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UPADEK KANDYDATURY HITLERA.

BERLIN. (Pat). Odpowiedź
prezydenta Hindenburga na me-
morjał Hitlera wręczona została
dziś o godzinie 15. Dokument
podpisał sekretarz sanu von
Meisner. O treści odpowiedzi o*
głoszony został następujący ko-
munikat urzędowy:
W piśmie swem z dnia 23 bm.

Adolf Hitler odmówił wykonania
udzielonego mu zlecenia, ażeby u-
stalił, czy istnieje większość par-
lamentarna dla tworzonego prze-
zeń ewentualnie rządu, proponu-
jąc ze swej strony, aby prezydent
Rzeszy bez zastrzeżeńibez u-
przedniego stwierdzenia, czy
większość w Reichstagu istnieje,
poruczył mu misję iormowania
rządu i obdarzył rząd pełnomoc-
nictwami przysługującemi prezy-
dentowi Rzeszy.

Prezydent Rzeszy tę propo”
zycję odrzucił, gdyż uważa, iż
nie mógłby przyjąć odpowiedzial-
ności wobec narodu niemieckiego
za zdanie przysługujących mu
pełnomocnictw przywódcy partji,
która ustawicznie podkreśla swój
ekskluzywny charakter.

Ponadto prezydent Rzeszy o-
bawiać się musi, że prowadzony

BERLIN. (Pat). Wieczorem
prezydent Reichstagu Goering
przyjął w zastępstwie Hitlera
przedstawicieli prasy niemieckiej
i zagranicznej, którym między in-
nemi oświadczył, że zachodzi du-
że prawdopodobieństwo, że prze-
silenie wywołane zostało w-g
zgóry ułożonego planu, mającego
na celu wykazanie niemożności u-
tworzenia rządu większości parla-
mentarnej.

Tym sposobem chciano uzy-
skać podstawę do rekonstrukcji i
wzmocnienia gabinetu prezydjalne

przez Hitiera gabinet prezydjainy
z natury rzeczy przyjąłby  ior-
mę dyktatury partyjnej, ze wszyst
kiemi towarzyszącemi jej następ”
stwami, mągacemi spowodować
zaostrzenie się przeciwieństw w
ienie narodu niemieckiego, za co
prezydent Rzeszy, wobec złożonej
przez siebie przysięgi i własnego
sumienia, nie mógiby wziąć od-
powiedzialności.

Szczegóły rokowań, prowadzo”
nych w ostatnich dniach wynika”
ją z tekstu korespondencji, która
ogłoszona zostanie w ciągu dzi-

siejszego wieczora.
Niezwłocznie po otrzymaniu

listu Meissnera Hitler wysłał od-
powiedź na piśmie. Treść listu
Hitlera będzie ogłoszona równo-
cześnie z innemi dokumentami.

Z kół politycznych donoszą, że
prezydent Rzeszy jeszcze w ciągu
dzisiejszego wieczora przyjmie
przywódców poszczególnych stron
nictw. W pierwszej linji przyjęci
będą pos. Kaas (centrum), Hin-
denburg (niemiecko - narodowi),
Schaefer (Bawarska partja ludo-
wa) i Dingeldey (niemiecka partja
ludowa).

OŚWIADCZENIE GOERINGA.

go z Papenem, lub nną osobisto-
ścią neutralną na czele.

Zdaniem narodowych  socjali-
stów — twierdzi Goering — zam
knięcie dyskusji między prezyden
tem Rzeszy a Hitlerem nie ozna”
cza jeszcze zerwania wszystkich
mostów, niewiadomo bowiem, co
czas niesie. Niemniej jednak
partja narodowo - socjalistyczna
zwalczać będzie każdy rząd obec-
ny uiormowany z taką samą bez-
względnością, jak to czynił w sto-

sunku do gabinetu Papena.

 

Zaniepokojenie w Berlinie.
BERLIN. Pat. — „Berliner Ta-

geblatt", donosząc z Warszawy o

zawarciu paktu konsultatywnego

pomiędzy Polską a Sowietami,

pisze o zbliżeniu między obu te-
mi krajami. Moskiewski kore-

spondent tego dziennika donosi,
że widoki rychłej ratyfikacji sa-
mego paktu o nieagresji pomię-
dzy Polską a Sowietami, jak rów-
nież umowy pomiędzy Sowietami
a Francją poprawiły się.
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Debata nad mową tronową króla
angielskiego.

Wielka mowa Churchilla

LONDYN. Pat.— Wczoraj wie-

czorem w  lzbie Gmin, w deba-
cie nad mową tronową Winston

Churchill wygłosił obszerne prze
mówienie na temat sytuacji mię-

dzynarodowej.
Mowa wywołała wielkie wra-

żenie, zarówno wśród decydują-

cych kół politycznych angiel-
skich jak i wśród korpusu dyplo-
matycznego, akredytowanego w

Londynie. Mowa Churchilla do-

tyczyła konferencyj międzynaro-

dowych, odbytych w roku obec-

nym i stanowiła naogół bardzo

pesymistyczny obraz sytuacji
międzynarodowej.

Churchill zwłaszcza ostio zaa-

takował konferencję lozańską,

twierdząc, że rozwiązanie lozań-

skie spowodowało duże szkody

i utrudniło załatwienie kwestji

długów wojennych. Przecho-
dząc do kwestji rozbrojenia,

Churchill z największem uznaniem

wyraził się o „taktyce Francji,
podkreślając, że Francja wcale
nie jest w Europie opuszczona

i przemawiając w Genewie nie
jest izolowana. Francja wyobra-
ża cały system państw, w któ-
ry wchodzą Beigja, Polska,
Rumunja, Czechosłowacja I Ju-
gosławja. Wszystkie te pań-

stwa opierają swoje granice
na istniejących traktatach po-

kojowych i wszystkie są uzbro-
jone i zorganizowane celem
obrony swych praw. Z drugiej

strony są Niemcy. Od ukończe-

nia wojny Niemcy wypłaciły
około 1 miljarda funtów szt.
ale w tym samym czasie poży-

czyły około 2 miljardów fun-
tów, za pomocą których spłaciły
swe zobowiązania i wyposażyły

na nowo swoje przedsiębiorstwa.
Ziemie niemieckie zostały

przed terminem ewakuowane.

Obecnie w Lozannie Niemcy zo-
stały zwolnione od wszystkich re-
paracyj. Każde ustępstwo wywo-
ływało nowe żądania, Obecnie

Niemcy ządają, aby zezwolono
im uzbroić się. Ządanie równou-
prawnienia z ich strony nie jest
tylko teoretyczne. Szukają oni
broni, a gdy broń dostaną będą
żądali zwrotu straconych tery-
torjów i kolonij. Ządanie to wstrzą-
snęłoby podstawami innych państw
Poza Niemcami jest jeszcze Rosja,
która jest olbrzymim czynn:kiem
gospodarczym i dyplomatycznym,
Która gwattownie powiększa swą si-
łę zbrojną, posiada nieograniczone
zapasy sił ludzkich i ciąży nad
państwami z nią graniczącemi,

rrancja i jej sojusznicy posiadają
za sobą nietylko wystarczającą si-
łę wojskową, lecz również prawo
międzynarodowe jest po ich stro-
nie. Zanim będziemy wywierali
presję na te państwa, aby osłabiły
swoją ochronę wojskową, od ktė-
rej zależy ich bezpieczeństwo,
usiłując zmienić sytuację zbyt

szybko, możemy doprowadzić do
tego, czego za wszelką cenę prag-

niemy uniknąć. Nie wierzę — o-

świadczył Churchill — aby wojna

wisiała nad nami w Europie. W.
pierwszym rzędzie uiamy sile
armji irancuskiej, po drugie temu

że Rosja jest dzisiaj przeważnie
zajęta na Dalekim Wschodzie,
wreszcie ufamy stanowisku naro-

dów, potępiających wojnę, które

nie wyrażają niezadowolenia z za

wartego osłatnio pokoju. Jesteś-
my zwolennikami idei realnej po:
koju, która prowadzi do trwałej

zgody pomiędzy Niemcami a ich
sąsiadami. Pragnąłbym zapropono-
wać rządowi przyjęcie pewnej za”
sady, mianowicie usunięcie spra”
wiedliwych skar$ zwyciężonych
powinno nastąpić przed rozbroje-
niem zwycięzców. O ilebyśmy się
zgodzili na równouprawnienie

zbrojeń, dopóki te pretensje pozo”
stają nie rozpatrzone, równałoby

się to wyznaczeniu daty nowej

wojny europejskiej.

 

  

 

KAAS i PAPEN NA WiDOWNIL
BERLIN. (Pat). W. dniu 24 b.

m. po południu prezydent Hinden-
burg przyjąż przywódcę centrum
prałata Kaasa.

Treścią rozmowy była sprawa
utworzenia rządu, opartego na
większości parlamentarnej. Kon-
ferencja kontynuowana będzie w
dn. 25 bm.

„Telegraphen Union* donosi,
że na konferencji wczorajszej ze
Schłeicherem, Hitler odmówił po-
parcia gabinetu, na którego czele
stanąlby Schleicher lub dr.Schacht
W obecnych warunkach

podkrešla „Telegraphen Union“
- możliwe jest tylko utworzenie

rządu prezydjalnego, niezależnego
od większości parlamentarnej.

W. ciąśu piątku Hindenburg
zwróci się ponownie do Papena,
powierzając mu utworzenie nowe
śo gabinetu. Skład nowego gabi-
netu Papena musiałby ulec znacz-
nym zmianom.

ini

  

   

IL
 

PRENUMERATA: miesiezzna 4 2ł., z
e

SG6ŁOSZUKIA: xa wierz miim. SES
tskstem (16 lamewe) po 12 gr. nekrsiogi
cyfrowa, ckompiikowane | 5 nastraotaniem

druku me .
    TENS     

    

Cena numeru 2Ū gr.

Nr. 297

JAI

 

  
 

L
)

Przeboj sezonu
to komplecik wełniany (czapka i szal)
w tym kolorze rękawiczki wełniane

ze skiepu FRANCISZKA FRLICZKI
ZAMKOWA 9. — Telefon 6—46.

Konferencja Episkopatu Polskiego.
(Warszawa KAP.) Episkopat

Polski odbywa w pałacu arcybi-
skupa w Wlarszawie konierenoję,
w której biorą udział obaj Księża
Kardynałowie, Arcybiskupi i Bi-
skupi. Księża Biskupi zajęli się
między innemi także sprawą pro-
jektu zmiany ustawy o święceniu
niedzieli. Wiadomość o zamierzo-
nej zmianie, mającej wprowadzić
poważny wyłom do święcenia nie-

dzieli i świąt, wywołała u katoli-
lików silny i usprawiedliwiony
sprzeciw. Episkopat nie omieszkał
wystąpić do Rządu w obronie dni
świętych i spodziewa się, że wrazie
wniesienia takiego projektu do
Sejmu tak posłowie katoliccy jak

prawie dłuqów amerykańskich.
Jak reagują Anglicy?

LONDYN. Pat.—Prasa londyń-
ska inspirowana przez koła zbli-
żone do skarbu, nie traktuje o-
świadczenia jako ostatecznei od-
mowy Stanów Zjednoczonych co
do odroczenia długów.

Nawiązując do zdania Hoove-
ra, że państwa dłużnicze nie po-
dały zupełnie faktów, któreby u=
zasadniały i usprawiedliwiały žą-
danie odroczenia, prasa zapowia-
da nową notę angielską, w któ-
rej tego rodzaju fakty miałyby
być przytoczone. Hoover utrud-
niai Anglji jej argumantację, wy-
kluczając najoczywistszy i naj-
czystszy argument, a mianowicie

zagrożenie całego układu lon-
dyńskiego, podkreślając, że nie
uznaje żadnego związku pomię-
dzy długami a reperacjami.

Szereg dzienników nawołuje
rząd do zapłaty dnia 15 grudnia
95 miljonów dolarów w złocie, a
skrajny „Daily Express“ proponu-
je żeby odrazu przekazać pienią-
dze Anglji i w ten sposób nietyl-
ko zapłacić obecną ratę ale i
szereg późniejszych, natomiast
wymówić natychmiast układ han-
dlowy pomiędzy Anglią i Amery-
ką i nie dopuścić więcej towa-
rów amerykańskich na rynek an-
gielski.

Funt spada,
LONDYN (Pat.) Funt szterling,

który przez cały dzień wczoraj-
szy utrzymywał się na poziomie
3.27—327'/,, pod wieczór, po

Głosy prasy
PARYŻ (Pat.) Prasa francuska

obszernie omawia odmowę Hoo-
vera w sprawie spłaty długów
w dn. 15-grudnia,

„Le Temps“ zaznacza w arty-
kule wstępnym: Twierdzenie Hoo-
vera, że noty państ dłużniczych
nie są poparte żadnemi faktami,
któreby mogły usprawiedliwić
odroczunie spłaty, jest conajmniej
zdumiewające. Nie ulega wątpli-
wości, że wnoski Anglji, Francji
i Bejgji usprawiedliwione są cał-
kowicie międzynarodową sytua-
cją  gospodarczę, wytworzoną
wskutek podjęcia inicjatywy pre-
zydenta Hoovera.

„L'Intransigeant“ ostrzega
przed twlerdzeniem, że Stany
Zjednoczone odmówiły Francji
przedlużenia moratorjum. Tylko
drobna część, t. j. paitją republi-
kańską, uważała za stosowne o-
świadczyć, że dłużnicy europej-
scy muszą płacić w dniu 15 grud-
nia. Partja demokratyczna nato-
miast odrzuna wszelką odpowie-
dzialność za tego rodzaju ząda-
nia.

Inaczej komentuje tężsprawą
„Paris-Sair“, twierdząc, że obaj

ogłoszeniu oświadczenia Hoovera,
spadł raptownie o prawie dwa
punkty, do 3.25,5.

francuskiej.
mężowie staeu Ameryki zgadzają
się co do następujących kwestyj:
1) Rząd amerykański" nie zgadza
Się na kolektywne rokowania ze
wszystkiemi państwami  diużni-
czemi, 2) Jedynem kryterjum,
wed'ug którego możnaby przyz-
nać ulgi jest zdolność płatnicza
każddgo państwa z osobna. 3)
Nie istnieje źaden związek mię-
dzy dłogami wojennemi państw
sojuszniczych wobec Stanów
Zjednoczonych, a odszkodowa-
niami, neleżnemi państwom euro-
pejskim od Rzeszy. Różnica po-
glądów dotyczy jedynie kwestji
ponownego powołania do życia
komłsji dlugów wojennych.

