
 

 

 
 

`

Opłata pocztowa uiszczone ryczałtem

Rok XVI,

DZIEN

 

 

 

"WESARCJA|ADMMISTRACJA Wine, Mostowa i. TalefonRedakcji.
Śórninistracji|Drukami 12-44. Redakcja otwarta od.11 de16 | od

8 do244. AdministracjaczynmawdnipowszednieedBdoMel.
©rżodziełeod12de1S-ej.„BziennikWieński"wychodzi codziennie,

  

 

JÓZEF GRZYB
EMERYT KOLEJOWY

po długich I ciężkich cierpieniach opatrzony S. S. Sakramentami
zmarł dn. 4 grudnia 32 r. w wieku lat 60.

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy uł. Piwnej 3/5 m. 9 nestąpi
dn, 6 b. m. o g 18 do kościoła Ostrobramskiego.

Nebożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże koś:lele dn. 7
b. m. o g. 10 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa.

O czem zawiadamiają pogrążeni w żałobie

KOKSISEMOO UDESBA,
KDSSSE

Żona i Syn.

SE BRDZIE
BW pierwszą bolesną rocznicę śmierci najdroższego męża I ojca

$.+Р.

Adama Nowickiego
zostanie odprawione nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy we

środę dn. 7-XII32 r. w Kościele św. Rafała o godzinie 10 rano.

O czem zawiadamiają
Żona, Córka, Syn, Wnuk I Rodzina.

ECHA MANIFESTACYJ.
WARSZAWA (Pat). W dniu

5 b. m. odbyła się rozprawa kar-

no-administracyjna w starostwie

grodzkiem Warszawa-śródmieście

przeciwko zatrzymanym w czasie

manifestacyj ulicznych w dniu 3

grudnia studentom. Z pośród 24
zatrzymanych osób następujące
zostały skazane: Iwanowski Anto"
ni Adam, Szymoniewski Ferdy-
nand, Orzechowski Jan, Fiszer

Tadeusz, Fiszer Józef, Starzyński

Czesław i Stobnicki Feliks — na
karę do 60 dni bezwzględnego
aresztu oraz Jarecki Józef i Pró-
szyński Jerzy — na karę grzywny
2 tysiące zł, z zamianą na 60 dni

aresztu.
LWÓW (Pat). Zgodnie z we-

zwaniem rekiora wznowione zo*
stały dziś wykłady w Politechnice
Lwowskiej. Wykłady i ćwiczenia
odbywały się w zupełnym spo-
koju. Obecnie odbywają się wy*
kłady we wszystkich uczelniach
lwowskich, W mieście panuje zu-
pełny spokój.
LWÓW (Pat). W dniu dzisiej

szym zgłosili się do prokuratora
poszukiwani przez władze bez-
pieczeństwa przywódcy młodzieży
akademickiej Macieliūski i Ma-
tłachowski.

Ujęcie sprawcy napadu na pocztę. |
KRAKÓW (Pat.) W związku z

napadem, dokonanym onegdaj
na przewóz poczty w pow. wa-
dowickim, w czasie którego za-
mordowany został  pocztyljon,
organa P. P. w pościgu za spraw-
cami zaaresztowały Marjana Ber-

nackiego, ślusarza zam. w Krako-
wie. Bernacki przyznał się do do-
konania morderstwa i wskazał
miejsce, gdzie ukrył skradzione
pieniądze. „Bernacki stanie przed
sądem dorażnym.

Aktorzy polscy zagrażają bezpieczeństwu

GDANSK (Pat.) Wczoraj pod-
czas próby generalnej, wystawia-
nej przez polską trupę amatorską,
„Nocy listopadowej” Wyspian-
skiego, zjawiła się na sali tea-
tralnej policja i aresztowała akto-
rów zabierając broń rekwizytową.
Aktorów wraz z bronią odstawio-
no do prezydjum policji, gdzie
spisano protokół. Ma skutek na-
tychmiastowej interwencji Komi-
sarjatu Generalnego Rzeczypos-
politej Polskiej, aktorzy zostali
zwolnieni, zaś broń rekwizytową
zwrócono. Wyznaczony na wie-
czór wczorajszy obchód ku
uczczeniu 26:lecia śmierci Wys-
piańskiego połączony z uczcze-
niem rocznicy powstania listopa-
dowego nie mógł się odbyć.

Przypomnieć należy, ze wła:
dze gdańskie, w krótkim prze-
ciągu czasu, już po raz drugi u-

ska.
siłują.dojrzeć w rekwizytach bro-
ni, niezbędnej dla przeastawień
polskich, niebezpieczeństwo dla
Gdańska. Pierwszy tego rodzaju
wypadek, zdarzył się gdy sprowa-
dzono z Polski rekwizyty teatral-
ne, potrzebne do wystawienia
sztuki „Kościuszko pod Racła-
wicami”.

GDAŃSK (Pat). Komisarz ge-
neralny R. P. w Gdańsku wysto-
sował do Senatu pismo, szczegó*
łowo przedstawiające sprawę a-
„resztowania przez policję gdańską
aktorów i zabrania im rekwizy-
tów. teatralnych, sprowadzonych
z Polski. Komisarz generalny żą-
da wyjaśnienia motywów podob-
nego postępowania i zastrzega
żądanie odszkodowanie za po-
niesione straty na rzecz Macierzy
Szkolnej, która wczorajsze przed-
stawienie organizowała.

 

Wydalenie żydów z austrjackiego
Kredit-Anstaliu. :

Komisarz rządowy  austrjac-
kiego Kredit-Anstaltu wychodząc

z założenia, że w dobie kryzysu

gospodarczego i bezrobocia na:

leży przedewszystkiem zapewnić

pracę i zarobek rdzennej ludności

państwa, rozpoczął energiczne ru-

gowanie żydów z banku. . Wywo-
łało to niebywały popłoch wśród

żydów, co widać z depeszy Żyd
Ag. Telegraficznej:

WIEDEŃ (Żat). Na skutek sy-

stematycznego usuwania urzędni-

ków—Zydów z austrjackiego Cre-

dit-Anstalt'u setki rodzin żydow-

skich utraciły wszelkie źródło

utrzymania. Liczba urzędników

żydowskich tej wielkiej instytucji
fimansowej spadła z 60 proc. do 16
proc. Obecny komisarz rządu
banku kontynuuje politykę usu-
wania urzędników żydowskich.
Poszkodowani zwrócili się do Lio”
nela de Rothschilda, głowy lon-
dyūskiego domu  Rothschildów,
aby jako jeden z głównych wie-
rzycieli Credit-Anstalt'u wywarł
wpływ na kierownictwo banku w
kierunku zaniechania tej polityki
eksterminacyjnej. Również p.
d'Avigdor Goldsmid został pro-
szony o podjęcie interwencji w tej
sprawie.

$tany Zjednoczone a Rosja.
LONDYN, (Pat). Dobrze poin-

formowany korespondent ame-

rykański „Daily Telegraph” @0-
nosi dzisiaj, że pierwszem dzie-

łem Roosevelta, po objęciu przez
niego rządów, będzie uznanie

Rosji Sowieckiej i nawiązanie ro-

kowań handlowych z Sowietami.

Katastrofa statku sowieckiego na

W związku z tem zaraz po uzna*
niu Rosji sowieckiej wyjechałaby
do Rosji delegacja partji demo:
kratycznej, celem przygotowania
gruntu dla dyskusji w sprawie
traktatu handlowego na przysz-
łym Kongresie.

Białem
morzu.

MOSKWA (Pat). Na Białem

Morzu zatonął sowiecki łamacz

lodów Nr. 9 z 39 ludźmi załogi.

Ekspedycja ratunkowa natrafiła
w odległości:60 km. na północ od

Archangielska na szalupę z 8 ma-

rynarzami z łamacza lodów, Ma
rynarze ci byli martwi. Zginęli
oni. prawdopodobnie z mrozu i
wyczerpania. Los pozostałych
członków załogi jest nieznany.

 

Amerykańska propozycja rozhrojenit
GENEWIA (Pat). Norman Da-

vis, Mac Donald i Herriot odbyli
dłuższą wspólną konterencję, w
czasie której przedyskutowano
propozycje amerykańskie, tym ra-
zem wyraźnie już sprecyzowane.
Jak słychać, szczegóły propozycyj
amerykańskich są następujące:
Konwencja, któraby zakończyła
konierencję rozbrojeniową i któ-
raby została wypracowana jak
najszybciej, nie rozwiązywałaby
kwestji równości praw i problemu
bezpieczeństwa. Zarejestrowane
byłyby w niej osiągnięte dotąd re-
zultaty, jak między innemi zakaz
bombardowania powietrznego, za”
kaz wojny chemicznej, ogranicze-
nia jakościowe zbrojeń i t. d.
Stworzona zostałaby stała ko-
misja rozbrojeniowa, która przy”
gotowałaby trzeci etap rozbroje-
nia i któraby zajęła się kwestją
równouprawnienia i bezpieczeń”
stwa. Konwencja obowiązywałaby
3—5 lat aż do wygaśnięcia ukła”

dów morskich waszyngtońskiego i
londyńskiego. — Propozycje ame-
rykańskie nie wzbudziły podobno
entuzjazmu wśród uczestników
rozmów. Delegaci francuski i bry*
tyjski pragnęliby kontynuowania
prac rozbrojeniowych, przyczem
Francja w dalszym ciągu nalega
na rozpatrzenie francuskiego pla-
nu organizacji pokoju. Jednakże
gdyby obecnie okazało się nie-
możliwe posunięcie naprzód prac
konferencji, propozycje  amery-
kańskie mogłyby, zdaniem tych
delegacyj, okazać się celowe.
W godzinach popołudniowych

narady delegatów francuskich,
angielskich i Stanów Zjednoczo-
nych były kontynuowane, tym ra*
zem z udziałem reprezentanta
Włoch. O godzinie 5 po południu
przybył do Genewy minister
spraw zagranicznych Rzeszy von
Neurath, który wkrótce po przy”
jeździe odbył konferencję z Mac
Donaldem. ‚

Przed exposć kancierza Schleichera.
BERLIN (Pat). Gabinet Rze

szy rozpoczął w poniedziałek na-
rady nad exposć, które kanclerz
Schleicher ma wygłosić w Reichs:
tagu. Jak codziennie, obrado”
wały również frakcje parlamen-
tarne nad ustaleniem swej takty*
ki wobec życzeń gabinetu. Głów*
nem wydarzeniem dnia była kon-
ferencja premjera Schleichera z
byłym prezydentem Reichstagu
Goeringiem. W miarodajnych ko-
łach oświadczają, że Goering w
rozmowie ze Schleicherem za-
pewnił spokojny przebieg jutrzej-
szego posiedzenia Reichstagu, W
kuluarach parlamentu wyrażano

przypuszczenie, że rząd za cenę
ogłoszenia amnestji politycznej
mógiby uzyskać zgodę narodo-
wych socjalistów na odroczenie
Reichstagu mniej więcej do poło-
wy stycznia. Decyzja frakcji naro”
dowo -socjalistycznej, która na
isiejszem zebraniu złożyła przy”

sięgę wierności na ręce Hitlera,
trzymana jest narazie w tajemni-
cy. Obiegała dziś pogłoska, że
program gospodarczy rządu
Schleichera przewiduje między
innemi rozpisanie przymusowej
pożyczki i nałożenie daniny ma:
jątkowej. Pogłoski te zostały ze
strony miarodajnej zdementowane.

POROZUMIENIE GEN, SCHLEICHERA
Z ŻYDAMI.

Że porozumienie to istnieje,
najlepiej świadczy wprost entuzja”
styczne powitanie nominacji gen.
Schleichera na stanowisko kancle-
rza Rzeszy przez prasę żydowską.

O przyjaznym stosunku gene-
rała do żydów niemal z rozczule”
niem donosi Żydowska Agencja
Telegraficzna. W depeszy Ż. A. T.
z Berlina czytamy:
„Nowomianowany kanclerz Rze

szy gen. Schieicher nie poczynił
żadnych wynurzeń ani też nie do-
puścił się żadnego czynu, z które-
goby można było wnioskować o
jego nieprzyjaznym stosunku do
żydów. Przeciwnie, przy różnych
okazjach gen. Schleicher dawał do
zrozumienia, iż uważa hecę anty-
żydowską za szkodliwą i niegodną
Niemiec.
W. rozmowie z dziennikarzem

francuskim gen. Schleicher  osta-
tnio zaznaczył, że antysemityzm
jest „Eine grosse Dummheit".

