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WŁADYSŁAWA LICHTAROWICZA

'odbędzie się w dn. 22 b. m. O godz. 9 I pół nastąpi wyprowadzenie zwłok
s kaplicy grobowej przy szpitalu św. Jakóba do kościoła św. Jakóba,
dzie zostanie odprawione nabożeństwo żałobne. Bezpośrednio po na=
ożeństwie odbędzie się pogrzeb na cmentarz Rossa. Kondukt pogrze-
bowy zasłużonego działacza oświatowego otworzą delegacje wszystkich

szkół PEEO
READ OREMAILIITSRS

PESIRATESRETAASSLLTS2AT. MuRBKSAS AI ASOISNTIRNSKS
We środę, dnia 23 listopada, jako w pierwszą bolesną regznicę śmierci

4 1P.

JÓZEFA MARUSZKINA
odbędzie się Nabożeństwo żałobne, za spokój płaci.duszy, w Kościel:

N. Serca Jezusowego, o godz. 8m.30
© czem zewiadamia Krewnych, Przyjaciół | Znajomych

Rodzina.

Nowa organizacja roku szkolnego.
(Pelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Organizacja roku szkolnego według przyjętego
rozporządzenia Ministerstwa W. R. i O. P. ustala rok szkolny od 20
sierpnia do 19 sierpnia następnego roku kalendarzowego. Rok szkol-
ny dzieli się na dwa półrocza i cztery okresy, oraz ferje zimowe
i letnie.

Pierwsze półrocze trwa od 20 sierpnia
i dzieli się na 2 okresy od 20 sierpnia do 20 października
października do 22 grudnia włącznie.

Drugie półrocze rozpoczyna się od 16 stycznia do 15 czerwca
i dzieli się na 2 okresy od 16 stycznia de 31 marca i od 1 kwietnia
do 15 czerwca.

Ferje zimowe trwają od 23 grudnia do 15 stycznia,
ferje od 16 czerwca do 19 sierpnia.

Rozporządzenie o organizacji roku szkolnego dotyczy szkół
publicznych powszechaych, średnich zakładów naukowych i szkół
kształcących nauczycieli i szkół zawodowych.

Zastępstwo w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych.

(Telefonem od własnege korespondenta.)

Wobec wyjazdu ministra Spraw Zagranicznych Becka i wicemi-
nistra Szembeka do Genewy kierownictwo ministerstwem powierzone
zostało ministrowi pełnomocnemu dyrektorowi wydziału wschodniego
Tadeuszowi Schatzlewi.

Tymczasowy mandat komisarza Ligi
Narodów w Gdańsku będzie przedłużony.

(Tel. od własnego korespondenta).
WARSZAWA Na posiedzeniu sesji obecnej Ligi Narodów znaj-

duje się między innymi sprawa nominacji komisarza Ligi Narodów
w Gdańsku. Przed zebraniem się sesji prowizorycznie stanowisko to
objął Rosting. Prawdopodobnie mandat tymczasowy p. Rostinga prze-
dłużony zestanie do sesji styczniowej Rady Ligi Narodów.

|

Konferencja kolejowa polsko-sowiecka.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. We wtorek 22 b. m. w Warszawie rozpocznie się
konferencja kolejowa polskosowiecka w sprawie rozkładu jazdy w
granicznych punktach kolejowych polsko-sowieckich.

Rozwiązanie Rady izby Rolniczej
Warszawskiej.

£ (Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Minister rolnictwa rozwiązał Radę lzby Rolniczej
Warszawskiej miantjąc jednocześnie jej komisarzem inż. Janusza
Rudnickiego, dyrektoro Centralnego Towarzystwa Organizacyj i Kó-
łek Rolniczych.

Zakłady włókiennicze Schejbiera i Grohma-
na w Łodzi stanęły.
(Telefenem od specjalnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dnia 19 b. m. dobiegł końca termin wypowiedze-
nia pracy w zakładach przemysłu włókienniczego Szeiblera i Groh-
mana w Łodzi. (Umowa pracy nie została przedłużona i z dniem
wczorajszym zakłady zostały unieruchomione. Pozostało bez pracy
6050 robotników. Z tych 700 zatrzymano dla dokończenia rozpoczę-
tych robót. Okoła 1000 niema prawa do pobierania zasiłków z Fun-
duszu Bezrobocia, 4300 robotników będzie miało pobory te zape-
wnione.

W łódzkich kołach przemysłowych panuje przekonanie, że za-
kłady Scheiblera i Grohmana zestały unieruchomione na przeciąg
dwóch tygodni.

Wojciech Stpiczyński na widowni.
(Tetet od własnego korespondentw]

WARSZAWA. Redaktor Wojciech Sipiczyński objął naczelną re
dakcję „Kurjera Porannego”.

do 22 grudnia włącznie
i od 21

letnie zaś
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Władysław Jamontt
KIEROWNIK ODDZIAŁU WILEŃSKIEGO PRYWATNEGO BANKU

zmarł w Bogu po krótkich i ciężkich cierpieniach dnia 21 listopada

Eksportacja z domu żałoby w Lidzie przy ul. Suwalskiej 65 na-
stąpi w dniu 22 b. m. o godzinie 5 po poł. do kościeła parafjalnego.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 23 b. m. o godzinie 10-ej
rano poczem nastąpi pogrzeb w grobach rodzinnych.

O tej bolesnej stracie zawiadamia pogrążona w głębokim smutku
RODZINA.
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WARUNKI HINDENBURGA.

BERLIN, (Pat). Wqyg doniesień

biura Conti, Hindenburg w swej

rozmowie z Hitlerem uzależnił

swą zgodę na powierzenie przy-

wódcy narodowych socjalistów

tworzenia gabinetu od następu-

jących punktów:

1) Zapewnienie rządowi więk-
szości parlamentarnej, 2) pozosta-

wienie na stanowiskach mini-
strów Reichswehry i spraw zagra”

nicznych dotychczasowych mini-

strów Schleichera i Neuratha, 3)

uszanowanie dekretów gospodar-

czych rządu Papena.

Jak zapewniają, Hitler nie wy-

sunął co do tych warunków żad-

nych objekcyj. Niemniej — pod-

kreśla biuro Conti — zarówno w

kołach politycznych, jak i wśród

narodowych socjalistów szanse

powodzenia misji Hitlera ocenia-

ne są sceptycznie.

W razie negatywnej odpowie-

dzi Hitlera — jak utrzymują dzien-

niki popołudniowe — Hindenburg

zwróci się do przewodniczącego

partji centrowej prałata Kaasa,

zalecając mu podjęcie próby w

kierunku utworzenia stałej więk-

szości parlamentarnej.

Gdy i ta próba zawiodła, Hin-

denburg uważając, że wyczerpał

wszystkie możliwości parlamen-

tarne, powróci do koncepcji gabi-

netu prezydjalnego.
—

S.„) NAJWYŽSZY
rrotestach wyborczych w okręgu

wileńskim.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dnia 21 b. m. Sąd Najwyższy rozpatry-
wał sprawę formalną pięciu protestów przeciwko wyborom
do Sejmu I jednego protestu przeciwko wyborom do Senatu
w okręgu wybsrczym Net 63 Wilno — miaste I powiat I woje-

wództwo wileńskie. Sąd Najwyższy najpierw pozostawił bez

uwzgiędnienia sprawę protestu Szapiela przeciwko wyborom
do Senatu I protest Antoniego

rom do Sejmu.
Zapolskiego przeciwko wybe-

Cztery inne protesty Sąd Najwyższy przekazał na jawne
posiedzenie Sądu Najwyższego w dniu 23 styeznia 1933 r.

Echa zamachu na Herriota.
WynurzeniaiHerriota.

PARYŻ (Pat.) W-g wieczornej
prasy francuskiej, Herriot zakoń-
czył swe oświadczenia w sprawie
zamachu ra pociąg, stwierdzając
że zamach pod ingrandes, po-
dobnie jak I wypadki w Ren-
nes winny być rozpatrywane
w płaszczyźnie mMigazynarodo-
wej. Zresztą—uświadczył Herriot
—wśiód papierów, należących do
jednego z głównych oskarżonych,
znaleziono paszport, wystawio-
ny do Niemiec. Heiriot zazna-
czył, iż w Vannes miały być

„ Aresztowania
PARYŻ (Pat) „Le Journal” w

depeszy z Nantes donosi, iż nie-
zwłosznie po otrzymaniu przez
władze wiadomości o zamachu
pod Ingrandes aresztowane
Wszystkich autonomistėw bra-

rzucone z balkonu hotelu dwie
bomby na pochód, w którym
Herriot brał udział. Prefekt
Morbihanu—dodał premjer—być
może uratował nam życie, are-
sztując prewencyjnie osoby, które
zarezerwowały sobie pokoje w ho-
telu, a których nazwiska zgadza-
ły się z nazwiskami osób, które
były wskazane policji.

Dochodzenie stwierdziło, iż
bomby były przygotowane przez
aptekarza.

autonomistów.
tońskich, którzy zatrzymali się w
różnych hotelach. Będą oni od-
dani do dyspozycji władz prowa-
dzących śledztwo w celu prze-
słuchania.

Owacje dla Herriota.
NANTES (Pat.) W godzinach

wieczornych Herriot wziął udział
w bankiecie, w czasie którego
odbył się szereg Owacyj na cześć
dostojnego gościa.

Następnie Herriot odjechał
pociągiem do Paryża. Na dworcu

zebrały się tłumy publiczności,
które'z ogromną serdecznością że-

gnały go.
Po wyjeździe Herriota auto-

nomiści bretońscy z Rennes i
Vannes, aresztowani w ciągu dnia,
zostali wypuszczeni na wolność.

 

Dyskusja nad raportem Lyttona
w Lidze Narodów,

GENEWA. (Pat). Rada Ligi
Narodów wznowiła w dn. 21 bm.
pod przewodnictwem de Valery
prace swej 69 sesji.

Delegat japoński wyłuszczył
pogląd swego rządu na raport
Lyttona. Oświadczył, że nie może
podzielić optymistycznych  po-
ślądów komisji co do przyszłości
Chin. Omawiając obszernie kwe-
stję bojkotu antyjapońskiego p.
Matsuoka wyraził opinję, że kon*
sekwencje bojkotu są często
trwalsze i groźniejsze, aniżeli
skutki wojny, To też Liga Naro-
dów powinna postawić bojkot po-
za prawem.

Matsuoka wyjaśnia następnie,
dlaczego Japonja nie wniosła spra
wy Mandżurji do Rady Ligi Naro-
dów. Powody tego były następu*
jące: 1) Uczucia narodowe Ja-
ponji nie dopuściłyby interwencji
obcej w Mandżurii, 2) Ze względu
na powolność procedury Ligi oby”
watele japońscy, w razie odwola-
nia się Japonji do Ligi Narodów, *
znaleźliby się w niebezpieczeń-
stwie.

Kiedy nastąpiło niespodziewane
zerwanie, wydarzenia potoczyły
się normalnym już torem. Nowy
rząd w Mandżurji osiągnął już po-

ważne rezultaty, jak np. moneta

papierowa osiągnęła kurs wyższy
od srebrnej, co jest dowodem
wzrostu zaufania i stabilizacji sto”
sunków. W konkluzji p. Matso-
uka przypomniał, że także i inne

państwa wysyłały ekspedycje woj”
skowe celem obrony swych oby-
wateli. Delegat japoński zapew-
nił, że Japonja pragnie pokoju, a
nie chce obcych terytorjów.

GENEWA. (Pat). Popołudnio-
we posiedzenie Rady Ligi wypeł-
niło przeszło dwugodzinne exposć
delegata Chin Wellingtona Koo o
raporcie Lyttona. Delegat chiński

polemizował z argumentem, że
Chiny nie są państwem zorganizo-
wanem. Chiny przechodzą głębo-
ką przemianę, przyczem jednak

duże postępy zostały już osiągnię” «
te. Jedną ż głównych przeszkód
dla zjednoczeniai odbudowy Chin
jest polityka Japonji, zmierzająca,
do zapobiegnięcia konsolidacji
Chin. Polityka ta podyktowana

jest obawą, że zjednoczenie Chin
będzie przeszkodą dla ekspansji
japońskiej. Mówca zarzuca а-
ponji chęć opanowania kontynen-
tu azjatyckiego, rozpoczynając od
Mandżurji i Mongolji.

Co się tyczy bojkotu
pońskiego, to Wellington

antyja-
Koo

Trzęsienie ziemi
w Nadrenii.

BERLIN. (Pat).
Westialję
ubieglej

Niemal calą
i Nadrenję nawiedziły

nocy niezwykle silne
wstrząsy podziemne. Wszyscy
mieszkańcy zostali zbudzeni ze
snu. Wstrząs trwał 20 — 30 sek.,
idąc od zachodu na wschód. To-
warzyszyły mu huk podziemny.
Do godziny 1-ej nadeszły wiado-
mości o większych szkodach jedy-
nie w Duesseldorfie, gdzie w kil-
ku miejscach przerwane zostały
rury gazowe. lak silnych wstrzą-
sów nie pamiętają tam od wielu
dziesiątków lat.

PRENUMERATA: miesięczna4zł., топач ‚....‚ъ.т—"тгт

штцш xa wiersz miłe. przód +
šekstem (19 lamewe) po 78 g. makrologi
cyfrowe, skomplikowane | 1 zastrzeże

druku megabrbyć
onto
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ODPOWIEDŹ HITLERA.

BERLIN. (Pat). Odpowiedź
Hitlera na warunki prezydenta

Hindenburga wręczona została na

piśmie o godzinie 8 wieczorem se”

kretarzowi stanu Meissnerowi w

kancelarji prezydenta Rzeszy

przez przewodniczącego  Reich-

stagu Goeringa.

Komunikat partji narodowo-

socjalistycznej donosi, że odpo-

wiedź ujęta jest w formę listu, za-

wierającego szereg pytań.

Koła narodowo - socjalistyczne

oczekują wyjaśnienia tych kwe-

styj w ciągu dnia jutrzejszego. Ko-

munikat narodowo - socjalistyczny

przyjęty został przez koła poli-

tyczne jako potwierdzenie pesy-

mistycznych horoskopów co do

możliwości utworzenia gabinetu

Hitlera.

Taktykę jego uważa

zwykłą grę na zwłokę.

Wobec minimalnych szans ga”

binetu koncentracji narodowej

pod przewodnictwem Hitlera, wy*

suwa się znowu koncepcja gabi-

netu prezydjalnego, nie liczącego

się z parlamentem.