„Paris-Midi” z amerykańskiej
odpowiedzi wyciąga wniosek, że
prezydent Hoover nie uznaje,
zdaje się, ani planu Younga, ani
moratorjum Hoovera, ani kryzysu
światowego. Pismo kończy zapy-
taniem, w jakim celu zwoływano
konferencję gospodarczą, o ile
z drugiej strony podsyca się kry-
zys gospodarczy przez wytworze-
nie chaosu,w międzynarodowych
stosunkach finansowych.

 

Titulescu o rumuńsko - sowieckim
pakcie nieagresji.

BUKARESZT (Pat.) (Fgencja
Rador). Minister spraw zagranicz-
nych Tiłulescu wygłosił wczoraj
w lzbie dłuższe expose w spra-
wie rumuńsko-sowieckiego pzktu
o nieagresji. Zaznaczywszy na
wstępie, jź nikt bardziej od niego
nie jest przekonany o konieczno-
ści dobrych stosunków sąsiedz-
kich i nie pragnie bardziej wzno-
wienia ich przy równoznacznem
poszanowaniu słusznych intere-
sów, minister przedstawił przebieg
rokowań aż do chwili obecnej.
Rząd rumuński stwierdza z ubo-
lewaniem, że jego wysiłki w kie-
runku umożliwienia wznowienia
rokowań nie doprowadziły do
pomyślnych wyników i że nie
ponosi za to żadnej odpowie-
dzialnošci. Dałej Titulescu wyja-
śnił powody, skłaniające kraje
bałtyckie, Polskę i Francję do
podpisania nowego paktu, mimo

należenia tych krajów do paktu
Briand-Kellog. Sytuacja Rumunii
—zaznaczył minister—jest jedna-
kowoż różna. Zreszłą wspomnia-
ne kraje posiadają granice nie-
sporne. Nie może być mowy o
osłabieniu sojuszów Rumunji
W rzeczywistości wznowienie

rokowań przez ministra Valda we
wrześniu 1932 r. stanowilo ostat:
ni dowód dobrej woli Rumunji
wobec jej sprzymierzeńców. Fran
cja i Polska dawały st le zwię-
kszające się dowody solidarności
z Rumunją, informując rząd ru-
muński o swych intencjach i u-
dzielając Rumunji lojalnie swej
pomocy we wszystkich dziedzi-
nach. Oddając hołd F:ancji i
Polsce, Titulescu oświadczył, że
realizacja paktu obu tych państw
z Sowietami jest korzystna dla
Rumunji, ponieważ ich zbliżenie
do ZSRR będzie również z ko:

i katolickie organizacje zabiegać
będą o utrzymanie religijnego cha-
rakteru dni świętych, będących

równocześnie dniami zasłużonego
wypoczynku dla pracującej ludno-
SCI. в

Występ tenora litewskiego
w Warszawie.

Tenor litewski Cyprjan Piotrow-
ski, występujący stale w Kownie,
otrzymał od dyrekcji opery war*
szawskiej zaproszenie na występ
w Warszawie. Piotrowski zapro-
szenie przyjął i przybyć ma do
Warszawy w lutym.

Paderewski na audjencji u Ojca Św.
RZYM. (Pat). Papież przyjął

 

na audjencji Paderewskiego.

O czechoslowacko-polską
współpracę gospodarczą.

Coraz większe zainteresowanie
w dziedzinie gospodarczej.

współpracą połsko - czechosłowacką
Największe pismo czechosłowackie

o zbliżeniu gospodarczem z Polską.

(Korespondencja własna).

Praga, w listopadzie 1932.
Centropress.

Idea najściślejszej wspópracy
śospodarczej pomiędzy Polską, a
Czechosłowacją znajduje w Cze-
chosłowacji coraz to wiłkszy po”
słuch. W ubiegłym tygodniu byli-
śmy świadkami znamiennej mani-
festacji dążeń do współpracy- Pol-
ski i Czechosłowacji w dziedzinie
gospodarczej, urządzonej przez
Młodą Generację czechosłowackiej
narodowej demokracji w Pradze.

Na zgromadzeniu tej organizacji
wygłoszono referat o konieczności
nawiązania ściślejszej współpracy

obu bratnich narodów. |
Sprawie tej poświęca swój ar”

tykuł wstępny najpoczytniejsze pi-

smo czechosłowackie, praska „Na-

rodni Politika“ z dnia 22 bm. Arty-

kul ten jest nadzwyczaj ciekawy,

że nie od rzeczy będzie przytoczyć

go przynajmniej w streszczeniu.

Wskazując na wstępie na be-

zowocność dotychczasowych  eu-

ropejskich konferencyj gospodar”

czych, autor zaznacza, że dla Cze-

chosłowacji kwestja usunięcia tru-

dniości uniemożliwających między

narodowe stosunki handlowe jest

nadzwyczaj poważna, bowiem du-

żo od rozwiązania tej kwestji w

Czechosłowacji zależy.

Z Polską łączy nas długa gra”

nica.

Jest to niemal zrządzenie losu,
że z tem państwem mielibyśmy na-
wiązać jaknajściśliejsze stosunki na
wszystkich wspólnych punktach,
bez względu na przeszkody, jakie
na drodze do tej współpracy będą
wyrastały. Tu mamy szukać wyj:
ścia z trudnośmi, pomijać trudno”
ściprzyszłe i zabrać się do dzieła
bezzwłocznie i bez zbytniego roz-
głosu, abyśmy swym  dobrodusz”
nym „przyjaciołom nie dali spo

sobności do przeszkadzania.

Jaka byłaby to niespodzianka,

gdybyśmy za porozumieniem kie-
rowniczych osobistości obu państw
doszli do współpracy gospodarczej
bez długiego oglądania się na
wszystkie strony i proszenia o u-
przednie pozwolenie. Z chwilą,
gdy rzecz ta dostałaby się w wir
światowej polityki, pojawiłyby się
trudności jedna po drugiej ze
wszystkich stron. Pomyślny wynik

Bank polski z:
przyjmuje do dyskonta weksle

trzymiesięczne.
Dyrekcja Banku Polskiego ro*

zesłała do wszystkich oddziałów
Banku okólnik polecający przyj”
mowanie do dyskonta weksli z ter
minem trzymiesięcznym. -

lesLesPidskDDKANNEESSSA

rzyšcią dla postanowienia Rumu-
nji utrzymania traktatów i granic
zdobytych poświęceniem i bez-
przykładnemi ofiaram!.

Wywiązała się dyskusja w któ-
rej zabierali głos Jerzy Bratianu,
były minister Duca Cuza i inni.
Z debaty wynika, że wśród par-
tyj politycznych panuje jadno-
myślność <co do niemożliwości
sowieckiej formuły paktu o
nieagresji i co do pozostania
Rumunji przy pakcie Briand-Kel-
log.

zabezpieczałoby tylko szybkie po*
stępowanie przy obustronnem prze
świadczeniu o celowości i przy mo*
cńem postanowieniu dojścia do po”
myślnego rozwiązania. Są tu prze-
szkody nie małe, ale dające się
przezwyciężyć. Nie można powie-
dzieć, by gospodarcze stosunki obu
państw byłybyędla unji z Polską
równoległe i zgodne. Nie tak
rzecz się przedstawia. Polska ma
w wielu dziedzinach, a to zwłasz”
cza głównych — bardzo dobrze
rozwinięty przemysł a produkcja
rolniczą przewyższa zapotrzebowa
nie. Ścierałyby się tu obok intere-
sów agrarnych interesy niektórych
gałęzi przemysłowych. O uporząd
dkowaniu interesów różnych galę-
zi przemysłowych dałoby się mó*
wić na podstawie wytworzenia in-
teresów związkowych, mających
na celu uzgodnienie (kontyngento-
wanie) produkcji i stanowienie
cen.

Kowniež interesy rolnicze mo*
żnaby w dostatecznej mierze u-
względniać. Pomiędzy obu państ-
wami pozstałaby granica wewnętrz
na, która miałaby na celu харо-
biegać, aby polskie produkta rol-
nicze nie powodowały dalszej zni*
żki cen na naszą produkcję rolną.

Z drugiej strony czechosłowa”
ckie wyroby przemysłowe, wywo-
żone do Polski, korzystałyby z
eksportowych premij, które dla
nich również elastycznie byłyby
przyznawane, tak, że na polski ry-
nek dostawaiyby się po cenach ko
rzystnie konkurujących z towara-
mi obcemi, ewentualnie mogłyby
w zupełności wyprzeć towary ob"
ce — Polskie opiaty eksportowe z
produktów rolnych siużyłyby dla
wytworzenia tunduszów, z ktorych
wypłacanoby premje wywozowe,

Korzyści wypływające z usku-
tecznienia tej myśli dałyby, się
stwierdzić statystycznemi oblicze”
niami, ale już ogólne badania tej
kwestji wskazuje na wielkie korzy
ści, które dałoby się osiągnąć.

Tyle artykuł „Narodni Politi*

ky“. Jest rzeczywiście pożąda”
nem, aby nad sprawą tą wywiąza*
ła się poważna dyskusja, któraby
wykazała wspólnotę interesów obu
państw i konieczność nawiązania
ścisłej współpracy gospodarczej.

W paszczy iwicy.
W. cyrku warszawskim produ*

kuje się jako poskromiciel lwów
kapitan angielski Proske (znany
zresztą z występów w cyrku Sta”
niewskich w Bydgoszczy), który
wchodzi do klatki z 10 lwami i
wkłada głowę i rękę w ich paszcze
W tych dniach podczas produ*

kcji tego numeru lwica ugryzła
Proskego w szyję i w rękę, tak, iż
Proske tylko całym wysiłkiem wo*
li wydobył głowę z paszczy lwicy.
Miał on tyle jeszcze przytomności
i siły, że wpędził lwy do klatki,
poczem padł zemdlony. Public4-
ność nawet nie zorjentowała się,
że zaszedł tu wypadek.

Omdlałego poskromiciela wy”
niesiono do garderoby, gdzie po
pół godzinie przywrócono go do
przytomności.
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Nasienie Komunistyczne.
Do życia naszego, we wszyst-

kich jego dziedzinach, a zwłasz-

cza także do prawodawstwa cywil

nego zakradł się szereg cały pier-

wiastków bolszewickich, zaszcze-

pionych nam w pierwszych cza”

sach naszej niepodległości, smut-

nej pamięci moraczewszczyzny,

podczas panującej wtedy psycho-

zy, która ogarnęła znaczną część

narodu. Nie wyklucza to zrseztą

faktu, że i w późniejszych czasach

przemycono do nas przez wschod-

nią granicę nasienia „ideologji“

bolszewickiej. Jakoż jedne z nich

bądź wcale nie weszły, bądź

zwiędły rychło, nieznajdując w

naszem społeczeństwie odpowied-

niego gruntu.

Inne wegetują, dzięki niewy-

tłumaczonej wprost krótkowzrocz

ności tych czynników, które w

pierwszym rzędzie powołane są
usunąć te szkodliwe pierwiastki z

naszego życia.
Na tem miejscu pragniemy

zwrócić uwagę na jeden taki

charakterystyczny przykład, mia”

nowicie na podatek spad-

kowy.
Jeżeli o podatku tym naogół

mniej się mówi i pisze, jeżeli mniej

tu słychać narzekań, to dlatego,

że liczba osób, dziedziczących

znaczniejsze fundusze bądź co

bądź jest ograniczona, podczas

gdy np. taki podatek obrotowy i

podobne dotyczą miljonów przed-

siębiorstw. Przytem łatwiej jest

opłacić nawet bardzo znaczny po”

datek spadkowy, otrzymując

większy spadek, niżeli np. opla-

cać podatek obrotowy, gdy się

posiada wprawdzie znaczny o"

brót, ale zero lub deficyt zamiast

dochodu, lub gdy się z kamienicy

musi płacić podatki, gdy lokato-

rzy, korzystając z ochrony, latami

nie płacą komornego.

Mimo to wszystko podatek
nasz spadkowy jest horendalny,

gdyż przy obowiązującej progresji

dochodzi on do 72 proc. co się

równa zwykłej konfiskacie. W

najlepszym razie jest to „konfiska-

ta na raty”, gdyż majątek, który

drogą spadku kilkakrotnie prze-

szedł z rąk do rąk, z koniczności

musi stopnieć do zera.
Gdzie logika? pytamy.

Urządza się w Polsce, pod egidą

rządu „tygodnie oszczędności”, na

niezliczonych zebranich, wiecach,

akademjach, w miljonach broszur

i ulotek, w niezliczonych artyku-
łaach mówi się o potrzebie oszczę”

dzania, o korzyściach, jakie za-

pewnia oszczędność.

Ale zapytuje przeciętny

obywatel — poco mam  oszczę-

dzać, jeżeli mi oszczędzonego gro-

sza nie wolno w całości pozosta”

wić moim najbliższym. I dziwić

się tu, że ludzie żyją u nas z dnia

na dzień, przepijając i marnotra-

wiąc reszty.

