogach publicznych będę po-
ciągał do odpowiedzialności są-
dowej.

Starosta Grodzki W. Kowalski.
KAS|LA PADRE ТОЧЛИГЗКР ЕНЕИ

KRONIKA POLICYJNA.
-— Aresztowanie b. urzędnika

Magistratu (Z rozporządzenia
władz bezpieczeństwa aresztowa-
ny został w Wilnie pod zarzutem
antypaństwowej działalności b.
urzędnik Magistratu m. Wilna Jó-
zel Anc.

Anca osadzono w więzieniu na
Łukiszkach. Grozi mu — Кага
śmierci. (a)

— Oszustwo popełnione na szkodę
firmy Molenda Gustaw i Syn. W sklepie
bławatnym Molendy przy ul. Wielkiej
dwóch osobników, podających się za
Stankiewicza i Antonowa, pobrało na
podstawie sfałszowanych orderów WiL
Dyr. Kolejowej towar wartości 1000
złotych.

Fałszerzy poszukuje policja. (a)
— Okradzėnie księgarni św. Woj-

ciecha. Do księgarni św. Wojciecha przy
ul. Dominikańskiej 4 włamali się zło-
dzieje, którzy skradli 5 aparatów foto».
śraficznych wartości 400 zł. Powiadomio-
na policja zarządziła poszukiwania za
sprawcami kradzieży. (a)

— Aresztowanie w Tczewie złodziei
wileńskich. Na skutek listów gończych
w Tczewie policja aresztowała sprawcow
kradzieży 4000 zł. T. Skwarczyńskiemu
(Ponarska 23). Są to Jaszun A., Wroncki
M. i Mikołajewicz M. Przy żatrzyma-
nych znaleziono w czasie rewizji 3206
złotych. Złodziei przywieziono do Wilna
i osadzono w więzieniu na Łukiszkach,

— Pobicie policjanta. Na ul. Wiel-
kiej na posterunkowego I Komisarjatu
P. P. m. Wilna Piętkę napadł niejaki
Michnielunas, który dotkliwie pobił
stróża — bezpieczeństwa. Napastnika
aresztowała żandarmerja. (a)

WYPADKI.
— 27 wypadków na No

Rok. W dniu 1 stycznia r. bież
zdarzyło się na terenie miasta
27 wypadków, do których wzy-
wane Pogotowie Ratunkowe, w
celu udzielenia pomocy lekar-
skiej.

Podczas bójek zostali ranni
27 letni furmam Berel Sakowicki
(Składowa 6), 30letni kowal El-
jasz Sztak, Wiktor Trębacz, Ale-
ksander Januszkiewicz (Cedrowa
27), Jan Januszkiewicz, Kazimierz
Zawroński (Kalwaryjska 8) i Pietr
Gryniewicz (Piłsudskiego 13).

Sakowicctego i Januszkiewi-
cza Pogotowie Ratunkowe prze-
wiozło oo szpitala żydowskiego.

(s)
— 3 oflary saneczkowania.

Podczas saneczkowania na gó-
rze Trzykrzyskiej zdarzyły się
się dwa nieszczęśliwe wypadki,
których ofiarami padli: 15-letnia
Janina Wołejszówna (Zarzecze
21), 41 letni muzyk. Wiktor Orze-
chowski (Święciańska 31) i 36-
letnia” Natalja Orzechowska (Swię-
ciańska 31).

Wołejszówna spadając z sanek
złamała rękę; Orzechowski od”
niósł "szereg obrażeń całego
ciała, zaś Orzechowska złamała
nogę i odniosła poważne obraże-
nia twarzy.

Pierwszym dwu ofiarom sa-
neezkowania udzieliło — рото-
cy lekarskiej Pogotowie Ratun-
kowe, pozostawiając je na miej-
scu, zaś Orzechowską Pogotowie
odwiozio do szpitala św. Jakóba.

(5)
— Požar mieszkania. Wczoraj

o godz. 11 wiecz. wybuchł groźny
pożar w domu przy ul. Mahome-
tańskiej 12. Z nieustalonych na-
razie przyczyn zapaliła się ścianka
drewniana, skąd ogień przerzucił
się na całe mieszkanie i począł
wdzierać się na strych domu:

Mieszkańcy wspomnianego do-
mu i sąsiedzi poczęli gasić ogień.

Niezadługo też przybyła za-
larmowana straż ogniowa, która
po parogodzinnej akcji ratunkowej
ogień ugasiła. Straty nieustalone,

Co wydarzyło się w życiu
politycznem w 1931 r.

Coby nauczyciel.histerji powiedział uczniom za lat 20—39.

Rok 1931 od chwili wybuchu
wojny należał do najbardziej ob-
fitych w wypadki polityczne pier-
wszorzędnego znaczenia. Nauczy-
ciel historji który stanie przed u-
czmiami za jakieś 20 — 30 lat w
ten mniej więcej sposób skonstru-
uje swój wykład o 1931 r. Był to
rok, powie przyszły historyk, w
którym Rzesza niemiecka pierw-
sza odczuła w sposób niezwykle
silny następstwa światowego kry-
zysu ekonomicznego. Przesilenie
gabinetowe w Niemczech w tym
roku wydarzyło się tylko jeden raz
lecz po dymisji gabinetu Briininga.
Hindenburg, który był w 1931 r.
prezydentem Rzeszy poręczył u-
tworzenie nowego gabinetu temuż
kanclerzowi i drugi gabinet Bró-
ninga szczęśliwie dotrwał do koń-
ca 1931 r.

Ciężkie położenie ekonomiczne
osiągnęło w Niemczech najwyższe
napięcie w lecie 1931 r. gdy je-
dna z. największych niemieckich
instytucji kredytowych Donat -
Bank zawiesiła wypłaty, Zdawało
się, że wszyscy właściciele cont'w
bankach i kasach oszczędnościo-
wych zamierzają równocześnie po-
dniecić wkłady — tak silny był
run na kasę w Niemczech. s
sama przez się zrozumiała, że ta-
ki szturm do okienek kasowych
poł wstrząsnąć walutą niemiec
ą.
Tymczasem stał się jakgdyby

cud. Katastrofa walutowa nie na-
stąpiła i stopniowo rynek pienię-
żny niemiecki wrócił do równewa-
gi. Walutę niemiecką uratowało
odroczenie płac reparacyjnych na
rok powzięte z inicjatywy prezy-
denta Stanów Zjednoczonych Ho-
overa i ogólna konjunktura świa-
towa. Wszystkie państwa wyrazi-
ły zgodę na propozycję Hoovera
z wyjątkiem Francji, która wysu-
nęła szereg zastrzeżeń co znowu
odbiło się na dalszej ekonomicznej
sytuacji Niemiec. >

Rok 1931, powie dalej swym
uczniom nauczyciel historji, był
rokiem, w którym wiele podróżo-
wali europejscy ministrowie. Kan-
clerz niemiecki Briining udał się
razem z ówczesnym ministrem
spraw zagranicznych dr. Curtiu-
sem do Anglji, Francji i Włoch.
Premjer francuski Laval i minister
spraw zagranicznych Briand jeź-
dzili do Berlina, premjer austrjacki
Mac Donald wraz z ministrem
spraw zagr. Hendersonem oraz
włoski minister spraw zagranicz-
nych Grandki odbywali podróż do
Ameryki, dokąd przyjeżdżał rów-
niež'premjer francuski Laval. W
czasie tych podróży omawiano
ważne kwestje polityczne i ekono-
miczne. A równocześnie każde
państwo zaczęło wznosić u swych
granic wysokie barjery celne prze-
ciwko innym państwom.