Koncepcja ta proponowana jest

przez koła wielkich agrarjuszy

wschodnio - pruskich, posiadają

cych duże wpływy na prezydenta

Hindenburga.

się za

Konferencja Hoovera z Rooseveltem
w sprawie długów wojennych.

LONDYN (Pat.) — Jutrzejsza
konferencja w Białym Domu
oczekiwana jest w Londynie
z wielkiem zainteresowaniem,
jakkolwiek cała prasa anglel-

ska jest jednomyślna co do
tego, že konferencja między
Hooverem a Rooseveltem nie
doprowadzi do rezultatu w
sprawie długów wojennych.

Tryumfy Paderewskiego we Włoszech.
TURYN. Pat.—Koncerty Pade-

rewskiego są wielkim tryumfem
sztuki polskiej we Włoszech. Zna-
komity odtwórca i kompozytor
został przez publiczność turyńską

przyjęty równie owacyjnie, jak
przez publiczność medjolańską.
Krytyka jednogłośnie podkreśla
młodzieńczą energję wykonania
wielkiego mistrza tonów.

Żagiówką dookoła Świata.
PARYŻ (Pat). Donoszą o śmia-

łej wyprawie 2 Polaków łodzią ża”
glową dookoła świata. Nazwiska
śmiałych podróżników brzmią: Ru-
dolf Korniński i Władysław Wag-

[еиОВа

Zajścia w
W. uzupeinienie informacji po-

danych wczoraj o zajściach na wie
cu Stron. Ludowego w Wilanowie
pod Warszawą, cytujemy za „Gaz.

Warszawską”, co następuje:

„Pierwszy przemawiał pos. Ma

linowski. Następny mówca, ks. Pa
naś, nawiązał do wypadków ma:

jowych, których epilog rozegrał

się jak wiadomo w Wilanowie. Pod

czas przemówienia ks. Panasia bo-

jówka w sile około 30 ludzi, ubra-

nych w kurtki skórzane śpiewając

„Pierwszą Brygadę" zaatakowała

trybunę. Doszło do starcia, w któ

rem bojowcy operowali bykowca-

mi. Chłopi odparli napastników,

przyczem kilkunastu bojówkarzy
dotkliwie poturbowano.

Jak „nieurzędowo“ (t. j. nie 0-

patrując swojego komunikatu zwy-

kłą sygnaturą) donosiła urzędowa

agencja PAT, podczas zajść został

zlekka poturbowany przedstawi”

ciel starostwa i komendant policji,

a jeden z posterunkowych ranny w

rękę.
Bojówka wycofała się z terenu,

na którym odbywał się wiec, na
KIEDITNCTRASSSAEISARZAD OZ

jest zdania, że stanowi on środek
słusznej samoobrony.
W konkluzji Koo oświadczył,

że mnie można dyskutować zała-

"twienia sporu, dopóki wojska ja-
pońskie okupują terytorjum chiń-
skie, Musi być także usunięta
presja faktów dokonanych, stwo-
rzonych podczas okupacji (t. j.
utworzenie i uznanie przez Ja-
ponję nowego państwa mandżur-
skiego.

ner. Mieszkają oni stale we Fran*
cji. W niedzielę żeglarze przybyli
do miejscowości Lacorogne. Stąd
wyruszą do Casablanki w Maroku.

Wilanowie.
dworzec, skąd odjechała w kierun
ku Warszawy. Wiec został przez
przedstawiciela starostwa rozwią”
zany.”

Dzięki usiłowaniom zebranych,
jak podaje „Robotnik“, zatrzyma-
no 9 napastników i odstawiono ich
na posterunek policyjny. Ustalono
nazwiska kilku z Włarszawy i z
Nowego Rembertowa.

Okójnik Minisierstwa Skarbu
w Sprawie podatku od

nieruchomości.
W związku z memorjałem or*

ganizacji właścicieli nieruchomo
ści w sprawie ul$ podatkowych,
Ministerstwo skarbu wystosowa-
ło do Izb skarbowych okólnik w
sprawie podatku od nieruchomości
w odniesieniu do budynków dla lo-
kali nieużytkowanych.

Ministerstwo wyjaśniło w о-
kólniku, że na podstawie obowią*
zujących przepisów okoliczność
czy dana nieruchomość jest użytko
wana czy też nie, jest obojętna dla
obowiązku podatkowego.  Nie-
mniej jednak w wypadkach, gdy
lokale w budynku nie są użytko”
wane bez winy właściciela lub ścią
śnięcie komornego od lokatorów
jest niemożliwe, jednocześnie zaś
uiszczenie podatku mogłoby poder
wać egzystencję gospodarczą płat

nika, Izby skarbowe mogą uma-
rzać podatek od nieruchomości
bąd w odniesieniu do całego budyn
ku, bądź jego części.

Ulgi te przyznawane mogą być
tylko w wyjątkowych wypadkach.

RAR
KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO

W niedzielę dnia 27 listopada 1932 roku odbędzie się o g. 12 I pół r

Zebranie Członków Stronnictwa Narodowego Koła Miejskiego
przemawiać będzie redaktor p. STANI:

Wejście tylko dla członków za legitymacjami.
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- wcale Polski, Francji,

- Litwini,

- „Vaterland”, 

2

Bomby.
Śród idylli nieustających kon-

ferencyj, zjazdów, posiedzeń, ko-

misyj i podkomisyj rozbrojenio-

wych, śród powodzi projektów li-

cytujących się na wzajem, a mają

cych jeden wspólny cel: rozbroje-

nie całego świata i uzbrojenie

Niemiec — jak odgłos pękającej

bomby wstrząsnąła opinją wiado-

mość o zamachu na premjera Her-

riota.

Zwrotu o „pękającej bombie“

użyliśmy nietylko w przenośni —

jak wykazało śledztwo pierwiast-

kowe, linja kolejowa pod Ingran-

des została wysadzona przy po”

- mocy bomb, były też przygotowa”

ne bomby w Vannes, które miały

być rzucone z balkonu hotelowe"

go na pochód, a które dlatego

tylko nie wybuchły, ponieważ nie-

dopuściła do tego policja, dokony-

wując zawczasu licznych aresz-

towań.
Jak widać, cała sprawa zorga-

nizowana była na szeroką skalę,

skoro zaś prem. Herriot oficjalnie

oświadczył, że „zamach pod In-

grandes, podobnie jak i wypadki
w Rennes winny być rozpatrywa”

ne w płaszczyźnie mię-

dzynarodowej' to niewąt-

pliwie miał ku temu niezbite pod-

stawy. Tak wysoki i znany z u-
miarkowania  dygnitarz, jakim
jest Herriot, podobnie ciężkich
oskarżeń nie rzuca na wiatr.

„Separatyści brełońscy”, któ-
rym początkowo przypisywano

zamach — o ile wogóle w grę

wchodzą — byli w tem wszyst

kiem najwyżej ślepem narzędziem,

którem kieruje inna, wprawna

ręka.

Zresztą sam fakt zwolnienia

ich z aresztu, dowodzi, że władze

śledcze są na właściwym tropie i

że trop ten w innym zgoła prowa”

dzi kierunku.

Tu należy stwierdzić istnieją

cą od końca wojny, podsycaną u-

stawicznie tendencję, wywoływa”

nia w różnych krajach ruchów re-

wolucyjno-separatystycznych.

A więc w Hiszpanji ruch kata-

loński, który faktycznie stał się

główną tam przyczyną przewrotu.

"W Belgii ruch flamandzki. W

- Anglji niegojąca się rana ir

landzka. Ostatnio zaś czynione

są nawet w Szkocji próby odro-

dzenia zapomnianego od kilkuset

lat separatyzmu gaelickiego.

Że Polska jest nieustającą wi-

najrozmaitszych sepra-

tyzmów: ukraińskich,  białoru-

skich litewskich, o tem wiemy naj-

lepiej z własnego doświadczenia.

Ostatnio do tej serji zaliczyć

należy ów nowo zrodzony separa-

tyzm bretoński we Francji, o któ-

rym jeszcze przed kilku laty jako

żywo nikomu się nieśniło.

Nie ulega wątpliwości, iż mamy

tu doczynienia nie z jakimś natu-

ralnym objawem budzenia się do

życia świadomego zapomnianych

i zaniedbanych narodowości, ale

z machinacją zbrodniczą, kierowa-

ną z zewnątrz, mającą na celu

wnosić w życie narodów rozłam,

bunt i zamieszanie.

Robota prowadzona jest jedno-

cześnie w większych zwłaszcza

miastach na podkładzie socjal-

nym, na prowincjach zaś, gdzie

tylko można, korzystając bądź to

z pewnych różnic narzeczowych,

bądź zamierzchłych, šredniowie-

czych tradycyj — na tle budzenia

separatyzmu plemiennego.

Rychło dowiemy się, że niema
Anglji itp.

Są tylko Białorusini, Ukraińcy,
Kaszubi, Wasserpolaki,

no i garść Mazurów, którzy... tak-

że nie są Polakami, gdyż mają od-
rębną nazwę plemienną.

Niema Francji, tylko są Bre-

tończycy, Prowansale, Burgundo-

wie (dawne plemie germańskie!),

Normandowie (również germań-

skiego pochodzenia) nie mówiąc

już o Alzatczykach i Lotarynczy-

kach, najczystszej krwi niemiec-

kiej. Zresztą co się tyczy samych

Francuzów (o ile tacy wogóle
istnieją gdzieś pod słońcem) to

wiadomo przecie, że pochodzą oni

od niemieckiego szczepu Franko-
nów, o czem do dziś dnia niezbi-

cie świadczą... frankfurckie kieł-

baski,
Natomiast jedno jest, niepo-

dzielne plemie niemieckie, jeden
obejmujący  natu-

ralnie Austrję, a w możliwie naj-
bliższej przyszłości także kraje
ošcienne, jak to pięknie powie”

| dziano w owej piosence, wbijanej

Z prasy.
Logiczne następstwo.

Prasa sanacyjna od czasu do
czasu stwierdza ze szczerością, że
wśród młodzieży, podlegającej
wpływom  sanacyjnym, znaczne
czyni postępy radykalizm, chylący
się częstokroć ku komunizmowi.
Nie jest to zjawisko przypadkowe.
Jest logicznem następstwem „ide-
ologji“ sanacyjnej.

Młodzieży nie wystarczają
wspomnienia z r. 1905, ani z cza”

sów wojny światowej. Szuka ona
czegoś nowego. Od swoich star”
szych przewodników otrzymuje
nakazy walki z nacjonalizmem i
hasło państwa narodowościowego.
Te sprawy nie mają żywej wymo-
wy.

Mówiło się o zmianie ustroju.
Ale „reforma“ ciągnie się zbyt
długo, przytem rozbieżności w po-
glądach na tę kwestję zwiększają
się w obozie sanacyjnym. Niema
programu reorganizacji ustroju.

Pozostało więc tylko hasło sil-

nego rządu, rozumiane zresztą w

sposób prymitywny. Hasło to

wszakże, jak słusznie zaznacza

prof. Rybarski w „Gazecie War-

szawskiej':
„nakłada ciężkie zobowiązania. „Sil-

ny rząd* oznacza ogromne zwiększenie

się odpowiedzialności. Wiara w silny

rząd, to wiara w jego wszchwładzę i

wszechmoc; to ugruntowanie się przeko-

nania, że na wszystko ten rząd znajdzie

radę. Nic nie znaczą siły społeczne, in-

stytucje samodzielne, wszelkiego rodzaju
samorządy; silny rząd musi panować na

położeniem gospodarczem i finansowem,

powinien je opanować, е

А tymczasem kryzys wlecze 516 bez

końca. Szerzy się bieda powszechna, a

tylko niektórym nielicznym grupom, nie”

którym ludziom, dzieje siędobrze. Widzi

to wszystko młodzież sanacyjna. Bo i

przed nią, mimo wszelkiego poparcia, za-

mykają się możliwości zarobkowe. Prze-

pojona przekonaniem o wszechwładzy

rządu, jest niezadowolona z dotychcza-

sowych metod walki z kryzysem, jako

zbyt łagodnych i niezaradnych. I wtedy

logicznie dochodzi do radykalizmu spo”

łecznego. Pragnie ograniczyć lub usunąć

gospodarkę prywatną, wprowadzić nowy

ustrój, oparty na rządach ludzi „pracy .

Zbliża się coraz bardziej ku komunizmo-

wl.

Młodzież sanacyjna wzięła na-

prawdę do serca ideę silnego rzą”

du. I byłoby rzeczą istotnie groźną,

gdyby ta młodzież w przyszłości

miała nadać swoje piętno Polsce.

* Ale, na szczęście, tak źle je-

szcze nie jest — źle jest tylko dla

obozu sanacyjnego.

Prawo o stowarzyszeniach
i państwo.

W tygodniku katolickim, wy”

chodzącym w Płocku, p. n. „Niwa“

redaktor jego ks. prof. Jędrzejew-

ski, pisze o niedawno wydanym
dekrecie o stowarzyszeniach. De-
kret ten — pisze ks. prof. Jędrze-
jewski:

„jest decydującem posunięciem na
drodze przemiany naszego życia publicz=
nego. Jeśli dekret ten nie zostanie uchy-
lony na mocy uchwał izb ustawodaw-
czych, prawo o stowarzyszeniach wejdzie
w życie dnia 1 stycznia 1933 roku. Data
ta będzie przełomową dla akcji społecz-

nej. Powstaną grupy społeczne uprzywi-
lejowane, decydującym czynnikiem zo-
stanie władza administracyjna. Odbije się
to oczywiście na działalności różnych or-
ganizacyj społecznych.

‚ Жу!моггу 516 atmosfera niepewno-
šci i rozgoryczenia, powstaną grupy u-
przywilejowanych i zespoły obywateli
drugiej klasy. Spotęguje się ruch konspi-
racyjny. Energja społeczna osłabnie, cały
ciężar pracy i odpowiedzialności spadnie
na państwo.

Wszystkie te zjawiska są z punktu

widzenia głębszej pedagogji społecznej i

moralności publicznej szkodliwe. Zamiast

walki ideowej, szlachetnej konkurencji,

ścierania się tezy i antytezy, z którego z

czasem wytworzy się taka czy inna syn-

teza doktryn i form ustrojowych, będzie-

my mieli narzucony szablon lub ekspery-

mentatorskie przerzucanie się od jednej

koncepcji do drugiej.
Uprzywilejowane organizacje urosną

w siłę liczebną, ale głębia i skuteczność

ich oddziaływania  osłabną, większy

wpływ będą miały podziemia i nieznani,

bezimienni wodzowie. Czy to leży w in-

teresie Państwa Polskiego? Stanowczo
nie“,

Spadek spożycia.