Z polecenia gen. Schleichera
Obersileutant Ott na ostatniej
uroczystości Związku żydowskich
żołnierzy frontowych złożył hołd
„żydowskim towarzyszom broni,
którzy polegli na polu walki i na
zawsze pozostaną w naszej pa-
mięci, jako wierni i prawdziwi sy”
nowie naszego narodu niemieckie-
go“.
Gen. Schleicher niejednokrotnie

też wyrażał zadowolenie z powo”
du akcji uświadamiającej „Zentral-
Vereinu* i „Związku żydowskich
żołnierzy frontowych” wśród nie-
mieckich organizacji wojskowych.
Interwencji obecnego kanclerza
należy też zawdzięczać, że w okre
sie obowiązującego obecnie „Burg-
irieden', gdy nie wolno odbywać
żadnych zgromadzeń politycznych,
zebrania wyjaśniające organizowa-
ne przez „Zentra-Verein' i „Zwią-
zek żydowskich żołnierzy fronto-
wych'* są dozwolone,

«Pomnik hańby niemieckiej»
BRUKSELA (Pat). Miasto Di-

nant, które postanowiło wybudo-
wać „pomnik hańby niemieckiej”
z powodu okrucieństw, popełnio-
nych przez żołnierzy niemieckich
w tem mieście w czasie wojny,

wydało wczoraj pamiątkowy me-
dal, którego sprzedaż ma dostar-
czyć pieniędzy na pierwsze pra-
ce, związane z budową pomnika.

Jedna strona tego medalu, wyko*
nanego przez znanego rzeźbiarza
Pierre de Soeta, przedstawia rękę
dinantczyka, składającego przy”
sięgę w dniu zawieszenia broni,
druga zaś — miasto Dinant na tle
krzyży, domagające się sprawie-
dliwości dla 674 cywilnych miesz-
kańców, rozstrzelanych przez
Niemców.

W kotle bałkańskim.
BUKARESZT (Pat). Dzienni-

ki donoszą, że na granicy bulgar-

sko-rumuńskiej pojawiły się dwie

nowe bandy komitadży, Doko-

nawszy kradzieży w miejscowo-
ściach, położonych na granicy,

bandy uciekły na terytorjum Buł:
garji. Również donoszą, że patrol
rumuński zasypany został strzała-
mi danemi z terytorjum Bulgarji.
Jeden žolnierz rumuūski zostal
śmiertelnie ranny.

Powódź we Wioszech.
FLORENCJA (Pat). Na sku-

tek gwałtownej burzy, wszystkie

strumienie i rzeki Toskanji wystą”

piły z brzegów, zalewając olbrzy:
mie połacie równiny Toskańskiej i

zagrażając w kilku miejscowo”

ściach zabudowaniom  wieśnia-

ATSlii

LECZNICA OCZNA
S-go Józefa

przy ul. Tyzenhauzowsk iej 16

przyjmuje chorych codziennie od

godz. 8 m. 30 do godz. 10 m. 30 r.

Porada lekarska unormowana po
cenach przystępnych.

LL
atrudniaj pracownika Polaka,

Sekcja Pracy. (Metropolitalna 1,il-gle

piętro, pokój Nr. 4) wskaże cl dobre

go I sumiennegopracownika.

czym. Władze prowincjonalne i
wojskowe zmobilizowały doraźną
pomoc zmotoryzowaną i przerzu*
cają się z miejsca na miejsce. Na
szczęście dotychczas niema ofiar
w ludziach, natomiast zewsząd
sygnalizują o stratach w dobytku,
dochodzących do znacznych sum.
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Sensacyjne oświadczenie Dowgalewskiego

w Sprawie sowiecko-rumuńskiego paktu nieagresji.

BUKARESZT (Pat). List am-
basadora Dowgalewskiego do pre-
mjera Herriola, wystosowany z
okazji podpisania paktu francus-
ko-sowieckiego i wyrażający go”
towość Sowietów do podpisania
z Rumunją w przeciągu 4 miesię-
cy paktu o nieagresji na podsta-
wie formuły, uzgodnionej między
pp. Litwinowem a Cadere, wywo-
łał w opinji rumuńskiej silne po*
ruszenie. Stwierdzając rozbież-
ność powyższej deklaracji sowiec-

kiej z oświadczeniem ministra Ti-
tulescu, który powiedział w par”
lamencie, że p. Cadere nie uzgo-
dnił żadnej formuły z Sowietami,
„Dimineata' domaga się opubliko-
wania przez rząd rumuński zbioru
dokumentów, dotyczących roko-.
wań z Rosją Sowiecką o pakt
nieagresji, aby rozwiać w opinii
międzynarodowej wszelkie wąt*
pliwości, po czyjej stronie leży zła
wola.

Nowy dekret rządusowieckiego w sprawie
; zniesienia Kooperatyw.

MOSKWA, (Pat). (kazał się
dawno zapowiedziany dekret rzą:
du sowieckiego i partji komuni
stycznej, znoszący autonomię
spółdzielni robotniczyh, W 262
największych sowieckich przed-
siębiorstwach przemysłowych ko-
operatywy robotnicze są wogóle
skasowane. Sprawami zaopatrze-
nia będą się zajmowały dyrekcje
odnośnych przedsiębiorstw, obej-
mując zarazem majątek spółdziel-
ni. W pozostałych przedsiębior-
stwach, jak domenach państwo-
wych, niektórych fabrykach i t.d.
kooperaływy robotnicze zostaną
zachowane z tem jednak, że pre-
zesi tych kooperatyw będą człon-
kami dyrekcyj odacšnych „przed-
siębiorstw.

Zaopatrywanie poszczególnych

robotników zostanie uzależnione
od wydajności ich pracy. Ponad-
to wprowadzono bardzo ostrą
kontrolę ksiąžek-bonėw, upowaž-
niających do otrzymywania pro-
duktów lub towarów. Ma to na
celu z nagminnem w Sowietach
zjawiskiem t. zw.
dusz”, polegającem na tłem, że w
każdej niemal większej spółdziel-
ni fabrycznej zapotrzebowywano
produktów dla większej ilości lu-
dzi, niż ich było w rzeczywistości.
Prasa sowiecka określa ten de-
kret jako potężne narzędzie
wzmocnienia
W każdym bądź razie państwo
obejmuje stopniowo swoim wpły*
wem te nieliczne dziedziny życia,
które dotąd cieszyły się jeszcze
pewną autonomią.

Ofensywa japońska
i odwrót Chińczyków.

Chińczycy przeszli na terytorjum sowieckie.
CICIKAR (Pat.) Armja chińska

cofa się na zachód, zbliżając się
do Khailaru. W armji panuje de-
moralizacja i nieporządek. Na
czele tej armji stoi gen. Su-Ping-
Wen, który odmówił rokowań
w sprawie wydania 250 cywi'nych
zakładników, [zatrzymanych przez
wojska chińskie po zbombardo-
waniu Khalaru. W-g ostatnich
wiadomości, armja chińska prze-
szła wczoraj wieczorem na tery-
torjum sowieckie i posuwa się
wzdłuż linji kolejowej wschodnio-
chińskiej.

MOSKWA (Pat.) Szczegóły U"
cieczki armji powstańczej gen.
Su ling-Wena na terytorjum so-
wieckie są następujące:
W nocy z 4 na 5 b, m. chiń-

ski komendant wojskowy stacji
'Mandżuli zażąduł od naczelnika
stacji przygotowania kliku eszelo-
nów celem wyjazdu do ZSRR.
Wobec odmowy żołnierze chiń-
scy zajęli wagony przy pomocy
sly zbrojnej, poczem, steroryzo-
wawszy kolejarzy, bez zachowa-
nia jakichkolwiek środków ostro-
żności opuścili terytorjum man-
dżurskie, zabierając ze sobą stu-
kiikudziesięciu obywateli japoń-
skich i narodowości chińskiej,
zatrzymanych przez gen. Su-Ping-
Wena w charakterze zakładników.
Część wojska, dla którego nie
starczyło wagonów, przekroczyła

granicę sowiecką piechotą. (-
cieczka powstańców chińskich
trwa. `
MOSKWA (Pat), Gen. Su-

Ping-Wen został wraz z całym
sztabem internowany w pociągu,
składającym się z 43 wagonów,
zatrzymany przez pograniczny od-
dział GPU pod stacją Maciejew-
skaja. Wszystkich rozbrojono. Za-
kładnicy japońscy i mandżurscy
zostali ewakuowani na stację Ma-
ciejewskaja (pierwsza stacja so”
wiecka na pograniczu Mandżurji)
i będą mieć zapewniony powrót
do Japonji lub Mandżurii.

Przewodniczący japońskiej de-
legacji do spraw ewakuowania
obywateli japońskich w Man-
dżurji szef japońskiej misji
wojskowej w  Charbinie plk.
Ramacabara wyjechał za pozwo-
leniem władz sowieckich na sa:
mo pogranicze t. zw. „Przysta-
nek 86”, później do stacji Ma-
ciejewskaja.
MOSKWA (Pat.) — Bo późnej

nocy nie otrzymano tu dokład-.
niejszych wiadomości o powo-.
dach ucieczki gen. Su-Ping- Wena.
Wedle doniesień nieoficjalnych
nastąpiła ona wskutek druzgo-
cącej klęski, zadanej przez woj-
ska japońskie chińskim siłom
powstańczym, skoncentrowanym
w okolicy Hailaru.

Gandhi rozpoczął głodówkę.
LOODYN, (Pat) Dzienniki do-

noszą o nowej głodówce podjętej
wczoraj przez Gandhiego, tym
razem na znak protestu przeciw-
ko złemu traktowaniu w więzie-
niu przyjacieła jego prof. Patware-
hana. W ciągu pierwszych 24
godzin Gaadhi stracił 6 funtów
wagi i osłabł tak dak dałece, że

musiał post swój przerwać, мур!-
jając dzisiaj szklankę soku po-
marańczowego. Zamierza on jed-
nak post rozpocząć ponownie we
środę. Profesor Patwardhan, rów-
nież prowadzi głodówkę już od
17 listopoda i jest podobno bliski
śmierci.

 

Chcąc skutecznie przeprowadzić reklamę

w wschodniej Małopolsce
należy adresować tylko

Kurjer Lwowski  
 

 

Ostrzeżenie.
Zwracamy uwagę Sz. Czytel-

ników, że sprzedawcy naszego
wydawnictwa nie mają prawa wy-
pożyczania go Sz. Publiczności tak
za opłatą, jak i bezpłatnie, wypo”
życzanie bowiem takie jest nie-
tylko działaniem przeciwko ucz-
ciwości i dobrym obyczajom ku-
pieckim, lecz jest również naru

szeniem prawa własności, czy*
li przestępstwem przewidzianem
przez Kodeks Karny.

Wypożyczanie pisma powodo*

wać będzie skargę cywilną o od*

szkodowanie, a także skargę kar-

ną, nietylko przeciw niesumien-

nym sprzedawcom, lecz również i
przeciw osobom korzystającym z

tego nadużycia, jako współwin*
nym,

Przeświadczeni jesteśmy, że
Szan. Czytelnicy dopomogą nam
do tępienia tych nadużyć niesu-
miennych sprzedawców.

Związek wydawców
dzienników i czasopism,

„martwych |

dyscypliny pracy.
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| NA MARGINESIE ZJAZDU DELEGATÓW
KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN.

Dwa razy do roku zjeżdżają

się delegaci Kresowego Związku

Ziemian z trzech województw

pėlnocno-wschodnich, |
Właśnie taki dwudniowy zjazd

odbył się 3 i 4 grudnia wWilnie

w sali Rady Wojewódzkiej Związ-

ku przy ulicy Zawalnej 9.