Rosja sowiecka, w której przy-
gasły walki wewnętrzne w łonie
partji komunistycznej nawodniła.
rynki europejskie swemi taniemi
towarami i czyniła pewne zamó-

wienia u państw zachodnich głów-
nie Niemiec, Angiji i Stanów 4je-
dnoczonych.
W roku 1931 notowane było

niezwykie zjawisko: gdy jedna
część świata (Ameryka poinocnaj,
palia sterty zboża i spichierze i
wrzucaia kawę wozami do morza
(Ameryka potudniowaj na innej
póikuli świata w Chinach, w Kosji
sowieckiej i w lndjach panował
głód. Szczególniej w Chinach gdzie
wojna domowa przybraia tormy
bardziej spokojne z wyjątkiem
walk z bandami komunistycznemi
we wschodniej części Chin dał się
odczuć wielki głód. :

Sytuacja w Chinach w drugiej
połowie 1931 r. ulegia komplika-
cjom wskutek wystąpienia Japonji
w Mandżurji Liga Narodów sta-
rała się zlikwidować ten konflikt
lecz do końca omawianego roku
sukcesu nie osiągnęła.

Anglja w roku 1931 dotknięta
została silnie ogólnym kryzysem
światowym. Musiała się wyrzec
parytetu złota i funt szterlinga za-
chwiał się bardzo silnie. Przy no-
wych wyborach do lzby Gmin zwy
ciężyli konserwatyści razem z
Mac Donaldem, który spowodo-
wał rozłam Labour Party. Angli-
cy mieli mnóstwo przykrości w
Indjach . Do Londynu zwołana
została z udziałem wodza hindus-
kich nacjonalistów Gandiego t. zw.
konferencja Okręgłego stou, która
dała brdzo nikłe wyniki. Najsilniej
sze wstrząśnienie polityczne prze-
żyła w 1931 r. Hiszpanja. Król
Alfons XIII. zmuszony był zrzec
się tronu i wyjechać z rodziną za-
granicę. W. Hiszpanji ogłoszona zo
stała republika, której pierwszym
prezydentem został Zamorra. Gro
žące Hiszpanji ruchy separatysty-
czne z końcem 1931 r. przycichiy

Polska na terenie międzynaro-
dowym miała swoje niepomyślne
dni w Haadze, gdzie Trybunał Ha-
aski dwukrotnie orzekając w spra-
wach dotyczących Polski wydał
orzeczenie niepomyślne w sprawie
linji kolejowej Landwarowo — Ko
szedary w sporze z Litwą. Trybu-
nał Haaski podzielił stanowisko
rządu litewskiego a w sprawie po-
stoju polskiej tloty wojennej w
porcie gdańskim uznał tezę Gdań-
ska. Pod koniec roku rząd sowie-
cki zaproponował wznowienie ro-
kowań o pakt nieagresji z Polską
i przyjął częściowo tezę polską o
równoczesności podpisania paktu
o nieagresji z Polską, Finlandją Ło
twą, Estonją i Rumunją.
W państwach bałtyckich naj-

ważniejszem wydarzeniem było
wzięcie kursu antimniejszościowe-
go, a specjalnie antipolskiego (pod

m Litwy), co pociągnęło za
sobą zamknięcie szeregu szkół pol
skich i zawieszenie działalności
Związku Polaków w Łotwie oraz
zlikwidowanie inspektoratów dla
szkół mniejszościowych.

Takim był w ogólnych zary-
sach r. 1931,

TEATRY (MIEJSKIE.
REWJA SYLWESTROWA,

Wzorem lat ubiegłych zespół
naszych teatrów witał nocy Syl-
westrowej Nowy Rok — Rewją,
która rozpoczęła się na kwadrans
przed uderzeniem północy. Pro-
gram całkiem nowy, dobre po-
mysły, wykonanie czasem pierw-
szorzędnę i humor, tryskający
z poszczególnych numerów, a co
za tem idzie i panujący na wi-
downi, złożyły się na całość, w ni-
czem nie ustępującą wspominanej
dotąd jeszcze rewji noworocznej
z przed dwu lat.

Jeśli idzie o bezpośredni,
szczery wprost odruchowy śmiech,
ten warunek niezbędny dobrej za-
bawy, to budziły go przedewszyst-
kiem numery: „Koń i cowboy*
(co za mądry koń „cwany“, kom-
binator i niedowierzający w tych
lichych czasach kryzysowych na-
wet cowboyowi, chyba pod przy-
sięgą), dalej: „Hallo!“ czyli t. zw.
kuchnia radjowa, lub kulisy radjo-
stacji, rzeczywiście świetnie*u-
chwycone in flagranti, w dezabilu
słuchowisko; następnie „Cztery tu-

"ry walca”, czyli inaczej psycho-
logja kobiety w czterech turach,
i „Magda”, monolog, z którego na-
leżałoby wyrzucić dwa zbyt już
trywialne dowcipy, wreszcie „Tło-
ka“, monołog  Oszmiańczuka i
skecz: „U rzeźnika”.

Konferansjerkę, jak corocznie,
prowadził dowcipnie i lekko p. Ka-
rol Wyrwicz, podzieliwszy z p. Ra-
dulskim trudy reżyserji. Terpsy-
chorę bezapelacyjnię pod swą ko-
mendę wziął p.Ziemowit Karpiń-
ski, układając szereg numerów
tanecznych, ilustrowanych muzy-
ką i piosenkami, lub, jak kto chce,
piosenek ilustrowanych tańcem,
a więc „Trio z Sewilli*, „Sex
appeal“, „On i Ona“, „Trochę hi-
storji“, „My baby”, w których
wszystkich prawie brał ponadto
udział jako doskonały nietylko
aranżer, ale tancerz, to też z ca-
łem uznaniem podkreślić należy tę
wytężoną i męczącą pracę w imię
dobra całości widowiska sylwe-
strowego. |

Orkiestrę „Rewji” stanowił
dernier cri rewjo i kabaretowej

muzyki — dwa fortepiany, opano-
wane bajecznie sprawnie przez
Pp. Świętochowskiego i Stefań-
skiego (przytem z pamięci!), na
których, prócz akompanjamentu,
wykonali zgodnie rytmicznie a
z polotem „Arizonę“, „Monte
Carlo“.