Mówiło się przed owym sła-

wetnym „tygodniem rolniczym”,

że ludność wiejska ma zamiar roz”

począć strjak i nie nabywać arty”

kułów monopolowych i przemysłu

skartelizowanego. Jeden z prze”

mysłowców miał się podobno wy”

razić z tego powodu: „I tak nie ku-

pują, nic to przemysłowi nie za”

szkodzi“. „ABC“, pisząc na ten

temat, wywodzi:
Ostatnio opublikowano dane staty-

styczne, dotyczące spożycia niektórych

artykułów skartelizowanych i monopo-

lowych we wrześniu. Okazuje się, że np.

spożycie węgla we wrześniu spadłoo

28.000 tonn w porównaniu do sierpnia.

Zazwyczaj przecież im bliżej zimy, tem

większy jest zbyt węśla. Niektóre arty-

kuły wykazują wzrost spożycia w porów”

naniu do sierpnia, jak np. nafta. Jest to

jednak typowa zwyżka sezonowa. Nato-

miast takie towary, które zdawałoby się

żadnym wahaniom sezonowym nie podle-

gają, jak np. tytoń, zapałki, drożdże, wy-

kazują spadek zbytu o 5 do 10 procent w

ciągu jednego miesiąca!

Porównanie z wrześniem ubiegłego

roku wypada jeszcze bardziej jaskrawo.

Np. spożycie cukru spadło w tym czasie

z 25,9 tysięcy ton na 17,8 tysięcy ton.

Zbyt żelaza w kraju w sierpniu 1931 ro-

ku wynosił 10,8 tysiące tonn, zaś w sierp-

niu b. r. 8,9 tysiące tonn.

Widzimy, że groźba strajku spożyw-

ców słaaje się z każdym miesiącem mniej

niebezpieczna dla przemysłu skartelizo-

wanego.
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Rewizja w Stromnictwie Marodowem
w. Krakowie.

W lokalu Stron, Narodowego

w Krakowie w „Szarej kamienicy”

przeprowadziła policja rewizję.

Znaleziono 2 egzemplarze ulotki

antyżydowskiej. Przeprowadzono

również rewizje w mieszkaniach

akademików, pp. Klossa i Jelenkie

wicza.

Howeprate prad. Rybarskiego.
Prof. Roman Rybarski wydał z

wiosną b. r. książkę p. t. „Przy-

szłość gospodarcza świata”, która
wywołała żywą wymianę zdańi

siłny oddźwięk u czytelników.

W październiku b. r. wydał no-

wa pracę p. L. „Wielickie żupy sol-

ne w latach 1494 — 1594*, Praca
ta, licząca 231 stron, opiera się na

źródłach historycznych archiwal-

nych, zawartych przedewszyst-

kiem w archiwum Muzeum Czar-

toryskich w Krakowie, do jakich

sięśnął prof. Rybarski. Rozprawa

ta jest wynikiem kilkuletniej pra-

cy. Od paru tygodni jest już w

sprzedaży w księgarniach.

WĄ krótkim czasie ukaże się

nowa książka prof. Rybarskiego,

niejako druga część pracy a sytu”

acji gospodarczej, już tylke w od-

niesieniu do stosunków polskich.
Ukończył bowiem rozprawę p. t.:

„Przyszłość gospodarcza Polski",

Przed apelacją
w procesie brzeskim.

We środę upływa termin wnie

sienia skargi apelacyjnej w proce”

sie brzeskim. Miotywy wyroku,

skazującego w pierwszej instancji,

zostały już doręczone oficjalnie

w ubiegłą środę obrońcom wszyst-

kich oskarżonych, przywódców

Centrolewu. Adwokaci odbyli

wspólną konferencję, na której о-

mówione zostały zasady opracowa

mia wspólnej skargi apelacyjnej,

która podpisana zostanie przez

wszystkich obrońców. Skarga ta

zostanie wniesiona do sądu okrę“

gowego przed środą.

Jednocześnie i urząd prokura-

torski opracowuje odwołanie. Os-

karžyciel ma domagać się wyższe”

go wymiaru kary, niż zapadła w

Sądzie Okręgowym i żądać będzie

uznania, że oskarżenib.- więźnio*

wie brzescy, zawarli spisek, w ce-

lu obalenia przemocą rządu. Os-

karżenie szło po tej linji już w Są”

dzie Okręgowym, jednak teza pro”

kuratorska nie została uwzględnio

na, gdyż pierwsza instancja uznała

oskarżonych winnymi usiłowania

usunięcia przemocą członków rzą-

du.

Jak się dowiadujemy, apelację

prokuratorską opracowuje prok. -

Grabowski, który też ma oskar”

żać w Sądzie Apelacyjnym.

Żytni pzectwko:awtonomji. wniwersyteciej
Żydowski publicysta, Heitman,

pisze w żargonowym „Momencie“:

„Obecnie zastanawiają się zwlasz-

cza kola L. zw. prawicowe, czy można

znieść autonomję wyższych uczelni.

Wszak w szeregu krajów europejskich

ograniczono parlamentaryzm. dlaczego

więc ma młodzież korzystać z takich

swobód, których nie mają obywatele: da-

rośli, płacący podatki, umiejący z roz-

wagą postępować. Autonomia daje tylko

możliwość (?) napadów (?) na żydów.

Dlatego jest obowiązkiem społeczeństwa

żądać, aby w dotychczasowym stosunku

do t. zw. autonomji wyższych uczelni na-
stąpi radykalna zmiana”.

Głos p. Heftmana nie jest odo-

sobniony, bo niemal cała prasa ży”

dowska w sposób mniej lub więcej

wyraźny domaga się tego, czego

nie ośmielili się żądać nawet „naj

wierniejsi' z pośród sanacyjnych

profesorów.

Teraz już chyba jasnem jest,

komu szczególniej zależy na znie-

sieniu autonomii.

iL
CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.

RZECZZEWEDTTOSZYCZZCZEO WPRABOBO CZTTYRO ZOETTOARSORZZRZIZEWEARZE.

w głowy wszystkim uczniakom

niemieckim: „So  weit die

deutsche Sprache klingt und Gott

im Himmel Lieder singt'. Słowem,

gdzie stanie stopa niemiecka, tam

jest „Deutschland iiber alles", nad

czem specjalną już pieczę ma

„der deutsche Gott“.
Dwa są w powojennym šwiecie

państwa, których jedynym celem,

jedyną racją bytu, jest ustawiczne

mącenie, ustawiczne gromadzenie

rzucanie iskier — to

Rosja bolszewicka, której cała

przyszłość oparta jest na rewo*

lucji światowej, oraz Niemcy, któ”

re w ten sposób mają nadzieje po”

wetować poniesioną klęskę.

Dopóki z tem nie zrobi się po”

rządku, nie może być mowyo sta-

łym pokoju, bezpieczeństwie, roz-

brojeniu Nawet przesilenie go”

spodarcze tu tkwi najgłębszymi
swoimi korzeniami.

prochów i

DZIENNIEMICESSE! 

Obecne budżetowanie i niedokory
Co mówi o tem prof. A. Krzyżanowski.

Od szeregu lat wskazuje Klub Na
rodowy w Sejmie, w szczegóło”
wych wywodach, na nieprzejrzy-
stość budżetowania w gospodarce
pomajowej.

Obecnie prof. Adam Krzyża-
nowski, b. poseł BB. i jeneralny
sprawozdawca budżetu, rozwija i
uzasadnia ściśle ten pogląd
(Przegl. W/spół. nr. 126) oraz do-
chodzi do wniosku, że od trzech lat
(dokładnie 30 miesięcy, bo z obec-

nego roku budżetowego jest w ty”

Św. Cecylja.
Dnia 22 listopada przypada u-

roczystość świętej Cecylji, która
jest uważaną za patronkę muzyki
i śpiewu, zwłaszcza śpiewu kościel
nego. Do wieku XVI czczono św.
Cecylję tylko jako męczennicę, do-
piero w w. XVI rozpoczął się Jej
kult, jako patronki muzyki kościel
nej

 

W wiekach średnich każdy za-
wód, każde niemal zrzeszenie ce-
chowe obierało sobie świętą, lub
świętego za patrona. Muzycy w
najszerszem tego słowa znaczeniu,
a więc kompozytorowie, śpiewacy,
a nawet majstrowie instrumentów
muzycznych, obrali za patronkę
św. Cecylję.

Inne podanie głosi, że stowa-
rzyszenia, jakie powstały w XVI
wieku we Włoszech, mające na
celu pielęgnowanie chorału gre-
gorjańskiego i dobrej muzyki ko-
ścielnej obrały za patronkę św.
Cecylję. Oba te przypuszczenia
wykazują, że św. Cecylję czczono
jako patronkę i opiekunkę muzyki
kościelnej, a kult Jej w kościele
uzasadnia się tem, co wyraża

antyfona z brewjarza na 22 listo-

pada: „Cantantibus organis; Cae-
cilia Domino fecantabat“ (Gdy na
instrumentach grano, Cecylja Panu

śpiewała). Ta właśnie wzmianka
najprawdopodobniej spowodowała
że obrano tę świętą za patronkę
muzyki.

O życiu św. Cecylji wiemy nie-
wiele z legendy, pochodzącej z
V wieku. Według tej legendy św.
Cecylja pochodziła ze znakomitej
rodziny rzymskiej, z rodzic. chrze”
ścijan i wychowana była w prawo”
witej wierze Chrystusa. Życie Jej
przypada na pierwsze wieki chrze-

ścijaństwa, kiedy to nauka Chry-

stusa była prześladowana, a jej

wyznawcy musieli ukrywać się po

katakumbach. Za sprawą Cecylii

nawrócił się na wiarę chrześcijań-

ską młodzieniec ze znakomitego
rodu imieniem Walerjan, ten zaś
nawrócił swego brata Tyburcjusza.
Wezwani przed sędziego nie wy”

rzekli się swojej wiary, a wówczas
prelekt Rzymu skazał ich na ścię-
cie, Wikrėtce zażądańo od Cecylji,
aby majątek umęczonych braci od-

dała na rzecz państwa i złożyła

ofiary bogom. Cecylja oświadczyła
że mienie rozdała między ubogich,

a jako chrześcijanka bożkom po-

gańskim ofiar składać nie może.

Prefekt rozkazał wtrącić Ją do

więzienia, a następnie skazał na

ścięcie mieczem. Śmierć Jej przy”
pada na r. 229 lub 230.

Taka jest legenda o życiu św.

Cecyłji. W każdym razie istnienie

św. Cecylji jest pewne; świadczą o

tem najdawniejsze kalendarze i

Martyrologja, wzmianka o Niej w

kanonie Mszy świętej i odkrycia w

katakumbach rzymskich. i

Kult tej świętej wzrastał szyb”
ko. W Rzymie zbudowano w wie-
ku V wspaniałą bazylikę, w innych

miastach wznoszono piękne kościo

ły pod wezwaniem św. Cecylji.

Malarze i rzeźbiarze brali za te-

mat do swoich prac życie świętej i

Jej postać. Sławny jest obraz Ra-
faela, przedstawiający św. Cecylję |

w otoczeniu świętych: Pawła, Ja"

na, Augustyna i Magdaleny; św.

Cecylja wzrok swój podnosi ku nie

bu, tam gdzie z ust chórów aniel-

skich rozbrzmiewa hymn na cześć

Najwyższego. Kompozytorowie

najrozmaitszych epok tworzyli

dzieła muzyczne, poświęcając je,

lub opiewając w nich życie swojej

patronki. Dla przykładu przytoczę

oratorjum „Święta Cecylja“ na

głosy solowe i chór mieszany

Wiltbergera; „Hymn do św. Ce-

cylji Greisbachera; „Hymn“ Gou-
noda i wiele innych.

W dniu święta patronki muzy”

ki odbywają się uroczyste nabo-

żeństwa i obchody, które wypeł-
niają utwory opiewające życiei

czyny Patronki. W Polsce kult św.
Cecylji nie jest wielki, społeczeń-

stwo nasze mało interesuje się mu-

zyką kościelną. W, Wilnie mamy

rok rocznie tego rodzaju święto,

organizowane przez chėr „Echo“.

Rola pielęgnowania uroczystości
- św. Cecylji musi być obowiązkiem

zespołów chóralnych, a w szcze”

gólności obowiązek ten przypada

chórom stojącym na wysokim po”
ziomie artystycznym.

Oby nasze zespoły chóralne

pamiętały o dniu swej patronki i

dzień ten należycie czciły, a pieśń,

rozbrzmiewająca pod patronatem

łw. Cecylji, niechaj płynie i pobu-

dza inne serca ku chwale świętej.
W. K. (jun).

le dopiero połowa) przy wszelkich
kompresjach i t. d. jest codzienie
około t miljona zł. niedoboru, co
w trzech latach da przeszło 1 mil-
jard niedoboru.

Główne ustępy wywodów prof.
Krzyżanowskiego brzmią:
— Rachunki budżetowe są je-

no połowicznem oświetleniem rze-
czywistości skarbowej. Obok do”
chodów i wydatków budżetowych
istnieją dochody i wydatki poza-
budżetowe czyli kasowe. Całość
gospodarki skarbowej można osą-
dzić jedynie biorąc pod uwagę je”
dno i drugie.

Rząd ogłasza zestawienia mie-
sięcznych dochodów i wydatków
budżetowych w ciągu kilkunastu
dni po upływie każdego miesiąca,
ale jest znacznie wstrzemięźliw-
szym, gdy chodzi o rachunki poza-
budżetowe. W zasadzie do budże-
tu wpisuje się pieniężne dochody
i wydatki ostateczne w przeciwsta
wieniu do tymczasowych, zaksią-
żkowanych poza budżetem. Do-
chodem tymczasowym jest wpływ
pieniężny do Kasy państwowej,
który pociąga za sobą obowiązek
zwrotu tej kwoty przez państwo

(np. kaucje), wydatkiem tymczaso-

wym jest wypłata, która rodzi zo”
bowiązania jej zwrotu skarbowi.