Nastrój ostatniego zebrania

różnił się od tych z 1928 i 1929,

z okresu „tłustych lat'. Wtenczas

przy omawianiu najrozmaitszych

spraw ziemian podkreślany i za”

chwalany był „pozytywny stosu”

nek rządów marszałka Piisud-

skiego do ziemiaństwa”.  Wten-

czas ciągle o tem mówiono i li-

czono na pomoc rządową.
W czasie ostatniego zjazdu pa-

nował już nastrój inny. Mówiło
się wprawdzie o pomocy rządu,
ale z jak największym scepty-
cyzmem i bez najmniejszego en-
tuzjazmu. Rozumiano bowiem, że
rząd pomajowy, który kiedyś opo”
wiadał, iż docenia wartość zie
miaństw, teraz wreszcie pojął, iż

trzeba dla dobra państwa naresz”
cie myśleć o ratowaniu większej

własności, a nie jedynie „na języ”
ku”, Zrozumienie faktycznego
stanu spawiło, że na zebraniu ani
jedno ciepłe słówko nie padło pod

adresem „Sanacji* i jej ekspozy-

tury.

W, czasie zjazdu, którego ogól-
"ny przebieg podany był w nume-
rze niedzielnym, najwięcej czasu
zajęła dyskusja nad ustawami ul-
gowemi, wydanemi w ostatnich

miesiącach dla rolnictwa w for-
mie dekretów. Byli tacy uczestni-
cy zebrania, którzy uważali usta-
wy ulgowe za pewien sukces rol-
nictwa, ale i ci dalecy byli od za-
chwytu, zdawali sobie bowiem
sprawę, jak znikomą są cząstką

tego, co uczynić należało.
WAększość inne jednak zajęła

stanowisko. Ci nie wyrażali się
inaczej, jak „tak zwane ustawy ul-
gowe', zdawali sobie bowiem
sprawę, że te ulgi to w gruncie
rzeczy przysłowiowa „musztarda
po obiedzie". Skonstatowano np.,
iż nic nie jest wart dekret ułat-
wiający obrót ziemią, bo tej ziemi
wogóle nikt nie kupuje i żadnych
realnych korzyści nie przynosi de-
kret o ulgach podatkowych, gdyż
niema pieniędzy na opłacenie
choćby zniżonych podatkówit. d.

Nie sposób tu przytaczać
wszystkich przemówień; wystar*
czy powzięta jednomyślnie rezo-
lucja, stwierdzająca kompletną
niewystarczalność t zw. „ustaw

ulgowych”. Słusznie jeden z prze-
mawiających powiedział, że tru-
dno mówić o korzyściach z t. zw.
ustaw ulgowych, gdy są one do-
wolnie „interpretowane przez
każdego urzędnika od najwyższej
do najniższej klasy. A nie można
zapominać, że lepsze jest szano-
wanie choćby gorszych ustaw, niż
łamanie najidealniejszych; w pier”
wszym wypadku wiadomo, skąd
grozi niebezpieczeństwo, w dru-
gim nie, co jest stokroć grož-
niejsze.
" Dużo bardzo mówiono o spra-
wach podatkowych, a zwłaszcza
o podatku dochodowym. Tego
też toku rozpraw z braku miejsca
streszczać nie będziemy, zwłasz”
cza iż uchwalona rezolucja jest aż
nadto wymowna. Powzięto u-
chwałę, wzywającą Zarząd Głów-
ny Kresowego Związku Ziemian
do kierowania do prokuratury
skarg na urzędników skarbowych,
bezprawnie nieuznających złożo”

nych zeznań. Postępowanie nie-
sumiennych urzędników skarbo-
wych  nieprzytrzymujących się
praw, bez ogródek nazywano
skandalem.

Jeżeli ktoś naprawdę kocha
„Sanację'* (nie bardzo w to wie-
rzę!), to miałby gruntowną okazję
do zmartwienia się na ostatnim
zjeździe ziemiańskim. W obronnej
baszcie konserwatywno-sanacyjnej
nie pozostał już prawie nikt.
Szkoda, że w „Sanacji* niema
Wołodyjowskiego z Kamieńca!...

Drugi dzień zjazdu poświęcony
był referatowi wiceprezesa Rady
Naczelnej Organizacyj Ziemiań-
skich, senatora Wielowieyskiego,
o obecnej sytuacji w rolnictwie w
związku z kryzysem. Świetnego
przemówienia wytrawnego znaw-
cy spraw ekonomicznych wysłu-
chano z wielką uwagą. Senatora,
choć sanatora, słuchano z zacie-
kawieniem, gdyż mówił szczerze
i nie owijał w bawełnę błędów
popełnionych przez własny obóz.

Dobrze, że czołowi przedsta”
wiciele społeczeństwa, znajdujący
się w obozie rządzącym, zdają so”
bie sprawę, iż trzeba na froncie
rolniczym przejść do ofenzywy, a
zaniechać dawnej taktyki defen-
zywnej.

Sensacją dnia było przemówie-
nie p. wojewody Beczkowicza.
mówił on z całem, zapewne, prze-
konaniem, że ziemiaństwo jest
elitą rolnictwa, że rząd chce jak
najbliżej współpracować ze spo”
łeczeństwem, że wreszcie wyższe
władze państwowe gotowe są jak
najostrzej tępić wszelkie naduży”
cia niższych urzędników, a więc
i niesłusznie ściągających podatek
dochodowy.

Dlatego mowa p. wojewody
Beczkowicza zrobiła wrażenie
sensacji, że na sali było dużo zie-
mian z województwa Nowo
gródzkiego, pamiętających, iż p.
Beczkowicz jako panujący woje-
woda nowogródzki bynajmniej nie
rozczulał się nad dolą ziemiań-
stwa kresowego i nie uważał sfery
ziemiańskiej za niezastąpioną.

Całe przemówienie p. wojewo*
dy Beczkowicza świadczyło, iż
niepowrotnie zginął  radosno-
twórczy okres, gdy „Sanacja“
śmiało brała na swe ramiona od-
powiedzialność za państwo i od-
wagą swą reklamowała się nie
tyle roztropnie, ile głośno. Dziś
widać osłabła i pilnie rozgląda się,
skądby pomoc przyjść mogła!
I takie zmiany są symptoma-
tyczne!

Na zakończenie jedna drobna
uwaga. W czasie zjazdu niejedno-
krotnie podkreślano, że dobrą
stroną kryzysu jest usunięcie an-
tagonizmów między drobną a
większą własnością. Sądzę, iż
trochę tu za dużo optymizmu.
Wprawdzie nastąpiła poprawa, ale
pamiętajmy, iż spokojny Witos
właśnie przed kilkoma dniami
zapowiedział jako swój postulat
rełormę rolną bez odszkodowania!
O zaniku antagonizmów chyba
jeszcze mówić przedwcześnie!

Jest źle, bardzo źle! Ale zie-
miaństwo kresowe wytrwawszy
przez szereg pokoleń w strasznie
ciężkich czasach, powinno wie-
rzyć, iż przetrwa kryzys.

Ostatni zjazd ziemiański jako
objaw  otrzeźwienia politycznego
ze złud sanacyjnych zaliczony być
musi do zjawisk pomyślnych!

SIPSEAN SISVATESI

Jeszcze Konstytucja.
W. kołach sejmowych pewne

zdziwienie wywołał fakt, że na
9 b. m. zwołane zostało posiedze”
nie sejmowej komisji konstytucyj-
nej, a na porządku dziennym są
dwa referaty o poszczególnych
częściach projektu BB., dotyczą-
cego zmian konstytucji, a miano-
wicie referat p. Miedzińskiego o
budżecie i p. Paschalskiego o wy”
miarze sprawiedliwości.

Trzeba przypomnieć, że we
wrześniu tego roku p. Sławek o-
świadczył na zebraniu we Lwo-
wie, iż konstytucja narazie nie
będzie zmieniona. P. Car w Bia-

łymstoku złożył wkrótce potem
oświadczenie wręcz przeciwne.

Przed kilkoma dniami w „Ga-
zecie Polskiej” ukazał się artykuł
dowodzący, że dawny projekt
Konstytucji, wniesiony przez BB.,
musi być zmieniony i dostosowa-
ny do życia, które przekreśliło
niektóre dawne postanowienia
projektu. Dziś, jak widać, klub
BB. powraca do swego projektu
dawnego.

Dowodzi to, że w sprawie kon-
stytucji tak, jak i w wielu innych
sprawach, niema w sanacji decyzji
i porozumienia.

Poselski wiec sprawozdawczy —
to nie <zbiegowisko>.

Sąd Najwyższy wydał przed
kilku dniami niezwykle zasadni-
cze orzeczenie.

; Chodziło o sprawę jednego z
posłów  „Selrobu“, skazanego
przez sąd przysięgłych w Stani
sławowie za urządzenie posel-
skiego wiecu sprawozdawczego.
Wiec był rozwiązany przez po”
licję, a poseł mimo to przemawiał.

Wi skardze kasacyjnej podkre-
ślono, że treścią przemówienia
było sprawozdanie z posiedzenia
Sejmu.

Sąd Najwyższy orzekł „zebra”
nie większej ilości ludzi w celu
wysłuchania sprawozdania posel-
skiego jak długo nie zamieni się
w niezorganizowany tłum, mogą
cy narazić spokój i porządek pu-
bliczny, nie można uważać za
zbiegowisko. Przysięgli winni byli
sprawdzić, czy przemówienie po-
sta dotyczyło jedynie sprawozda*
nia z Sejmu”.

Sąd Najwyższy uchylił: orze-
czenie niższych instancyj.

LG OC: wa

Jjednoczenie konserwatystów.
Wdniach 7-ym i 8-ym b. m. —

jak informuje prasa warszawska—
odbędzie się w Warszawie zebra”
nie wszystkich trzech ugrupowań

politycznych  ikonserwatywnych,
na którem dojść ma do całkowite”
go zjednoczenia tych grup w Zwią
zek Zachowawczy.
W zebraniu weźmie udział

' Chrześcijańskie Stronnictwo Rol-

ników, Stronnictwo Pracy Narodo”
wej i Organizacja Zachowawczej
Pracy Państwowej.

W] pierwszym dniu obrad za-
paść ma uchwała o zjednoczeniu,
a w drugim — w pałacu ks. Janu-
sza Radziwiłła odbędzie się wspól
ne posiedzenie rad naczelnych
zjednoczonych organizacyj

m KIE
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Z prasy.
Radykalizacja wsi.

Przed paru dniami socjalistyczny
„Naprzód* zamieścił wywiad z
pos. Wi. Witosem, w którym b.
premjer wypowiada się za utworze
niem bloku lewicowego i między
innemi żąda wywłaszczenia wię”
kszej własności ziemskiej bez od-
szkodowania. Nie mamy wpraw*
dzie gwarancji, czy p. Witos istot-
nie wyraził taki postulat, zdarzało
się nieraz, że różne wywiady z p.
Witosem, człowiekiem bardzo
ostrożnym w wypowiadaniu się,
były prostowane. Jednakże nie-
można zaprzeczyć temu, że kieru-
nek radykalny na wsi coraz bar-
dziej zyskuje na sile. Przed takim
radykalizmem przestrzega prof.
Cz. Rybarski w „Gazecie Warsz.'':

„Cechą polityka, świadomego swojej
odpowiedzialności, jest to, że nie poddaje
się on nastrojom, lecz nad niemi panuje;
że wie, jakie konsekwencje pociąga za
sobą rzucanie radykalnych haseł, zwła-
szcza w dzisiejszem położeniw gospo*
darczem.

Trudno przypušciė, by obóz poli-

tyczny, który walczy w obronie konsty-
tucji z r. 1921, dzisiaj chciał tę konsty-
tucję podważać. A przecież ta konsty-
tucja zastrzega odszkodowanie przy wy-
właszczeniu. Ale ostatecznie może lekce-

ważenie obowiązującego prawa udzieliło
się i jego obrońcom. Czy jednak inne kon
sekwencje rzucenia hasła „ziemia bez
wykupu” są ukryte przed oczami przy-
wódców Stronnictwa Ludowego?

Hasło to vg'maga praktycznie zerwa-

nia konkordatu ze Stolicą Apostolską.