Jednym z pierwszorzędnych
numerów  śpiewnych były re-
wellersy w wykonaniu pp. Rew-
kowskiego, Konstantynowicza,
Świętochowskiego i Stefańskiego,
tak znakomicie naśladujące sław-
ne amerykańskie zespoły, że po-
dziw wzbudzała muzykalność wy-
konawców.

W) długim szeregu 22 numerów,
prócz wymienionych już prowody-
rów w muzyce, słowie i śpiewie,
brali udział, że wymienimy w alfa-
betycznym porządku: panie I. Bre-
noczy, („Reklama amerykańska”),
H. Kamińska „Taniec  hiszpań-
ski“ i „Cztery tury walca”,
Lisiecka (akrobatyczny taniec w
„On i Ona“), D. Lubowska (Cake
walk), W. Malinowska. (skecz
„Hallo!“), W. Stanisławska (pio-
senka „Sex appeal" z ;girlsami),
N. Szurszewska („Pijmy”), H. Zel-
werowiczówna (skecz „U rzeźni-
ka"), Zielińska („Magda”, mono-
log), oraz 8 dobrze wyćwiczonych
Girls. Panowie: Ciecierski (ske-
cze), Dejunowicz (druga, że tak
powiem, połowa konia i zespół
chóralny), Dobrowolski („Hallio!''),
Domański (Cowboy), Loedl (R ekl.
amer.), Milecki (piosenka: „(Czy
ty wiesz moja mala“ 4 inne), W'oł-
łejko (Oszmiańczuk), Wyrzyko w-
ski pan i

onury numer nastrojowy „E 'u-
ty“ Kiplinga (zresztązabór!boj ie
ujęty), znalazł się w program ie
wesołej beztroskiej rewj| m. e-
mento zapewne z rachi.. nieda-
lekiej już, bo 22 stycz mia rozpio-

czynającej się konferer cji rozbno-
jeniowej.

Całość doskonale : zmontowara,
przepojona humorer g, zapewne
stanowić będzie nie' jeden jeszcze
z najmilszych wiec zorów karria-
wałowych w teatrz p,

Pilawa

TEATR,MUZYKA I SZTUKA.
— Teatr Miejski na Pohulance. —

Rewja. Dziś o godz. 8-ej wiecz. po raz
4-ty barwna, pełna humoru nowa rewja,
urozmaicona śpiewami i tańcami, z udzia-
łem całego zespołu. Zabawa świetna.
W poniedziałek o godz. 8-ej wiecz.

„Logika pana Baltazara”. Jest to ostat-
nie przedstawienie tej ciekawej, dowcip-
nej i wesołej sztuki. Ceny zniżone
o 50%.

— „Tak się zdobywa kobiety” w
Lutni W niedzielę o godz. 8-ej wiecz.
„Tak się zdobywa kobiety* — doskonała
komedja francuskiego pisarza Verneuila,
tryskająca humorem i subtelnym dowci-
pem.

W. poniedziałek o godz. 8-e wiecz.
nieodwołalnie po raz ostatni w >. sezo-
nie ukaże się komedja „Ładna historja“,
obfitująca w humor a zarazem pełna ro-
mantyzmu. Ceny miejsc propagandowe
od 30 gr. do 2 zł.

POPOŁUDNIÓWKI.
— Na Pohulance. W niedzielę o g.

16-tej nieodwołalnie ostatni raz w sezo-
nie Si RY będzie niezwykle ciekawa
sztuka M. Jewreinowa pt. „Teatr Wie-
cznej Wojny”. Ceny miejsc zniżone.

W „Lutni* W niedzielę o godz.
16-tej nieodwołalnie ostatni raz jako po-
południówka odegrana będzie rzecz rze-
wna i wesoła w 3 aktach pt. „Ładna hi-
storja“.

UWAGA DZIECI: BAJKAI!!!
W tradycyjny dzień Trzech Króli uj-

rzy dziatwa wileńska nową piękną baj-
kę „Królewna Śnieżka”. Ceny zostały
przez Dyrekcję Teatru znacznie zniżo-
ne.

— Zapowiedź nowej premjery.  Te-
atr na Pohulance prowadzi od szeregu
dni intensywne próby realizując nową
komedję. Tytuł: „Burza wszklance wo-
dy”, Znawcy twierdzą, że jest to naj-
udatniejsza komedja b. sezonu. „Burzę
w szklance wody” gra w chwili obecnej
kilkanaście teatrów w całej Europie i
tyleż teatrów za Oceanem. Ostatnie
próby generalne odbywają się pod osobi-
stym kierownictwem Dyr. M. Sakana
cza. Premjera — sobota 9 b. m.
— Najbliższa premjera w „Lutni* bę-

dzie niefrasobliwa lekka komedja „Hulla
di Bulla“.

—Jasełka. Dziś w sali „Ogniska
Kolejowego” młodzież Oratorjum Šalez-
jańskiego odegra Jasełka: o godz. 3 pp.
dla dzieci i o godz. 6 p. p. młodzieży
i dorosłych.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 3 stycznia 1932 r.
10.15. Transm. nabożeństwa z Po-

znania.
11.58. Sygnał czasu.
12.10. Kom. meteor.
12.15. Poranek symfoniczny z War-

szawy.
14.00. „Czem są kółka rolnicze i

czem być powinny?" — pogad. wygł.
Edward Żywiecki.

14.20. Pogad. prawnicza, chór i or-
kiestra z Warsz.

15.55. Aud. dla dzieci z Warsz.
16.20. Muzyka lekka z płyt.
16.40. „W poszukiwaniu nowych

światów” — odczyt wygł. prof. Bronisław
Rydzewski.

17.00. Muzyka z płyt.
17.15. ak dusza polska a rosyj-

ska” —felj. z Warsz. wygł. C. Jellenta.
17.30. „Król Stefan Batory pod

Pskowem” — odczyt ze Lwowa, wyęł.
St. Zakrzewski.

17.45. Koncert z Warsz.
19.00. Litewska audycja literacka.
19.20, „Co sie dzieje w Wilnie” —

pogad. wygł. prof. Mieczysław Lima-
nowski.

19.40.
19.45.
20.15.
21.40.
21.55.

z Warsz. /
22.40.

Progr. na poniedziałek.
Słuchowisko z Warsz.
Koncert z Warsz.
Kwadr. liter. z Warsz.
Recital fortep. A. Hoehna

Kom. i muz. tan. z Warsz.

Poniedziałek, dnia 4 stycznia.
11.58. Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzienny.
14.15. Muzyka z płyt.
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. „Metodyczna i teoretyczna

wartość entomologji” — odczyt z Warsz.
wyśgł. St. Sumiński.