* Gdyby zasada zaliczania do do
chodów i wydatków pozabudżeto-
wych jedynie obrotów tymczaso-
wych była ściśle przestrzegana, ra”
chunki byłyby bardziej przejrzyste
Nadwyżki i niedobory budżetowe
nie stanowią dochodu względnie
rozchodu następnego okresu bud-
żetowego. Nadwyżki zasilają go”
spodarkę pozabudżetową, która do
starcza kwot pieniężnych, niezbę-
dnych dla wypłaty niedoborów
budżetowych. Część gospodarki
pozabudżetowej stanowią także li-
czne odrębne fundusze. Jest ich
przeszło 50. Dochodem wielu z
nich są specjalne podatki lub o-
płaty.

Właściwe znaczenie cyfr bud-
żetowych dopiero wtedy występu
je na jaw, gdy się zestawi z gospo”
darką pozabudżetową. Zdarza się,
że zyski, które przedsiębiorstwa
państwowe (np. koleje) wpłacają
do skarbu i które figurują jako do”
chody budżetowe, są dochodami
pozornemi, bo równocześnie te sa-
me przedsiębiorstwa otrzymują za-
liczki z zapasów kasowych, wyka-
zane w wydatkach pozabudżeto-
wych. Zmniejszenie rozchodów bu
dżetowych w porównaiu z daw-
niejszemi jest w gruncie rzeczy
pozorne, jeśli polega tylko na prze
rzuceniu wydatków z budżetu do
ksiąg rachunkowych pozabudżeto-
wych, czy też jeśli równocześnie
uskutecznia się nowe wydatki po-
zabudżetowe. Pierwsza z tych
dwóch metod postępowania jest
w ostatnich miesiącach często pra-
ktykowana. Dość przypomnieć
fundusz drogowy, fundusz dla bez-
robotnych i fundusze szkolne. We
wszystkich tych wypadkach oso-
bne względnie opłaty stanowią do-
chody funduszów.

Jeszcze jedną pozorną oszczę”
dnością jest zarachowywanie ceł
w budżecie netto, co polega na po
mniejszeniu dóchodu z cel o kwo-
ty wypłacane tytułem zwrotu ceł,
zawierającego w sobie niejedno-
krotnie premję eksportową. Tym
sposobem dochody, a zarazem wy”
datki budżetowe są niższe od rze-
czywistych o kilkadziesiąt miljo-
nów rocznie. Oszczędnością po”
zorną i niewybredną jest także
zwrot zaległości za zakupione to*
wary i usługi. Wszystkie należy-
tości z tego tytułu nie mogą być
odrazu wyrównane. To też istnie-
nie tego rodzaju zaległości w ad-
ministrcji państwowej jest nieuni-
knione, ale zjawiskiem wybitnie
ujemnem jest ich silny wzrost w
ostatnich miesiącach.

Rzeczywista suma dochodów
i wydatków państwa jest niezna-
na, gdyby zaś zmiany stanu zapa-
sów kasowych państwa były dokła
dnie obliczane i ogłaszane, byliby-
śmy przynajmniej w stanie ściśle
określić różnicę dochodów i wy:
datków w danym czasie.

Rozpocządzalnym każdej chwi-
li istotnie płynnym zapasem kaso-
wym, rządu są: gotówka w kasach
państwowych, kwoty, złożone
przez rząd w. Pocztowej Kasie
Oszczędności (P. K. O.) i w Banku
Polskim. Olbrzymie sumy, powie”
rzone Bankowi Gospodarstwa Kra-
jowego i Bankowi Rolnemu, są
wkładem zamrożonym, długoter*
minowym. Gotówka w kasach pań
stwowych i rachunek bieżący w
P. K. O. są zaraz po pierwszym
każdego miesiąca niemal równe ze
ru. W ciągu miesiąca wzrastają,
ale pod koniec nie osiągają nawet
kwoty jednomiesięcznych pobo-
rów. Właściwym zapasem kaso-
wym rządu był rachunek bieżący
w Banku Polskim, który spadł z
kwoty około 300 miljonów z po-
czątkiem roku 1929 do kilkuset
tysięcy w sierpniu b. r., przyczem
w międzyczasie dług rządu, zacią”
śnięty w Banku Polskim, wzrósł z
zera do 90 miljonów. Już ta okoli-
czność sama przez się świadczy
wyraźnie o istnieniu znacznych nie
doborów w ostatnich trzech la-

SZKICE | OBRAZKI.
BIURO MELDUNKOWE.

Chciałbym bardzo poznać tego mi-

łego człowieka, który wymyślił t. z. urząd

meldunkowy. Nie dla tego, Boże broń, by

mu jaką krzywdę wyrządzić, ale dla tego,

by go prosić, aby zechciał osobiście za-
łatwić kilka meldunków na ulicy Koń-

skiej.

Kara za chybiony pomysł byłaby

tak okropną, że swawolne pacholę o nie-

dorzecznych pomysłach skonałoby w mę-

kach okropnych.

Przedewszystkiem kartki:

A na nich pytania nie tylko niedy-

skretne, ale i niedorzeczne. Gdy źle się

wypełni i pośle z taką kartką dozorcę

domu, traci cały dzień, ponieważ:

Dwie godziny czeka w okienku Nr. 7,

do którego jest w kolejce 137 osób.

O godzinie 2.20 po południu dostaje

się do okienka, gdzie dowiaduje się, że

najpierw trzeba coś tam zrobić w okien-

ku Nr. 6.

Przy okienku Nr. 6 jest jeszcze 42 in-
teresantów, więc wogóle niema na co

czekać, bo tylko do 3-ej otwarte.

Następnego dnia o godzinie 2-giej

(czekał od ósmej) dochodzi do okienka.

Pokazuje kartki,

—To nie tu, to w okienku Nr. 4.

— Kiedy mnie ten pan z 7-go powie-

dział, że tu.

— To powiedz pan mu, że on się nie

zna!

Dozorcy się robi wesoło, bo do okien

ka 4-go stoi tylko 16 osób... O trzeciej

już ma załatwione wszystko i może mel-

dować. Ale o trzeciej biuro się zamyka.

Następnego dnia w południe dostaje

się do okienka.

— Tu nie wszystko wypisane!

— Lekator coś tam pisał.

— W. rubryce 15-ej na zapytanie

„Czy babcia Pana (ni) ma świadectwo

szczepienia ospy? — brak odpowiedzi.

Znacie babkę tego lokatora?

— Nijakiej babki tam niema.

— Ja na to nic nie poradzę. Trzeba
uzupełnić!

Znam osobiście jednego bardzo mi-

łego stróża, który w tych dniach będzie
obchodził złote gody chodzenia na Koń-
ską do urzędu, by zameldować jednego

gościa. t

Lokator ten ma 81 lat, a urząd go

nie chce zameldować, ponieważ niema

zaświadczenia od władzy wojskowej, czy

odbył w tym roku ćwiczenia w balonach

na uwięzi, oraz niewytłomaczoną jest do-

statecznie rubryka „Czy żonaty? o ile

nie — to dla czego?!*

Samemu pójść do biura, to znaczy:

narazić się na zwymyślanie jakichś sza-

nownych niewiast, które do takiego w

kołnierzyku i kapeluszu z wielką niechę-

cią cię odnoszą, albo zachorować na za-

czadzenie (tam zawsze czemś okropnie

czuć), albo wreszcie nic nie załatwić...

Ale trudno, ludzie ludziom nie wierzą

i chcą koniecznie wszystko o swych bli-

źnich wiedzieć, a urzędnicy też muszą

mieć jakieś zajęcie.
_M. Junosza.

tach, Obecnie zapasy kasowe rzą-

du są niemal zupełnie wyczerpa”

ne...
Z dniem 1-ym lipca 1926 roku

rozpoczyna się trzydziestotrzech-

miesięczny okres korzystnej kon-

junktury gospodarczej, wielkich
wpływów podatkowych i nadwy*

żek budżetowych, który kończy
się z dniem 31 marca 1929 ro-
ku. W tym czasie nadwyżki budże

towe wzrosły o tę sumę, nadto o

kwoty zaciągniętych pożyczek, nie
uwidocznione w dochodach budże-
towych. W październiku 1927 ro-
ku rząd otrzymał pożyczkę stabili-
zacyjną, największą z dotychczas
uzyskanych. Z tego tytułu powię-
kszyły się zapasy kasowe 0 560
miljonów. Jeszcze inne źródła za”
silały w tych dobrych czasach га-
pasy kasowe. Ówczesne rozporzą-
dzalne fundusze pozabudżetowe

oceniam na przeszło 1.200 miljo-

nów zł.

Co się z niemi stało?
Zużyte zostały przedewszyst-

kiem za pośrednictwem banków
państwowych: Banku Gospodarst-
wa Krajowego i Banku Rolnego.
Począwszy od r. 1924 (pożyczka
Dillona), banki państwowe otrzy”
mały stopniowo około półtora mil-
jarda zł. Bank Gospodarstwa Kra-
jowego mniejwięcej 800, Bank Rol-
ny 700 milj. zł. Dużo pieniędzy jest.
zamrożonych _'w przedsiębior”
stwach państwowych. Tym sposo”
bem nadwyżki budżetowe lat tłu-
stych tylko w drobnej mierze mo-
gły przyczynić się do pokrycia nie
doborów lat chudych.

Rok budżetowy 1929/30, obej-
mujący czas od 1. IV. 1929 do 21.
LIL. 1930, z uwzględnieniem wydat-
ków okresu ulgowego, uskutecznio

`

nych z upoważnień wydatkowania.
na tenże rok udzielonych, wyka-
zał jeszcze drobną, kilkumiljonową
nadwyżkę. Późniejsze wykazy bud
żetowe 'są wyraźnie deficytowe.
Niedobór budżetowy następnych
29 miesięcy (od 1. IV. 1930 do 31.
VIII. 1932) wyniosł 341 miljonów
złotych.

(Tu następuje dokładne obli-
czenie). Г

Nie da się jednak zaprzeczyć,
że mimo uszczuplenia poborów u-
rzędników i robotników zatrudnio|
nych w służbie państwowej, mimo
obniżenia innych wydatków, nie-
dobór codzienny skutkiem silnego
spadku dochodów utrzymuje się od
30-u miesięcy na poziomie mniej-
więcej 1 miljona zł, 2
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Praca nad zabezpieczeniem za-

grożonego portyku Bazyliki Wileń
skiej posuwa się naprzód.

W. tych dniach zakończone zo-

stały roboly nad ustawieniem stem

plowania, które ma zabezpieczyć

portyk podczas przeprowadzenia

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Najpierw chmurno i mglisto.

Potem pochmurno z możliwością

drobnych opadów. Po nocnych

przymrozkach, zwłaszcza w gó-

rach, dniem temperatura kilka

stopni powyżej zera. Słabe wia-

try z kierunków południowych.

SPRAWY MIEJSKIE,

— Plany rozbudowy elektrow-

ni. Na dzień 25 bm. zwołane zo-

stało posiedzenie radzieckiej Ko”

misji Technicznej. Tematem narad

będzie sprawa, której rozwiąza”

nie oddawna już absorbuje Magist-

rat wileński. Chodzi mianowicie

o elektrownię miejską. Jak wiado

mo, obecna elektrownia nie jest

jeszcze w zupełeności dostowaną

do zaspakajania potrzeb miasta. Ww

związku z tem powstały trzy pro”

jekty: 1) budowy elektrowni wod”

nej t. zw. hydroelektrowni, 2) elek-

trowni posiłkującej się torfem, o-

raz 3) dalszej rozbudowy obecnie

już istniejącej. Ta ostatnia koncep

cja, jest zdaje się wyrazem poglą-

dów Magistratu.

Rzecz oczywista, że kazdy z

tych projektów, a zwłaszcza dwa

pierwsze, wymagają ogromnego na

kładu kosztów przy ich realizacji.

Przy obecnej sytuacji finansowej

miasta i nienotowanej dotychczas

kompresji budżetów sfinasowanie

tak kosztownego przedsięwzięcia

wydaje się mocno problematyczne.

Magistrat jednak podobno liczy na

zainteresowanie swemi inwestycja

mi kapitału zagranicznego i zacią-

śnięcie długoterminowej pożyczki.

W tym szczęśliwym wypadku pla”

ny te oczywiście. miałyby szanse

rozwiązania po myśli Magistratu.

Z MIASTA.

— O potanienie elektrycznoś-

ci. Delegacja nowopowstałego Ko

mitetu do walki z nadmierną ceną

prądu elektrycznego zapowiedzia-

la w najbližszych dniach interwen“

cję u dyrektora elektrowni miej”

skiej inż. Glatmana.
Jak się dowiadujemy, delega-

cja opracowała obszerny memor”

jał, który złoży Magistratowi. Me-

morjał ten będzie przedmiotem ob-

rad jednego znajbliższych posie”

dzeń naszych władz miejskich.

SPRAWY WOJSKOWE.

— Dodatkowa komisja po

borowa. We środę, dnia 23 li-

stopada w lokalu przy ulicy

Bazyljańskiej 2 odbędzie się do-

datkowe posiedzenie komisji po-
bo i.

"ow" SPRAWY KOLEJOWE.
— Zjazd dyrektorów kolel

państwowych. W dniu dzisej
Szym wyjeżdża do Warszawy dy”

tektor P. K. P. w Wilnie inż. K.

Falkowaki celem wzięcia udziału

Ww zjeździe dyrektorów wszyst-

kich dyreksyj kolejowyśh całej

Polski, Nieobecnego dyrektora za”

stępować będzie wice-dyrektor
Inż. St. Mazurowski.

ŻYCIE AKADEMICKIE.
— Zarząd Sodalicji Marjań-

Skieį Akademików О. 5. B za-

Wiadamia członków, że dn. 23 b.

m. o godz. 19 w lokalu Sodalicji

(ul. Wielka 64) odbędzie się ze-
branie koleżeńskie z urozmaico-
hym programem. Goście m'le

Widziani. 3

— Chór Akademicki. Dnia

18 b, m. walne zebranie Chóru

Rkademickiego U. S. B wybrała
Nowy zarząd na rok akad. 1932-33

W następującym składzie: prezes

kol. N. Ostrowska, wicepr.. kol.

W. Olszewski skarbnik kol M. Ko-

walewska, bibljotekarz kol. W.

Szulc, sekretarz | kol. H Miller,

sekretarz I! kol. W. Frania.
Próby odbywają slę nadal w

poniedziałki i piątki w Ognisku

ud 20 do 22 godz. Tamże przyj-

muje się zapisy nowych czlon-

ów.
— Odczyt o Żyrardowie p.

Wacława Żagórskiego odbędzie
się dnia 25 b. m. o godz. 19-tej

W Sali Śnindeckich U. S. B. Do-
chód przeznacza się na niezamo-

żną młodzież akademicką.
SPRAWY SZKOLNE.