Niejednokrotnie pisało się u
nas i mówiło o szkodliwości tak

zw. tezauryzacji, czyli przechowy-

wania gotówki „w pofczochach“'

zamiast w bankach, gdzie, będąc

'w obrocie, pieniądz ten zasilal

by swojski przemysł, handel, rol-

nictwo. Na to jednak odpowiadają

drobni ciułacze: mając pieniądze

w domu, każdej chwili mogę je z

pod poduszki, ciepłą ręką dać mo-

im spadkobiercom. Jeszcze go-
_rzej ma się sprawa z większemi

_  sumami, jakie spoczywają w ban-

kach zagranicznych, tam są one
całkiem niedościgłe dla naszego

fiskusa, ale też nie przynoszą spo-

łeczeństwu naszemu, życiu gospo-

darczemu najmniejszej korzyści.
Doprawdy podatek spadkowy

po to chyba istnieje, by wypla-

szać reszty skromnych  naszycli

kapitałów bądź zagranicę, bądź

_ do krajowych skarbonek, gdzie

bardzo często padają ofiarą ognia

lub złodzieja.
I żebyż skarb z tego miał-

znaczniejszą korzyść! Otóż jak

wykazują cyfry oficjalne, w r.
1929—30, gdy wpływ z podatku

spadkowego osiągnął największą
sumę, wynosił on 15 miljonów z

których wyegzekwowano zaled-
_ wo... 30 proc. Tak znaczne zaleg-

łości, dochodzące do 70 proc. tłu-

maczą się tem przedewszystkiem,
że spadki w gotówce, dla uniknię-

cia podatku, przechodzą przeważ-
nie jeszcze za życia spadkodawcy,
z ręki do ręki, co naturalnie nie

daje się skontrolować. Podatkowi

' podlegają natomiast  nierucho-
- mości, przedsiębiorstwa handlowe

lub przemysłowe, a te nie są w

_stanie opłacić podobnej, jednora-
 zowej daniny. Ponieważ zaś na

 

DZIENNIE MILENSEI

Szkodliwy i niebezpieczny.Z prasy.
Dziś dopiero spostrzegli.

Sanacyjny organ konserwatyw-
ny „Dzień Polski“ od czasu do cza-
su usiłuje bryknąć i mieć swoje
poglądy na sprawy państwowe.
Zdarza się to najczęściej, gdy cho-
dzi o rzeczy gospodarcze.

Świeżo, naprzykład, zajął się
bardzo — trzeba przyznać — in-
teresującym działem preliminarza
budżetowego, mianowicie działem
przedsiębiorstw państwowych, w
którym znajdują się też bilanse.
Jest to cenny materjał, z którego
jasno widać, jakie daje rezultaty
gospodarka państwowa w przed-
siębiorstwach. :

„Dzień Polski” przytacza kilka
przykładów:

„Zakłady inżynierji wykazują za rok
1931 — przy kapitale 25. miljonów —
stratę 2 i pół milj., czyli 10 proc. Dobrze
byłoby, by społeczeństwo dokładnie do-
wiedziało się, jak wygląda sprawa „Ur-
susa” i „Zakładów  inżynierji* wogóle.
Kosztuje to moc pieniędzy, miljony pły-
ną za miljonami, a samochodów polskich,
któreby mogły wytrzymać konkurencję

pod względem jakości i cen z towarem
zagranicznym, o ile nam wiadomo, jakoś

niema. Wokoło tych spraw krąży zaś ty-
le tak rozmaitych wersji i anegdot, że na-

leżałoby tę sprawę wyświetlić.
Idziemy dalej — przewracamy kilka-

naście stron i zatrzymujemy się nad bi-
lansem państw. fabryki zw. azotowych w
Mościcach. Suma kapitałów, włożonych
w to przedsiębiorstwo figuruje cyfrą 101
miljonów. Zysk przedstawiony jest w
kwocie 2.191.000. Ale od zysku trzeba
jeszcze odjąć jedną pozycję bilansu, a
mianowicie, dotację budżetową — 2 milj.
Wówczas czysty zysk wyniesie 191.000,
czyli około 0,1 proc. od włożonego przez
państwo kapitału. Niewiele. Tem mniej,
że kapitał winwestowany w to przedsię-
biorstwo, wpłynął z pożyczki stabiliza-
cyjnej, od której przecież płaci skarb 7
proc. Tak, niebardzo świetnie wychodzi
państwo finansowo w swej roli przedsię-
biorcy.

Jaskrawy przykład tego znajdujemy
znowu trochę dalej na str. 447, w ogól-
nym planie finansowo-gospodarczym zdro
jowisk państwowych. Przewiduje tam się

czysty dochód w sumie 1.319 tys. i wy-
datki nadzwyczajne w takiej samej kwo-
cie. Czyli, że skarb nie otrzyma w roku
budżetowym 1933-34 ani jednego złotego
z tej części swego majątku”.

„Dzień Polski* usiłuje wyka-
zać na tych przykładach absurdal-
ność doktryny etatystycznej i o-
świadcza, że z powyższych do-
świadczeń należy wyciągnąć w peł
ni naukę. „Organ konserwatywny
dopiero dzisiaj zdobywa doświad-
czenia i prawi morały. Zapomina
przytem, że największą bodaj wi-
nę tych smutnych eksperymentów
ponoszą konserwatyści. Oni wła-
śnie powinni byli wiedzieć, do cze-
$0 prowadzi kult omnipotencji
państwa, i nie przykładać ręki do
jego realizacji w sprawach gospo-
darczych. Żeby chociaż obecne
morały wpłynęły na zwolenników
„Dnia Polskiego“.

„Najbardziej skonsolidowany
obóz".

Do chóru głosów z nienawiścią
i potępieniem odzywających się o
Obozie Wielkiej Polskipietas
się teraz jeszcze znany ze swych
poglądów antyreligijnych i napół-
komunistycznych pisarz sanacyj-
ny, p. Tadeusz Wieniawa-Długo-
szowski. Mamy więc cały zespół,
począwszy od usanowanej konser-
wy, skończywszy na bolszewizu-
jących bezbożnikach.

JW Nr. 46 „Polskiej Wolności”
p. T. W. D. (a więc Długoszewski)
pisze o O. W. P. Poprzedza swoje
wnioski bałamutnym, pełnym fał-
szów wywodem o historji Demo-
kracji Narodowej, wreszcie pod-
kreśla:

„Dla trzeźwego polityka jest rzeczą
jasną, że „Obwiepol” reprezentuje bądź
co bądź najpoważniejszy ścielony obóz,
który w razie zachwiania się dzisiejszych
rządów — będzie ubiegał się o dojście
do steru. Ma ludzi, ma pieniądze, potrafi
nie przebierać w środkach, ma hasła bo-
goojczyźniane, może liczyć na bierność
„zjadaczów chleba”, na przychylność
kleru i na sojuszników, którzy zawsze
znajdą się pośród... stronnictw, nie mo-
gących liczyć na samodzielne zwycię-
stwo”.

P. Długoszowskiego interesuje
nawet termin, w którym to nastą-
pić może:

„Niesposób przewidzieć, kiedy O. W,
P. przyjdzie w Polsce do głosu... Będzie
to zależało od układu sił wewnętrznych
kraju, lecz w dużej mierze od wypadków
o skali międzynarodowej, od ułożenia
się stosunków w Niemczech, od wpły-
wów Rosji, jako tych dwóch krajów, mię-
dzy które wciśnięta jest terytorjalnie i
politycznie Polska”, 3

Ale zdaniem p. Długoszowskie-
g0 — kiedyś przecież przyjdzie...

„Dziś O. W. P. uważa się za nieofi-
cjalną reprezentację Polski narodowej,
za piastunkę cnót polskich... Potrząsając
narazie uniwersytetem (70 proc.), robi

próbne ćwiczenia, by przekonać się, czy
nie można będzie dokonać takiegoż eks-
perymentu z całym krajem.

Liczy na to, że nic wiecznego niema

poza kultem złota (?), że obóz Piłsud-
skiego już zrobił swoje i że też wiecznym
nie będzie i że bezprogramową, rozbitą
lewicę zawsze potrafi opanować prawica,
rozporządzająca pragnieniem zdecydowa-
nem”,

„W każdym bądź razie, biorąc pod
uwagę stan umysłów w kraju, rozpielg-
rzymowane, eucharystyczne tłumy, bez-
prośramowość oficjalnej polskiej lewicy,
jej rozbicie i jej brak stanowczości —
trzeba przyznać, że endecy, że O. W. P.
jest może najbardziej skonsolidowanym
obozem, który wcześniej, czy później bę-
dzie chciał stanąć do walki o władzę...”

Trzeba stwierdzić, że p. T.
Długoszowski bynajmniej nie ukry
wa obaw, które go opanowały.

„Dechrystjanizacja na raty“.

Pod powyższym tytułem za-
mieszcza w „Niwie”, wychodzącej
w Płocku, prof, ks. Jędrzejewski
dłuższy artykuł, w którym dowo-
dzi, że obecnie dokonuje się w Pol
sce „dechrystjanizacja na raty"
(kodeks cywilny, karny, rola przy”
sięgi, ustawa małżeńska, walka z
katolickiemi stowarzyszeniami i t.
p.). Tymczasem co robi obóz kato-
licki?

„Jedni — odpowiada profesor Ję-
drzejewski — powołując się na wygodny
aforyzm — dłużej klasztora, niż przeora,
tkwią w bezczynności, rzucając kamienie
hiperkrytycyzmu pod nogi tym, którzy
czynią i walczą.

Drudzy wprawdzie widzą i gotowi są
walczyć z dziełem antychrysta, ale wsku-
tek krótkowzroczności nie widzą owej
dechrystjanizacji na raty, hołdują najbar-
dziej krańcowemu oportunizmowi, dobro
wolnie ograniczają zasięś oddziaływania
Kościoła.

Poza agresywnością wrogów, ich
chytrością i bezwzględnością jest jeszcze
jedna przyczyna, która ułatwia proces
dechrystjanizacji, albo inaczej mówiąc
bolszewizacji społeczeństwa, a jest nią
nasza wewnętrzna niezgoda, niemoc.
Trzeba o niej wiedzieć, trzeba o niej ja-
ko o najpoważniejszej chorobie mówić,
aby obudzić sumienia, spotęgować indy-
widualny i zbiorowy, zgodny czyn”.

Nowa grupa emerytów.
Dziennik Personalny Nr. 12 z

dn. 15 listopada oprócz nazwisk
oficerów, przeniesionych do rezer-
wy, zawiera rubrykę oficerów, od
danych do dyspozycji O. K. Ofice-
rowie ci w najbliższym czasie po-
większą grono emerytów.

Liczba tych oficerów wynosi
235, a mianowicie: 14 pułkowni-
ków i podpułkowników, 34 majo-
rów, 88 kapitanów, 117 poruczni-
ków i podporuczników. W. tej licz-
bie jest 19 oficerów dyplomowa**
nych (wykształcenie jednego ofice-
ra dyplomowanego kosztuję Pol-
skę 70.000 zł.)

Według rodzajów broni przypa”
da: na piechotę 89 oficerów, na
kawalerję 39, na artylerję 24, na
pozostałe rodzaje broni i służby
101.

W liczbie 89 oficerów piecho-
ty znajduje się 14 kawalerów or-
deru „Virtuti Militari'. Wiśród pod
pułkowników najstarszy ma lat 46,
najmłodszy 43; wśród majorów
najstarszy — 45 lat, najmłodszy—
36; wśród kapitanów najstarszy 45,
najmłodszy 34; wśród poruczników
i podporuczników najstarszy —
44, najmłodszy 24.

Prócz tego wspomniany „Dzien
nik Personalny” przenosi w stan
spoczynku 29 ołicerów różnych
broni i służb.

Zasługuje na podkreślenie, że
tym samym „Dziennikiem'* powo”
łano z rezerwy do służby czynnej
24 oficerów (1. major, 4 kapitanów,
19 poruczników i podporuczni-
ków).

kupno takiego objektu, zwłasz”
cza przedsiębioistwa, niema dziś

zgoła amatorów, sprawa zwykle

kończy się ruiną placówki. Ileż

firm handlowych zwinęło się, po”

nieważ spadkobiercy woleli wy”

rzec się spadku niż ponosić nie-

pjroporcjonalne koszta.

I to wszystko dla jakichś 3—5

miljonów rocznie, które skarb

faktycznie czerpie z tego źródła.

Ale bo też tym, którzy w swo*

im czasie ustanawiali podatek

spadkowy, nie chodziło bynaj-
mniej o przysporzenie dochodów

skarbowi — im chodziło o stop”

niowe zniszczenie własności pry-

watnej. Z punktu widzenia ideo-

logji bolszewickiej jest to środek

bardzo celowy i mniej brutalny

niż rewizje i konfiskaty, jakie są

na porządku dziennym w  bol-

szewji. Ależ u nas przecie nie bol-

szewja, nasz ustrój gospodarczy,
fiskalny, mimo tendencji etaty-

stycznych, bądź co bądź opiera.

się na własności prywatnej, to też
zadaniem władz skarbowych jest

popieranie tej własności, nie zaś

niszczenie jej, co się równa pod-

piłowywaniu onej gałęzi, na któ-

rej się siedzi.
Zaznaczyć trzeba, že tak wy-

gėrowany podatek spadkowy nie

jest wylącznie cechą naszego pra-

wodastwa podatkowego. W czasie

powojennej psychozy ustanowiony

on został w podobnej wysokości

we wszystkich niemal krajach
Europy.

Na zachodzie jednak rychło
się przekonano o jego szkodliwo-

ści, to też wszędzie już został on

ograniczony do norm właściwych.

Najdalej poszły Włochy, gdzie

spadkobiercy do trzeciego stopnia

płacą tylko 1 proc. Włe Francji,

Niemczech, Belgji, Anglji procent

jest nieco wyższy (zależnie od

stopnia pokrewieństwa i wartości

spadku) bez porównania jednak

niższy od naszego.
Cza, najwyższy czas, abyśmyi

my z naszej niwy wyrwali z ko-

rzeniem ten szkodliwy chwast
bolszewicki.