15.45. Aud. dla dzieci.
16.30. Lekcja francuskiego z War-

szawy.
,, 16.40. Codzienny odcinek  powie-

ściowy.
16.50. Muzyka z płyt.
17.10. „Jeden dzień pod ziemią” —

odczyt z Warsz., wygł. T. Kurtz.
17.35. „W pracowni artysty-mala-

rza”. Wizyta mikrofonu u prof. Ludo-
mira Śłendzińskiego. Rozmowę o sztu-
kach pięknych prowadzi dr. Stanisław

rentz.

18.00. Muzyka lekka z Warsz.
18.50. Wileński komunikat  spor-

towy.
19.20. Muzyka (płyta).
19.25. „Co nas boli?* — prze-

chadzki Mika po mieście.
19.35. Progr. na wtorek i rozm.
19.45, Pras. dzien. se z Warsz.
20.00. Felj. muz. ze Lwowa.
20.15. Operetka z Warsz. („Królo-

wa” — Oscara Straussa). )
22.25. „Bezrobotny w kasynie gry“,

felj. z Warsz. wygł. C. Jellenta.
2240. Kom, i muzyka taneczna z

Warszawy. т

Z ZA KOTAR STUDJO.
$ladami Kolumba.

Niedziela godz. 16,40 (na całą Pol-
skę). Przed pięciuset latyniespełna za-
częła się ekspansja Europy na inne
części Świata. Odkrycie Ameryki zapo-
czątkowało nową erę w życiu narodów
europejskich. Profesor Bronisław Ry-
dzewski opowie radjosłuchaczom o po-
czynaniach pierwszych pionierów tej do-
niosłej w swoich skutkach ekspansji.
'Odczyt nosi tytuł: „W! poszukiwaniu no-
wych światów”.

Dzieci dla dzieci.
Poniedziałek, godz. 15,45. Audycja

pod hasłem: dzieci dla dzieci. Grupa
dziatwy ze szkoły powszechnej „Ćwicze-
niówka* w Wilnie wykona przed mikro-
fonem Rozgłośni Wileńskiej słuchowisko
p. t. „Ucieszna historyjka o Fipciu“,
podług powiastki Janiny Porazińskiej.
Radjofonizacj. słowo wstępne p. Wan-
«dy Kluczyńskiej.

W pracowni artysty.

Poniedziałek, godz. 17,35. Wędrówki
mikrofonu wileńskiego, który często
„opuszcza studjo rozgłośni, aby podsłu-
chiwać w różnych miejscach głosy bie-
żącego życia, z ciekawością obserwo-
wane są przez ogół radjosłuchaczy. Tym
razem mikrofon nasz złoży wizytę zna-
komitetu artyście malarzowi prof. Ludo-
mirowi Ślendzińskiemu w jego pracowni
wileńskiej, gdzie "odbędzie się ciekawa
sdyskusja o sztuce. W dyskusji z prof.
'Ślendzińskim wezmą udział dyr. Witold
Hulewicz i konserwator dr. Stanisław
Lorentz.
 PORRERRORCKOSOZOGATIA)AGT PTWIRODEZI

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego".
Kazimierz, Jan i Marja Rutscy za-

miast kwiatów na trumnę ś. p. Jadwigi
Mongirdowej na XIII. Konf. Akademi-
czek Tow. św. Wincentego a Paulo zł.
25. —

Na kościół Św. Teresy w Kamionce
Н, В, — zł10. —
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Z KRAJU.
Wielki pożar

Pożoga w kol

W/ ciągu pierwszego dnia 1932

roku na prowincji zanotowano kil-

ka pożarów, w tem dwa większe

w Kozianach i kolonji Marcinowo.

W] Kozianach ogień zniszczył

zabudowania braci Kozłowych.

Ogień, który powstał w stodole,

został spostrzeżony dopiero wów-

czas, kiedy przerzucił się już na

dom mieszkalny, skutkiem czego

akcja ratunkowa była utrudniona

i trwała przez kilka godzin. Po-

żar zlikwidowano dopiero nad ra-
nem. Straty są znaczne. Przyczy-

ny pożaru narazie nieustalono. Są

w Kozianach.
onii Marcinowe.

dane, że pożar powstał naskutek
nieostrożności* obchodzenia się
z' ogniem. Dalsze dochodzenie
prowadzi policja:

Drugi zkolei większy ' pożar
wybuchł z przyczyn narazie nie-
ustalonych w 'kolonji Marcinowo,
w pobliżu Wźilejki. Ogień zniszczył
dwa domy wraz z żywym i mar-

twym: inwentarzem. W" stodole
spaliły się dwa konie, 14 sztuk

bydła, 11.świń:oraz sprzęt rolniczy
ogólnej wartości 10.000 złotych.
Przyczynę pożaru ustala policja.

Budżet Sejmiku Święciańskiege.

W dniu 29 grudnia odbyło się

posiedzenie Wydziału  Powiato-
wego Sejmiku Swięciańskiego.

Peza innemi sprawami na porząd-

ku dziennym była sprawa ułoże-

nia budżetn na rok gospodarezy

1932-33 w poszczególnych dzia-

łach. Budżet ułożone na podsta-

wie  wniesków poszczególnych

komisyj fachowych, jak to rolnej,

dla szkoły rolniczej, sanitarnej,

drogowef, opieki społecznej i o-

światy pozaszkolnej Suma ogólna

budżetu netto będzie wynosła

290,000 zł. t.j. mniej o 100000zł.,

niż uchwalony budżet roku go-

spodarczego 1931-32. Wydział

Strzelcy przecho

Z Leonpola donoszą nam,

że dwóch strzelców ze wsi Koś-

kowce przeszlo do Sowdepji,

przyczem jeden z nich, sekretarz

koła zabrał ze sobą jakoweś do-

kumenty. Wypadek ten świadczy

wymownie o demoralizacji" jaka

Usiłowanie zabójstwa

W dniu wczorajszym w kolonii

Rajewszczyzna, gminy Mołode-

czańskiej, został postrzelony w
plecy mieszkaniec tejże kolonii

Jan Jarecki, którego w stanie
bardzo groźnym przewieziono do
szpitala powiatowego.  Przepro-

wadzone dochodzenie ustaliło; że
sprawcą postrzelenia jest niejaki
Mikołaj Cybulski, którego w dniu

+ Spis ludności

Gmina nasza uchodzi niesłusz-

nie za nejba'dziej zrusczoną.

Powiadamy niesłusznie, bo,
jak wykazał ostatni spis ludności,
to rosyjskości czy też białorus
kości przyznaje się u nas nie
wiekszość, lecz mniejszość.

Ostatni spis ludności sprawił
rzeczywiście miłą niespod'ianke.