— T-wo pedagogiczne „Pro-

mień* komunikuje, iż prócz pro-
Wadzonej szkoły powszechnej i

przedszkola, których lokal został

W niedzielę poświęcony, zamierza

W najbliższej przyszłości urucho-

Mmić również i gimnazjum. й

Jednoczešnie zarząd T-wa Wy-

Taża serdeczne podziękowanie f.

»J. Moczulak” za bezinteresowne
udekorowanie sali, w której od:
ywała się podniosła uroczystość

niedzielna. »
ODCZYTY i ZEBRANIA.

— Zebranie Rady Wydziału
Ekonomicznege Wil. T-wa Or-
ganizacyj i Kółek Rolniczych od-

będzie się 28 listopada o g. 6 w.

W sali koto wojewódz-
twą (Magdaleny 2). < 

KRONIKA.
Stan prac nad ratowaniem Bazyliki

Wilenskiei.
pod nim prac wiertniczych i t. d.

Obecnie prowadzone są robo-
ty nad włączaniem pali do gruntu
w południowo - zachodniej stronie
portyku (od placu Katedralnego).

Dotychczas wstawieno 7 pali
żelazo - betonowych.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Terminatorzy nie mogą
składać egzaminów. Zgodnie z art.
155 ustawy przemysłowej każdy
terminator może złożyć egzamin
tylko w tym wypadku o ile dołą-
czy zaświadczenie z ukończenia
szkoły zawodowej lub kursów do-

kształcających. W roku 1930 zno-

welizowano te przepisy w tym sen

sie, że podzielono terminatorów

na dawniejszych i na nowych. Daw

niejsi mogli złożyć egzamin ulgo-

wy, podczas gdy inni, którzy za”

kończyli termin po 26 sierpnia

1930 roku musieli załączać wszel-

kie dokumenty.

Wobec tego, że normalny egza”

min terminatorski jest kosztowny,

że pozatem brak szkół zawodo-

wych uniemożliwiał  terminato“

rom zakończenie studjów wynikły

trudności pierwszorzędnej natury.

W tej sprawie Rada Izb Rze”

mieślniczych wystąpiła z obszer”

nym memorjałem do ministra o”

świecenia publicznego.

— Obrady Związku handlarzy

mięsnych i wędliniarzy. „W nie”

dzielę wieczorem w lokalu Domu

Chrześcijańsko- Ludowego - odbyło

się walne zgromadzenie członków

Chrześcijańskiego Związku Zawo”

dowego Handlarzy mięsnych i wę”

dliniarzy pod przewodnictwem p.

Władysława Ostrowskiego.

Na wstępie postanowiono za”

kupić roraty, które odbędą się w

dniu 11 grudnia w kościele św. Ka

zimierza.
Poczem poinformowano zebra”

nych, że ostateczny termin zgłasza

nia się do związku w sprawiekart

rzemieślniczych upływa z dniem

26 b. m.

Należy zaznaczyć, że wyso”

wygórowanej tenuty dzierżawnej

za stragany w Hali Miejskiej.

Spraw obniżki tenuty dzierżaw

nej nie jest nową. Od paru już lat

związek zabiega o tą obniżkę, lecz

jak dotychczas bez pozytywnego

rezultatu.
Staraniem „Związku sprawa ta

znalazłaa się na forum Rady Miej”

skiej. Magistrat obiecał opracować

projekt tej obniżki. Upłynął już

dłuższy okres czasu, a obniżki

wciąż niema.

Noleży zaznaczyć, że wyso”

kość tenuty dzierżawnej w Hali

Miejskiej nie była regulowana od
roku 1922.

W lecie bież. roku Związek zło
żył do Magistratu memorjał, w któ
rym domagał się obniżki komorne-
go, zaznaczając jednocześnie, iż
rzeźnicy w oczekiwaniu na obniż-
kę wstrzymują się opłacenia ko-
mornego. Do dnia dzisiejszego nie
opłacali oni komornego.

W tej sprawie postanowiono
wystosować do Magistratu memor
jał, domagając się przeprowadze-
nia żądanej obniżki najpóźniej do
dnia 15 grudnia r. b., ponieważ w
końcu grudnia handlarze będą mu-
sieli podpisać kontrakty dzierżawy
straganów na rok 1933.

Pozatem postanowiono prosić

Magistrat o niedoliczanie odsetek

za zwłokę przy ściąganiu zaległego

komornego.

SPRAWY ROBOTNICZE,
— Zebrenie mechaników,

ślusarzy | palaczy. W lokalu
Centreli Chrześcjańskich Zw'ąz-
ków Zawodowych przy ul. Metro:
politalnej 1 odbyło się onegdaj
walne zebranie członków Chrześ-
cijańskiego Związku Zawodowegó
mechaników, ślusarzy i palaczy.

Po odczytaniu i zatwierdzeniu
porządku dziennego wybrżno no-

wy zarząd w składzie: pp. Zukow-
skiego, Lewandowskiego, Moczul-
skiego, Wieżenkiewicza, Suboto-
wicza, Cyranowskiego i Milew-
skiego.
W końcu walne zebranie po-

leciło nowoobranemu zarządowi

zwrócić się do poszczególnych
instytucyj i fabryk, potrzebują

cych mechaników i pelaczy, Z
prośbą o przyjmowanie do pracy
członków związku.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Środa literacka poświęcona

Wyspiańskiemu. 172-ga Środa w

Związku Literatów w dniu jutrzej-

szym poświęcona będzie uczcze-

niu 25-lecia zgonu St. Wyspiańskie

go. Na wstępie przemówi prof.

ŚŁ. Cywiński na temat „Wyspiań
skiego walka z Polską — oPol-

skę”. Drugą pogadankę wygłosi

prof. Stefan Srebrny, oświetlając

problemy inscenizacyjne drama"
tów Wyspiańskiego.

Drugą część wieczoru wypeł-

nią recytacje Artystów Teatrów
Miejskich pp. Jadwigi Żmijewskiej,

Jadwigi Braunówny, Alfreda Szy”
mańskiego i Jerzego Ronarda Bu-

jańskiego. Początek o godz.

20,30.

DŁIANNIE MIDERSEI

RESTAURACJA

"M.

0
N
JA»

MICKIEWICZA 26 11.
TELEF. 5-83.

 

POLECA:

Bawi:

ZNIŻYŁA CENY, restawająj bez kabaretu.

DOBOROWY PROGRAM KABARETOWY,
urozmaicony DANCINGIEM Towarzyskim.

s Lokal czynny od godz. 8-ej wiecz. do 5-ej rano.

Wykrycie talnego klubu gry hazardowejPowrót lotników polskich
ŚWIĘCIANY. (Pat). W dniu 21

bm. o godzinie 14 do Łyngmian na
strażnicę KOP został przywiezio-
ny przez dwóch oficerów straży
litewskiej kapitan-pilot Pokorny
Władysław, jeden z członków za”
łogi polskiego samolotu, który w

ostatnich dniach lądował przymu*
sowo na terytorjum Litwy.

Drugi członek załogi samolotu
polskiego — podoficer — wysła-
ny został wraz z aparatem koleją
z Ucian przez Dynebur$ do Pol-
ski.

— Na Zjazd literatów do Kra-
kowa, mający się odbyć 26 — 28
bm. w związku z obchodem ku
czci Wyspiańskiego, Wileński
Związek Literatów wydelegował
oficjalnie pp.: Witolda Hulewicza,
Tadeusza Łopalewskiego i dr. Wa-
lerjana Charkiewicza. Pozatem u-
czestniczyć będą w zjeździe nastę
pujący członkowie Zw. Literatów
w Wilnie: Kazimierz Leczycki,
prof. Mieczysław Limanowski i
Jerzy Ostrowski. Delegaci złożą
na grobie Poety na Skałce wienięc
z palm wileńskich.

— Wileńskie Towarzystwo Le-
karskie. XXX. posiedzenie nau-
kowe odbędzie się we środę o

godz. 20-ej w sali własnej przy ul.

Zamkowej nr. 24 z nast. porząd-

kiem dziennym: 1) Odczytanie pro

tokułu ostatniego posiedzenia. 2)

Doc. dr. Stefan Bagiński: „Stęże-

nie jonów wodorowych* (istota o-

raz zastosowanie w biologji). 3) dr.
Jan Klukowski: „Zagadnienie kwa
su mlekowego w świetle badań do-
świadczalnych”.

Z ŻYCIA ROSYJSKIEGO.
—Stara Cerkiew znowu dzia-

ła, Od dłuższego czasu tak zwana
„Stara Cerkiew* b. senatora Bo-
$danowicza była nie czynna, po”
nieważ proboszcz tej cerkwi du-
chowny Jakóbowicz porzucił zwą
parafję i wyjechał z Wilna. Po wy-
jeździe duchownego Jakóbowicza
przewódcy „Starej Cerkwi” poszu
kiwali wśród duchowieństwa pra*
wosławnego nowego proboszcza,
lecz żaden duchowny nie chciał
stać się proboszczem. Wobec tego
b. senator Bogdanowicz rozpoczął
poszukiwanie duchownego wśród
emigracji rosyjskiej.

Obecnie przybył do Wilna du-
chowny Gołod, który pracował
przez kilka lat we Francji pod ju
rysdykcją cerkiewną arcybiskupa
Włodzimierza we Francji, Arcybi-
skup Włodzimierz należy do za-
ciętych wrogów Polski i za swą
agitację antypaństwową w r. 1923
był wydalony z granic Polski.

RÓŻNE.
— Z Kasy Chorych. Dyrekcja .

Fiuro Kasy Chorych w Wilnie (ul.
Magdaleny 4) we czwartek dnia
24 listopada b. r. będą nieczynne z
powodu zmiany lokalu. Od dnia
25 b. m. Dyrekcja i Biuro Kasy bę-
dą czynne normalnie"w nowym lo-
kalu przy ul. Zawalnej 6.

— Serdeczne Podziękowanie składa
Pani Jadwidze Kalkstejnowej za zebrane
50 zł. i ofiarowane IV. oddziałowi—Tow.
Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Teatr |! muzyka.
— Teatr Wielki Pohulanka. Pierw-

szy koncert oratoryjny Wileńskiego chó-

ru „Echo“ odbędzie się w dniu święta

patronki muzyki, i śpiewu św. Cecylji,
które przypada na wtorek 22. bm. w Te-

atrze na Pohulance o godz. 8-ej w. Wy-

konane zostaną: 1) Oratorjum A. Wilt-

bergera „Św. Cecylja“, 2) Oratorjum Dwo

rzaka „Stabat Mater" pod dyrekcjąprof.

Kalinowskiego. Ponadto biorą udział pp.

Hendrichówna, Narkowiczowa, Artimien-
ko, prof. Ludwig, prof. Józefowicz i p.

Weinberg. Е
— „Žbyt prawdziwe aby bylo do-

bre“ znakomita sztuka B. Shaw'a grana

będzie w Teatrze na Pohulance we śro-

dę, czwartek i piątek o godz. S-ej w.
— Teatr muzyczny „Lutnia*, — Pre-

mjera „Szaleństwa Coletty*. Dziś о &

8 m. 15 premjera operetki Stolza „Sza-
leństwa Coletty“. Rolę tytułową odtwa-

rza urocza artystka M. Gabrielli. Reży-

seruje M. Tatrzański. Dalszą obsadę two-

rzą: Halmirska, Dembowski, Detkowski,
Szczawiński, Pospiełowski, Skolimowski

i Tatrzański. Tańce układu Morawskie-

go odtworzą R. Górecka, Morawski oraz

zespół baletowy. Kapelmistrz M. Ko-

chanowski. Koncertmistrz Kantorowicz.

Dekoracje Hawryłkiewicza. — Zaznaczyć

należy, że prócz efektownych produkcji
baletowych, operetka ta została urozma-
jcona barwnemi wkładkami rewjowemi.
Bilety już są do nabycia w kasie zama-
wiań. Zniżki akademickie ważne.

Środa po raz drugi „Szaleństwa Co-
letty“.
— Stały Teatr Objazdowy Teatrėw

Miejskich Z. A. S. P. w Wilnie zakończa

dzisiaj drugie artystyczne tournee w Piń-

sku pogodną, pełną humoru komedją -

farsą „Roxy”, która cieszyła się wszę-
dzie ogromnem powodzeniem.

 

GODZ ZORKKĆTIBOWWERE RZA 0WBA"WIO WOTA

KUPON ZNIŻKI 25'/,
dla czytelników

„DZ ENNIKA WILEŃSKIEGO"

na dzień 23.X1 środai czwartek 24 XI.
b. r. na przedstawienie

„ZBYT PRAWDZIWE,
| ABY BYŁO NE

B. Shaw'a.
TITZW

Latrniniaj pracownika Polaka,
Sekcja Pracy. (Metropolitalna 1, Il-gie
piętro, pokój Nr.4) wskaże cl dobre

go I sumiennego pracownika.

Sp. Wład. Lithiarewiu.
W dniu dzisiejszym odbędzie

się na Rossie pogrzeb zasłużonego
syna naszej ziemi, ś. p. Władysła*
wa Lichtarowicza.
W jego osobie straciliśmy za*

cnego obywatela. Lichtarowicz
bowiem cały swój majątek oddał
na szkoły polskie w okresie nie-
woli — i życie swe poświęcił tajnej
pracy nauczycielskiej, którą roz-
począł jeszcze jako 15-letni uczeń
rosyjskiego gimnazjum, ryzykując
swe bezpieczeństwo.

Własnym kosztem zakładał
szkoły polskie (elementarne i śred
nie) — walczył o nie za czasów ro-
syjskich, a później w czasie oku-
pacji niemieckiej i, mimo prześla” *
dowań, twardo stał na straży wy”
chowania i oświaty polskiej.

Był on nieskazitelnym człowie
kiem, szlachetnym patrjotą i uro-
dzonym pedagogiem. Mimo zasz-
czytów, których ongiś dostępował
i mimo ogromnej miedzy, którą po-
siadał — był zawsze skromny.

Życie jego składało się z bezin-
teresownej, ofiarnej pracy dla do”
bra drugich — a przedewszyst-
kiem dla dobra młodzieży, którą
Lichtarowicz szczerze ukochał i z
ktrą zżył się jak ojciec.

Władysław Lichtarowicz, bę-
dąc synem wsi, umiłował lud kre-
sowy, któremu poświęcił ostatnie
lata swego życia, niestrudzenie
pracując jako prezes Towarzystwa
Popierania Przemysłu Ludowego i
sztuki ludowej w Wńólnie.