O projekcie ustawy o szkołach akademickich.
Co mówi prof._

Prof. Uniw. Jag., dr. Stanisław
Estreicher, który w wielu spra-
wach popierał rządy pomajowe,
oglasza („Czas“ nr. 268) obszerne
uwagi o projekcie ustawy o szko”
łach akademickich, których głów-
ne ustępy brzmią:

—Przez lat dwanaście funkcjo
nowała nasza ustawa o szkołach
akademickich, pochodząca z roku
1920, nienagannie i nie wywoływa-
ła żadnych tarć ani zasadniczych
narzekań. Szkoły najwyższe, za-
improwizowane w Polsce w ogro-
mnej swej większości w warun-
kach nader trudnych, rozwijały się
i doskonaliły na jej podstawie na-
leżycie. Jeśli pojawiały się jakieś
krytyczne głosy co do ustawy z
1920 roku, to albo dotyczyły jej
strony technicznej (stylizacja nie-
których przepisów), albo odnosiły
się do drugorzędnych przepisów.
Nie zachodziła też potrzeba żad-
nej zasadniczej zmiany ustawy,
wystarczałaby jej nowelizacja...
W przeciwstawieniu do obec-

nego stanu rzeczy, rząd w ogło”
szonym obecnie projekcie nowej
ustawy o szkołach akademickich
poszedł odmiennemi torami. Prag-
nie bowiem znieść wszelki ,,samo-
rząd” szkół akademickich, a prze-
mienić je na „zakłady” państwo-
we, kierowane zgóry przez mini*
stra W. R.i O. P. Słowa „samo
rząd” nie użyto w projekcie usta-
wy ani razu i istotnie nie można w
niej odnaleźć niemal i szczypty
samorządu. Jako „władzę naczel-
ną' szkoły, oznaczył art. 3 „mi-
nistra W. R. i O. P.* Konsekwen-
tnie też w każdym niemal artyku-
le zastrzega projekt, że wszystkie
ważniejsze kwestje dla życia szko”
ły ma odtąd „rozstrzygać', „usta-
lać" lub wydawać co do nich „,roz-
porządzenia” i „zarządzenia“ mi-
nister. Jeśli nawet tu i ówdzie ja-
hiekolwiek uprawnienie pozosta-
wiono organom szkolnym, to spa-
raliżowane jest to równocześnem
oświadczeniem, że „ustali' jeszcze
tę kwestję bliżej rozporządzenie
ministra...

Tak oto ma zostać zrównana
szkoła akademicka z innemi za”
kładami szkolnemi (šredniemi i
zawodowemi) i poddana pod jed-
nostajny strychulec władz central-
nych, które mają odtąd wykony”
wać „nadzór nad jej działalnością”
i to we wszelkich kierunkach. Na-
wet nad zarządem „własnym ma-
jątkiem szkół” ma być ten nad-
zór rozciągnięty (na równi z do”
tąd istniejącym — całkiem słusz-
nym — nadzorem nad ich admini-
stracją majątkiem państwowym).
Oznacza to, że w praktyce projekt
ustawy zamierza odebrać szkołom
akademickim dotychczasową ich
osobowość prawną...

Zamiast senatu wysuwa projekt
na pierwszy plan rektora, ale re-
ktora jako qrgan zależny ściśle od
ministra. Od ministra zależy „za-
twierdzenie" rektora; minister mo-

St. Estreicher.

że też każdej chwili rektora usu-
nąć. Minister może nawet w pew-
nych wypadkach narzucić rektora,
nie mającego zaufania kolegów.
Od ministra ma odbierać rektor w
każdej sprawie wskazówki, a wy”
konanie ich ma być przez ministra
kontrolowane. Słowem rektor sta”
,e się organem władzy centralnej,
a przestaje być organem samorzą-
dowym...
Nawet bez wniosku rad wydzia-

łowych, nawet wbrew ich życze”
niom mogłyby być dowolnie wy-
działy i katedry kasowane. W
związku z świeżo wydanym dekre-
tem z dnia 27 października ozna”
cza to możność dowolnego prze-
noszenia profesorów i ich katedr z
jednej szkoły do drugiej, albo też
dowolnego przenoszenia ich w stan
spoczynku w razie „reorganizacji“
wydziału. Wierzę zupełnie, że przy
wprowadzeniu tak drakońskiego
przepisu nie grały roli u obecnego
ministra motywy polityczne, lecz
jedynie tylko wzgląd na łatwiejszą
możność dostosowania rozbudowy
szkół wyższych do obecnej mizerji
finansowej — ale należy się zapy”
tać, czy nie tkwi w tem możliwość
usuwania niemiłych rządowi pro”
fesorów i ciągłych konfliktów, o
ileby jakiś przyszły minister nadu-
żył tego postanowienia dla repre-
syj politycznych?...

Bardzo ryzykowną rzeczą jest
też przeniesienie sądownictwa nad
młodzieżą z rąk senatu do rąk
czynników „wyznaczonych przez
ministra". Takim czynnikiem ma
być „odwoławcza komisja dyscy”
plinarna, wyznaczona przez mini-
stra z pośród zwyczajnych i nad-
zwyczajnych profesorów szkoły”,
przyczem minister ma prawo łago”
dzenia lub darowywania kar, pra-
womocnie przez nią nałożonych—
i to nawet bez wniosku organów
akademickich. Również sposób i
zakres sprawowania władzy nad
stowarzyszeniami akademickiemi
ma być „ustalony” przez rozporzą”
dzenia ministra, co należy rozu-
mieć jako zapowiedź daleko idą-
cych zmian w stosunku do obecne-
go stanu rzeczy, gdy stowarzysze-
nia akademickie-podlegały sena-
towi...

Toteż ogół profesorów i uniwer-
sytetów i innych szkół akademic-
kich patrzy z prawdziwym niepo”
kojem na następstwa, jakie projekt
musj wywołać, jeśli stanie się usta”
WĄ...
W postanowieniach tkwi ogro-

mne niebezpieczeństwo dla roz-
woju zarówno szkół wyższych, jak
i pracy naukowej. Delikatna ta
roślinka zaledwie u nas kiełkuje
w porównaniu do Zachodu Euro-
py. Wymaga też ona swobody,
rzeźwego powietrza i spokoju, aby
się u nas rozrosła. Projekt który
tej atmosferze spokoju i bezpie-
czeństwa poważnie zagraża, jest
projektem dla rozwoju szkół nie-
bezpiecznym...

wiązek Młodych Harodowców.
„Związek Młodych Narodow-

ców” w ciągu ostatnich tygodni zo
stał założony w poszczególnych
powiatach Pomorza,
W niedzielę dnia 20 bm. w Gru-

dziądzu odbyło się zebranie kiero-
wników zarządów powiatowych.
Zebranie to m. inn. dokonano wy-
boru zarządu wojewódzkiego.

Sanacyjne projekty
Jak donosi „Gazeta Handlowa"

rozpatrywane są obecnie w klubie
BB. projekty rewizji niektórych u-
staw podatkowych. Projekty te o-
graniczają się podobno do podat-
ków majątkowego, spadkowego i
od darowizn oraz dochodowego.
Podatek majątkowy miałby być
zlikwidowany. I tak już daje on
skarbowi znikome dochody, stając
się raczej fikcją. Już w r. 1930/31
zwolniono od niego rolnictwo a wy
miary objęły jedynie handel i prze
mysł. Prawdopodobnie jednak
rząd nie liczy się z rychłą realiza-
cją tego projektu, skoro w budże-
cie na rok przyszły wstawił pozy-
cję w dochodach z podatku mają-
tkowiego wielokrotnie wyższą niż
w roku bieżącym.

Drugim z kolei „zrewidowa”
nym' podatkiem ma być podatek
dochodowy. Reforma ta nie mia-
łaby na celu żadnych ulg dla płat-
ników a jedynie — jak zapewnia”

 

Najwięcej żądana
na rynkach światowych

any. KEDRATA НОУа!
już ze świeżych zbiorów

jest do nabycia w handlach
kolonjalnych

Żółte opakowanie ŁAGODNA   Czerwone „ CIERPKA.

"LLS

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU, WIELKIEJ POLSKI.

 

Do zarządu wojewódzkiego we-
szli: dr. Kazimierz Maj z Grudzią-
dza (przewodniczący), dr. Józef
Balewski ze Starogardu (ref, fi-
nansowy), red. Edward Piszcz z
Torunia (sekretarjat i ref. organi-
zacyjny).

Siedziba zarządu wojewódzkie
$o jest miasto Toruń.

«reformy» podatków.
ją stery BB. — „nie wprowadzi no
wych obciążeń” podatkowych. Pro
jekt bierze pod uwagę tylko wyłą-
cznie z pod wymiaru podatku do-
chodowego spółek akcyjnych. Re-
forma podatku spadkowego i od
darowizn, ma zmniejszyć skalę po”
datkową w wypadkach najbliž-
szego pokrewieństwa. Podatek spa
dkowy, według projektu nie powi-
nien wynosić więcej, niż połowa
majątku.

Projekty te natomiast zupełnie
nie wspominają o reformie podat-
ku przemysłowego, a wobec pozo-
stawienia w dotychczasowych roz-
miarach obciążeń z podatku docho
dowego —nie przyniosłaby w za-
kresie podatków bezpośrednich
właściwie żadnych ulg dla płatni-
ków. IZ
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Dia NOWE MNA
Ministerstwa Skarbu.

W preliminarzu budżetowym
na rok 1932-33 figuruje na etacie
Ministerstwa Skarbu utrzymanie
2 (dwu) samochodów, natomiast w
preliminarzu na rok 1933-34 ilość
samochodów, będących na etacie
centrali Ministerstwa Skarbu wy”

" nosi 4 (cztery). Czyżby więc Mini-

sterstwo Skarbu nabyło w ciągu
roku, w którym deficyt budżetu
państwowego był tak znaczny,
dwa nowe samochody? Coprawda,
wzrosła też liczba wiceministrów
w tym dziale, dawniej bywał je-
den, a teraz i czterech,
u Ž —

SZKICE I OBRAZKI,
MUZYKA.

Każdy z właścicieli restauracyjnych,

kawiarenek, czy tym podobnych zakła-

dów. gastronomicznych, uważa za swój

obowiązek zainstalowanie w swym loka-

lu muzyki.

Przeważają tam zespoły jazz-bando-

we o różnorakiem pochodzeniu, mniej

lub więcej semickie, ale zawsze bardzo

głośne.

Najważniejszym instrumentem

bęben, bębenek i brzękadła.

Dowcip polega na tem, by gości tak

zagłuszyć i ogłupić hałasem, by stali się
mniej odporni na sól w potrawach i prze-

solenie w rachunkach.
Rozmawiać naturalnie nie można, a

kelnerowi w ucho trzeba krzyczeć,

Jest to w dobrym tonie, tak być
musi i na to nikt nie poradzi.

Nikogo to już nie dziwi i każdy, chce
czy nie chce, znosić to musi, jak ma za-

miar bywać w knajpie czy cukierni.

Repertuar takich „koncertów* bywa

bardzo różnoraki.

Ot naprzykład: Symfonja Beethowe-
na na cymbałkach i na saksałonie, iox-

trott na wiolonczeli i nokturno Szopena

na basowej trąbie,
Kombinacje najdziksze i mogące lu-

dzi zmusić do znienawidzenia muzyki.

Najbardziej jednak zawsze przypa-

dają do gustu pieśni rosyjskie.

Bo to rzewne i „romantyczne“ i ta-

kie „swoje”,

Naprzykład: „Szarabanczyk*, „U ka-
mina” — uch prosto prelest”...

Im bardziej semicka orkiestra, tym
bardziej nadwołżański repertuar.

Żydzi biorą się pod pachy i na wie-
deńskich krzesełkach, łupią żydowskie-
mi nożętami rosyjskiego trepaka,

Sam słyszałem jak jeden autentycz-

nie ochrzczony Polak dysponował roz-
rzewniony „na czysto” (45% alkoholu):

— Dość tych bzdurstw, zagrajcie
„U kamina“.

Zagrano, a ochrzczony czlowiek roz-
marzył się ostatecznie i omalże nie spadł
z krzesła.

Zespół orkiestrowy bywa bardzo
różny, С

Kiedyś w Zakopanem graly auten-

tyczne murzyny u Trzaski.
Poszedłem na one popatrzeć i co sły-

szę, Powiada taki jeden Kafr do drugiego:

— Kto tutaj przychodzi, kto? Czy
ty zauważasz człowiek... ten redaktor od
Sztralła z Wilniu.

Na wszystkie bogi czarnego lądu,
język ten dziwnie mi przypominał War-
szawę.

Grają czasami też panienki na zielo-

no, czerwono lub wcale nie ubrane i to
jest rozkoszne. W takim skrzypku w
spódnicy można się odrazu zakochać,
gdyż kobieta taka ma serce czułe jak

wiolinowa struna,

Q ile już niemożna zmienić repertu-

aru takich orkiestr, to niechajże ich przy-
najmniej nie będzie wcale.

Człowiek ma tak stargane nerwy, że
chce mieć spokój, przynajmniej w ka-

wiarni.

jest

M. Junosza.

TEATRY MIEJSKIE.
LUTNIA.

SZALEŃSTWA COLLETY
operetka Stolza.

Znowu cyganie, czardasz i „joj
mama“. To już czwarta zrzędu
operetka po: węgiersku, z papry-
ką. Potrawa się przejadła. Prosi-
my o befsztyk po angielsku, lub
coś z francuskiej kuchni.

„Szaleństwa Coletty“ są z tej
samej sztampy, z tego samego ma-
terjału, co operetki Kalmana.

Perypetje są te same i typy te
same. Znamy to, zanadto dobrze
znamy. Inwencja muzyczna łatwa
i gładka, ale pozbawiona tej krwi-
stości i jędrności, jaka cechuje
melodje Kalmana, lub Jarno. Do
ekstratku dolano nieco ciepłej
wody.

Tak powstał samograj, dają-
cy możność uprowadzenia wielu
tańców, zrobienia zamieszaniai
hałasu na scenie, popisania się
wystawą, słowem wydobycia tych
efektów, które w sposób nieza-
wodny działają na publiczność.

Niezawiodły one i tym razem.
Publiczność gorąco oklaskuje za-
równo. wystawę jak i wykonaw=
ców.

Operetce dano właściwe tem-
po, chórzyści zgrywają się jak
starzy aktorzy, zespół taneczny
pracuje z zapałem, wyrabiając się
coraz bardziej, czegóż chcieć
więcej?

P. Gabrielli jest bardzo miła
jako Coletta i ładnie wygląda w
pięknych tualetch. Co do p. Dem-
bowskiego to podobał się on,
zdaje się, szczególnie tym razem,
chociaż możnaby uczynić mu za-
rzut, że we wszystkich rolach jest -
zawsze taki sam.

Oklaskiwano specjalnie p.
Szczawińskiego i słusznie, zwłasz”
cza w scenach z p. Halmirską,
bardzo dobrą subretką naszego
zespołu.

Nie można nie wyrazić uznania
ip. Tatrzańskiemu za zabawnego.
Kawalera Picadora, a p. Kocha-
nowskiemu za dopiętą do ostat-
niego guzika muzyczną szatę
przedstawienia.