Okazało się bowiem, że 72/0
ludności opowiedziało się przy
narodowości polskiej, aczkolwiek
większość gminy stanowi ludność

:

w rolach głównych: Anette Bersen | Lelh Mathol
Koncertowa: orkiestra pod batutą M. Salniekiego.

parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w. :
TL i i TITORDA

NIESKI  KINENATOGRAF
Ostrobramska 5.

| B TAN S TTOASTT TOTTKO INN

Dziš Premjera! Peina czaru ulubienica ;publicznościNormaSheareroczaruje
odznaczenej pierwszą nagrodą na kon-

kursie gry aktorskiej w Ameryce
Atrakcje dźwiękowe. Na 1 seans

«no. <HE LIOS> ||
„ ulica Wlleńzka 38, tel. 926. Men

 

BziśOŹWIĘROWY KINO -TEATR
Najw

«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA 6 22, tel. 15-28.

 

wena „CASINO || gii

 

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN»

Ui. WIELKA 42.
i nych

 

rgnrk nilu U X* |
ul. Miekiewicza Nr. 11 tel. 15-62  

 

kinoTan rz „8 TULOWI" | Dziśl
1

WIELKA 36. į

 

PROSZEK

„KOGUTEK
"USUWA NAJUPORCZYWSZY

) BÓL GŁOWY

 

  
W.Z.P. Nr.

Od poniedziałku 4 stycznia
1932 r. godz. 4, 6, 8 i 10

 

akceptował następnie zniżkę o-
płat dregowych z 75 gr. ma 50 gr.
od 1 ha gruntu. Zaznaczyć nale-
ży, że pomimo znacznych oszczęd-
ności, żaden dział pracy nie zo-
stał w budżecie pominięty. Wy-
dział dążył do tego, ażeby bud-
żet był całkowicie realny. Wresz-
cie Wydział rezpatrzył szereg po-
dań e ulgi podatkowe i zniesie-
nie podatków z urzędu, zaakce-
ptował skasowanie kar za zwiokę
za zaległe podatki (wpłaeane do-
browolnie), akceptował przyjęcie
10 dzieci z terenu powiatu bra-
sławskiego do Schroniska dla sie-
rot w Swięcianach. (P. A. T.)

dzą do Sowdepiji.

szerzy się w szeregach „Strzelca*,
do którego werbuje się ludzi bez
należytej kontroli,

Na szczęście u nas organicja
strzelca kona śmiercią naturalną
i istnieje dziś boda] wyłącznie na
pepierze, Leonpolanin.

na tie zatargu e ziemię.

wczorajszym aresztowano i prze-
kazano do dyspozycji władz sądo-
wo-śledczych, "Wobec tego, że
Jarecki strzelał z zasadzki, możli-
wem jest, że zostanie on posta-
wiony przed -sądem''doraźnym.
Ustalono,* że postrzelenie spowo-
dowane zostało długotrwającym
zatargiem o ziemię.

ieonpolskiej.

prawosławna,
Na 8536 mieszkańców  naszej

gminy 6055 podało się za Poląków.
Ciekawem jest, że w. Drui,

gdzie katolików jest znacznie wię-
cej procent t. zw. Białorusinów
okazał się znacznie. wyższy.

Jest to niewątpliwie skutek.
działelności klasztoru drujskiego,
którego zakonnicy. . (Marjane)
bardziej się poczuwają do.apo-
stołowania  „białoruskości* . niż
katolicyzmu. Leonpolanin.

Ceny miejsc: balkon 30 g

tgomery. Nad pregr.:
w dnie świąt o g. 2 p. p. "Wkrótce:

premjera! Fllm <u4 Film objawienie.
lęks'y film wszystkich ezesów p. t.: TraderNora

wszechśw'atowej sławy „5 Artonls".

świąt,

Zupełnie nowe wydanie udźwiękowionel
Najpiękniejszy film wszystkich czasów _p. t.:

Wileński. Towarzystwo Handlowa=aSTAWOWE e: zechce нрар 50woeweadasis Rae

<ZIEMIA CUDÓW»
 

 

od Nr. 50363 do Nr. 101714 opłaconych włącznie
do września 1931 r. *

DZIENNIK WILENSKI

Z pogranicza.
+ Pokłosie peświąteczne na pograniczu.

Okres świąteczny na pograni-
czu pelsko = litewskiem i sowiec-
kiem naogół miał przebieg spo-
kojny. Na niektórych tylke od-
cinkach zanotowano karygodne
wybryki pijanychstrażników lltew-
skich i sowieckich. Mianowicie:
W rejonie" Oran kilku pijanych
policjantów litewskich poczęło
strzelać do obywateli polskich.
Dzięki tylko szczęśliwemu zbie-
gowi okoliczności obeszło się bez
ofiar ludzkich. W rejonie Olkienik
litewski policjant postrzelił ciężko
w bok mieszkańca wsi Ożarówka
Mała, Mikołaja Harynowicza, któ-
ry nie otrzymawszy przepustki
granicznej ma widzenie się z ro-
dziną zamieszkałą w Litwie usiło-
wał porozumieć się z matką na
linji granicznej. W rejonie Kołty-
nian policjanci litewscy przewró-
cili 2 wiechy graniczne, jednak
na skutek interwencji władz pol
skich w następnym dniu Litwini
ustawili nowe wiechy. Na odcinku
granicznym Loždzieje do utraty
przytomności pobity został przez
policjantów: litewskich mieszka-
niec wsi Ustjanówka, Michał Ła-
bnicewicz, który znajdował się
w pasie pegranicznym. Na tymże
odcinku aresztowano 5 obywateli
polskich, którzy usiłowali niele-
galnie przedestać się na teren

litewski, celem odwiedzenia krew-
wnych zamieszkałych w Olickiem.

Również zanotowane - КИКа
wypadków na granicy polsko-
sowieckiej. | tak w rejonie Ra-
kowa sowieccy straźnicy wywró
cili polski słup graniczny, w po-
bliżu Dołhinowa pijani strażnicy
sowieccy obalili 2 słupy granicz-
ne, koło Domaniewicz strażnik
sowiecki postrzelił w plecy oby-
watela polskiego, Jana Kaczka-
niewieza, który znajdował się
w granieznym zaścianku Harnie-
wo u krewnych w gościnie. W re-
jonie Suchodowszczyzny patrol
sowieckiej © straży _ granicznej
ostrzelał polskich żołnierzy, pa
trolujących odcinek graniczny.
Na odcinku granicznym  Mikeła-
jewszczyzna  ostrzelana została
przez sowieckich strażników gru:
pa włościan sowieckich, którzy
przedestawali się na teren polski.
Podczas strzelaniny jeden z
uchodźców został zabity, dwóch
zaś odniosło ciężkie rany. 6-ciu
uchodźcom szczęśliwie udało się
przedostać na teren polski. Wśród
zbiegłych znajduje się małżeń-
stwo narodowości polskiej z Koj-
danowa M. i J. Piotrowscy, pa-
roch Ulczy Michniewicz B. i stu-
dent z Mińska Kobryński Cze-
sław. ł a

100 przemytników z przemytem wartości 74 tys. złotych
zatrzymano

W ostatnim. miesiącu K. O. P.
na pograniczu polsko-litewskiem

i częściowo na polsko-łotewskiem

zatrzymali około 100 przemytni-
ków z towarem wartości 74 tys.
złotych. Najwięcej skenfiskowano

tytoniu  litewskiege,

na granicy.

sacharyny, rodzynek, cukru i ga-
lanterji. 30 żołnierzy i pedofice-
rów K O.P. za energiczne i su-
mienne tępienie przemytnictwa
na granicy otrzymało nagrody
pieniężne. a

jedwabiu, .