Niech Mu się będzie lekka zie-
mia, którą tak głęboko kochał...

$. S.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 22 listopada 1932 r.
11.40: Przegląd prasy. Kom. meteor.

Czas. 15.00: Koncert dla młodzieży (pły-
ty). 15.50: Muzyka kameralna (płyty).
16.00: „Wśród książek”. 16.15: Odczyt dla
nauczycieli. 16.30: Radjowa gazetka rze-
mieślnicza, 16.40: „Akcja bojowa pod
Bezdanami” — odczyt wygł. Wład. Mali-
nowski. 17.00: Koncert symi. 18.00: Mu-
zyka lekka. 19.00: „Parlamentaryzm a
dyktatura * — odczyt litewski. 19.15: „Co
się dzieje w Wilnie?" — pogad. prof. M.
Limanowskiego. 19.30: „Instrumenty przy
szłości” — odczyt. 20.00: Godzina życzeń
(płyty). 21.00: Wiad. sport. 21.05: Kon-
cert. 21.35: Recital śpiewaczy. 22.00:
„Młoda Polska w Monachjum“ — felj.
e Koncert kameralny. 23.00: Muz.
an.

Środa, dnia 25 listopada 1932.
11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.

Czas. 15.00: Muzyka popularna (płyty).
16.00: Audycja dla dzieci. 16.40: Koncert
symfoniczny (płyty). Słowo wstępne
projMichała R, 17.40: „Straty
społeczne z powodu wypadków przy pra-
cy“. 18.00: „BazylikaAa
na!“ — mikrofon wśród pracy nad rato-
waniem Katedry, Rozmowa z kierowni-
kiem robót inż. Wąsowiczem i konserwa-
torem dr. St. Lorentzem. J. E. ks, Biskup
Michalkiewicz, przewodniczący Komitetu
Ratowania Bazyliki, ma głos. Reportaż z
terenu robót. 18.00: Wiadomości bieżące.
18.25: Muzyka lekka. 18.55: Przegląd li-
tewski. 19.10: „Skrzynka pocztowa nr. —
225 = listy. 19.30: Kwadr. liter. (E.
Szemplińska). 19.45: Pras. dzien. radį.
20.00: Recital Kouvalina. 21.00: Wiad.

*° sport. 21.10: Recital Szpinalskiego. 22.00:
22.00: „Na widnokręgu”. 22.15: Audycja
radjowo - filmowa. 22.40: „Długowiecz-
ność ludzka”. 22.55: Kom. meteor. 23.00:
Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Na drogach do Niepodległości.
Dzisiaj o godz. 16,40 p. Władysław

Malinowski w odczycie transmitowanym
z. Warszawy, przypomni audytorjum ra-
djowemu „Akcję bojową pod Bezdana-
mi”, która była końcowym fragmentem
działalności organizacji bojowej PPS., ma
jącej poza sobą cztery lata walk rewo-
lucyjnych, pełnych bohaterstwa. Odczyt
ten będzie wyjątkiem z książki, wydanej
p: powyższym tytułem przez prelegen-
a.

Recital śpiewaczy.

Q godz. 21,35 znana radjosłuchaczom
z płyt gramofonowych śpiewaczka kolora
turowa o europejskim rozgłosie p. Marja
Kurenko, da się poznać bliżej miłośnikom
śpiewu, występując przed mikrofonem z
własnym recitalem, zawierającym ulubio-
ne i popularne arje operowe, między in-
nemi arję z „Fausta”, „Cyrulika Sewil-
skiego' i „Manon”.

 

— Jeszcze w sprawie wy-
łudzenia obligacj! pożyczki bu-
dowlanej. Przed paru dniami
donosilišmy, že do b. admirała

floty rosyjskiej p. H. Cywińskiego
zgłosił się jakiś osobnik, który
przedłożywszy legitymacje Lwow-
skiego Banku Kredytowego wziął
dla skontrołowania nebytą przez
p. Cywińskiego obligację pożyczki
dolarowej. Jak się później oka-
zało osobnik ów był zwykłym
oszustem. Obecnie proszeni je-
steśmy o zaznaczenie, że osobnik
6w T. N, legitymował się w imie-
niu Krakowskiego Banku Kredy-
towego i Współdzielczego, Rynek
Główny 33 a nie lwowskiego, jak
początkowo prasa podała.

 

    
(eny „PÓLOKII” nie są wyższe
od cen innych restauratyj

 

w karty.
W nocy z niedzieli na ponie-

działek w wyniku przeprowadzo*
nych obserwacyj policja śledcza
miasta Wilna przeprowadziła na-
głą rewizję w mieszkaniu pani B.
przy ulicy W. Pohulanka Nr. 27
m. 12, gdzie według uzyskanych
przez policję informacyj mieścił
się potajemny klub gry hazardo-
wej w karty.
W chwili kiedy wywiadowcy

policyjni wkroczyli do mieszkania
p. B., chociaż działo się to późno
w nocy, zastali oni przy stole dość

Bójka w Stowarzysz. studentów żydów.
W piątek wieczorem Stowa-

rzyszenie Studentów żyd. zorgani-
zowało t. zw. żywą gazetę.

Kiedy jeden ze studentów na-
zwiskiem Swierdlin, z odłamu sjo-
nistycznego, odczytywał sprawo-
zdanie z walk Zw. Zawodowych
na terenie Palestyny, na sali roz-
począł się hałas, wszczęty przez
odłam studentów rewizjonistėw,
a kiedy Swierdlin kontynuował od-
czytywanie swej wzmianki, jeden
z rewizjonistów, student Kremer,
dopadł do niego i wyrwał mu
skrypt z ręki.

 

liczne towarzystwo zajęte grą w
karty. Na stole łeżały przed gra*
czami większe sumy pieniędzy, co
świadczy o tem, że gra u p. B.,
zgodnie zresztą z otrzymanemi in-
formacjaami, prowadzona była
na szeroką skalę.
W wyniku niespodziewanej

rewizji spisano protokół przeciw*
ko p. B. oraz 11 graczom, przy”
czem, co jest charakterystyczne,
większość składała się z przed-
stawicielek płci pięknej.

Był to sygnał do walki.
Krzesła fruwały w powietrzu,

walka trwała całe pół godziny,
poczem grupa Swierdlina zamknę-
ła się w sąsiednim pokoju i na-
dal zajęła się żywą gazetą.

Rewizjoniści jednak postano-
wili nie dopuścić do tego, siłą
wylamali drzwi, wdarli się do po-
koju i wznowili walkę.

Część studentów została siłą
usunięta z lokalu, pozostali pręd-
ko zakończyłi tak urozmaicony
wieczór.

Motywy orzeczenia Sądu Najwyższego
w sprawie wyroku na Gorgonową.

Dopiero teraz doszły do wiado-
mości ogółu motywy, które skło*
niły Sąd Najwyższy do uchylenia
wyroku śmierci, wydanego na Gor
gonową. .

M. in. Sąd Najwyższy uznał za

błędne odrzucenie przez sąd okrę-

gowy we Lwowie wniosków obro-
ny o zbadanie aktów sprawy za”
mordowania Józefy Neuwerth, któ
ra to zbrodnia dokonana została w
podobny sposób jak mord na oso-
bie Zarembianki.

Następnie odrzucenie przez sąd
wniosku obrony o zbadanie psy-
chjatryczne Stasia Zaremby Sąd
Najwyższy uznał za nieuzasadnio-
ne. Należało również dopuścić na

świadka niejakiego Józefa Jedwa-
bia, który miał zeznać, że służąca
Zarembów Bronisława Weskerów-
na jest znana z nałogu kłamstwa.

Sąd Najwyższy uznał także za
błędne odrzucenie wskazanej
przez obrońców tezy, że mordu
dokonał przestępca „zawodowy”.
Ten stosunek sądu do hipotezy nie
pozostał bez wpływu na tok ba”
dań i decyzję sędziów przysięgłych

Pozatem Sąd Najwyższy zarzu-
ca sądowi lwowskiemu cały sze-
reg uchybień formalnych.

Ponowna rozprawa Gorgono-
wej odbędzie się, jak wiadomo, w
Krakowie z początkiem roku 1933.

AWAOWWIZORZACBEA RAW)GRE „1DA ROTOWRZENINCAEKERAEGRIBZAETZEŃ ERCZYZYARZZOCIEZG

KRONIKA POLICYJNA.
— Syn aresztowany na skutek

skargi ojca. Wczoraj z polecenia
władz prokuratorskich aresztowa-
ny został we własnym mieszkaniu
urzy ul. Wileńskiej b. aplikant są-
dowy A. Kamieniecki. Areszto-
wanie nastąpiło na skutek skargi
złożonej przez ojca Kamienieckie-
go, który pomawia swego syna o
przywłaszczenie 35 tysięcy złotych
z sumy otrzymanej ze sprzedaży
kamiennicy w Warszawie.

—Złodzieje w mieszkaniu przy Szpi-
talnej 9. Nieznani sprawcy, złamawszy

kłódkę, dostali się do mieszkania Ab-

łasówny Zofji (Szpitalna 9), kradnąc wa-

lizkę z różną bielizną, gotówką oraz inne

drobne rzeczy, łącznej wartości 774 zł.
— Nieostrożny woźnica. Badanow-

ski Lejba (Kijowska 19), powożąc wóz
ciężarowy na ul. Niemieckiej, najechał
na przechodzącą przez jezdnię Ałatkis
Sonię (Wingry 13) oraz Szepulewicz Ber-
tę (Popławska 6). Obie doznały lekkich
obrażeń ciała i udały się same do domu.

WYPADKI
— Nieszczęśliwy wypadek.

W dniu wczorajszym na Górze
Bouffałowej podczas robót ziem-
nych został zasypany przez bryłę
ziemi niejaki Jan Kowalski, ro-
botnik. zam. przy ul. Zėrawiej 4,
który odniósł powaźne uszkodze-
nia ciała. Zawezwane pogotowie
ratunkowe  przewiozło go do
szpitala.

—Nieostrożna jazda szofera, W dn.
20 bm. szofer o nazwisku nieustaloncm
prowadząc taksówkę nr. boczny 101, na
skrzyżowaniu ulic św. Ignacego i Bene-
dyktyńskiej najechał na dorożkę konną,
powożoną przez Radzikowskiego Pawła
(Wiłkomierska 96), łamiąc holoblę i ka-
lecząc konia w przednią prawą nogę. Z
ludzi nikt nie ucierpiał.

 

Nowe pięciozłotówki.
Min. Skarbu otrzymało pierwsze

próbki nowych monet 5-złotowych
które wykonane mają być częścio”
wo w mennicy Warszawskiej, czę”
ściowo zaś na zamówieniew An*
ślji.  Pięciozłotówki srebrne o
zmniejszonym formacie ukażą się
w obiegu w połowie m. grudnia.

Wytworna Pani
używa do swej toalety
wód kwiatowych

największy asortyment zapa-
chów—w flakonach I na wagę

w Firmie

W. CHARYTONOWICZ i $-ka
wiino, Mickiewicza № 7
APTECZNY D -H.

Tel. 9—71.

<cEin Kulturvolk».
W miejscowości Rossdorł pod

Darmsztatem istnieje sekta religij-
na, zwana „gminą syjonską“.
Członkowie tej sekty widzą w in-
nych ludziach opętanych przez
djabła. Zaszedł tam obecnie na-
stępujący wypadek, przypominają
cy praktyki średniowiecza. Mia"
nowicie członkowie sekty obili do
nieprzytomności 19-letnią córkę
wdowy, cierpiącą na padaczkę,
chcąc wypędzić z niej djabła.
Przy ceremonji tej obecna była
matka nieszczęsnej ofiary, która
okazywała pomoc  sekciarzom.

 

Wyjazd Trockiego do Kopenhagi.
Jak wiadomo, Trocki wraz z ro-

dziną, jest teraz w drodze do Ko-
penhagi.

Dookoła tej podróży obiega
wiele sensacyjnych pogłosek, mię*
dzy innemi i ła, że Trocki stara
się o prawo zamieszkania w Fin-
landji, aby być bliżej Rosji w prze-
dedniu możliwych tam rzekomo
przemian.

Socjalistyczny związek studen-
tów duńskich, który zaprosił Troc-
kiego do Kopenhagi dla wygłosze-
nia odczytu, wziął na siebie wszy-
stkie wydatki, związane z podróżą
eksdygnitarza sowieckiego. Od-
czyt w Kopenhadze odbędzie się w
największej sali, która może po-
mieścić przeszło 2000 osób, Ponie-
waż większa część biletów na ten
odczyt została już rozprzedana,
prawdopodobnie zostanie on po-
wtórzony. Czysty zysk z tych od-
czytėw ma być podzielony pomię-
dzy związek studentów, a Trockie-
go.

Naturalnie odczyt w Kopenha-
dze jest tylko pretekstem do pod-

róży Trockiego. Niewątpliwie poza
nim kryją się jakieś głębsze, po”
ważniejsze prawdy.

Korespondent „Daily Express”
w Atenach zdołał zadać Trockie*
mu kilka pytań przez trzecią
osobę. Trocki odpowiedział tylko,
że jest już zdrowy i czuje się znacz
nie lepiej, co się zaś tyczy jego o”
pinji o długotrwałości ustroju bol-
szewickiego w Rosji, nie może jej
wypowiedzieć bez dłuższego na-
mysłu.

Moskiewski korespondent tego
dziennika zwrócił się do sier rzą-
dowych z zapytaniem w sprawie
podróży Trockiego. Odpowiedzia-
no mu, że sowieckie dzienniki rzą”
dowe absolutnie nie interesują się
tą podróżą.

Trocki podróżuje.
MARSYLJA. (Pay. W. dniu

21 bm. w godzinach popołudnio”
wych przybył tu okrętem Trocki.
Z Mhrsylji Trocki udał się samo”
chodem do Lyonu, skąd pocią-
giem ma odjechać do Kopenhagi. 



Z KRAJU.
Strzał rewelwerowy do pociągu.

W dniu wczorajszym między
stacjami Łoszczyce—Brześć Cen-
tralny do pociągu osobowego
Nr. 15 narazie nieujęty sprawca
oddał strzał rewolwerowy. Kula
przebiła okno wagonu pocztowe-

go Nr. 30/160 i utknęła w ścianie
przeciwnej, na szczęście nie wy-
rządzając nikomu szkody.

Powiadomione władze śledcze
zarządziły dochodzenie

 

Z pogranicza.
Pograniczna konferencja polsko-sowiecka.