Przecież konkordat gwarantuje zapłatę

za majątki kościelne. A następnie, czy

ono istotnie zwraca się przedewszystkiem

przeciw ziemianom? Położenie zmieniło

się w ostatnich kilku latach. Dzisiaj fak-

tycznym właścicielem ogromnej ilości ma-

jątków ziemskich jest wierzyciel. To zna-
czy: towarzystwa kredytowe ziemskie,
banki państwowe i prywatne, skarb z
tytułu swoich zaległości, a w dalszej li-
nji, jako posiadacze listów zastawnych,
takie instytucje publiczne, jak P. K. O.,
zakłady ubezpieczeń i t. d. Kto zna sto-

wywłaszczenia bez odszkodowania.
Z reformą rolną mamy już długie do-

świadczenie, które uczy, że choćby się
miało ziemię za darmo, nie zda się to na
wiele, jeżeli nie będzie taniego kredytu.
Czy przy przyjęciu zasady wywłaszczenia
bez odszkodowania napłyną pieniądze z
zagranicy do kraju, względnie rodzinne
kapitały zechcą zasilić parcelację?

Żyjemy w okresie wielkiego zamętu.

Wiele wydarzeń podkopało prawne spo-

łeczeństwa, przygotowało pomyślny grunt

pod radykalne hasła. Ale z tego zamętu

wyprowadzą Polskę tylko ci, którzy

mają świadomość następstw idei, dla

których cele taktyczne nie są wszyst-

kiem. Jakie jest ostatecznie stanowisko

p. pos. W. Witosa, dowiemy się nieba-

wem dokładniej, gdyż niewątpliwie Stron

nictwo Ludowe wypowie się wyraźniej

wy tej sprawie”. ы ; =

"Tej samej sprawie radykalizacji

wsi poświęca artykuł wstępny

„ABC“:
„Największe p, „w wewnę-

em życiu ludzi dokonywują się w sa-

kir Zwolniony z pod nacisku ty-

siącznych podniet i wpływów, w herme-

tycznem zamknięciu od zgiełkliwej rze-

czywistości, człowiek samotny oddaje

się rozważaniom na temat przeszłości i

przyszłości, a w rozważaniach tych czę-

sto powtarzającym sięmotywem są pro-

jekty wszelkiego rodzaju porachunków ...

Poseł Witos miał przed dwoma laty

sporo sposobności do długich, samcych

rozmyślań. W rozmyślaniach tych a

sam przyznaje — sporo miejsca zaję/a

sprawa polityki ziemian sanacyjnych po

r. 1926 i zachwalania przez tę grupę „rzą

dėw bata“ (p. Hupka).
Nie pomylimy się, twierdząc, że z

tych właśnie czasów datują początki prze
miany umiarkowanego Gustawa w rewo-
lucyjnego Konrada. Na samotnych roz-
ważaniach p. Witosa zaciążył motyw
„dnia zapłaty” i tęsknoty do czasów, w

których „sędziami będziem my”...
Dziś mamy przed sobą gotowy pro-

dukt samotnych rozmyślań posła Witosa
w jesieni r. 1930. Przywódca najbardziej
umiarkowanej i najsilniejszej grupy lu-
dowców przechodzi otwarcie do obozu
skrajnie radykalnego, a jasną jest rzeczą,
że krok ten pociągnąć za sobą musi dal-
szą radykalizację całej wsi polskiej.

Sanacja z ziemiaństwem sanacyjnem

 

sunki kredytowe, ich stan, ten wie, jakie na czele zbiera żniwo swych politycz-

skutki może mieć dla położenia finanso- nych metod”...

wego kraju sama nawet propaganda hasła

| CHRZEŚCIJAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
na Antekolu w Wilnie, w nowym lokalu

przy ulicy ZAMKOWEJ 18 wejście frontowe

| PRZYJMUJE , Ma stnósi wieżące,
PŁACI ora YSOKIEOCENTOWANIE.

WYDAJE POŻYCZKI NA CELE
PRODUKCYJNE.

Za całość wkładów Bank gwarantuje: Kapltełami własnemi do 200,000 zł, oraz

odpowiedzialnością swych Członków przeszło 2,000,000 zł.

Muzyka w Wilnie.
Publiczność wileńska jest nie-

obliczalna. Nigdy nie wiadomo,
jak się odniesie do danej imprezy
koncertowej. Zdawało się, że
można być pewnym przynajmniej
jednego, że ulubieńcy tej publicz
ności, artyści o głośnem nazwisku
i wyrobionej marce, zawsze ścią-
gną na swój występ pokaźną licz-
bę słuchaczy. Takim artystą był
u nas Claudio Arrau, pianista rze-
czywiście pierwszorzędny. Nie
umiem więc sobie wytłomaczyć,
dlaczego ostatni jego koncert od-
był się przy tak pustej sali! Nic,
tylko kaprysy, rzecz zwyczajna
u istot żeńskiego rodzaju.

Pustki te popsuły nastrój kon-

certu, który winien był zakończyć

się gorącemi owacjami pod adre-

sem wykonawcy. Pewne zalama-

nia się, które można bylo skon-

statować na poprzednich koncer-

tach tego pianisty, znikły zupeł-

nie. Gra jego staje się coraz bar-

dziej opanowana i dojrzała świa-

domością artystyczną celów i po”

siadanych środków. Wykonanie
naprzykład genjalnych i tak dziw-

nie zawsze świeżych „Obrazków

z wystawy” Mussorgskiego nie

waham się nazwać wręcz znako-

mitem. W takiem wykonaniu

dzieło to zabłysło całem bogac-

twem swej treści i niezwykłą na

swoje czasy barwnością szaty
dźwiękowej.

Laureat konkursu Szopenow-

skiego, Bronisław Kon, zaprezen”

tował się publiczności wileńskiej

po raz pierwszy. Pominąwszy

pewne szczegóły w koncepcji in-

terpretatorskiej fugi Bacha lub

sonaty Mozarta, które nie bardzo

były uzasadnione lub tež pozba-
wione dostatecznej siły wyrazu,

śmiało można powiedzieć, że w

osobie Bronisława Kona mamy

młodego pianistę, rokującego wiel-

kie nadzieje. Już teraz posiada

on świetną, wyrównaną technikę,

dźwięczność uderzenia i piękne

piano, co umożliwia mu wydoby”

cie maksimum plastyki w inter“

pretacji arcydzieł fortepianowych.
Gra jego jest ożywiona szczerem

przejęciem się i polotem, świad-

czącym o prawdziwym talencie.
Utwory Chopina, najwidoczniej
gruntowniej przemyślane i opraco”

wane, wypadły bardzo pięknie.
Publiczność, znów bardzo nielicz-

na, serdecznie przyjęła występ
młodego pianisty.

Bardzo interesującym był kon-
cert słynnej śpiewaczki Marji Ku-

renko. Już sam układ programu
z rzeczy wartościowych i mało

znanych świadczył o wysokich
aspiracjach 1 głębokiej muzykal-

ności artystki. Co do wykonania,
to przyznać muszę, że dawno nie

spotkałem się z takiem skończo*

nem mistrzostwem wokalnem. Ko-
loratura to rzecz odpowiedzialna.
Niestety lekkość stylu utworów
koloraturowych nastraja znaczną

większość śpiewaczek bardzo lek-

komyślnie, to też prześlizgują się

one przez gameczki koloratury z
zapałem i dezynwolturą. Jest w

tem niewątpliwie brawura, lecz
także dużo muzycznej nieczysto”
ści, przykrej dla muzykalnego
ucha. WA -Marji Kurenko mamy
przykład, jak solidność i powaga,
z jaką podejmuje swoje zadanie
prawdziwy artysta, błahostce na-
wet potrafi nadać blask głębszego
znaczenia.

Nigdy nie mogłem zrozumieć,
dlaczego śpiewacy kierować się
mają innemj zasadami wykonania
niż instrumentaliści. Dlaczego za-
sady muzycznego frazowania, do-
kładności rytmicznej i dynamiki
nie mogą być tu tak ściśle prze-
strzegane. Marja Kurenko śpiewa
z dokładnością instrumentu, a
z taką inteligencją muzyczną i
smakiem, że jej śpiew koloraturo-
wy przestaje być popisem wirtu-
ozowskim. Słucha się tego z
prawdziwą satysfakcją jako, w ca”
łem tego słowa znaczeniu, dobrej
muzyki. Wielkiej artystce wnikli-
wie akompanjował p. Rozenbaum.

Te trzy koncerty zorganizowa-
ło Tow. Filharmoniczne. W sze-
regu koncertów od początku se-
zonu Bronisław Kon był pierw-
szym krajowym artystą. Mieliśmy
nadzieję, że w tym sezonie Towa-
rzystwo Filharmoniczne odstąpi
od swej, zdaniem naszem, niefor-
tunnej polityki roku ubiegłego,
umieszczania w programach pra-
wie bez wyjątku wykonawców o
obcych nazwiskach. Sądzimy, że
musi być pewna różnica pomiędzy
przedsiębiorstwem, prywatną a-
genturą koncertową, a społeczną
organizacją, przez rząd subsydjo*
waną. Zagraniczne świazdy mimo
wielkich nadziei kasy nie robią,
a Wilno w ciągu tych lat zerwało
wszelki kontakt z polskim šwia-
tem muzycznym, z takim wysił-
kiem w poprzednich latach na"
wiązany. Możeby warto było za”
stanowić się nad rezultatem tej

polityki?
Jak wiadomo, św. Cecylja jest

patronką muzyki, To też bardzo
trafnie chór „Echo” w dzień tej
patronki wystąpił z poważnym
koncertem oratoryjnym. Jeżeli
oratorjum Wildbergera mogło się
znaleźć w programie tylko ze

L ministerstwa skarbu
na wiceprezesurę banku.
Pojawiła się pogłoska, że wi-

ceminister skarbu p. Starzyński
przejdzie na stanowisko wicepre-
zesa Banku Gospodarstwa Krajo-
wego na miejsce p. Maciszew-
skiego. P. Maciszewski miałby ob-
jąć stanowisko komisarza rządo-
wego w firmie ScheibleraiGroh-
mana.

Spadek dochodów
: kolei.

Wpływy kolei państwowych w
sierpniu b. r. wynosiły 85 milje-
nów zł. W porównaniu z tym sa-
mym miesiącem ubiegłego roku
wpływy są mniejsze o 21,1 proc.
Przewóz podróżnych w sierpniu
wyraża się liczbą 12,292,917, co
oznacza zmniejszenie z sierpniem
poprzedniego roku o 14,2 proc.
Przewóz towarów w wymienionym
miesiącu wyniósł 4,146,908 tonn,
co oznacza spadek w porównaniu
z tym samym okresem roku 1931
o 247 proc.

OBNIŻKI TARYFY KOLEJOWEJ
NIE BĘDZIE.

W związku z żądaniem sfer
gospodarczych obniżenia taryt ko-
lejowych, jako jednego z warun-
ków potanienia artykułów prze-
mysłowych, krążyły ostatnio po-
głoski, że taryty kolejowe rzeczy-
wiście mają ulec obniżce, Zaprze-
czył temu kategorycznie minister
komunikacji p. Butkiewicz, który
na specjalnej konferencji prasowej
oświadczył, iż ministerstwo na
$eneralną obniżkę nie może się
zgodzić. Oświadczenie to uzupeł-
nił wicemin. Gallot, zaznaczając,
że ogólna obniżka taryf o 20 proc.
obniżyłaby koszta produkcji rze-
komo tylko o 5 do 8 proc., docho-
dy zaś kolei zmniejszyłyby się
o 15 milj. zł. miesięcznie, co mu-
siałoby się odbić na zamówieniach
udzielanych przez kolej zwłaszcza
dla hut żelaznych. P. Gallot mė-
wił również o redukcjach perso-
nelu, przeprowadzanych obecnie
w kolejnictwie. Obejmują one wy-
łącznie robotników zatrudnionych
przy pracach sezonowych.