„ROZMAITOŚCI.
Czy 50-letnia kóbieta może znaleźć

szczęście w miłości,

Wdowa  Sziłke, właścicielka dużej
piekarni w małem miasteczku pod Berli-
nem «dała do jednego ze stolecznych
pism takie ogłoszenie: „Czy 50-letnia ko-
bieta może znaleźć szczęście w miłości”?

Wkrótce dostała list, w którym nie-
jaki Gammer zapewniał ją, że tylko ko-
bieta 50-letnia: 'zdołna jest dać i mieć
szczęście, Post scriptum. dodane:. „Piękny
młody mężczyzna.

Wdowa Szilke ubrała się w najpa-
radniejsže swe stroje, futro, biżaterję i
pojechała poznać Gammera; Przekonała
się, żę Gammer jest rzęczywiście. czaru-
jący. Rozproszył resztę wątpliwości i na-
wet przekonał panią  Szilke, że tylko
50+letnia kobieta” może się naprawdę
mężczyźnie podobać,

Lecz. czyż + rzeczywiście /: wdowa
Szilke nie słyszała nigdy o Gammerze?
Czyż nigdy nie była w cyfku? Przynaj-
mniej w gazetach musiała czytać 0

wszechświatowej sławie, królu pówietrza
Gammerze, na którego występy cyrk
berliński jest zawsze wyprzedany.. Nie,
wdowa nic nie słyszała. W tym czasie
podesżli oni pod gmach cyrku, który li-

. teralnie "cały był' zapełniony” olbrzymiej
wielkości. afiszami, wyobrażającemi kró-

r

seans ceny znižone.
orBECZEKEWY OOO RETEСОН ОМОг į

Dziśl Wielka sens*cja dnia! Przebój nad przebejel Poraz pierwszy w. Wilnie najnowszy I najlepszy film džwiekowy p.t.

W Paryżu W relach gł. bohaterka filmu „Miljon* Anna Bella I Albert Prejean ulubiony piosenkarz stolic
świata, bohater filmu „Pod Dachami Paryża”. Nad program: (lrozmaicene dodatki dźwiękowe. Po:

czątek- seansów o g. 4, 6, 8 1 10,30 w dnie świąt.o g. 2. Na 1 seans teny znižene.

(AAA AASAUTO TP IIA TK IKI

Dziś po raz pierwszy przebejowy fllm dźwię- i
| kowy z cyklu przeb jów Sfinksa p. t: Arena Namięta

skiego ekranu Liana Hald i słynny pogromca iwów Oskar M
Jeszcze je

[ Dramat współczesn
cyrkowców. W rel.gl:

 

roli głównej Marja

og. l-ej. — Ceny od 40 gr.

 

riar| Potężny epokowy dramat z resyjskiego

Kurjer Carski życia w 18 akt (całość w-jednym seansie).

W rol. gł: Iwan Możzuchin I Natalja Kowanke. Początek seansów e.godz. 2, 4, 6,.8i 10,15. Ceny od 40 groszy.

 

 

 

16:
 —
Dokąd śpieszysz kclego? Do miasta, aby kupić
kamasze — Jednek bącź ostrożnym,
tandety, której w mieście jest duzo. +

pracowni rbuwa, znanej w wiln

Wincestego Pupiałło 77” skiej as
(istnieje od 1905 roku)

a otrzymasz tam obuwie wszelkiego
męskie, damsk'e idziecinne —są one

eleganckie i tanie.

ul. Ostrobram.

ЛОЙ
nie kp były majster

stąp do

e 101 Poleca zegarki,biżu
płatery oraz wsze
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„ERARO“ „T. BETTING“ i „A.

Sprzedaję na raty |

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. * 38

uznane za najlepsze w kraju naję
odnajmuj$ "Tr.

Kijowska4. Abelow.

nieduże, z ekektryczno+"najęcia.
A. FIRIGER"

ia;
Batorego 5m. 1,  Wileń:

Wi X

Sa L

оЪ

„PAWEt BURE,“

po cenach znižonych |
Wilno, Mickiewicza 4. 361-40 .

me PÓKÓŚ duży, jasny,
'Ą wygodami. OL E

ścią, słonecznć ;do. wyr ktora, adwokata йл&

(b. Potockali Aozkias karytorzowika składające się z kuchni
ska 2 i 4-ch pokoi. Benedyk-

8080—0 że w mieszk. 9. 1
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wszystkich w najnew. swej kreacji
Razwódka w.g powi ści.Urszuli Parrot „Kobieta dla wszystkich i dla Jedne-

| go” W rel. męskich:-Conrad Nagel, Chester Morris I Robert
ceny zniżene. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15.

Niezrėwnana Greta Garbo w superfilmie „Natchnlenle“..
Tai i

W rol gł: Harry Garey I Edwina Booth Nalnowsze dzie-
łe twórcy „Peganina“ t „Białych Cieni* W. S Van Dyke

Czegoś podobnego świat jeszcze nie widział, „Trader Hera” jest najwięcszą ch/ubą kultury i sztuki. Nad program:

Atrakcje dźwiękowe. Dla młedzięży dozwolone. Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10,30, w dnie świąt. o g 2-ej. Na 1-szy

na tle życia zakulise wego
znakomita gwiazda europej-

łon ze współudziałem zespołu akrebatów napewietrz-
das popularna piosenka którą Śpiewać będzie całe Wilno „Ty

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

„Niech żywi nie tracą nadziel*—Juljusz Słowacki. Dziś! Współczesny dramał ebyczajowy w 10akt. z prelogiem p.t.:
jedzelewska wybitny tragik polski Józef We

czem sie nie myśli grzyn,że Sym, w. Walter| Inni Początek o godzinie 4-ej, w dnie
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la powietrza w różnych pozach,

„Czy naprawdę nie poznaje mnie pa-

ni?” Wdowa Szilke zmieszała się. Oczy-

wiście poznała. Narazie zbiło ją z tropu,

že na aliszach Gammer był w trykotach

i czapeczce. Ale naturalnie teraz pozna-

ję doskonale. Weszli do cyrku. „Król po-

wietrza” oddalił się i wrócił wkrótce

przynosząc swej damie bilet „bezplatny“

w i-szym rzędzie, Uszczęśliwiona  nie-

wiasta ruszyła ku szatni, ale „znakomity

akrobata” zaprotestował, — nie trzeba

być tak rozrzutną — a w tonie jego za-
dźwięczał ton przyszłego męża, ja zabio-
rę rzeczy do mojej garderoby.