Taki to już mój los, że pisząc
o operetce wciąż muszę wszyst-
kich chwalić.

Dla dogodzenia jednak swojej
wrodzonej złośliwości i krytyko-
manji zaznaczę, że w reżyserji by-
ły tym razem pewne sytuacyjne
niekonsekwencje, zwłaszcza w
II i IM akcie, w scenach Coletty z.

S.W. , |porucznikiem  
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KRONIKA.
Państwowa Rada Kolejowa.

Na skutek starań lzby Prze-
mysłowo-Handłowej i Wileńskiego
Tow. Organizacyj i Kółek Rolni-
czych Ministerstwo Komunikacji
wyraziło zgodę, aby w skład Ra-
dy Kolejowej wchodziły zasadni-

czo trzy następujące reprezen-
tacje: 1) Izby Przemyssłowo Han-
dlowej w Wilnie, 2) Wil. Tow.
Organ. i Kółek Rolniczych oraz
3) Magistratu m. Wilna.

 

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Przeważnie pochmurno i mgli-

sto. Miejscami opady. Tempera-

tura bez większych zmian. (lmiar-

kowane wiatry południowo-za:

chodnie.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Powrót J. E. ks. Arcybi-

skupa-Metropolity. Wczoraj ra-
no powrócił z Warszawy J. E

ks. HMrcybiskup-Metropolita Ro-
muald Jałbrzykowski.

SPRAWY MIEJSKIE.
— [nstrukcje wojewódzkie dla

preliminarza budżetowego. W zwią

zku z rozpoczęciem przez Magist-

rat prac przy układaniu prelimina”

rza budżetowego na rok 1933/34

władze wojewódzkie zwróciły uwa

gę Magistratu na konieczność o-

ględnego stosowania podatku in-

westycyjnego, a ponadto zaleciły

ze względu na rozwój ruchu tury”

stycznego obniżyć dotychczasowe

stawki od hoteli.
— Likwidacja szpitala Dzie-

cięcego na Antokolu. W dniu
23 bież. mies. przewieziono ze

szpitala dziecięcego na Antokolu

do szpitala św. Jakóba drugą i

ostatnią partję chorych dzieci.

Szpital Dziecięcy na Antokolu

został zlikwidowany.
Z MIASTA.

—Poszukiwanie _ najlepszego

reżysera i dekoratora. W związku

z wyznaczeniem przez Minister”
stwo Oświaty 3-ch nagród dla naj

lepszego aktora scenicznego, naj”

lepszego reżysera i najlepszego de

koratora, do Wilna przybywa w
połowie grudnia specjalna Komisja

Teatralna, która ponadto zwiedzi

cały szereg innych większych o"

środków Polski.
Każda z tych nagród wynosi

2000 złotych i ustalona została dla

ucznia Wyspiańskiego z racji

przypadającego na rok bieżący ju

bileuszu.
SPRAWY PODATKOWE.

— Tryb spłaty zaległości poda”
tku od nieruchomości. Onegdaj wie
czorem w lz. Skarb. pod przewod

nictwem prez. Ratyńskiego odbyła

się konferencja zainteresowanyc
czynników poświęcona omówieniu

wytycznych ustalonych przez Izbę
Skarbową przy spłacie zaległości

z tytułu podatku od nieruchomości.
W myśl tych wytycznych, o ile pła

tnik zalega z opłatą podatku za

rok bieżący, musi uiścić połowę, a
reszta może być mu rozłożona na

raty. O ile płatnik zalega za rok

bież. i rok ubiegły to musi uiścić
całą należność tegorocznego reszta

zaś może być rozłożona na 6 mie”
sięcy. O ile płatnik zalega za rok
bieżący oprócz tego za 2 lata u-

biegłe to musi uiścić podatek tego
roczny, reszta rozterminowuje się

na 9 miesięcy. O ile zaległości są

jeszcze większe odpowiednio

zwiększone zostaną ratówki.

W. konferencji tej wziął rów”

nież udział z ramienia magistratu
szef sekcji finansowej ławnik Żej-

mo.

SPRAWY WOJSKOWE.
—Posiedzenie doatkowej ko-

misji poborowej. Najbliższe posie-
dzenie dodatkowej Komisji pobo”
rowej wyznaczone zostało na dzień

3 grudnia. Posiedzenie odbędzie
się w lokalu przy ul. Bazyljańskiej

2. Daje ono możność uregulowania

swego stosunku do wojska wszyst

kim tym mężczyznom, którzy tego

we właściwym czasie nie uczyni*
li,

POCZTA i TELEGRAF.
— 1500 skrzynek pocztowych.

Według danych władz pocztowych

na terenie Dyrekcji wileńskiej znaj

duje się obecnie 1500 skrzynek po

cztowych.
W stosunku do roku ubiegłego

ilość skrzynek wzrosła o blisko 20
procent,

SPRAWY KOLEJOWE.
— Ulgi dla zwiedzających

wystawę drobiu. Komitet wy-
stawy—pokazu drobiu, gołębi,
psów, zwierząt futerkowych i t. d.
w Wilnie komunikuje, że Dyrek-
cja Okręgowa Kolei Państwo-
wych w Wilnie przyznała nastę-
pujące ulgi:

1) Dla grup składających się
conajmniej z 8-miu osób zwie-
dzających wystawę-pokaz drobiu
33,1/3%/, przy przejeździe w każdą
stronę na odległość conajmniej
30 klm. Celem uzyskania ulgi
na przejazd powrotny należy
zgłoszenie złożyć w kasie bileto-
wej st. Wilno, która wyda bilet
ulgowy. (l'ga powyższa stosuje
się w czasie od 30 listopada do
5 grudnia b. r.

Wystawcom zamiejscowym 50

pre. ulga od cen normalnych przy

przejeździe powrotnym z Wilna

na odległość conajmniej 30 kilom.,

przyczem przejazd do Wilna po-

winien się odbyć za całkowitą
opłatą normalną. Ulgę powyższą
będą stosowały kasy biletowe st.
Wilno, w dniach od 1—6 grudnia
1932 r. na podstawie imiennych
kart uczestnictwa wydawanych
pojedyńczym wystawcom przez
Komitet wystawy pokazu za pod-
pisem i pieczęcią Komitetu.

3) Przewóz eksponatów na wy-
stawę-pokaz drobiu może się od-
bywać z zastosowaniem ulgi ta-
ryfowej, wyszczególnionej w $ 85,
cz. 1—B. Taryfy Towarowej.
— Przygotowywanie pługów od

śnieżnych. Chcąc się uchronić
przed niespodziankami Wileńska
Dyrekcja Kolejowa już obecnie z
racji zbliżającej się zimy czyni przy
gotowania do oczyszczania torów.
W. związku z tem wszystkie pługi
odśnieżne zostały już przygotowa-
ne do pracy. S

HANDEL I PRZEMYS
— Sprawa nowelizacji usta-

wy o zapobieganiu upadłości
była rozważana na zjeździe zwią-
zku Izb Przemysłowo-Handlowych,
który obradował w Łodzi w dniu
21 b. m.
W toku obrad uwydatniła s'ę

znaczna rozbieżność poglądów
na szereg zagadnień z omawianej
dziedziny, niemniej jednak Zjazd
powziął uchwały, idące w kie-
ruaku zaostrzenia warunków,
uprawniających do korzystania z
dobrodziejstw prawa o zapobie-
ganiu upadłości. Uchwaly zmie-
rzały do przyśpieszenia całego
postępowania drogą skrócenia
terminów sądowych oraz przez
uchylenie pierwszej fazy postę-
powania—odroczenia wypłat, po-
zostawiając tylko drugą fazę po-
stępowania—układ z wierzycie-
lami. Celem wzmocnienia nadzo-
ru wierzycieli uchwalono wpro-

* wadzić fakultatywny organ—Radę
Wierzycieli.

RAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Tarcia w łonie cechu kraw-

ców. Od dłuższego czasu w łonie
cechu krawców panują ostre tar"
cia. Wybrany w początku bież.
roku nowy zarząd cechu na sku-
tek skargi kilku członków cechu
został przez Urząd Przemysłowy
I Instancji rozwiązany.

Wyznaczono nowe wybory,
które odbyły się w dniu 29 wrze-
śnia rb.

I wybrany na tem zebraniu za-
rząd nie zadowolił kilku czton-
ków, „opozycji cechowej”.

Kością niezgody są pieniądze
(4000 zł.) złożone w banku ce-
chów jako kapitał żelazny. Pp.
Józet Hołubowicz i Jan Rynkie-
wicz, przywódcy „opozycji”, do-
magali się od zarządu, ażeby
wspomniana suma użyta była na
pożyczki dla członków. Zarząd
związku nie zgodził się z tem, u-

ważając, że pieniądze te nie mo- ,
śą być użyte na pożyczki, ponie-
waż kapitał ten w ciągu paru lat
„Zniknie“.
W dniu 21 listopada obaj wy-

mienieni wydrukowali w jednem
z pism miejscowych artykuł,

krytykujący działalność obecnego
zarządu.

W związku z tem od zarządu
cechu otrzymujemy wyjaśnienie
na stawiane przez pp. Hołubowi-
cza i Rynkiewicza zarzuty.
|Wileński Cech Krawców stwier-

dza, że wszystkie księgi i akta ce-
chowe jako również całość gospo-
darki majątkiem cechowym zosta-

ła skontrolowana przez władze

nadzorcze tj. Urząd Przemysłowy
I instancji i uznana za pra”
widłową.

SPRAWY SZKOLNE.

— Uczczenie Marji Konopni-

ckiej. 19 listopada w sali Lelewe-

la odbył się obchód ku czci naszej

wielkiej poetki Marji Konopni-

ckiej, w którym porazpw

Wilnie, udział wzięły prawie

wszystkie szkoły średnie.Obchód

ten urządzony został i umiejętnie

zorganizowany przez p. Zofję Kos

sowską em. dyr. państw. gimn. w

Białymstoku, obecną prezeskę

stow. był, wych. gimn. św. Kata”

rzyny w Petersburgu, którapotra

fiła ożywić stow., zaprząc do pracy

społecznej i zorganizować doży”

wianie najbiedniejszych dzieci. Ob-

chód ten pod każdym względem

udał się znakomicie. Po nader u-

datnej grze orkiestry gimn. Lele-

wela nastąpił odczyt, a raczej prze

mówienie samej organizatorki, któ

ra w gorących słowach scharakte-
ryzowała świetlaną postać poetki,

podkreślając niezmiernewspółczu

cie Konopnickiej dla niedoli ludz-
kiej, wielkie umiłowanie ziemi ro-

dzinnej i jej mieszkańców,najbar-

dziej ludu, młodzieży i dzieci, a

także płomienną jej wiarę w przy”

szłość Polski, Po przemówieniu

 

rozpocznie się 27 b.m. i trwać będzie do 6 grudnia
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Wojewódzka Komisja oszczędnościowa.
Na mocy rozporządzenia Pre-

zydenta Rzeczypospolitej z dnia
21 bm. powołana została do žy-
cia Wojewódzka Komisja O-
szczędnościowa, nie zaś przy ma-
gistracie m. Wilna jak poprzednio
podawano. Komisja ma badać
charakter wydatków ośmiu po”
wiatów związków komunalnych i
miasta Wilna. Komisja występuje
do władz nadzorczych Zz wnio-
skami co do obniżenia wydatków
i racjonalności zasad stosowanych
w gospodarce komunalnej. Ko-
misja taka została już utworżona.
W. skład jej wchodzą:

1) Witold Staniewicz profesor
USB. jako przewodniczący, powo”
łany na to stanowisko dekretem
p. ministra spraw wewnętrznych
i p. ministra skarbu. 2) Mieczy-
sław Gutkowski, profesor USB.
jako członek komisji i zastępca
przewodniczącego, z wyboru, do-
konanego przez Wydział Woje-
wódzki. 3) Aleksander Soltan,
rolnik, właściciel majątku Jaszu*
ny w pow. wileńsko-trockim jako

członek z wyboru Włydziału wo”
jewódzkiego, dokonanego z listy
kandydatów, zgłoszonych przez
wileńskie Towarzystwo Organi-
zacyj i Kółek Rolniczych. 4)
Abram Kawenoki, inżynier, prze-
mysłowiec, właściciel biura tech-
nicznego w Wilnie jako członek z
wyboru wydziału wojewódzkiego,
dokonanego z listy kandydatów,
zgłoszonych przez Izbę handlowo”
przemysłową w Wilnie. 5) Michał
Łukaszewicz, rolnik i właściciel
nieruchomości w Wilnie jako czło”
nek z wyboru wydziału woje-
wódzkiego, dokonanego z listy
kandydatów, zgłoszonych przez
związki właścicieli nieruchomości
miasta Wilna i województwa wi-
leńskego. Pozatem w skład ko-
misji wchodzą: Józef Rakowski
naczelnik wydziału samorządu U-
rzędu Wojewódzkiego w charak-
terze delegata wojewody wilen-
skiego i Jerzy Starczewski, na-
czelnik wydziału Izby Skarbowej
w charakterze przedstawiciela
prezesa Izby Skarbowej w Wilnie.

nastąpiły prześliczne obrazki sce-
niczne wykonane przez dzieci szko
ly p. Jankowskiej — Mackiewiczo-
wej, szkoly „Dziecko polskie“ i

“ „Rodziny Wojskowej“, dalej dekla
macje uczenic i uczni gimn. państ.
i innych szkół średnich przeplata”
ne chórem sem. ochr, im, Marji Ko
nopnickiej i pięknym śpiewem art.
p. Wandy Biszewskiej - Święto”
chowskiej. Publiczność szczelnie
zapełniła salę i rzęsistemi oklaska
mi dziękowała prelegentce i arty-
stom.

— Kurs metodyczny  iilologji
klasycznej. W/ dniu 21 listopada
1932 r. otworzył Kurator Okręgu
Szkolnego p. K. Szelągowski, Kurs
metodyczny filologji klasycznej dla
nauczycieli gimnazjów w Okręgu.

Na kurs składa się część pra-
ktyczna t. j. szereg lekcyj pokazo-
wych wraz z dyskusją oraz część
teoretyczna, którą wypełnia”
ją wykłady z zakresu nauczania ję
zyka łacińskiego na wszystkich sto
pniach, wykłady z dziedziny kul-
tury i wychowania obywatelsko -
państwowego w związku z naucza

niem filologii klasycznej oraz za”
gadnienia z metodyki prac pisem-
nych i egzaminów maturalnych.