Ministerstwo udziela zniżek
taryfowych dla pewnych tylko
(około 60) grup przemysłowych,
przyczem wynoszą one od 10 do
70 proc., zamierzano również zba-
dać możliwość ulg taryfy zbożo-
wej na niektóre płody hodowla-
ne, surowce i materjały budowla-
ne. Decyzje w tych spawach mają
byćyjednak podjęte „bardzo ostro-
žnie“, by nie obniżyć zbytnio ni-
kłych dochodów kolei.

МнУа W 2. U. 7. I.
. Dyrekcja Zakładu Ubezpiecze-

nia Pracowników Umysłowych w
Warszawie zawiadomiła wczoraj
władze o wykryciu nadużyć w wy
dziale egzekucyjnym. Sprawa
przedstawia się następująco:

Władze ZUPU powiadomione
o pewnych niedokładnościach w
referacie egzekucyjnym, przepro-
wadziły kontrolę i trefiły na ślad
nadużyć. Okazało się, że dwaj u-
rzędnicy zdobywszy w sposób
nieform Iny kwitarjusze zakładu,
zainkasowali około 15,000 złoty:h,
pieniędzy tych jednak nie wpła-
cili do kasy.

Urzędnicy ci działali w ścisłem
porozumieniu. Jeden z nich przy-
właszczył sobie około 6,000 zło-
tych, które zwróciła jego rodzina.
Natomiast drugi wziął około 9,000
złotych i z tego Zakład nie otzzy-
mał ani grosza.

Dochodzenie jest w toku. Na-
zwiska obu urzędników trzymane
są w tajemnicy ze względu na
toczące się śledztwo.

Wyrok ma „dr.“ Łokietka
Sa = tj jego bandę.

W. sobotę zakończył się w War
szawie proces przeciwko bandzie
sanacyjnych bojówkarzy, która
pod wodzą niejakiego Łokietka,
znanego pod nazwą „doktora”,
terroryzowała kupców na placu
Karcelego.
Sąd uznał winę bandytów za do-

wiedzioną, skazując Łokietka na 1
rok aresztu, na mocy amnestii
skrócony do 6 miesięcy.

Lejbę i Hersza Grosmanów na
1 rok więzienia, skróconego na
mocy amnestji do 6 miesięcy.

Od Łokietka zasądzono po-
wództwo 100 złotych na rzecz Li-
monada, zaś od braci Grosmanów

względu na swą nazwę „Ora-,1,100 złotych na rzecz Szlamkowi-
torjum šw. Cecylji“, to drugi nu” fcza, Resztę oskarżonych unie-
mer programu „Stabat Mater“
Dworzaka, nigdy dotąd w Wilnie
nie wykonywane, okazało się
dziełem wysoce wartościowemi
pięknem. Należy z  wielkiem
uznaniem podnieść zasługę Tow.
„Echo“ i jego kierownika arty-
stycznego, prof. Kalinowskiego,
że zdecydowano się na położenie
tyle trudu i starania, by raz wresz-
cie wystąpić z programem chó-
ralnym tak poważnym. Jest to
niewątpliwie duży krok naprzód
w rozwoju kultury muzycznej na-
szego śpiewactwa. Wysiłki nie
poszły na marne. Chėr „Echo“
śpiewał doskonale: dźwięcznie,
pewnie i czysto, frazował staran-
nie. Licznie zgromadzona publicz-
ność wysłuchała oratorjum Dwo-
rzaka z prawdziwą przyjemnością.

„6 winniono.

o KDR STATE NET

Zasłużone oklaski zbierali za-
równo dyrygent prof. Kalinowski
jak i soliści pp. Hendrychówna,
Narkowiczówna, inteligentnie śpie
wający p. Archimienko i prof.
Ludwig. Zupełnie 4 propos wy-
padło wręczenie prof. Kalinow-
skiemu przez prezesa Wil. Związ-
ku Śpiewaczego odznaki honoro-
wej, przyznanej przez Radę Na-
czelną Zrzeszenia Związków Śpie*
waczych Rzeczypospol. za zasłu-
gi, na polu śpiewactwa położone.
Wręczenie tego widomego wyra-
zu uznnania zbiegło się z momen-
tem poważnego sukcesu artystycz*
nego.  Winszujemy, winszujemy.

St. W--ski.

SZKICE | OBRAZKI.
TELEFONY.

Gdy człowiek niema kłopout, insta-

luje sobie w domu telefon.

Bóg cię ustrzeg! od złamania nogi,

od gromu i pioruna, a ty sobie czło-

wieku na głowę pakujesz wroga i gnę-

biciela — telefon.

W małej metalowej skrzynce bo-

wiem mieszka djabeł.
I to taki z najzłośliwszych.

Dzwoni kiedy niepotrzeba, a jak ty

człowieku chcesz zadzwonić, ani rusz.

Biedne i poczciwe panienki, które
łączą w telefonach, nic temu nie są win-

ne, winien jest tylko inkluz, co na dru-

tach telefonicznych żeruje i winni są
sami abonenci.

Trudno jest bowiem dojść, jakim ję-

zykiem ludzie w Wilnie nieraz gadają
przez teleon. Niema bowiem takiego
uczonego linświsty, któryby mógł апа-

lizę tego języka przeprowadzić.

Mówi się tak:

— Dwa — dwa — tczać — naście,

ud tri,

Co to jest za cyira?

Nikt jako žywo nie može jej sobie

nie tylko graficznie wyobrazić, ale i zro-

zumieč.
Takie biedactwo-panienka na stacji

domyśla się tylko i łączy podobny

dźwiękowi numer.

I efekt jest wspaniały.

Mówi taki jeden do drugiego:

—  Kiejstut-Awramowicz, daj pan

jedne pudełki z dobrym rezonansem,

fajn lakierowane, może bić z rozowyje

drzewki...

— Ile beczek?
— Oj wy, dowczypnik, wy. Z becz-

kiem? To wy beczkiem nazywacie te

waszy gramofon.

— Panie to „Czystość i Wygoda”
towarzystwo assenizacyjne!

— Assenizacyjne?! Ja sie omylałem,
ja chce „Muza-Music“.

A co za skandale
chodzą...

Ktoś żeni się i dzwoni do restau-

racji, by zamówić kolację.

Bęcwał mówi niewyraźnie, więc go
źle łączą.

— Czy macie co na zimno?
— A co pan sobie życzy?
— No jakieś nóżki, móżdżek, może

być wątróbka...

— Owszem,
nowy preparat.

— Jaki?...
—- Staruszek, którego przejechała

kolej. A kto mówi?

-- To ja się pana pytam kto?!
— Prosektorjum uniwersyteckie,

Gość mdleje, a ślub się odkłada, bo
pan młody zachorował ciężko i nic jeść

nie może.

Mam w domu takiego czarnego la-

kierowanego wroga - telefon.

We dnie odkładam słuchawkę, by
mi nie przeszkadzał pracować, na noc
zaś włączam, bo mogą z redakcji do
mnie dzwonić.

czasami wy-

właśnie przywieziono

Druga w nocy, ktoś dzwoni.
— Czy to pan?
— Ja...
— Bardzo przepraszam pana, że go

trudzę, ale siedzimy w kabarecie i zało-
żyliśmy się z moim kolegą, jakie pan ma

włosy, blond czy czarne.
— Ani jedne, ani drugie.

— A jakie?

— Jestem łysy.
— A to szkoda.
— Dlaczego?
— Bo ja przegrałem.

— Dlaczego?
— Bo ja (wierdzę, że pan jest nie-

tutejszy.

Czasami dzwoni do mnie jakiś wście-
kły warjat,

Zawsze go ze mną łączą.

Nie wiem czego chce, ale pyta:
— Gotowe?!
— Jeszcze nie — odpowiadam.
— Czemu?!!
— Bo pana jeszcze nie zamknęli w

domu warjatów.

— Kto mówi?!!

— Dziennikarz...
— Przepraszam,

kład pogrzebowy.
I tak w kółko.

Czasami można oszaleć, ale ostatecz-
nie i przyzwyczaić się do wroga-telefonu,
bo i dowcipny bywa.

Dzwonek.

Ktoś powiada, nie wiem kto:

— Wiesz Zipa klapla,
— A to szkoda. Kondolencje.
— Zwarjowałeś! To chwała Bogul

— No to się cieszę.

— Jakto, cieszysz się?

— No tak!
— Zwarjowałeśli

— Nie!
—Przecież to twoja fabryka.
— A prawda.. Dowidzenia,
I bądź tu mądrym, człowieku.
Słuchając tego wszystkiego, co lu-

dzie mówią przez telefon, ma się wra-
żenie, że wszyscy powarjowali i że sa-

memu ma się bzika.

A cóż dopiero mają mówić te bie-
dactwa ze stacji telefonicznej?

M. Junosza.

myślałem, że za-

— Г

Licytacja fabryk, .
Tow. Kredytowe warszawskie

z powodu zalegania w spłacie od-
setek i rat wystawia na licytację
w najbliższym czasie kilkaset nie-
ruchomości, mieszczących zakłady
przemysłowe.
W styczniu odbędzie się w Ło*

dzi 48 licytacyj, w tem kilkanaście
objektów fabrycznych.

[Saladowynajęcia|
na odczyty i zebrania

Orzeszkowej 11
od 11—3 i od 6—8 wiecz.
Rhm  

 

 



   

     

  

    

  
  

 

  

  

  
   

   

   

  
  

   

    

   

   

   
  

 

  

   

  
  

    

  
  
  

    

tie szykuje się obecnie
serja redukcyj personalnych. Po-
dług prowizorycznie opracowa
nego planu w ciągu bieżącego
jeszcze roku budżetowego, a więc
do dnia 1 kwietnia redukcja obej-

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Zachmurzenie przeważnie du
że. Rankiem miejscami mgły lub
drobny opzd. Dość ciepło. Sła-
e wiatry południowo zachodnie i

Zachodnie.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Roraty Stowarzyszenia

Kupców I Przemysłowców ог-
będą się dnia 8 grudnia b. r. o
godz. 7:ej w kościele św. Kazi-
mierza.
— Stan wzmacniania porty-

ku Katedry. Od przeszło tygo-
nią prowzdzone są roboty ned
%alowaniem portyku katedry. W

|Ych dniach zakończono szalowa-
hle frontowej części portyku.

Po cszalowaniu boków usta-
Wione zostaną wewnątrz kageńce
? koksem, które będą ogrzewały
ren pracy.
Ocieplenie terenu pracy umo-

Iwi podczas mrozów prowadze
Nie sprawniejszej pracy.

Zakończono również ustawia-
Nie rusztowania ponad stemplo-
Waniem, mające na celu udostęp-

|lienie wykonania zastrzyków ce-
Mentowych w murach nadkolum-
dowych portyku.
W najbliższych dniach rozpo

Szęte zostaną roboty wpędzania
łaprawy cementowej pod ciśnie-
tiem sprężonego powietrza do
Szczellin w murach nadkolumno-
ych
Prace wiertnicze pod kolu

nami posuwają się raźnie na-
Przėd. Na ukończeniu są dwie
kolumny środkowe, pod któremi

1 qykorano już 12 pali, na ogólną
czbę 16.
W stadjum robót wstępnych

) tnajdują się dwie następne ko
Umny środkowe, gdzie rozpocze-
b już wiercenie szybów.
— Ostrzeżenie przed tał-

zywymi kontrolerami izby
karbowej. Coraz częściej zda

| Rają się wypadki przeprowadza
| ga 'ewizyj w przedsiębiorstwach
andlowych podległych kontroli

| karbowej przez osoby do tego
| "eupoważnione.

Osoby te przedstawiają się za

5
5

„twowierność właścicieli przed-
lębiorstw wyłudzają od nich pie-
ądze, obiecując wzamian po-

| yślne załatwienie spraw urzę-
wych, wyjednanie u władz
śkarbowych ulg i t. d.

Izba skarbowa ponownie przy-
mina właścicielom  przedsię-

lorstw, że od osób zamierzają-
Ych w ich lokalu przedsięwziąć
iekolwiek czynności urzędowe
lezy zażądać wylegitymowania

4% i legitymacje te uważnie
Tzejrzeć. Gdy dany osobnik nie
aże legitymacji, właściciel przed-
Sbiorstwa winien bezwłocznie
Uviadomič o tem najbliższy or-
lan policji państwowej.
В — Kolendowanie. Starostwo
żę dzkie podaje do wiadomość:,

6 podania o zezwolenie na ko-
dowanie przyjmowane będą w
rostwie tylko do dnia 15 b. m.