Posłusznie oddała futro, dla bezpie-
czeństwa torebkę z pieniędzmi i za radą

prawie że narzeczonego, włożyła do to-

rebki pierścionki i kolczyki z brylanta-

mi — w obawie przed złodziejami. Na-

stępnie usadowiła się w krześle i z drże-

niem serca czekała na występ swego ry-
cerza. Wejście było uroczyste. Orkiestra
powitała: specjalnym marszem, publicz-
ność burzą oklasków. A serce wdowy

omal nie pękło z dumy, tylko, że śdy król
powietrza lekko wyfrunął na arenę, wdo-
wa Szilke odrazu przekonała się, że ko-
bieta 50-letnia szukająca przy pomocy

ogłoszenia szczęścia, ma bardzo mało

szans znalezienia go, a' bardzo dużo, by
trafić na oszustów.

 

pbe oс :

| LOKALE | od 10—12. Zamkowa
20, m. 4.
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mieszk. 5. 30:
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KUCHARKA z dobremi
sowiiije PIANINO w najlepszym

sta, do odstąpienia, Ad-

Wileńskiego", 8041—0 świadectwami
posady. Mostowa 5, stanie okazyjnie natych- 22 у

sklep. 80730 miast tanio sprzedam. JJ Oryginalna maść : Тв)

PRACA j Wileńska 17, m. 2. (z koautklem) Akuszerka Smiałowska |
ini bkiisiii Kupno | э MROZOL = przeprowadziłap 1

POTRZEBUJĘ pomocni- Sprzedaż | FORTEPIAN mały,| leczy 1 gol ranki,|] Zamkowa 3, m. 3.—Tam-
ka do gospodarstwa rol- krzyżowy, znanej zagr.JJ powstałe od odmro- że gabinet kosmetycznyny .

żenia. poprawia cerę, usuw
nego. Zgłoszenia w dn. 9 PIANINO. zagraniczne w firmy, w najlepszym sta-

i 10 b, m. w godz. ran- dobrym stanie do sprze-
Dominikańska do sprzedania» Zawalna

8081—0 30, m. 5. *
nych. Pańska 8, m. 2. dania.

8079—0 138,

AE

PIJCIE TYLKO
WYŚMIENITE

  
Reprezentacja, Jagiellońska 9,

GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku | sta-
nu, kosi miljony ludzi, — Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy upor-
czyweqo, męczącego kaszłu i £ p. stosują

„Baisam Thlocolan—Age"
który ułatwiając wydzielanie się piwociny
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego
oraz powiększa wagę ciała | usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza

 

POSZUKUJĘ pracy do-
Posiadam dobre

świadectwa. Nieświeżska
tamże, 14, m, 12, Rałowicz.

KUCHARZ poszukuj
 

sady. Świadectwa.

SPORT
WIADOMOŚCI DROBNE.

S. N. P. T. T. zdobywa mistrzostwo
Polski w biegu 5X10 klm.

NW sztafetowych zawodach narciar-
skich, jakie odbyły się ostatnio w Zako-
panem, zwyciężyła sztafeta Sekcji, Narc.
Polsk. Tow. Tatrz. w składzie: Polanko-
wy, Br. Czech, Karol Szostak, Wł. Be-
rych i St. Skupień w czasie 4 g. 14 m.
32 sek.

Drugie
Wisły.

Indywidualnie zwyciężył St. Maru-
sarz w 48 m. 14 sek. przed Skupieniem
St. (48 m. 43 sek.), Br. Czechem (49 m.
14 sek.); wszyscy z S. N. P. T. T. Jako
czwarty przybył Motyka (Wisła), piąty
K. Szostak (S. N. P. T. T.), 50:18 sek.

miejsce przypadło sztafecie

W Zakopanem konkurs skoków.

Dziś odbywa się na Krokwi druży-
nowy konkurs skoków narciarskich. Do-
skonałe warunki atmosferyczne zgroma-
dziły na starcie prawie wszystkie diu-
żyny okręgu podhalańskiego.

Kanada znowu zwycięża,

Pierwszego stycznia odbył się -w
Katowicach mecz hokejowy pomiędzy

Kanadą a teamem kombinowanym Pol-

ska-Austrja. Mecz zakończył się pewnem

zwycięstwem Kanady 5:0.

Mecz hokejowy Ognisko I — Ognisko II.

Dziś o godzinie 12 w parku sporto-

wym im. gen. Żeligowskiego odbędzie się

pierwsze spotkanie towarzyskie pomię-
dzy Ogniskiem I a Ogniskiem II.

в Zawody narciarskie odwołane.

Z powodu minimalnej ilości śniegu
pierwsze w tym sezonie zapowiedziane

zawody narciarskie (otwarcie sezonu) z0-

stały odwołane. Czekajmy opadów śnież-

nych.

Kursy narciarskie.

Ośrodek Wychowania Fizycznego od

dnia 7 b. m. uruchamia skoszarowane

kursy narciarskie na Pośpieszce. Kursy

przewidziane są dla instruktorów, wpraw-

nych i dla nauczycieli. Kierownikami

kursu będą p. kap. Łucki i p. kap. Her-
hold.

Zimowe zawody hipiczne.

Trzecia Samodzielna Brygada Kawa-

lerji w Wilnie czyni starania, by w tym

roku, wzorem Zakopanego, zorganizować

pierwsze w Wilnie zawody hipiczne na

śniegu. Zawody składałyby się z kon-

kursu hipicznego, ski- skierygu i skie-

ryngu.

Organizacja Związku Tenisa Stołowego.

Z inicjatywy Ośrodka W. F. odbędzie

się 5 b. m. o godzinie 18 w lokaluOśrod-

ka zebranie organizacyjne celem zawią-

zania Wil. Okr. Zw. Tenisa Stołowego.

e ITTL

PRACOWNIA Tewazzystwa Pań Miło-

sierdzia św. Wincentego 4 Panie pod

nazwą „ŹRÓDŁO PRACY", Trocka 19

podejmuje się wykonać prędko, do“

kładnie i po zniżenych cenach wszyst-

kie roboty wchodzące w zakres bie

ližaiarstwa, haftu, krawiecczyzny i tryko*

tarstwa. — Polecamy się przeto Szanew-

nej Publiczności, a zwłaszcza Insty-

tucjem Społeczaym, Klaszterem i zakła-

dem prywatnym, z któremi specjalną

umewę zawrzeć pragniemy, by rzetelnie

i tanie usłużyć. Zaraąd.
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Chrześcijański sklep skór
i dodatków szewskich

TADEUSZA CZAPLIiecz oce aceażwżę
ul Szklana 2, 998 6 45 minut

poleca w dużym wybo-

 

POTRZEBUJĘ do wyna-
jęcia pianina w dobrym
stanie, dla jednej osoby.

niema,
suche.