Prace na Kursie prowadzą pp.
Inspektorzy Ministerjalni Szeren-
kowski i Dąbrowski, prof. Gost-
kowski, prof. Oko, prof. Sośnicki
i dr. Zmigryder - Konopka.

Udział w kursie, który będzie
trwał do 29 bm. bierze 43 uczest-
ników.
— Zabawy na dziatwę nieza-

możną. W] sobotę, dn. 26 bm. w
lokalu T-wa „Sokół”* przy ul. Wi-
leńskiej 10, odbędzie się zabawa
koncertowo'taneczna, urządzana
przez Komitet rodzicielski szkoły
powszechnej „Świt” na rzecz dzia
twy niezamożnej tej szkoły. W pro
gramie koncert orkiestry i chóru
Ogniska Kolejowego w Wilnie, na
stępnie tańce, atrakcje rozrywko-
we, bufet. Wstęp za zaproszenia”
mi, które można nabywać w loka-
lu szkoły przy ul. M. Pohulanka
nr. 4 lub na miejscu w dniu zaba-
wy. Początek o godz. 7.30 wiecz,
Wstęp dla PP. wojskowych, urzę-
dników i akademików za okaza-
niem legitymacji urzęd.

ŻYCIE AKADEMICKIE,

— Sekcja naukowo-społecz
na Koła medyków urządza w
poniedziałek 0 godz. 830 w lo-
kalu Koła medyków wieczór dys-
kusyjny Zz referatem kol. Czela-
dzina Piotra na temat „Rozwój
poglądów na powstawanie nowo-
tworów ludzkich*.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Nadzwyczajne walne zgro-

madzenie członków wileńskie:
go Tewarzystwa niezależnych
artystów sztuk plastycznych.
Onegdeoj wieczorem w lokalu
Średniej Szkoły Handlowej przy
ul. Biskupiej odbyło się pod
przewodnictwem p. Znamierow-
skiego nadzwyczajne walne zgro-
madzenie członków wileńskiego
Towarzystwa niezależnych arty-
stów sztuk plastycznych.

Na zebraniu omawiano sprawę
zorganizowania wystaw prac
członków towarzystwa, które od-
będą się w roku przyszłym.

Jedna z nich odbędzie się w
lecie w salonach po-wystawowych
w ogrodzie po-Bernardynskim
w Wilnie. Druga zaś we wrześniu
w salonach Warszawskiej Zachęty,
gdzie w specjalnie na ten cel
przeznaczonej sali wystawione
zostaną prace członków Towa-
rzystwa. Pozatem na zebraniu
tem omawiano sprawę zjazdu
polskich artystów plastyków, któ-
ry z okazji 25 lecia śmierci Sta-
nisława Wyspiańskiego odbędzie
się w Krakowie. Towarzystwo wy-
delegowało na zjazd ten pp Ma
rjana Kuleszę i Czesława Wierusz-
Kowalskiego. W końcu zebrania
omawiano sprawy organizacyjne
wewnętrzne,

Teatr ! muzyka.
— Teatr Wielki na Pohulance gra

dziś o godz. S-ej sztukę Shaw'a „Zbyt
prawdziwe, aby było dobre”. „Zbyt, pra
wdziwe, aby było dobre” powtórzone bę-
dzie 26 bm. o godz. S-ej w.
— Zbližająca się premjera „Zygmun

ta Augusta“ wywoluje nadzwyczajne za-
interesowanie. Potężne dzieło Wyspiań-
skiego niewystawione dotąd na żadnej
scenie, otrzyma w Teatrze wileńskim
wspaniałą oprawę. lInscenizację i reży-
serję scen zbiorowych objął dr. Ronard
Bujański, nad opracowaniem postaci bo-
haterów „Zygmunta Augusta“, czuwa
dyr. Szpakiewicz.

Zaznaczyć należy, że przedstawienie
„Zygmunta Augusta” zaliczone zostało
przez Ministerstwo oświaty do konkursu
o nagrodę, z okazji roku jubileuszowego
St. Wyspiańskiego.

—Teatr muzyczny „Lutnia*, osią-
gnął wielki sukces operetką „Szaleństwa
Coletty”. Piękna i barwna ta nowość
grana będzie dziś, jutro i pojutrze o g.
8 m. 15 z M. Gabrjelli w roli tytułowej.
Pragnąc uprzystępnić widowiska muzy-
czne szerszej publiczności, ceny miejsc
na kilka najbliższych przedstawień „Sza-
leūstwa Coletty“ zostały zniżone.
— Przedstawienia popołudniowe: —

Teatr Pohulanka w niedzielę o godz. 4-ej
po poł. na liczne prośby naszych „Milu-
sińskich* daje raz jeszcze przepiękną
baśń Maeterlincka „Niebieski ptak”.

— Teatr „Lutnia* — niedziela o g.
4-ej po poł. ostatnia nowość „Szaleństwa
Coletty”. Ceny zniżone.

POLSKIE RADJO WILNO,
Piątek, dnia 25 listopada 1932,

 

11.40: Przegląd pras. polsk. Kom.
meteor. Czas. 15.00: Muzyka operowa
(płyty). 15.30: Mała skrzyneczka. 16.15:
Lekcja angielskiego. 16.30: Kom. Wil.
Tow. Org. i Kół. Roln. 16.40: „Stanisław
Wyspiański" — odczyt. 17.00 Koncert.
18.00: Transm. próby na scenie Teatru
Miejskiego na Pohulance w Wilnie. Pra-
ce nad montażem widowiska St. Wy-
spiańskiego „Zygmunt August" pod kie-
rownictwem dr. Jerzego Ronarda-Bujal-
skiego. 18.35 Muzyka taneczna. 19.00:
Polakom na  Kowieńszczyźnie. 19.20:
Przegląd prasy roln. 19.30: „Młode Chi-
ny” — felj. 20.00 Pogad. muzyczna. 20.15
Koncert symf. z Filharmonji. 22.40:

Sobota, dnia 26 listopada 1932 r.
11.40: Przegl. pras. polsk. Kom. me-

teor. Czas. 13.10: Kom. meteor. 13.15: Po

ranek szkolny. 15.00: Utwory Schuberta
Mozarta (płyty). 1540: Komunikaty.

15.50: Wiad. wojskowe. 16.00: Słucho-

wisko dla młodzieży. 16.25: „WilczeKły

Radjowe" — mówiony tygodnik młodz.

akad. U. S. B. 16.40: „Szlakiem kreso-

wych zamków” — odczyt. 17.00: Muzyka

z płyt. 17.40: Odczyt aktualny. 18.00:

Muzyka lekka. 19.00: Tygodnik litewski.

19.15: „W/ świetle rampy”. 19.30: „Na

widnokręgu”. 20.00: Koncert życzeń (pły

ty). 20.40: Trasm. opery z Amsterdamu

„Falstaff” — Verdiego. 21.25: Wiad.

sport. 23.55: Kom. meteor.
Z ZA KOTAR STUDJO.

Trasmisja z teatru.
Niezwykle oryginalną audycję zapo-

wiada na dzisiaj (godz. 18) rozgłośnia wi-
leńska. Mikrofon zainstalowany zostanie
o tej godzinie w teatrze na Pohulance,
skąd trnsmitowana będzie jedna z osta-
tnich przed premjerą prób z dramatu
Wyspiańskiego „Zygmunt August", Dzię-
ki temu radjosłuchacze zapoznają się z ta
jemnicami reżyserji teatralnej i montowa-
nia widowiska, nad którem pracuje p.
Jerzy Ronard Bujański.

Koncert symfoniczny z Warszawy,
Dzisiaj o godz. 20,15 po czterech ko-

lejnych recitalach uczniowie Paderewskie
go — Aleksandr Brachocki, Zygmunt Dy-
gat, Leopold Szpinalski i Henryk Sztom-
ka wystąpią wspólnie w koncercie sym-
onicznym, transmitowanym przez radjo z
Filharmonji Warszawskiej. Program wie-
czoru zawiera cztery koncerty fortepjano-
we (Beethovena, Schumana, Paderewskie
go i Chopina) których wybór dokonany
został w porozumieniu z mistrzem Pade-
rewskim. "

SRSTS

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

TERTEACTZPWAO ARERNOYSAAEK |
DOBROCZYNNOŚĆ.

— Dni przeciwgruźlicze. Wal-
ka z gruźlicą jest zagadnieniem
ogólno-społecznem, tylko ofiar-
ność całego narodu pozwoli ze-
brać potrzebne do tego fundusze!
W najbliższych dniach zaczynają
się „Dni Przeciwgruźlicze”, trwają
od 1 grudnia 1932 r. do 10 stycz-
nia 1933 r., w ciągu tych 40 dni
odbywa się nietylko sprzedaż na-
lepek, lecz jednocześnie szereg
imprez dochodowych, bądź też
mających na celu uświadomienie
szerokiego ogółu o potrzebie
walki z gruźlicą. W bieżącym
roku jak i w poprzednich dwu
latach Komitet Wileński przezna-
cza cały dochód z „Dni przeciw-
gruźliczych* na budowę tak po-
trzebnego sanatorjum pod Wil-
nem.

p

ъ

 

Akumulatory, bat. anod. radjo, żarówki, żelazka e'ektr.

NAJTANIEJ w firmie

MICHAŁ GIRDA
Zamkowa 20, telef. 16-28

Fachowe ładowanie i naprawa akumulatorów |słuchawek.
OCOSY AITATTOTTO NIN OK ETATYDCR IZAEESASDZRORÓW SLEKPZOKARÓW CKKTUGNAWIAC |

EKSPOZYTURA MIŃSKA DZIAŁA.
Zarząd Główny Towarzystwa

Szkoły Białoruskiej wydał pole-
cenie do wszystkich hurtków i
Rad Okręgowych Szkoły, żeby
dokonano wyborów delegatów na
walny zjazd, który odbędzie s'ę
w Wilnie.

Zarząd poleca natychmiast
uruchomić burtki, które znajdują
się obecnie w stanie nieczyn-
nym, zorganizować nowe hurtki,
tam gdzie dotychczas nie istnieją,
zwołać powiatowe zjazdy w celu
wyborów deiegatów i zorganizo-
wać Rady Okręgowe.
W tych miejscowościach gdzie

niema Rad okręgowych  inicjaty-
wa zwołania powiatowego zjazdu
musi należeć do najbardziej ru-
chliwęgo zarządu hurtka.

Powiatowy zjazd według okól-

nika wybiera 4 delegatów na
walny zjazd w Wilnie.

Ostatni biuletyn zarządu głów-
nego „szkoły” podaje, iż na ze-
braniu organizacyjnem we wsi
Mieleszki, województwa białostoc-
kiego na wniosek prezesa Rady
Okręgowej „szkoły” członkowie
hurtka odśpiewali „Ad wieków
my spali*. Posterunkowy powia-
domił o tem starostę, który po-
lecił _ sporządzić protokół па
wszystkich członków hurtka. Z po-
czątku prokół przeszkodził pracy
hurtka, lecz obecnie pracują co-
raz intensywniej.

Na posiedzeniu Romanowiec-
kiego hurtka w pow. wołkowy-
skim uchwalono żądać przekształ-
cenia istniejących szkół polskich
na szkoły białoruskie.

 

- Posiedzenie Rady Związku
Tew. Dobroczynności „Caritas

Onegdaj odbyło się pod prze-
wodnictwem p. prof. dr. Stefana
Glasera.

Na zebraniu tem poszczególni
członkowie komisji organizacyjnej
„Dnia Miłosierdzia Chrześcijań-
skiego” złożyli sprawozdania z
akcji zbiórek, przeprowadzonych
podczas wspomnianego „Dnia”.

Dokładny wynik tej akcji zna-
ny jest dotychczas tylko z tere-
nu miasta Wilna. Ze zbiórek,
przeprowadzonych na terenie
miasta uzyskano zaledwie 1250
złotych.

Na tak słaby wynik wpłynęły
inne imprezy o podobnym cha-
rakterze, przeprowadzane w tym-
że czasie przez dobroczynne
organizacje.

Dokładnego wyniku akcji zbió-
rek na terenie archidjecezji wi-
leńskiej narazie niema, ponieważ
poszczególne parafje dopiero te-
raz zaczynają nadsyłać sprawoz-
dania.

„Dzień Miłosierdzia Chrześ-
cijańskiego” wykazał, że w ostat-
nich czasach na terenie archi-
djecezji wileńskiej rozwijają się
stowarzyszenia charytatywne —
zawiązują się t. zw. wydziały pa-
rafjalne „Caritas”.

Wydziały te wespół z organi-
zacjami i bractwami katolickiemi
prowadzić będą na terenie po-
szczególnych parafji pracę cha-
rytatywną.
W najbliższym czasie, gdy

nadesłane zostaną sprawozdenia,
podamy dokładne wyniki „Dnia
Miłosierdzia Chrześcijańskiego”.

Ze środy na środę.
Ostatnią środę literacką po-

święcono pamięci Stanisława Wy-
spiańskiego, którego rocznica zgo”
nu dwudziestopięcioletnia przypa*
da w dniu 28 bm. Na wstępie refe
rat p. t. „Wałka o Polskę z Pol-
ską” wygłosił prof. St. Cywiński,
mówiąc o warunkach, działalności
i analizując twórczość Wyspiań-
skiego. Po prof. Cywińskim zabrał
głos prof. Srebrny, mówiąc o Wy
spiańskim, teatrze i teatrze Wy
spiańskiego.
W referacie swoim prof. Srebr

ny omówił właściwości dzieł tea-
tralnych Wyspiańskiego i dał tre”
ściwe porównanie twórczości
dramatycznej Szekspira i W!yspiań
skiego, ;

Po przemowie artyści Teatru
Miejskiego zacytowali utwory Wy-
spiańskiego: p. Zmijewska mono-
log z „Klątwy”, p. Biernacka i p.
Tomaszewski rozmowę Marji z
Chłopickim z „Warszawianki” 0-
raz p. Szymański wyjątki poety”
ckie4. Następna Środa literacka
będzie poświęcona młodej poezji
polskiej. i“

ei. de.