SPRAWY MIEJSKIE.

— Zadrzewienie szosy kai-

„ūryjsklej. Przed kilku dniami
gistrat przystąpił do wysadze-

Z
Z
7
z
5

b
| ®

ebjusz Lopaciūski,

(wałly i zajazdy szlachty
tagrodoNt).

Nim przystąpimy do scharak-
„„CYzowania najbližszego otoczenia

odziny Adama Mickiewicza, nale

Y zapoznać się ze stanem ludno-
“i stron rodzinnych poety w koń-

|tu XVIII wieku, a mianowicie z

iczhą poszczególnych warstw spo

| cznych, ich stosunkom majątko-

m.

„Podług lustracji z roku 1777
g jlewództwo Nowogródzkie po”

„Adało dymów należących do
„iignatów i zamożniejszej szlachty

*.531, duchowieństwo posiadało

5098, u szlachty zagrodowej było

|1ę$; hibernowych t. j. rządowych

R Miasto Słuck posiadało 809

| mów miejskich, a Nieśwież 330.
yny dworne, duchowne 1 hiber-

je płaciły podymnego po sześć
Sł enów, a szlacheckie po cztery.

Uck posiadał 3 pałace płacące

ih 80 florenów, 28 kamienic po 30

Orenów, domów pokątnych 69

9.12 florenów, 104 rolniczych po

 

qrzędników skarbowych ilicząc na -

Plebiscyt Spcort
Dziś dziesiąty dzień głosowania. — Wyciąć i

KRONIKA.
Magistrat zapowiada dalsze redukcje.
W związku z przeprowadzaną

"eorganizacją pracy w Maegistra-
nowa

mie ponad 100 pracowników.
Mniej więcej taka sama ilość
pracowników została już zredu-
kowaną. Przygotowania do no
wych redukcyj wśród pracowni-
ków miejskich wywołują duże
zaniepokojenie.

nia drzewami szosy Kalwaryjskiej
Ogółem zostanie zasadzonych 300
drzew

SPRAWY SAMORZĄDOWE.
— Zjazd Samorządowy w

Wilnie. W dniu 8b. m. w sali
posiedzeń Rady Miejskiej odbę-
dzie się zjazd przedstawicieli sa:
morządów powiatowych z terenu
województw wileńskiego i nowo-
gródzkiego. Na zjazd przybywa
również grzedstawiciel Związku
samorządów powiatowych z War-
szawy.

Zjazd obradować będzie nad
aktualnemi zagidnieniami gospo
darczemi obecnej dcby oraz za-

łatwi szereg niecierpiących zwłoki
spraw związanych z życiem sa-
morządów.

SPRAWY PODATKOWE.
— Przestrzeganie terminów

upomnień egzekucyjnych. U:

rząd Wojewódaki podał do wia

domości zarządzenie Ministerstwa
Skarbu dotyczące Ścisłego prze-

strzegania przez urzędników skar-

bowych terminów przy przysyla-
niu płataikom upomnień egzeku

cyjnych. Zachodzą bowiem czę-
sto wypadki, że urzędnicy skar-

bowi w 3 jub 4 dni, po przesła-

niu płatnikowi nakazu egzekucyj-
nego przesyłają upomnienie, co

nie daje możności płatnikowi za-
płacenia podatku w tak krótkim
terminie. Władze skarbowe za

znaczają że wypadki powyższe nie

mogą mieć miejsca, gdyż nie są

zgodne z obowiązującemi prze-
piszmi i urzędnicy w razie nie
stosowania się do powyższego
zarządzenia będą pociągani do
odpowiedzialności.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Dodatkowe posiedzenie

Komisji Poborowej odbędzie
się w dniu 7 b. m. Komisja, jak
zwykle urzędować będzie w loka-

lu przy ul. Bazyljańskiej 2.

Zaznaczyć należy, że jest to
jedno z ostatnich posiedzeń, gdyż

wkrótce nastąpi dłuższa pauza

związana z przygotowaniami do

pobaru rocznika 1912-go.
HANDEL i PRZEMYSŁ

— Dyskonto weksli z ter-
minem 3 miesięcznym. Oddział
Banku Polskiego w Wilnie otrzy-

mał z Centrali okólnik, polecają-

cy przyjmowanie do dyskonta
weksli z terminem 3-ch miesięcz-

nym. Dotychczas jak wiadomo
Bank Polski dyskontował weksle

jedynie z terminem 75 dniowym.
SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
— Uchwały Chrz. zw. zaw.

handlarzy  trzodą  chlewną.

W lokalu Centrali Chrześcijań-

skich związków zawodowych przy

ul. Metropolitalnej 1 odbyło się

onegdaj pod przewodnictwem
p. Karczewskiego walne zgroma

dzenie członków chrzešcijanskie-
go związku zawodowego handla:

rzy trzodą chlewną. Na wstępie

omawiano sprawę zniżki opłat

miejskich na rzeźni miejskiej
w Wilaie. Zebrani zważywszy, iż
opłaty te, mimo wspomnianej
zniżki, są w dalszym ciągu w po:

równaniu do innych miast Polski
wygėrowane—postenewili zwrócić

się do władz centralaych w War-
szawie z prośbą o dalszą zniżkę

Handel trzodą chlewrą, prowa-

6 florenów i 605 prywatnych po 4

florenów. z

Nieśwież zaś zaliczony, jaki

Słuck, do miast Magdeburskich 3

klasy, jeden pałac po 50 florenów,

11 kamienic po 10 florenów i do”

mów pokątnych 44 po'7 florenów,

81 rolniczych po cztery i 193 pry”

watne po 2 Iloreny.

Z tego widzimy, že w przedroz-

biorowem województwie Nowo-

gródzkiem podzielonem na 25 pa”

rafij olbrzymia większość gruntów

znajdowała się w posiadaniu wię-

kszych właścicieli ziemskich 887/o

ogólnych gruntów miejskich, prze-

szło 91/00 wynosiły grunta du”

chowne, trochę więcej niż 11/2970

wynosiła własność zagrodowej

szlachty, dobra strościńskie miały

znikomą '/3% liczbę. Ponieważ

Nowogródek nie figuruje w taryfie

z 1777 roku, ale mamy taryfę 1794,

w którym Nowogródek posiada

zadziwiająco małą liczbę dymów

w ilości 393, to prawda nie licząc

dymów na tak zwanych jurysdy-

kach prywatnych, a tylko położo”

nych na juryzdyce miejskiej, tak

że możemy śmiało obliczać pod-

wójnie t. j. 750, a napewne w 1777

roku nieposiadał Nowogródek by-
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Zanik przemysłu 1 handlu I i II kategorji į Akumulatory, bat. anod. radjo, żarówki, żelazka elektr.
w Wilnie i Wileńszczyźnie.

Kryzys w przedsiębiorstwach
handlowo-przemysłowych na te-
renie Wileńszczyzny w ostatnim
roku jeszcze bardziej się pogłę-
bił, o czem świadczą dane nastę-
pujące: o ile bowiem w latach
poprzednich rocznie przybywało
około 100 przedsiębiorstw, w roku

bieżącym uległo likwidacji prze-
szło 400 przedsiębiorstw. Swia-
dectw przemysłowych wykupiono
w roku 1931-32 mniej o 650 niż
w latach 1928-29.

Zupełny zmierzch wykazuje
przemysł i kupiectwo, t. į. I i II
kategorji, które wogóle zanika.

dzony przez kupców nie posiada-
jących świadectw przemysłowych,
stwarza dla ogółu handlarzy nie-
zdrową konkurencję. W związku z
tem postanowiono zwrócić się do
władz ska'bowych z prośbą o
Zarządzenie na rzeźni i rynkach
wileńskich obław na tego rodzaju
handlarzy. Następrie uchwalono
zwrócić się do wojewódzkiego
urzędu wileńskiego o spowodo-
wanie obniżki kosztów sterylizacji
wągrowatych wieprzy w t. zw.
„taniej jatce”.

Wybory nowego zarządu i ko-
misji rewizyjnej odłożono z po-
wodu spóźnionej pory na następ:
ne zebranie, które odbędzie się
w tymże samym lokalu w dniu
9 grudnia r b

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Jutrzejsza Środa Literac-

ka poświęcona będzie lotnictwu
w literaturze. Giościem będzie
znany szeroko autor nowel i po-
wieści lotniczych, porucznik-pilot
Janusz Meissner, który ostatnio
wydał książkę o $. p. Źwirce i
Wigurze. Por. Meissner wygłosi
pogadankę p. t. „Lotnictwo jako
tło i temat beletrystyczny” oraz
odczyta z rękopisu najnowsze
swoje utwory.

Początek o godz. 830 wiecz.
przy ul. Ostrobramskiej 9
— Wileńskie Towarzystwo

Filozoficzne. Na zebraniu nau-
kowem Sekcji dydaktycznej, w
dn. 7 grudnia b.r. (środa) o godz.
8 wiecz. w Seminarjum filozo-
ficznem  Ulaiwersytetu, odbędzie
się dyskusja na temat: „Przykład
lektury filozoficznej na lekcjach
propedeutyki  fłlozofjij — Renė
Descartes: O czem można wątpić
(z wypisów K. Ajdukiewicza, Glów-
ne kierunki filozofji). Wprowa-
dzeni goście mile widziani.
— Posiedzenie Wil. Tow.

Lekarskiego wspólnie z Towa-
rzystwem Przyrodników im. Ko-
pernika odbędzie się dnia 7 b.
m. o godz. 8ej w sali własnej
przy uł. Zamkowej 24

Prof. inż. E  Lelesz wygłosi
wykład p. t. „Racjonalne odży-
wianie, jako zagadnienie naukowe .
i społeczne”.
— W poniedziałek dnia 20 b.

m. o gedz. 7,30 cdbędzie dorocz-
ne walne zebranie T wa

ODCZYTY.
— Resursa Rzemieślnicza

uprzejmie zaprasza członków i
sympatyków rzemiosła na odczyt
p. t: „Prawo wekslowe i czeko-
we”, który w dniu 7-go grudnia
r. b. o godz. 20ej w Sali Resur-
sy Rzemieślniczej w Wilnie przy
ul. Bakszta Nr. 2 wygłosi p. Ro-
dziewicz Leonard. Wstęp bez-
płatny.
SPRAWY UNIWERSYTECKIE
— Ne terenie Uniwersytetu

panuje obecnie kompletny spo-
Kkój. Wykłady odbywają się nor-
malnie, podobnie jak i semina-
ryjne ćwiczenia.

Wobec odrężenia sytuacji po-
licja wycofała dodatkowe  poste-
runki, krążące dotychczas w po-
bliżu gmachów uniwersyteckich.

SPRAWY AKADEMICKIE
— Zarząd Sodalicji Marjańsk.

Akademikėw U. S. S. zawiada-
mia, že dn. 8.XII r. b. o godz. 9
w kościele św. Jana odbędzie

najmniej mniejszej
niż w r. 1794,

Z tego wynika, że trzy miasta:
Nowogródek, Słuck i Nieśwież po-
siadały 1889 dymów. Aby jednak
w zupełności wyjaśnić kwestję
ludnościową i majątkową musimy
przejrzeć jeszcze 2 taryfy: jedna,
to taryfa dymów i podymnego
miasta Nowogródka i powiatu No-
wogródzkiego 1790 roku, lustracja
ta wykazuje miasteczek 17, miasto
jedno, wsi 732, dymów ogółem
18.265 z czego domów w mieście
Nowogródku 393 dymy, w dobrach
pojezuickich 848 (2 miasta, 44
wsie), duchownych 1.643 (mia-

steczko 1, wsi 94), starościńskich,
miasto jedno, wsi 6, dobra ziem-
skie 15.212 dymów; podymnego
opłacał ten powiat ogółem 22.848,
czopowego 3.388, młynowego 315
kwarty dożywotniej, 724 dobra
emfiteotyczne 36, czyn emiiteo-
tyczny 150, subsiduum charitati-
wum 359, ofiary 20-g0 grosza.
27.290, ofiary 40-go grosza 3.851,
'/3 podymnego 351 co razem stano-
wiło kwotę 59.347 rubli.