że nie do ćwiczeń. | kamieniami.

Wielka 56 m. 3.

$. Stefanowiczówny
(F-u a istnieje od r. 1874)

Wilne,ul. Niemieckašm.ii EdasD ads
02—2 wieczorowych dla pań

lekcje kroju I szycia.

STO beltówka myśliwska ira- й:
Spo. djo 5-lampowe w dobrym RÓŻNE ?

: dy: , . JE stanie. Uniwersytecka ESD sk
ruchliwym dzi się na wyjazd. а- 416, od godz. 8—11. MarjaLaknerowa |

Sprzedają aptekiI
składy apteczne.

Smarowanie nart,

W poniedziałek w komunikacie spor
towym w radjo p. Nieciecki wygłosi
pogadankę o konserwowaniu i tajnikach
smarowania nart.

Wspaniałe zwycięstwo Rana

nad słynnym Nekolnym. *
W Nowym Yorku odbyl się wobec

22.000 widzów mecz bokserski o prawo
ubiegania się o tytuł mistrza świata w |
wadze półśredniej między znanym pol-
skim pięściarzem Edwardem Ranem, a

słynnym czeskim bokserem Nekolnym,̂
niepokonanym w Europie. e

Zawody zakończyły się wielką sen- |

sacją w. postaci zwycięstwa polskiego-
boksera na punkty, po dziesięciorundo- |
wej walce. B

Z kim będzie Polska walczyć
w Lake Placid? ё

Na igrzyska olimpijskie o mistrzo-
stwo świata do Lake Placid zgłosiły się
z Europy zaledwie trzy drużyny hoke=
jowe: reprezentacje Szwecji, Niemiec
i Polski. Są to najsilniejsze zespoły
i najgroźniejsi rywale naszej reprezen-
tacji o miano mistrza Europy.

PI
ZDRUKARNIA

i INTROLIGATORNIA
ML. ZWIERZYŃSKIEGO.
Ul. Mostowa 1. Tel. 1244.

PRZYJMUJE DO DRUKU
DZIEŁA, BROSZURY, BILETY

* WIZYTOWE. ZAPROSZENIA
i RÓŻNE KSIĄŻKI DO OPRA-
WY. WYKONANIE. SOLIDNE,
CENY PRZYSTĘP NNE. t

DAAD |
GIEŁDA

WARSZAWA 2- i. 1932 (Pat.)

Wałuty i dewizy:
Belary 8,90—8,92—8,88. *
Belyja 124,00—124,41—121,57.5 :
Hetandja 3 8,00—357,00—3' 8.40—356,60
Kerenags 169,00—169,80—168,20.
Leidyn 30,45—38.50—30,62'|, —30,321,. —
CA 8,921—8,941—8,901. + |

owy York kabel 8.927—8,947—8,907.
Paryż 35,00—35,19 —34,91.
Praga26,42—26,41—26,47. —76,35.
Stekhelm 169,50—170,38—168,70. |
Szwajcarja 174,2 '—174,63—173,77.
włochy 45,50—45,62—45,38.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe:

40], pożyczka inwestycyjna 81. 5%
kenwersyjna 39,75. 77, stabflizacyjna 56.
80 L. Z. B. G K. | B. R., obligacje B.
G. K. 94. Te same 70, 83,25. 4!49|, L..Z.
ziemskie 41, 4',%/, warszawskie 46,75
8%, warszawskie 42,75 — 42,25 — 43,50

i

104, Siedlec 68. Tendeneja niejednolita |
Ak :je: +

Bank Polsk 105. Pewszechny Kre-
dytowy 100. Lilpop 12,50. Tendencja dla
wj utrzymana z odcieniem słsbszym.

ożyczki polskie w Newym Yorku:
Dillonewska 49—50. Stabilizacyjna 47,5
—48. 4

Dolar w obrotach pryw. 8,89'/,

Rubel złoty 5,01. :
w placesiu

p

MASKARADOWE |
damskie kestjumy

de wynajęcia |
Wilne, Wielka 8 m. 10.

1T14—9

mirs |"

Do sprzedania

NA RATY
fxiałeczki ziemi pod li
niska po 10 gr. kw. metr.
craz centrum x budyn=-
tam: przy szosię Wilno—
Warrzawa. Miejscowośś
suoba, zdrowotna, wyso-
ko położona, otoczona
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so godzina.Kościół ówia-

tek Połuknia właścicie

Bakszta 10, m. 40d4 5 -
po poł.

Oszezętnośii |
swoje złote i dolary ulo-
kuj na wysokie oprocen-

Miaszka: towanie. =twoja
jest zapezbieczona zło-

ARN tem, srebrem i drogiemi
Lombard, |

Ceny
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ь у nie 9; 303—0; a $ е
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ieBionom sit: sie, Mostavada,dožot" MEODA "kucharke i do SKŁAD ' | ski, ośredki, dzialki,
Zawiadamia, że. w dn, 14, 15,1 16 stycznia b..r: POSZUKUJĘ —/'ładnego Frąckiewicza, ul. Wiłko- wszystkiego, dobrze go> Forlepiasów, place, letniska, ka- |

w lokalu lsmbardu przy ul. Biskupiej Nr.4 od- mieszkania, 3 lub''2-po- mierska 1--11. /8059--3 tująca, potrzebna do 2 ) , Kursy kroju mienice dechodowe,

będzie się o godz. 5-tej pp. licytacja zastawów kojowego z kuchnią, mo- osób z dzieckiem. Zgła- Piakin, + domy  murewane |

żliwie w ogródku. Oferty. szać się ze świadectwa- Fiskarmonji szycia | modelewania | drewniane z ogródka-
ki Mieszkania wolne.
Dom H-K . „Zachę-

 

 ła” Mickiewicza 1,|
godzinach| tel. 9—05. o]

| Akuszerki

 

8078—0 suNWNKWNKNKA Przyjmuje od godz. Hdo |

ODNROŻENIE 7 w. Kasztanowa 7 m. 5.
WZPGS

 

brodawki, kurzalki I wą-
ary. 200

Redaktorodpowiedzia
lny: JAROSŁAJŃ

a

 

Е
=
==

tło elektryczne, telefon,
skóry podeszwowe, policja na miejscu. Mają- ©

blankowe, surowcowe, o- |
kopyta narciarskie, ka Różańska lub Wilno, |

prawidła i wszelkie inne
dodatki szewskie.

konkurencyjne!
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