 

Miłe wspomnienie.
Oto najlepsza perfuma dla wy-
twornej Pani. Przemiły długo-

trwały zapach.
Własna kompozycja

Firmy

W. CHARYTONOWICZ i S-ka
APTECZNY D -H.

wlino, Mickiewicza № 1
Tel. 9-71.

OFIARY ®
zložone w Administracji „Dziennika |

Wileńskiego".
M. M. paczkę żywności dla rodziny

Jasiewiczów i p. Anna Malecka 2 zł. i
1 klg. masła. Zamiast kwiatów na grób
ś. p. Władysława Lichtarowicza — Żyś-
munt Karpowicz zł. 5 na Polsk. Macierz
Szkolną i zł. 5 na herbaciarnię dla inte-
ligencji N. N. zł 2 na budowę olta-
тга Matki Boskiej w Gidlach — M. B.
zł. 1 na remont Bazyliki w Wilnie. Za-
miast kwiatów na grób ś. p. Marji Ka-
mińskiej — Helena Medyńska i Józefa
Stempkowska zł. 10 na herbaciarnię dla

inteligecji, * J

 

Testament dziwaka.
Nieboszczyk ukazał 51е na ekra-
nie kina i przemówił do krewnych

W. Birmingham zmarł niedaw-
no W. J. Graham, znany w tem
mieście przemysłowiec bogacz.
Zwłoki Amerykanina spalono w
krematorjum. Niebawem ogłoszo*
no termin otwarcia testamentu i
postępowania spadkowego. — Ла-
kież było zdziwienie zaintereso-
wanych, gdy dowiedziano się, że
akt otwarcia testamentu, zgodnie
z wolą zmarłego, odbędzie się w
kinematografie i, że nieboszczyk
sam przemówi do spadkobier-
ców.

Pełni niepokojącej ciekowości
zjawili się na widowni kina wszys-
cy zawiadomieniu o miejscu i ter”
minie. Każdy z przybyłych zajął
ściśle wyznaczone mu krzesło w
pierwszym rzędzie na widowni.
W ten sposób, zgóry oznaczony,
zasiadło 11 osób.

Przed ekran wyszedł powiernik
zmarłego i oświadczył, że za
chwilę ukaże się nieboszczyki
przemówi do zebranych... Po tej
niezwykłej deklaracji, kilka pań
dostało histerji. ;

Po chwili puszczono w ruch
dźwiękowiec. Na ekranie ukazali
się: śp. Grahman, jego notarjusz —
powiernik i świadek. Rzecz dzia*
ła się w gabinecie Grahmana, któ"
ry wypisywał na tablicy nazwiska
spodkobierców i sumy oraz objek-
ty majątku, mające przypaść im
w udziale. Po wpisaniu każdej
pozycji, nieboszczyk podchodził
do obdarzonego, wedle porządku
rozmieszczenia krzeseł na widow”
ni — od strony lewej ku prawej,
czyniąc spadkobiercy wyrzuty lub
chwałąc i podnosząc jego zalety,
wymieniał kolejno imię i nazwi-
sko oraz wysokość udziału w
spadku i dawał rady na przy:
szłość. Gdy skończył, odezwał /
się w te słowa:
— „Jako nieboszczyk, mam

prawo uważać się za istotę abso”
lutnie bezstronną w stosunku do
was. Zatem, kochani krewni, ku-
zyni i przyjaciele, nie będę niepo”
koił was więcej. Sądzę, że ten spo”
sób sporządzania i otwierania te-
stamentu, nie  pozostawiający
żadnych wątpliwości, spotka się z
waszem uznaniem.

Aby wreszcie uchronić was od
niemiłych procesów sądowych, po
proszę notarjusza, aby odczytał
wam w mojej obecności treść *te-
stamentu, sporządzonego zgodnie
z poczuciem sprawiedliwościi li-
terą prawa”.
Po odczytaniu testamentu przez

rejenta, nieboszczyk oświadczył:
Dziękuję panu — poczem zwraca”
jąc się do zebranych na widowni
rzekł: „Dowidzenia wszystkim'—
tu ukłonił się i znikł z ekranu.

Dzienniki angielskie piszą, że
testament dziwaka wywarł silne
wrażenie na aa i komen-
tarze w całym kraju.

TEEEWWTYETKA

KRONIKA POLICYJNA
—- Kosztowna gościna. Michniewiczo

wi Czesławowi (Słowackiego 17), podczas
gościny u znajomego przy ul. Dobroczyn-
nej 2-a m. 2. nieznani sprawcy skradli
z niezamkniętego przedpokoju futro na
tchórzach. W futrze było 50 — 60 zł.
gotówką. Ogółem straty swe Michnie-
wicz ocenia na 900 zł.

—Kradzież bielizny. Nieznani spraw
cy dostali się na strych domu miesz-
kalnego przy ul. Węglowej 16 i skrądli
Goldsztejnowi Symsze bieliznę męską,
damską i pościelową, łącznej wartości
300 zł.

WYPADKI
— Nieszczęśliwy wypadek. W. dn.

22 bm. Kowalewska Genowefa, (Kalwa-
ryjska 11) chcąc, aby się lepiej paliło w
piecu drzewo podlała je naftą. Drzewo
raptownie się zapaliło i zajęło na niej
ubranie. Zawezwany lekarz Pogotowia ra
tunkowego udzielił nieszczęśliwej pomo-
cy.
SA Zaczadzenia. W mieszkaniu nr. 8-
przy ul. Tatarskiej 7, wskutek przed-
wczesnego zamknięcia pieca zaczadzieli:
34-letni Leon Korkuć i jego dzieci, 5-le-
tnia Teresa i 4-letni Czesław.

Wczoraj w południe zaczadziała 32-
Marja Błażewicz (Trocka 15).

Zacządzonym pomocy lekarskiej u-
dzieliło Pogotowie Ratunkowe.
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DZIENNIK MILEŃSKI
 

z KRAJU.
IPraca oświatowa

Smorgonie, które ucierpiały w
najwyższym stopniu od zawieruchy
wojennej, czyniły ze wszechmiar
smutny widok po wojnie šwiato-
wej; zgliszcza budowli drewnia-
nych, ruiny i szkielety budowli

murowanych. Jednakże ludzie

cierpliwością i pracą rychło po-

dźwignęli Smorgonie z upadku.

Jest tutaj ładny kościół, jest szko”

ła średnia handlowa, szkoła po-

wszechna, straż ogniowa i inne po”

żyteczne instytucje. Wreszcie nad-

mierna ilość żydów. Od początku

1932 r. działa tu Stowarzyszenie
Młodzieży Polskiej.

Nie duży, lecz ładnie położony
obok plebanii kościelnej — domek,
ustawicznie jest wypełniony Mło-
dziežą Stowarzyszeniową. Narazie
jest tutaj S. M. P. žefskiej, lecz
tam, gdzie chodzi o zatoženie trwa
łych podstaw pracy wychowaw-
czej, opartej na etyce kościelnej,
niewiasty więcej potrafią zdziałać,
a wślad za młodzieżą żeńską, ry”
chło obudzi się i ruszy do pracy
młodzież, co lepsza, męska.

Ten domek, o którym wspo-
mniałem, jest to ognisko S. M. P.
Powierzchowny rzut oka przeko-
nuje, że ci, którzy gromadzą się w
ognisku, są zamiłowani w pięknie,
gdyż samo ognisko ładnie jest ude-
korowane i wzorowo utrzymane.

Praca młodzieży stowarzyszo*
nej polega na opracowywaniu, wy-
głaszaniu w swojem gronie odczy-
tów, pogadanek na tematy ogólne

w Smorgoniach.
i o przysposobieniu rolniczem. Zor
ganizowany jest dobry chór pod
kierownictwem p. Michnowicza.

A nad całokształtem pracy
młodzieży, ustawicznie czuwa
miejscowy proboszcz ks. Leonard
Czerniak, któremu dzielnie poma-
gają panie Marja Sadowska i Sta-
nisława Wysocka jako członkinie
patronatu.
W dniu 19 b. m. St. Mł. Polskiej

urządziło wieczór rozrywkowy dla
dzieci w wieku szkolnym, uroz-

maicony przedstawieniem i dzia-

łem muzykalno-wokalnym, w dniu.
zaś 20.Х1 b. r. SMP. z tymże pro-
gramem wystąpiło przed społe-
czeństwem smorgońskiem.

Została  odegrana dowcipna
krotochwila p. t. „Dla miłego śro-

sza”, poczem w dziale muzykalno-

wokalnym, chór młodzieży pod ba”

tutą p. Michnowicza odśpiewał

szereg pieśni ludowych, poszcze-

gólne zaś druhny wypow. szereg

deklamacji. Umiejętny wybór sztu-

ki i dobra gra amatorek - druhen

SMP. wywarły na widzach, któ-
rych była pełna duża sala, bardzo
miłe wrażenie.
Dobrą grą szczególnie wyróżni-

ły się druhny: Aniela Minkowska,
Franciszka Romanowska, Irena
Czubińska, Chociłowska, Dowla-
szewiczówna, Helena Romanow-
ska, Szutowiczówna i inni, pod ге-
żyserją druha Michała Porańskie-
go.
Szczęść Boże zbożnej pracy!

Nieszczęśliwy wypadek w lesie pod Olkienikami.

W, dniu wczorajszym w lesie
niedaleko wsi Rodziewicze koło
Olkienik wydarzył się nieszczęśli-
wy wypadek, którego następstwem
była śmierć jednego z chłopów zaś
obrażenia ciała i połamania nóś
drugiego. Dwaj chłopcy, 17 letni
Piotr Bolesławowicz i 16 letni Ta-
deusz Mickun ze wsi Rodziewicze
udali się do lasu na łapanie ga-
wronów. Chłopcy wdrapali się na
wysokie drzewo, śdzie znajdowało
się gniazdo wronie. Nagle pod no”

$ami ich załamała się gałąz. Chłop
cy ze znacznej wysokości runęli
na ziemię. T. Mickun, spadając, u-
derzył głową o drzewo i zabił się
na miejscu, zaś Bolesławowicz u-
legł złamaniu nóg i ciężkiemu ob-
rażeniu twarzy i rąk. Nieszczęśli-
wego chłopca oraz trupa znalazł
w lesie drwal Ignacy Cyjko, który
nieprzytomnego  Bolesławowiczą
dostarczył do najbliższego wojsko
wego laboratorjum izby chorych.

Pożar domu modlitwy baptystów.

We wsi Kaliny gm. ostrowskiej
spalił się dom modlitwy sekty bap

tystów. Pożar powstał z nieostro-
żnego obchodzenia się z ogniem

SPORT.
Nagrody plebiscytu «Dziennika Wileńskiego"

Onegdaj od godziny 12 zaczęły
przy oknie wystawowym „Między
narodowego Tow. Wagonów Sy-
pialnych* przy ul. Mickiewicza 6,
gromadzić się tłumy młodzieży,
które z niebywałym zaciekawie-
niem przyglądały się efektownej
wystawie licznie nagromadzonych
nagród.

Wszystkie nagrody są przezna”
czone dla najlepszych sportowców
Wilna, a tych najlepszych wybie-
rze ogół społeczeństwa sportowe-

go.
Przez plebiscyt „Dziennika Wi-

leńskiego" sport zdobędzie popu-
larność nietylko wśród młodzieży,
ale i wśród starszych ludzi, którzy
teraz mają możność wspólnie z
młodzieżą dopomóc do zwiększe-
nia akcji wychowania fizycznego.

Nagrody „Dziennika „Wileń-
skiego“ są juž „stare“, bo to ma-

my przecież drugi zkolei, drugi już
plebiscyt. Tem więc cenniejsze są
te nagrody i z biegiem czasu ich
wartość sportowa nabierać będzie
coraz większej powagi, aż nim
przejdą one na własność tego lub
innego zawodnika, względnie or-
ganizacji sportowej,

Na specjalną uwagę zasługuje
złoty puhar „Dziennika Wileń-
skiego”, który przeznaczony jest
dla najpopularniejszego  sportow-
ca. Puhar jest przechodni. Na wla-
sność przechodzi po 5 latach.
W roku ubiegłym nagrodę zdo-

był W. Sidorowicz.
Drugą zasadniczą nogrodą jest

„Merkury“ ofiarowany przez fir-
mę „T. Odyniec* dla najlepszego
klubu sportowego Wilna. Mierku-
ry jest również nagrodą przechod-
nią. W roku ubiegłym społeczeń-
stwo wypowiedziało się za A.Z.S.

Trzecią nagrodą jest srebrny
puhar firmy „Malinowski i Per-
kowski“ ofiarowany dla najbar-
dziej usportowionej szkoły. W ro-
ku ubiegłym tę nagrodę zdobyło
gimn. A. Mickiewicza.

Prócz tych nagród jest jeszcze

stróża nocnego tego domu, który
w nocy rozpalił piec i usnął. Obu-
dził się dopiero wówczas, gdy już
płomienie obejmowały budynek.

szereg innych, również bardzo
cennych dla sportowców specjali-
stów.

Najlepszy narciarz walczy o
nagrodę przechodnią K. P. W.
„Ognisko“. W roku ubiegłym na-
środę zdobył W. Ciechanowicz.

Kino „Casino“ ofiarowało pu-
har przechodni dla najlepszego
sportowca akademika.
W roku ubiegłym nagrodę zdo-

był Sidorowicz.
Bardzo ładną nagrodę otiaro"

wał p. J. Buczyński, weteran pił-
karstwa wileńskiego z czasów je-
szcze przedwojennych. Nagrodę
zdobył w roku 31 J. Godlewski.

Pokrewny tej nagrodzie jest
puhar „Startu', który ofiarowany
jest klubowi piłkarskiemu.

Bokser otrzymuje statuetkę

ofiarowaną przez „Ch. Dincesa'.
Nagrody broni J. Wojtkiewicz.

„Start* ofiarował również na-
grodę dła najpopularniejszego lek-
koatlety. Takim  najpopularniej-
szym w roku ubiegłym” okazał się
Sidorowicz.

Nagroda „Prużana” ofiarowana
jest klubowi, względnie sekcji
wioślarskiej. Nagrody broni A.Z.S.