Uderzającym jest nadzwyczaj”
nie niski podatek wpłacony przez
duchowieństwo, pod nazwą subsi-

ilości dymów,

Msza św. z Komunją, poczem w
lokalu sodalicyjn. (ul. Wielka 64)
śniadanie i zebranie ogólne z re
feratem sod J. Prekiera p. t. „J.
Trassatti — katolik czynu”. Go-
ście mile widziani.
— Z Koła Akademików-Dzi-

śnian. W dniu 4 grudnia 1932 r.
na Nadzwyczajnem Walnem Ze-
braniu po przyjęciu dymisji sta-
rych władz Koła obrane zostały
nowe władze w składzie następu-
jącym: Zarząd: prezes — kol. Jó-
zef Szantyr, V prezes — kol. W.-
told Klmaszewski, sekretarz—kol.
Kazimierz Szantyr, skarbnik— kol.
Irena Wasilewska, kierownik agen-
dy kulturelno-ošwiatowel — kol.
Zofja Bajdalinówna, kierownik a:
gendy towarzyskiej — kol. Józef-
Ryszard Klimaszewski, kierownik
agendy samopomocowej — kol.
Wacław Mierzwiński. Do sądu
koleżeńskiego weszli: koi. Antoni
-"Szantyr, kol. Konstanty Muraszko,
kol. Antoni Nienartowicz. Komisja
Rewizyjna: przewodniczący — kol.
Leon Mołczanow, członkowie: kol.
Marja Puciatówna, kol. Bronisław
Korsak. Zebraniu przewodniczył
kol. Fntoni Szantyr.
— Zebranie Akadem. Dru-

żyny HNrcersklej połączone z
tradycyjnym obchodem św. Miko-
łaja odbędzie się dnia 7 b. m. w
lokalu Związku Osadników przy
uł. Zygmuatowskiej 16, o godzi-
nie 8-ej.
— Czwartek akademicki. Dnia

8 b: m, w Ognisku (Wielka 24) od-
będzie się „Czwartek Akademi-
cki“. Referat na temat „Twórczość
artystyczna Wyspiańskiego" wy-
głosi artysta malarz Gracjan Ach-
rem-Achremowicz. Referat ilustro-
wany będzie przezroczami. Począ-

tek o godz. 6 wiecz.
— Sekcja Naukowo-Społeczna

Koła Medyków urządza w piątek
dnia 9 grudnia o godz. 8 wiecz. w
lokalu Koła Medyków posiedzenie
naukowe, na którem p. prof. dr. W.
Jasiński wygłosi odczyt p. t.:
„Etjologja klinika i profilaktyka
odry*.

SPRAWY SZKOLNE.
— wycieczka krajoznawcza

młodzieży szkolnej I nauczy-
cielstwa do Krakowa I Zako-
panego. Kuratojum Okręgu Szkol-
nego Wileńskiego organizuje w
okresie przerwy Świątecnej wy-

cieczkę krajoznawczą w góry,w

osobnych grupach — młodzieży
szkolnej i nauczycielstwa. W dro-
dze wycieczka zwiedzi Kraków i

Zakopane, poczem zetrzyma się

w miejscowości Bukowina, pod
Zakopanem Celem wycieczki jest
zwiedzenie Krakowa, Zakopanego,
sporty zimowe oraz wypoczynek.
Wycieczka wyjedzle z Wilna w
dniu 3go stycznia i wróci do
Wilna w dniu 14 stycznia Ogólny
koszt wycieczki wyniesie około
70 zł. (siedemdziesiąt) od osoby i
obejmuje przejazd z Wilna i po-
wrót do Wilna, utrzymanie i kosz-
ta noclegów. (lczestnicy zakwa-
terowani będą w chatach góral:
skich.

Ogólnym Kierownikiem wy-
cieczki Pan Kurator Okręgu Szkol-
nego wyznaczył p. Bolesława
Łucznika, instruktora harcerstwa
Okręgu Szkolnego. Bliższych da-

sięnych o wycieczce udzielić mogą

dium charitativum w postaci 359
rubli w stosunku do posiadanych
ilości dymów.

Najbardziej jednak ciekawą i
znamienną jest taryfa dymów i
ludności powiatu Nowogrėdzkie-
go, wypisana ze skazek  oficjal-
nych, przez deputatów na rozkaz
rządu rosyjskiego 1796 roku. Uwa”
żamy ten spis za bardzo ważny i
miarodajny, ponieważ był to spis
przeprowadzony pod grozą ciężkiej
odpowiedzialności. Podług tej ta-
ryty dobra ziemskie miały wsi
858, dymów 13.994, duchowne —
wsi 73, dymów 1846, jezuickie —
wsi 40, dymów 763, emliteotyczne
i starostwa za przywilejami (tylko
w Nowogródzkiej Woronczońskiej
parafji wsi 8, dymów 87. Na tych
gruntach mieszkało poddańczych
chłopów 39.848 mężczyzn i 39.739
kobiet. Wolnych ludzi, przechodzą
cych z jednego miejsca na drugie:
mężczyzn 1.085, kobiet 1.047, lu-
dzi wolnych, służących mężczyzn
490, kobiet 411, na fabrykach wol-
nych (w Słucku i Myszy 23 męż-
czyzn, 16 kobiet), tatarów męž-
czyzn 118, kobiet 110, żydów męż-
czyzn 581, kobiet 809. „Ludzi ro-
syjskich, mieszkających na grun*

NAJTANIEJ w firmie

Zamkowa 20, telef. 16-28

Fachowe ładowanie i naprawa akumulatorów I słuchawek.

MICHAŁ GIRDA |
 

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 6 grudnia

11.40: Przegl. prasy polsk. Kom.
meteor. Czas. 12.10: Muzyka. 13.20:
Kom. meteor. 14.45: Muzyka popularna.
15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Radjowa
gazetka rzemieślnicza. 15.35: „Wśród
książek'. 15.50: Koncert dla młodzieży
(płyty). 16.25: „Przebudowa szkoły po-
wszechnej” — odczyt. 16.40: „Święty
Mikołaj o wierzeniach ludowych” —
odczyt. 17.00: Koncert. 17.55:- Progr.
na środę. 18.00: Koncert popołudniowy.

18,40: Codzienny odcinek powieściowy.

18.50: Rozmaitości. 19.00: „Republika

Litewska a Wileńszczyzna” — odczyt

lit. 19.15: „Zarys działalności Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk w Wilnie” — od-

czyt. 19.30: Pras. dzien. radj. 19.40:

Pogad. muzyczna. 20.00: Transm. kon-

certu z Oslo INorwegia). 21.35: Wiad.

sportowe. 21.45: Godzina życzeń (płyty).

Z ZA KOTAR STUDJO.
3 Muzyka popularna,

Dzisiejszy program radjowy zawiera
dwa koncerty muzyki popularnej, które
nadane zostaną ze studja wileńskiego.

Pierwszy, z płyt g$ramofonowych roz-
pocznie się już o godz. 14,15 i zawierać
będzie w programie następujące utwory:
Ketelbey — Dzwony zdaleka. 2. Dun-
kler — Marzenie. 3. Meszaros — Pieśń
cygańska. 4. Ippolitow Iwanow — Marsz
górali kaukaskich. 5. Scharwenka — Ma-
zurek i in.

Następnie o godz. 18 rozpocznie się
występ przed mikrofonem wileńskim ze-
społu mandolinistów pod dyr. p. Edwar-
da Ciukszy. Zespół odegra: 1. Ancarani
— Serenada . 2. Suppe — Banditenstrei-
che. 3, Gossec — Gawot. 4. Gillet —
Pizzicato. 5. Fall — Wiarusy. 6. Rit-
ter — Chłopcy. 7. Tellier — Skarga
miłości. 8. Smetana — Taniec czeski.
9. Blakenburg — Marsz.

Odczyt z Warszawy.
O godz. 16,40 transmitowany będzie

z Warszawy odczyt popularnej prele
gentki radjowej p. Kazimiery Zawisto-
wicz, która, opierając się na tradycyj-
nych podaniach, nakreśli sylwetkę „Św.
Mikołaja w wierzeniach ludowych".

Kwadrans literacki,
W dzisiejszym „kwadransie literac-

kim“ o godz. 22,00 odczytany zostanie
fragment z powieści Andrzeja Struga
„Żółty krzyż”. Tytuł fragmentu brzmi:
„Prof. Wager u Ludendorfa'.
iIL
Panowie lnspektorowie Szkolni,
Dyrekcje Szkół średnich, semi-
narjów nauczycielskich i zawodo-
wych oraz Kierownik Wycieczki.
— Koncert na rzecz nieza-

możnych uczniów gimn. Lele-
wela. Staraniem Opieki Rodzi-
cielskiej przy gimn im. J. Lele-
wela odbędzie się dn. 7 b. m.
(środa) o godz. 8ej koncert na
rzecz niezamoźnych uczniów tego
gimnazjum przy udziale wybite
nych osób ze Świata aitystyczne-
go. Koncert odbędzie się w sali
gimn. J. Lelewela.

ZABAWY.
— Dancing towarzyski. w

środę 7 grudnia u Zielonego
Sztrala (Mickiewicza 22) odbędzie
się dancing. Panie otrzymają na-
grody. Dochód przeznaczony na
cele dobroczynne. Wejście 2 zł.
dia akademików 1 zł. Początek
o godz. 11 wiecz.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Zbiórka odzieży. Jak informuje

nas Komitet do walki z bezrobociem,
w zbiórce odzieży dla bezrobotnych,
która się rozpoczęła onegdaj, najinten-
sywniejszy udział biorą społeczne orga-
nizacje kobiet. Najliczniej i pierwsze
stanęły do pracy członkinie Narodowej
Organizacji Kobiet na czele z p. Bur-
hardtową, panie ze Związku Ziemianek,
z Rodziny Wojskowej, Organizacji Wojsk.
Kob., św. Wincentego a Paulo. Zgłosiła
także swój udział Bratnia Pomoc P. M. A.
U. S. B.

Zbiórka potrwa do 8 bm.

KRONIKA POLICYJNA.
—Kradzież futra damskiego, W dn.

3 bm. Łobaczewska Kazimiera (Raduń-
ska 14) zameldowała, że tegoż dnia mię-
dzy godz. 16 a 18 zapomocą otwarcia
lufcika w oknie przedostali się nieznani
sprawcy do mieszkania, skąd skradli fu-
tro damskie „Dachę*”* wartości zł. 350.
Podejrzenia brak.

tach ziemskich, nie było zupełnie,
wreszcie ubogich szpitalnych po-
siadał cały duży powiat tylko 14
mężczyzn, 18 kobiet.

Natomiast szlachty okolicznej
znajdowało się wtedy na własnych
gruntach 969 mężczyzn, 923 kobie-
ty, takiejże szlachty na czynszach
osiadłej 670 mężczyzn i 718 kobiet,
szlachty służącej po dworach:
mężczyzn 498, kobiet 346. Dla wy-
czerpania kwestji podajemy je”
szcze tutaj ilość karczem według
taryfy czopowego za tenże rok

1796, wynosi ona 566 karczem i 24

szynki. Z zestawienia tych danych

widać, że ilość drobnejszlachtydo

chłopów była jak 4 do 100, tj. wy”

nosiła 40/0 ogółu ludności włościań-

skiej, gdy równocześnie ilość ży”

dów równała się 2%o ludności wło”

ściańskiej, uderzyć musi każdego
niesłychanie wielki odsetek kobiet

żydowskich w stosunku do męż-
czyzn, gdy we wszystkich war-
stwach ludnośc* liczba kobiet jest
nieco mniejsza od mężczyzn; ta-
kim to sposobem starali się oni
zmniejszać podatek  pogłówny,
znane to i wypróbowane metody.