Koło wsi Witmany koło Ru-
bieżewicz odbyła się polsko-so-
wiecka konferencja graniczna po-
święcona sprawom granicznym.
Na konferencji załatwiono kilka
zatargów granicznych, zwrócono

17 koni należących do włościan
sowieckich, a zbiegłych na teren
polski, wydano dwóch dezerterów
żołnierzy sowieckich oraz uregu-
lowano strefę graniczną między
zaściankami Stanowo a Krynki.

"Z Rosji sowieckiej.
Walka włościan z ustrojem sowieckim.

Na terenie okręgu orszańskie-
go zanotowano szereg wypad-
ków podpaleń i wystąpień prze-
ciwko władzy sowieckiej. Dnia 17
b. m. spalony został kołhoz „Po-
biedonosiec". 18 b. m. „Oktiabr-

skaja Rewolucja”. W tymże dniu
zabity został urzędnik sowieckiej
misji kolektywnej Szczenow. G.P.
(U. dokonała szeregu aresztów na
terenie okręgu orszańskiego.

Wykolejenie się peciągu tewarowo-osobewego.

Przed*kilku dniami pociąg
osobowo-towarowy  zdążający z
Mińska do Niegorełoje w pobliżu
stacji Pryluczki na 40 klm. od

"Z

stacji Kojdanowa uległ katastrofie.
Przewróciło się 8 wagonów z
transportem ryb. Dwóch kolejarzy
jest ciężko rannych.

——

LITWY.
Wykrycie kolportażu odezw przeciw-

państwowych.
W tych dniach policja kryminal-

na litewska wykryła autorów i
kolporterów nielegalnych odezw
przeciwpaństwowych p. n. „Pra-
cujmy i walczmy“, „Precz ze
szpiegami' i t. p. Jak się okazalo,
rozpowszechniali je: J. Bernotas,
A. Kimsa i jezuita o. Łukajtis, któ-
ry po ukończeniu wyższych stu-
djów teologicznych niedawno po-
wrócił z Holandji. 14 b. m. odbyła
się w Aleksocie zbiórka konspira-
torów, lecz czujna policja po oto-
czeniu lokalu dokonała rewizji, w
wyniku której znaleziono u Ber-
notasa 113 egz. przeciwpaństwo-
wych odezw rewolucyjnych p. n.
„Przebudź się, zrozum i stań do
walki”, podpisanych przez sztab
komitetu „Laswe ir Tiesa“ (Wol-
ność i prawda). 15 b. m. zrana do-
konano również rewizji w miesz-
kaniu o. Łukajtisa, u którego zna-
leziono 10 takich ulotek, materja-
ły i narzędzia drukarskie, klisze,

maszynę do pisania „Continental“
oraz powielacz firmy „Romeo“.

J. Bernotas znany jest policji
juž oddawna. W r. 1929 za dzialal-
nošė komunistyczną zostal on ska-
zany przez sąd wojenny (z uwzglę-
dnieniem wszelkich amnestji) na 3
miec. więzienia ciężkich robót, a
jego pomocnicy otrzymali po 8 lat
więzienia. Po opuszczeniu więzie-
nia znów zaczął pracować na ko-
rzyść komunistów, to tež wydalo-
no go do Worń. Po powrocie stam-
tąd Bernotas zaczął współpraco-
wać w organizacjach katolickich,
jak „T-wo trzeźwości, „Federacja
pracy”, Zw. młodzieży katolickiej
i Zw. „Prawasaris', gdzie pełnił
wysokie stanowiska. Wreszcie
Bernotas zajął się również pracą
w Zw. apostolstwa mężczyzn i w
komitecie „Wolności i prawdy”,
którego był kierownikiem, na
czem też został ujęty. (Liet Aid.).

DZIENNIK MILEŃSKI

Proces © popełnienie
169 przestępstw.
Sąd Najwyższy rozpatrywał

sprawę Adama Rawicz-Ołdakow-
skiego, której akta sądowe ważą
640 kilogramów.

Przed czterema laty Adam
Rawicz - Ołdakowski, właściciel
dóbr na Pomorzu, wydzierżawił
swe majątki Romanowi Zajdlowi.
Dobre początkowo stosunki panu-
jące między Ołdakowskim a Zaj-
dlem uległy po pewnym czasie
zmianie. Ołdakowski zażądał od
Zajdla, by zapłacił wystawione
przez siebie weksle. Zajdel odmó-
wił, twierdząc, że weksle, znajdu-
jące się w rękach Ołdakowskiego
są sfałszowane. Między powaśnio-
nymi zaczęły się spory sądowe,
które rychło się przerodziły w
sprawę karną.
W procesach wzięło udział oko-

ło setki świadków. Strony, chcąc
się wzajemnie pogrążyć, oskarżały
się coraz to o nowe zbrodniei
przestępstwa. Wysokošė  po-
wództw cywilnych stale rosła, się-
gając miljonowych sum. Spory
przybrały tak wielkie rozmiary, że
sądy sporządziły specjalne skoro-
widze spraw w celu zorjentowania
się w całości.
W pierwszym stadjum sporów

zwycięstwo przypadło Zajdlowi,
który przeprowadził aresztowanie
Ołdakowskich. Przebywali oni w
więzieniu około roku, Ołdakow-
skiemu zarzucono popełnienie 169
przestępstw.

Poraz pierwszy sprawa odbyła
się w sądzie okręgowym w Toru-
niu. Zeznawało 530 świadków. Sąd
uniewinnił Ołdakowskiego ze 154
przestępstw, skazując go za złoże-
nie fałszywych zeznań i oszustwo
czekowe. Sąd apelacyjny odrzucił
skargę apelacyjną prokuratora i
uznał wymienioną karę za odcier-
pianą. ' У

Tymczasem Zajdel, wychodząc
z sądu strzelił do Ołdakowskiej,
kładąc ją trupem na miejscu. Sąd
uniewinnilgo. Sąd Najwyższy, nie-
rozpatrując merytorycznie sporów
między stronami, uchylił ze wzglę-
dów formalnych wyrok sądu ape-
lacyjnego...

Olbrzymie skrzynie z aktami
powędrowały z powrotem do To-
runia.

Stare tradycje w Nowym Świecie...
Dlaczego obywatele Stanów

Zjednoczonych wybierają elekto-
rów w drugi wtorek listopada? Ci
elektorzy, mający wybrać prezy-
denta, zbierają się w stolicy sta*
nowej dopiero w styczniu. A prezy
dent, wybrany w styczniu, obej-
muje urzędowanie w dniu 4 marca,
bo pierwsza środa w marcu 1789 r.
przewidziana w konstytucji, jako
data inauguracji pierwszego prezy
denta, Jerzego Washingtona, przy”
padała wtedy na ów dzień.

Czyż to nie olbrzymia strata
czasu, owo rozmieszczenie tak od-
ległych od siebie terminów na do-
konanie tylko jednego aktu wybor
czego? Listopad — styczeń — ma"
rzec... Dlaczego właśnie Ameryka”
nie, ceniący czas i umiejący go zu-
żytkować, marnują dla aktu obioru

tyle miesięcy?

Gdy w latach 1787 — 1788 u-
kładano konstytucję dla wyzwolo-
nych trzynastu kolonji płnocno-
amerykańskich, nie było kolei że-
laznych. Nawet statek parowy,

_Po śmierci „żony Stalina.
Druga żona Stalina, dyktatora

sowieckiego, zmarła — jak wiado-
mo — w tajemniczych okoliczno-
ściach. Z powodu tego zgonu Ко-
respondent „„Kurjera Warsz.* do-
nosi z Moskwy:

„Nie wiemy dotychczas, co by-
ło powodem jej śmierci. Prasa so-
wiecka ograniczyła się do zazna-
czenia, że był to zgon nagły. Stało
się to źródłem różnych pogłosek,
wśród których najbardziej upor
czywie powtarzana jest wersja,
według której żona Stalina spożyć
miała zatrutą potrawę, przygoto”
waną dla dyktatora. Szczegóły
tragedji, jaka tej nocy rozegrała się
na Kremlu, pozostają jednak nara-
zie tajemnicą. Nie będziemy więc
snuli na ten temat żadnych przy*
puszczeń.

Natomiast należy zaznaczyć, że
śmierć żony dyktatora urosła do
znaczenia niemal politycznego.
Nietylko  „proletarjat rosyjski”,
lecz również zagraniczne partje
komunistyczne wzięły udział w ża-
łobie „wodza światowego prole-
tarjatu“.

Dzieci wędrowne.
Od czasu do czasu do miast

przychodzą dzieci w wieku lat
10—12, które zupełnie bez wszel-
kiej opieki włóczą się z jednej
miejscowości do drugiej, żyjąc z
jałmużny lub przygodnej kradzie-
ży. W Polsce są to wypadki spora”
dyczne, podczas gdy w Rosji jak
wiadomo, wędrowne dzieci włóczą
się całemi grupami. Tolerowanie
wędrownej dziatwy jest niedopu-

szczalne. Mają być wydane przepi-
sy polecające policji i wogóle
wszelkim obywatelom  zatrzymy-
wać dzieci, pozostające bez opie”
ki, spotykane na drogach lub na-
wet na ulicach miast i miasteczek.
Dzieci takie należy odstawiać do
najbliższych zakładów opiekuń-
czych. W każdym wypadku musi
być przeprowadzone dochodzenie,
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Uli. WIELKA 42. Tel. 5-28.
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Veiko CASINO ||
Wielka 47. tal. 15-41.

 

 

 

Cała Polska się bawili Bawmy sią razemi
Dziś pierwsza

e

DZIŚ. Po raz pierwszy w Wilnie wersja dźwiękowa. Najwspa
nielsze, nieśmiertelne, monumert. ercydzieło Henryka Sienkiewicza
NINGS. Męczarnie Chrześcian.

Iska kemedja sportowa

 

Krwawe rządy Nerona.
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10,15, w sobotę Ini

100 Metrów Miłości 5;

 

KINZYERYR CSTYLOWY»
WIELKA 36.

Bziśl Najnowszy po raz pierwszy w Wilnie dźwię-
kowy erotyczny fllm tylko dla dorosłych

12 akt. Najstraszniejsza belączka zdegenerowanych społeczeństw XX wieku. To pierwszy

erotyczny film w którym role główne krenją Bohater „Trojki” A. Schlettow, Toni у Eych, A. Baserman,
H. Stuwe. Nad program! Najnowsza 100 proc. dźwiękowa komedja-farsa w 6 skt. p. n: „Nóżki na stół”.

dramat miłosny; w

 

(OWY KINO-TEATR įDŽWI

«HOLLYWOOD»

 

Chcesz być zdrowym, i oszczędnym? Tak Н
njour- |: swetry, pul .

=ww 7 e apłąbializną

tylko w polskiej Firmie

„JANUSZEK
„„ Ullca S-to Jańska Nr. 6.
Największy wybór.
—0o Najniższe ceny.

Dziś. Ulubieniec publiczności MAURIEE CHEVALIER
I bohaterka fiimu „Dr. Jekyll i Mr. Heyde* MIRIAM

HOPKINS w arcyfilmie dżwiękowym p. t.
Nad program:

анннее

MAJĄTKOWE ;

PLAC 113 sążźni
przy ul. Tartaki nr. 23
(koło ul. Mickiewicza) do
sprzedania. Cena niska
od 2 do 5-ej po poł., do-
wiedzieć się tamże.

694—2

nęla,

 

  

Dziś! Najnowsza sensacja 1933 dla ekranów polskich! Film óżwiękowy światowej
produkcji całkowicie nakręcony w krajach podbiegunewych Mówiony Po Polsku

Emocjonujący dramat nadludzkich zmagań eskimosów z żywiołami natury w krajach arktycznych. Tempo akcji. Wzru*

szająca treść. Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodz'eży dezwelony. Nad program: komedja w 3 akt.

„Slim pollejantem* ze znanym komikiem Slimem Summerwillem w roli tył oraz greteska rysunkowa „Pietrek apaszem”.

Przepych dewnego o Na

„iiebozpieczeństwa Miłości”

 

ZGUBY

RIOAR ni is,
| RÓŻNE i :

WYŻLICA NIEMIĘCKA
centkowana, łaty i uszy
ciemnobrąz.,
na łapie duża blizna, zgi-

Wabi się „Nelli“,
Znalazca proszony za wy
nagrodzeniem
mič: poczta Radoszkowi-
cze, Janiszewski.

Skradziony kwit lombar
dowy Komunalnej Kasy
Oszczędności m: Wilna
Nr. 3177 na imię Z. Łe-
puszeńskiego unieważnia
się. 4

z ogonem,

zawiado-

700-2

QUO VADIS
ledzielę o godzinie 2.

 

relach
RZELSKA, DYMSZA, TOM, LO- dzenia,

, KALINOWNA. ANKWICZOWNA, CYBULSKI orzz CHoR BANA. Nad program: Urezmaicone dodatki dźwię-
kowe. Bia młedzieży dozwolone. Początek © godz. 4, 6, 8 i 10,15, w dnie Świąt. o godz. Żej. Ceny od 25 gr.

 

 

WESOŁY PORUCZNIK |».
Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4-ej.

 

m. 10.

«l 6 L 0 0»

 

W reli Nere-
na EMIL JAN-

1-szy seańs ceny zniże”

łównych: POGO- Il.

L t: „OSĄDZCIE SA-
1“... Wzruszający de łez

pierwszy statek parowy Roberta
Fultona „Clermont*, pojawił się
na rzece Hudson w New York Ci-
ty dopiero w sierpniu 1807 r.