Firma T. Odyniec” ofiarowała
puhar z terrekoty, który przyzna-
ny będzie na własność drugiemu
sportowcowi Wilna.

Ładny puharek S. M. P. zdo-
bywa dziesiąty na liście sporto-
wiec Wilna. W roku ubiegłym
dziesiątym sportowcem był J, Gra
bowiecki.

Fr. Frliczka ofiarował najlep-
szemu narciarzowi ubranie sporto-
we. W roku ubiegłym taką samą
nagrodę zdobył W. Ciechanowicz.

Bardzo cenną nagrodę ofiaro-
waną przez firmę „Cel (J. Toma-
szewski) otrzyma najlepszy spor-
towiec Wiilna. Nagroda przedsta”
wia całkowity komplet narciarski
łącznie z butami.

Najlepszy sportowiec - uczeń
otrzyma na własność nagrodę Pol-
skiej Składnicy Sportowej „Start”:

Narty fabryki „Olmara* z Ło-
dzi otrzyma najlepszy narciarz
Wilna.

Najlepszy klub sportowy Wil-
na otrzyma roczny abonament

ъ

Z pogranicza.
Ucieczka studenta

W. dniu wczorajszym koto Dru-
skienik zatrzymano łódź, w której
znajdował się student uniwersyte-

Cyganie besarabscy

Na granicy polsko - sowieckiej
w rejonie odcinka granicznego Pio
trowszczyzna patrol K. O. P. za-
uważył trzech osobników zamie-
rzających przedostać się na teren
Rosji sowieckiej, Na wezwanie pa
trolu osobnicy rzucili się do ucie-
TEOTRIZTKGECAZK DAINOSa

„Dziennika Wileūskiego“. W roku
ubieglym z bezplatnej prenumera-
ty korzystał A. Z. S.

Ponadto dziesięciu pierwszych
sportowców nagrodzonych będzie
artystycznymi dyplomami „Dzien-
nika Wileńskiego”.

Prócz nagród dla sportowców
są przewidziane nagrody dla gło”
sujących, to znaczy dla tych, któ-
rzy najtrafniej ułożą listę najlep”
szych sportowców.

Pierwszy z głosujących otrzy”
ma bardzo cenną nagrodę Domu
Sportowego „Ch. Dincesa“. Nagro-
da Ch. Dincesa przedstawia kom*
plet narciarski.

Drugą nagrodą są również nar-
ty. Są to „deski* nadesłane z Za-
kopanego przez firmę Braci Szyb”
lów.

Trzeci głosujący otrzyma al-
bum „Fotoklubu Wileńskiego.
Czwarty otrzyma kilim, nade-

słany przez firmę „Rutkowski i
Domagała”.

Piąty — zdobędzie nagrodę
„Dziennika Wileńskiego" — z Lo-
wisk Wielkopolskich.

Pięciu dalszych głosujących
otrzymają nagrody książkowe,

ofiarowane przez firmę J. Zawadz
kiego i przez „Dziennik Wileński”

Plebiscyt rozpocznie się już 27
b. m. i trwać będzie do 6 grudnia.
W roku ubiegłym lista 10-ciu

najlepszych sportowców ułożyła
się następująco: 1) +Sidorowicz,
2) Wieczorek, 3) GodlewskiJ., 4)
Ciechanowicz, 5) Kliks, 6) Łabuć,
17) Wojtkiewicz, 8) Witkowski,
9) Hermanowicz i 10) Grabowiecki

W głosowaniu wziąć musżą
wszyscy sportowcy Wilna i osoby
zainteresowane wychowaniem li-
zycznem,

litewskiego do Polski.

tu kowieńskiego Joachim Miku-
nas. Mikunas zbiegł z Litwy przed
aresztowaniem.

pochwyceni na granicy.

czki, Za uciekającymi oddano kil-
ka strzałów, co zmusiło uciekają-
cych do zatrzymania się. Zatrzyma
nymi okazali się cyganie: Kimon,
Hrywczynin i Kowcza pochodzący
z. Besarabji.

Dlaczego cyganie chcieli prze-
dostać się do Rosji pozostaje na-
razie zagadką, którą niewątpliwie
władze śledcze rozwiążą.

 

I NTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBGTY
wykonanie staranne .- ceny niskie

OTWARTA OD S-ej D 4-ej POFP

  

 

ma m wmuw wm

 

GIEŁDA.
WARSZAWĄ (Pat.) 24 XI1932 r
Waluty i dewizy;

Belgja 123,63—124,94—123,32
Holandja 358,30—358,40— 359,45.
Londyn 29,96—29,00—29,13—28,83
Mowy York kabel 8,925—8,945—8,905
Paryż 34,91—35,00—34,82.
Praga26,41—26,47—26,35.
Szwajearjai 171,55—171,98—171,12.
Włochy45,67—45,69—45,45
Berlin w obr. prywatnych 211,90
Tendencja niejed' olita.

Papiery procentowe
8; budowlana 39.
Peżyczka Inwestycyjna 98,25.
404 dolarowa 51,25.
7% stabil. 54,63—55,25—54,50.
81, L. Z. B.G.K. i B R. obl. BGK 94.
Te same 707, 83,25.
PŁ Z. L. ziemskie dolarowe 50,50.

(drobne).
4'||) ziem. 37,50—00.
8*% Warsz. 57,25—56,63.
8'|, L. Z. Łodzi 53,75,
10'|, Radomia 55,50,
6%, obl. m. Warszawy 1926 VI em—

33,75.
Tendencja niejednolita.

Akcje:
Bank Polski 87,50—88,25. Lilpop

12,75. Ostrowiec serja B. 30. Tendencja
przeważnie mocniejsza.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dolzrowa 56,37/,. Dillonowska 59,30.
Stabilizacyjna 53,50—54, Warszawska 40
—40,25. Siąska 42,50—43.

 

 . Dziś długeeczekiwana wielka premjera. Perła EP EZ arezdzicio predzone wielkim złotym UEKEEEUWNNNKENNZENIKKE i й A kobyła jest bardzo Zred. urzędnik, b. stu-

meda- i ilm ten stał się wydarzeniem niecedziennem na najwię- > #  — Mojakrótkowzrecz- chora. Coście dawall wa- dent prosi bardzo о |а-
DZWIĘK. *KINO- «PAN» lem «E M M A» (Oramat niepotrzebnej matki) kszych ekranach New-Yorku, Lendyru i Berlina dzięki fe- į NAUKA + ność. szej, gdy chorowała? kąkolwiek pracę, dł,

TEATR nomenalnej grze Marie l ossle która porywa I wzrusza do łez swą uduchowloną grą. Najbardziej artystyczny filmr — Jakim sposoben? —— Terpentynę. i fizyczną, byle zaraz

Ul WIELKA 42. Tel. 5-28. genjalnej I I sezonu Nad program: Fktualja dźwiękowe. Seanse: 4, 6, 8 i 10,15. W dn. Św. o — A no tak, bo gdy Pe tygodniu obaj ku- gdyż nędza zagląda
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Na najoyższem GZgórzu.
IWystrzeliła wysoko nad morze brudu i krwi i

rozprysła się na czerwone i zielone gwiazdy, które
trzymały się chwilę w powietrzu i zaczęły spodać.
S. O. S. — ratujcie ratujcie! ostatnie, rozpaczliwe
wołanie o ratunek osaczonego żołnierza,
"W odpowiedzi na to wołanie, nim jeszcze spad-
ły ostatnie kolorowe gwiazdy, artylerja wszczęta
gwałtowną akcję i na niemieckie okopy padł grad
ognia. Niemieckie działa przestały ostrzeliwać pla-
cówkę, którą teraz atakowała ich piechota i skiero-
wały ogień na pozycję odwodową, żeby nie dopuścić
do nadejścia posiłków.

Przed „Dick's Billł wynurzyło się w ciemności
kilkanaście postaci. Powitał je grad granatów ręcz-
nych. Ogromny podoficer pruski przedarł się przez
druty i runął martwo na przedpiersie z sześcioma ra-
nami w ciele. Drugi upadł na niego i natarcie na se-
kundę osłabło.

Dwaj Kanadyjczycy, między którymi wybuchł
granat, osunęli się na ziemię i Niemcy przypuścili
drugie, wściekłe natarcie. Żołnierz niemiecki, idący
przodem, został pchnięty bagnetem w brzuch, lecz
nim atakujący zdołał wyciągnąć bagnet zpowrotem,
sam dostał pchnięcie w szyję. Lewy kąt „Duck's
Bill'* został bez obrońców. Żołnierz niemiecki ze-
skoczył do okopu i zaatakował pozostałych kolbą
karabinu. Walters zabił go bagnetem, ale wpierw
jeszcze tamten powalił na dno okopu jednego Kana-
dyjczyka.

Z obsady „Duck's Bill" pozostało tylko dwóch
ludzi. Obaj wyskoczyli z okopu i stanęli w pozycji
obronnej. Rzuciło się na nich odrazu sześciu Niem-
ców. Oficer niemiecki strzelił z rewolweru do towa-
rzysza Waltersa i żołnierz upadł na twarz bez jęku i
tak pozostał.

Walters rzucił się na oficera z bagnetem. Jed-
cześnie pocisk rewolwerowy trafił go w ramię i wy”
trącono mu z ręki karabin. Szybkim odskokiem w
bok zdołał uniknąć pchnięcia bagnetem.

Kilku rzołnierzy niemieckich chciało go gonić,
lecz powstrzymał ich rozkaz ołicera. Widocznie
spieszyło im się do następnej placówki, bo i tak stra-
cili już sporo czasu. Walters mógł się łatwo urato*
wać, ale nie chciał. Porwał łopatkę saperską i po-
śnał za prącymi naprzód Niemcami.

Biegł razem z nimi, a ponieważ było ciemno,
wzięl: go za swego. iBegł pochylony jak footbalista:-
W pewnej chwili dopadł do przodującego Niemca i

cych w dalszych szeregach towarzyszy i cała groma-
da zrejterowala „Dick's Bill“.

Wtedy dopiero jeden z nich strzelił z karabinu
do sierżanta, który rozpłaszczył się bezwładnie na
ziemi. W następnej sekundzie huk bomb oznajmił o
nadejściu kapitana Greysona i jego Kanadyjczyków.

Niemcy, zdemoralizowani stratami i poprzednim
wściekłym oporem, nie zdołali stawić czoła nowemu
natarciu, zupełnie niespodziewanemu i bardzo gwał-
townemu. W dodatku nie wiedzieli, z jaką siłą mieli
do czynienia. Ogromny sierżant niemiecki spróbo-
wał zebrać na nowo swoich rozproszonych lulzi i
padł od rewolweru Greysona. Trzech Niemców za-
kłuto bagnetami, kilku się poddało, reszta uciekła w
rozsypce do swego okopu. Wlystrzelono rakietę, od-
wołującą posiłki, bombardowanie po obydwóch stro-
nachustało i na przedpolu zapanowały znów cisza i
ciemności.

'Kapita Greyson siedział w schronie z notesem
uderzył go łopatką w kolano.

Ten upadł z jękiem, a Walters rzucił się na ofi-
cera, który zastrzelił jego ostatniego żołnierza, i
wbił mu w twarz ostrze swojeł straszliwej broni na
głębokość trzech cali.

Oficer runął na ziemię, Walters rzucił się zko-
lei na trzech najbliższych Niemców. Tylko człowiek
szukający śmierci mógł się porwać na taki czyn.
Tylko człowiek szukający śmierci mógł nie paść na
miejscu.

Ale Niemcy mieli na swoje usprawiedliwienie
ciemności, zamęt bitwy i nieświadomość, z której
strony i w jakiej sile ich atakowano. Trzej zaatako-
wani przez Waltersa żołnierze cofnęli się do biegną

na kolanie i ołówkiem w ręku. Pisał raport, Obok
czekał goniec kompanijny. ;

„Wisparte ogniem ciężkiej artylerji pruskie
kompanje szturmowe (dowiedziałem się od jeń-
ców) urządziły wypad na nasze placówki. Część
jednej kompanji natarła na placówki B—D, ale
nie zdobyła. Reszta tej kompanji pozostała w
obwodzie i miała, po opanowaniu placówek, za-
«takowač owkop „Willow“, ale nie wzięła u-
działu w akcji.

Druga kompania uderzyła
(„Duck's Bill"), lecz obsada
wspaniale skuteczny opór.

Skoro tylko zdążyłem zebrać

na placówkę A
stawiła natarciu

dostateczną
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

siłę, urządzilišmy przeciwnatarcie od strany do-
'wództwa kompanji i nieprzyjaciel cofnął się w
popłochu na swoje pozycje, pozostawiając na po-
lu walki najmniej trzydziestu rannych i zabi-
tych. Wzięliśmy sześciu jeńców. Ja straciłem: z
zabitych: porucznika Halliday'a i przypuszczal-
nie ośmiu ludzi, rannych około dwunastu. Nikt
Nie zaginął. :

Proszę przysłać wszystkich rozporządzal-
nych ludzi do noszy. Bardziej szczegółowy ra-
port przyszlę po zreorganizowaniu pozycji”.
Chciał się podpisać i zawahał się. Było jeszcze

coś do dodania. Bombardowanie mogło wybuchnąć
lada chwila zpowrotem, a on mógł już nie zdołać na-
pisać bardziej szczegółowego raportu.

Trzeba więc było załatwić to odrazu.
| _uGdyby nie dzielny czyn sierżanta Bruce'a,

miałbym do zaraportowania nie powodzenie,
lecz klęskę. Sierżant nietylko bronił z niesły-
chaną wprost odwagą placówki A. z pięciu ludź-
mi przeciwko całej kompanji, ale gdy wkońcu
został sam jeden — ranny i bezbronny — por-
wał łopatkę saperską, powalił nią dwóch Niem-
sów, w tem jednego oficera i zatrzymał nieprzy*
jaciela na kilka decydujących sekund. Dzięki
temu zdążyłem zorganizować przeciwnatarcie i
uratować moją kompanję od prawie pewnego
unicestwienia. Obawiam się poważnie, że sier-
żant Bruce jest śmiertelnie ranny. Proszę go po-
dać do najwyższego odznaczenia.

= R. Greyson,
apitan n-tego p. p. kanadyjskiej,

(C. d. n.) ala
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