Olbrzymie terytorjum WyZWO-
lonych kolonij, z których niejedna
była tak wielka, jak Francja i
Niemcy razem, łączyły drogi w bar
dzo złym stanie. Po tych drogach
podróżowano pocztą, wierzchem i
pieszo. A przecież to terytorjum
na zachodzie kończyło się przy
rzece Missisipi bez Nowego Orlea-
nu. Na poiudniu nie miało jeszcze
Florydy, należącej do Hiszpanii.
Była to zaledwie piąta część dzi-
siejszego terytorjum. Młody Benja-
min Franklin w r. 1723 szedł pie-
szo z Bostonu do Philadelphji zgó-
rą miesiąc; gdy umierał w r. 1790,
jako wolny obywatel amerykański
stan komunikacji w młodej repu-
blice był tak samo pierwotny, jak
w latach jego młodości,

Autorzy konstytucji musieli za-
tem przy układaniu terminów gło-
sowania liczyć się z tą powolną i
uciążliwą komunikacją. Trzeba by-
ło przewidzieć, że tygodnie upłyną
zanim wyborcy na elektorów zja-
wią się w śminie, o ile są farmera-
mi, tygodnie, tygodnie zanim za-
wiezie się głosy z śminy do stolicy
stanowej, zanim wybrani elektorzy
otrzymają zawiadomienie o termi-
nie głosowania i zanim się stawią
w stolicy Stanu, tygodnie, zanim
wyniki głosowania elektorów na
prezydenta będą zawiezione do
stolicy Unji, tygodnie, zanim oby-
watel, wybrany prezydentem, o-
trzyma o tem zawiadomienie i ru-
„zy w podróż, w celu objęcia urzę-
dowania.., ы

Konstytucja amerykańska u-
względniła zły stan dróg i koniecz-
ność powolnego podróżowania. A
mimo to zaraz za pierwszym ra-
zem Jerzy Washington, którego
inauguracja miała się odbyć dnia
4-go marca, faktycznie był wybra-
ny dopiero 6-go kwietnia, ponie-
waż elektorzy (byli nimi wtedy
członkowie Kongresu obu izb)
spóźnili się z racji złych dróg, do
Nowego Jorku. A potem, mimo
pośpiechu w podróży Wiashington
zdecydował się drugą część pod-
róży (ze swej rezydencji Mount
Vernon do Philadelphji jechał po-
wozem) odbyć wodą, ponieważ
zły stan dróg dał mu się we znaki.
Inauguracja w New York City od-
była się faktycznie dnia 30 kwiet

Para wyparła konia. Pociągi
parowe przebywają odległość z
Nowego Jorku do Chicago w 20
godzinach... Ale « Amerykanie,
wieczni nowatorzy, szanują posta*
nowienia konstytucji. Dla termi-
nów wyborczych koleje żelazne i
nadal nie istnieją,
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Miebotyk o 120 piętrach,
Architekci amerykańscy doby

obecnej uważają już dzisiaj Book-
tower, najwyższą budowlę świata,
mającą 85 piątr, za sprawę zdystan
sowaną. Architekt Larkin przedło
żył świeżo magistratowi Nowego
Jorku projekt nowego niebotyku,
który rozmiarami swemi znacznie
przewyższy Booktower. Nowy ol-
brzym stanąć ma przy 8 i 9 avenue
w 42 ulicy, a więc w sercu dzielni
cy niebotyków. Budynek ma obej”
mować 120 pięter, będzie zatem o
35 piątr wyższy od Booktower. Ko”
szty obliczone na 52 miljonów dol.
W kołach architektów nowo”

jorskich projekt stał się przedmio”
tem ożywionej dyskusji. Jako ar”
$ument przeciwny wytoczono mo”
ment, że dotychczasowe windy
używane być mogą tylko
do wysokości  5-go _ piętra,
przy wyższej budowli kabel stalo-
wy zerwałby się z powodu własne*
śo ciężaru. Sprawę tę rozwiązuje
Larkin przez założenia nowej win-
dy dla pięter wyższych. Inna spra”
wa jest natury daleko poważniej
szej. Już przy budowie Booktower
zastanawiano się nad tem, czy wła
sny cieżar konstrukcji stalowej nie
ogranicza budowli do pewnej wy”
sokości, której nie wolno przekro*
czyć, Do budowy 120 pięter liczą”
cego niebotyku potrzeba 40.000
tonn stali

Kto wygrał
na loterji.

„WARSZAWA (Pat.) W 4-ym
dniu ciągnienia | Klasy 26 Pol-
skiej Państwowej Loterji Klasowej
główniejsze wygrane padły na
numery: po 2 tysiące zł 9474i
125.995, tysiąc 5 967.

 

^
ШЛП826 IELD A.

AWA (Pat.) 21 XI 1932 r.
Waluty i dewizy:

Beigja 123,70— 24,01 —123,39
Gdańsk 173,30—173,73—172,87.
Hoiandja 358,50—859,40 - 357,60.
Loxdyn29,26—29,23—29,40—29,10.
Nowy York 8,919—8,939—8,899,
Mowy York kabel 8,923—8943 -8,903
Paryż 34,95—35,04—34,86.
Szwajęerja 171,65—172,08—171,22.
Włochy 45,70—45,92—45,48
Berlin w obr. prywatnych 211,95
Tendencjanie jed: elita,

Papiery procentowe:
Inwestycyjna 9—99,25—99.
€/, dolarowa 57,50—58,50—57,50.
4 delarowa 51,50.
T“, stabil. 55,50—56,58—55,75,
10% kelejowa 103.
8% L. Z. B.GK. i B R. obl. EGK 94.
Te same 7%, 83,25.
7% ziemskie dolarewe 49.
8% Warsz. 58,00—57,38.
8'| m. Łodzi 54,00,

Tendencja dla pożyczek mocniejsze,
dla listów utrzymana.

Bank Polski 88,25—88. Tendencj!
przew żri słabsrs, '

Pożyczki polskie w Nowym Yorkui
Dillonowska 59,75—59,:0. Stabilizacyjna
54|,—54,50. Sląska 42",

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków
Towarzystwa Spółdzielczego «Wileńska

Kolonja Kolejowa»

1. Zagajenie i wybór przewodniczącego.

Odczytanie i przyjęcie pretokułu z ostatniego Walnege Zgroma- | 4—

Ill. Zmiana $ 48 statutu.

IV. Zmniejszenie stopy procentowej za zwłokę w regulowaniu prze:
członków zaległych należności. ' е ь i

„ Wolne wnioski.
Wileńska Kolonja Kolejowa.

Dnia 21 listopada 1932 r.

 

Kupuje się najtaniej
watę, watolinę, wszelkie podszewki, jak: saty-

beki, fajdeszyny, podszewkę rękawową,
kieszeniowe ótna krawieckie i t. p.

  
BŁawATNYM TNANIY TANIE

nacz $, CISZEWSKIEGO, "x"

! pokoje Kupno asi arai

MIESZKANIE 5 pok. z 4 Sprzedaż| UKosciaczki 15dm
wygodami do wynajęcia. е '699—2,
W. Pohulanka 22, dow. u Masto wyborowa (švie: |

686-2; žutkle)į po 4,48 klio oraz
——————— Ser litewski kryzysewy 2 domy do sprzedania

46 DO wynsjęcia - pckoje na główki pe 1,86 poleca nowe, murowane, wole
z pianiaem do użytkuna Wł Czerwiński ul. Wileń- ed podatku można poje-
miejscu. Ul. Zawalna 16 ska 42 vis-a vis placu dyńczo ul. Wiwulskiego

668 Orzeszkowej.

dozorcy.
 

26—1. 712- 4

PRACA :

M
robety kuśnierskie
przyjmuję najtaniej
pracewnia
Jeńska. Królewska

TUSSSS

LEKARZE |
RATEBS RMSEANZDOSZYSTKA
Dr.Zełdowicz
CHOR.  WENERYCZNE,

odbędzie się w niedzielę dnia 11 grudnia 1932 r. o godzinie 14-ej w plerw- RNE
szym terminie a w razie braku przewidzianej $ 34 statutu EAKare TEE 2 Sak 2.7,
o godzinie 15-ej w druglm terminie, w domu własnym T-wa w Wileńskiej :

Kolonji Kolejowej, z następującym porządkiem dziennym:
——

D-r Zeldowiczowa
kobiece, WeBETycInó:
dróg mocz, prz. 12—2

6. ul. Mickiewicza 24.
 

| LOKALE

ZE ZYWOROZSZ
LOKAL do wynajęcia na
biuro, skład, pracownię
It. p. ul. Zamkowa 4 w
dziedzińcu, tamże miesz”

kanie. 678—0
ZARZĄD.

WAWAJAAA
KRAWIEC
MĘSKI

zk Sw. Michalski Ni 4 (wejście od ulicy) —
Przyjmuje obstalunki z własnych i powierzonych
meterjałów, oraz mundurki uczniewskie. Wykona*
nie staranne. — Ceny zniżone.

W. NAGRODZKI

212—5
Inteligentna pa*

poszukuje posedy
eci, może na wyjazd
a przychodnią do

dzieci. Adres w Adm.gr3
Mogę być wożną, goń”
cem lub służącą do wszy”
stklego z debrem goto”
waniem, (dobrze piszę |
rachuję) mam referencje
wiek średni, sametna. —
Dowiedzieć się od 4 —6
pp. Św. Michalski. 12 m.

13. Mogę na wyjazd. gr2

 

 

  

chrześci-

3-3

 

H. M. STEPHENSON.

Na najogźszem ©zgórzu.
Nie odważył się rzucić tego listu na pocztę, Bał

się cenzury. Pojechał więc na drugi dzień do Bed-

fordu, dowiedział się, czy matka mieszkała jeszcze

pod dawnym adresem, wsunął list w szparę drzwi i
natychmiast wrócił do Londynu.

Już o trzeciej zeszedł do westybulu, lecz nie cze-

kał całej godziny. Było zaledwie parę minut po wpół

do czwartej, kiedy do hotelu weszła drobna, siwo-
włosa kobieta i rozejrzała się szybko naokoło. Har-

ry nie zmienił się widocznie tak bardzo jak myślał,

albo też oczy matki są przenikliwsze, niż oczy de-

tektywów, bo uśmiechnęła się i podeszła prosto do

niego.
Harry'emu wydało się, że zosta

żem i że jakaś ręka ścisnęła go za serce. Syn był bar-

dziej wzruszony, niż matka. Oparła mu ręce na га-

mionach, pocałowała w czoło i przygładziła włosy.

— Chodźmy gdzie na herbatę — rzekła spo”
kojnie. — Na rozmowę mamy dwanaście dni czasu.

Walters wstał z kanapki, chwiejąc się na nogach.

Nigdy nie przypuszczał, że będzie musiał walczyć ze

ł tknięty parali-

dyjskiego.

mi.

ności umysłu.

łzami. On i łzy.
jak dziecko. Jego, rosłego, silnego żołnierza kana-

Matka wyprowadziła go na ulicę

Upływały dni. Walters wynajął dwie sypialnie i
salonik. Bywali w teatrach i innych miejscah roz-
rywkowych, ale to nie zajmowało im całego czasu.
Harry czytywał matce na głos, a ona robiła na dru-
tach. Tak jak za dawnych szczęśliwych czasów. W
miejscach publicznych mówił dobrze przyswojonym
kanadyjskim akcentem. Będąc sam na sam z mat-
ką — angielskim. е

Wyznał jej ostrożnie całą prawdę o zbrodni, któ-
ra go zgubiła. Dotychczas nie wyznał jej nikomu, Nie
starał się usprawiedliwić. Samoobrona nie wymaga-
ła aż takich ciosów. Mógł się obronić samemi pięścia-

Ale pomimo to nie bił naumyślnie, a tem bar-
dziej z premedytacją. Nienawiść, zrodzona ze żdra-
dzieckiego okrucieństwa Wilsona i wściekłość, roz-
dmuchana przez jego obelgi, pozbawiły go przytom-

Walkę wszczął Wilson, który pierw-
szy porwał ciężki pogrzebacz. Harry powiedział mat-
ce, że byłby jej się wcześniej wyspowiadał, gdyby
mógł. Nie wyznał nikomu, głównie dla tego, że chciał,
aby ona dowiedziała się pierwsza.

Waltersowa nie okazała zdziwienia, tylko ulgę.
Nie przerywała synowi i nie zadawała mu żadnych

pytań. Dotychczas żyła w trwodze, że zabił Wilsona
rozmyślnie, ale pomimo to usprawiedliwiała go w

Ona taka cicha i łagodna, taka nawetgłębi serca.
bezbarwna.

Ani się spostrzegli, jak zasiedli do ostatniego
wspólnego śniadania.

‚ — Gdy dostaniesz urlop następnym razem, dasz
mi znać w ten sam sposób — rzekła matka.

Harry potrząsnął głową.

‚  (— Już więcej go nie dostanę — odparł opano-
„wanym głosem. — Jestem święcie przekonany, że
spotkamy się, ale już nie na tym świecie. Pocóż mie-
libyśmy tego pragnąć? Jak moglibyśmy żyć w ciągłej
trwodze? Czuję, wiem, że mój koniec jest niedaleki.
Nie skarżę się. Przez ostatnie dwa lata żyło mi się
dosyć szczęśliwie. Przyjaciele obronili mnie prze-
ciwko całemu światu. Iluż to ludzi, którzy zaznali
mniej szczęścia niż ja, umarło ze starości.

Milczał chwilę, poczem dodał niemal z wybu-
chem:

dejmuje mi połowę zasługi,

matka.
 

Wydawca: ALBKSANDER ZWIERZYNSKI,

   
 

Prukarai Udkakie, bostawa 1.
Ką

cia.
skiej śmierci.

a tych natura jej

— Zemsta należy do Boga — odparła spokojnie

Vi

Radekio: odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIEC

I zaczął chodzić po pokoju.
Czuła, że w tym jego nastroju nie było co z nim dy”
sputować. Poszli razem na dworzec i Harry wrócił
na front, a ona do Bedfordu.
znajomych nie usprawiedliwiła się ze swego nagłego
wyjazdu, a i potem nie wymyśliła żadnego kłamstwa
o pobycie w Londynie. Odmówiła spokojnie odpo”
wiedzi na pytania ciekawskich i powiedziała tylko;

r ' že zalatwiala interesy.
— I nie żyłem napróżno. Uwolniłem świat od

podłego człowieka. Jeżeli czego żałuję, to tylko te-
go, že nie zakatrupitem go z premedytacją, bo to o-

— Tak, zemsta naležy do Boga, a wymiar spra“
wiedliwošci do paūstwa. Wymierzono mi sprawiedli
wość. Może będę jeszcze musiał odpowiadać przed
Bogiem. Ale i wobec Boga nie pożałuję za swój czyn:
Niema większej zbrodni, niż szantaż. To tak, jakby
związać człowiekowi ręce i wypuszczać z niego krew
kropla po kropli. Wolałbym raczej dosiedzieć kary
w Proncetown, niż być winnym szantażu i uciec. Za*
bicie tego bydlaka było najlepszym czynem mego ży”

Wierzę w to, pomimo, że mam przeczucie bli*

 

  

 

   

 

Matka milczała.

Wobec miejscowych

Postąpiła, bardzo mądrze.

    
 

Racjonalne kłamanie wymaga wielkiej praktyki, a
ona jej nie posiadała, albo też wrodzonych zdolności:

odmówiła.

(C. d. n.) j

mał

 

 