Potworna jest liczba karczem
w powiecie Nowogródzkiem, jeżeli

Teatr I muzyka.
— Teatr Wielki Pohulanka. We wto-

rek, w środę i w czwartek — o godz.
8 wiecz. potężne dzieło St. Wiyspiań-
skiego „Zygmunt August“.
— Teatr muzyczny „Lutnia”, — Dzi-

siejsza premjera, Dziś wchodzi na reper-
tuar melodyjna operetka Kalmana „Fijo-
łek z Montmartre'u', ciesząca się na
wszystkich scenach olbrzymiem powo-
dzeniem. W operetce tej bierze udział

„ świeżo pozyskana artystka Janina Kul-
czycka, w otoczeniu całego zespołu ar-
tystycznego oraz zwiększonego baletu i
chóru. Reżyseruje M. Tatrzański. No-
we dekoracje Hawryłkiewicza. Ceny
normalne. Zniżki akademickie ważne.

Radość | Szczęście...
dzieci to ładna choinka naj-
większy asortyment ozdób
cho'nkowych. Świece. zimne
ognie, śnieg, lichtarzyki i t. p.
po cenach najniższych tylko

w Firmie

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

Wilno, Mickiewicza Xe 7
Tel. 9-71.

 

lib" Towarzytko-$portowy
Prawników.

Rada Gospodarzy Klubu To-
warzysko - Sportowego  Prawni-
ków w Wilnie podaje do wiado-
mości Członków oraz wprowadza-
nych gości, że nowootwarty lokal
klubowy przy ul. Dąbrowskiego
10 m. 5-a, jest czynny codziennie
od godz. 18-ej do 24-ej; w godzi-
nach tych do dyspozycji Człon-
ków i gości „ping-pong”, „lidus“ i
„bridge“. Ponadto projektowane
są pogadanki, odczyty i wieczory
muzykalno-wokalne.

„We wtorki i piątki w  godzi-
nach od 20-ej do 22-ej w sali
gimnastycznej gimn. Kr. Zygmun-
ta Augusta uruchomione są
komplety gimnastyki oraz gier |
ruchowych dla pań i panów.

Wobec zbliżającego się sezonu
zimowego dla członków sekcji
narciarskiej przygótowuje się wy”
pożyczalnię nart w porozumieniu
z L „Cel* p. J. Tomaszewskiego
oraz w tejż firmie ustalone są wa-
runki dogodnego zakupu sprzętu
narciarskiego. Dla zwolenników
łyżwiarstwa uzyskane są ulgowe
warunki korzystania z toru łyż-
wiarskiego.
W związku z powyższem kie-

rownictwo sportowe klubu wzywa
do zgłaszania swego uczęstnictwa
w odnośnej sekcji u dyżurnego
gospodarza w lokalu Klubu.
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CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZLONKIEM

0BOZU 7WIELKIEJ POLSKI.

SPRZGCEROSZANKOWOCKKII OFOAZY ак

Kryzys piwny.
W browarnietwie polskiem trwa

kryzys. W listopadzie b. r. sprze-
daż piwa w Polsce wynosiła 80
tys. hl, to znaczy o 25 procent
mniej niż w listopadzie roku ze-
szłego kiedy wynosiła 107 tys.
W porównaniu z rokiem 1929,

kiedy w listopadzie spożyto 201
tys. hl. piwa, obecna konsumcja
stoi zaledwie na poziomie 40
procentowym.
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odrzucimy żydów i tatarów, jako
abstynentów z nakazu religji, a
także garstkę szpitalników, to na
resztę ludności obojga płci, wyno*
szącą 86.789, przypada prawie
dokładnie 600 karczem i szynków,
czyli przypada 1 karczma na 145
osób; należy jednak bezwzględnie
tę cyfrę jeszcze, bardziej zmniej-
szyć, albowiem napewne */: część
conajmniej to dzieci i nieletni, oka
że się wtedy, że na każdą karczmę
wypadało przeszło 100 osób. о

Taryla niewykazuje naturalnie
liczby magnatów i karmazynów,
lecz ci napewno w karczmach się
nie spijali.  Zadziwiającem jest
istnienie prawie w każdej okolicy
szlacheckiej. jednej, a nierzadko
dwuch, a nawet trzech karczem,
tak np. w Zaosiu, siedzibie zastaw
nej Mickiewiczów, posiadającej 5
dymów, była 1 karczma, natomiast
w  Horbatowiczach dziedzicznej
siedzibie  Mickiewiczów, gdzie
ogółem było 7 dymów, z których
1 należał do Mickiewiczów, było
2 karczmy. :

(Р. се. пн .
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Z pogranicza.
Lokalna konierencja graniczna z bolszewikami,

Z życia katolickiego w Lidzie.

№ uroczystość Niepokalanego
Poczęcia N. M. P. dn. 8 bm. wy-
głosi odczyt znany już szerszej
społeczności m. Lidy z przepięk-
nysh kazań i odczytów ks. Stani-
sław Możejko, na temat: „Dogmat
Niepokalanego Poczęcia N. M.P."
w sali gimnazjum miejskiego w
Lidzie o godz. 6 wiecz.

Zaś w niedzielę dn. 11 bm. w

sali domu kościelnego n. t. „O go”
dności dziecka”, również o godz.
6 wiecz.

Tematy niezwykle ciekawe,
spodziewać się należy, iż nie za”
braknie czcicieli Maryi na od-
'czycie 8 bm., wszak Polacy w
szczególniejszy sposób czczą Nie-
pokalaną.

Działacz sanacyjny — deiraudantem.
Z Brześcia donoszą, iż władze

bezpieczeństwa publicznego are-
sztowały tam Jerzego Raczyń-
skiego, działacza  sanacyjnego,
oskarżonego 0  zdefraudowanie
około 5000 złotych na szkodę Fe-
deracji Obrońców Ojczyzny i
Związku Peowiaków w Warsza-

wie.
Raczyński zamierzał zbiec za”

śranicę, lecz będą ścigany listami
gończemi ujęty został w jednym z
hoteli w Brześciu.
W dniu wczorajszym defrau-

danta pod silną eskortą odesłano
do Warszawy.

Zemsta.

W dniu wczorajszym władze
bezpieczeństwa zostały zaalarmo-
wane, iż do właściciela biura po-
dań i próśb Jana Matuszki w An-
topolu nieznany sprawca oddał

przez okno strzał rewolwerowy.
Na szczęście kula przeszła mimo
głowy Matuszki i utkwiła w ścia-
nie. Zamachowiec zbiegł.

Mszcząc się na mężu, pobili żonę.

Mieszkance wsi Waśkowce,
śm. gródeckiej, pow. mołodeczań-
skiego, Nadziejj Hołowaczowej,
wydarzyła się przykra przygoda.
Powracając wczoraj do domu, zo-
stała uderzona czterema kamie-
niami. W pierwszej chwili Hoło-
waczowa pod wpływem zadanego
jej bólu straciła przytomność i
dlatego nie poznała napastników.
Przeprowadzone jednak śledztwo
'policyjne )ustaliło, iż Hołowaczo-
wą obrzucili kamieniami: Leon

Rynkiewicz, lat 22, i Włodzimierz
Kozioł, lat 24. W śledztwie obaj
napastnicy do winy się przyznali.
Nadzieja Hołowaczowa została na-
padnięta przez zemstę, jaką za-
przysięgli obaj napastnicy jej mę-
żowi, za przykrość, którą z jego
powodu mieli. Ponieważ Hołowa-
czowa uległa ciężkiemu uszkodze-
niu ciała, policja oddała napastni-
ków do dyspozycji władz sądo-
wych.

Nie chcesz być moją, to ci oko wybiję.

We wsi Plebanja gm. krośnień-
skiej pow. mołodeczańskiego mię-
dzy godz. 17 a 18 siedziała w swo-
jem mieszkaniu Stefanja Nowicka,
lat 32, przy reperacji bielizny, w
tgm zupełnie nieoczekiwanie ja-
kiś nieznany sprawca strzelił do
niej przez okno. Pocisk przebił
Szybę i futrynę na wylot. Nowic-

ka została kontuzjowana w pra-
we oko odłamkiem szkła. O czyn
ten podejrzany jest sąsiad, Jacy”
nowicz Włodzimierz, który od
dłuższego czasu starał się o wzglę-
dy przystojnej Nowickiej, ale ja-
koś ciągle bez wymarzonego przez
niego skutku. Policja w tej spra-
wie prowadzi dochodzenie.

Okradzenie wagonu towarowego.

Na stacji Głębokie w chwili
przyjścia pociągu na stację kole-
jową magazynier Jan Wilmiński
zauważył, iż przy zbiorowym wa-
gonie jest zerwana plomba, nało-
żona na stacji Postawy oraz że
drzwi tego wagonu stoją otworem.
O powyższem zameldował Wil-
miński władzom kolejowym. Po
sprawdzeniu zawartości wagonu

okazało się, iż w wspomnianym
wagonie brakuje dwóch paczek to-
waru łokciowego, wysłanego z
Białegostoku pod adresem Litwi-
nowej, mieszkanki m. Łużki. Do-
chodzenie policyjne stwierdziło,
iż kradzieży dokonano w Woro-
pajewie. Sprawców kradzieży nie
ujęto.

Uniknęła śmierci na torze kolejowym.
BRZEŚĆ n-Bugiem (Pat.) Ja-

dąca furmanką Pelagja Pawluko-
wiec. usiłowała przejechać przez
tor kolejowy przed nadejściem
pociągu, nadchodzącego od stro-
ny Lubieszowa. Jednakże wóz

zaczepił się o szyny i stanął.
Pawlukowiec zdążyła wyskoczyć.
Spłoszony koń wyrwał się z za-
przęgu i zbiegł, Wóz został do-
szczętnie rozbity.

REZE 0CBCDUKE Sa rois| TI ASTA AB ле

Kto może organizować drużyny harcerskie.
Wobec wypadków samowolne-

$o organizowania drużyn harcer-
skich przez osoby do tej pracy
nie upoważnione i nie posiadające
odpowiednich kwalifikacyj — Ko-
menda Chorągwi Harcerzy, obej-
mująca teren wojew. Wiileńskiego
i Nowogródzkiego podaje do wia-
domości,. że drużyny. harcerskie
mogą organizować tylko instruk-
torzy harcerscy lub starsi harce-
rze upoważnieni do tego pisemnie
przez Komendę Chorągwi.

Dbając o należyty poziom pra”
cy harcerskiej, oraz o dobre imię
organizacji, Posada Chorągwi

będzie pociągała do odpowiedzial-
ności osoby tworzące pseudo-
harcerskie drużyny i fakty takie
będzie podawała do publicznej
wiadomości.

Komenda Chorągwi przypomi-
na, że Kuratorjum Okręgu Szkoln.
Wil. wydało zarządzenie, zabra-
niające organizowania drużyn har-
cerskich na terenie szkół bez
uzyskania pozwolenia Komendy
Chorągwi.

Wszelkich informacyj w spra”
wach harcerskich udziela Ko-
menda Wil. Chorągwi Harcerzy
(Wilno, W. Pohulanka 32).

Raid narciarski.

WARSZAWA (Pat). W okresie
świąt Bożego Narodzenia odbę-
dzie się w Polsce pierwszy raid
narciarski z Krynicy do Zwardo-
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nia na dystansie 230 km. Raid po-
trwa 11 dni. Koszt wycieczki wy-
nosi 88 zł °
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Dziś ostatni kupon. Jutro koniec głosowania.

Zamieszczamy dzisiaj ostatni
już kupon plebiscytu sportowego,
który przez dziesięć dni zajmował
ogólną uwagę społeczeństwa spor-
towego.

Dzisiejszy kupon, ponieważ jest

już ostatnim, będzie niewątpliwie
najbardziej cennym i decydującym.
Pamiętać. należy, że każdy głos
jest bardzo ważny, gdyż walka to-
czy się z niewielką przewagą
punktów i o zwycięstwie niewątpli
wie zadecyduje niewielka różnica
punktów.

Ze swej strony nie chcemy wły-

Ruch i ćwiczenia cielesne jako

Medycyna z punktu praktycz-
nego zastosowania podąża „w
dwuch zasadniczych „kierunkach:

po pierwsze ma na celu szczytne

zadania dopomagania. choremu

ustrojowi przy zwalczaniu  istnie-

jącego już cierpienia i to znajduje

swój wyraz w lecznictwie. właści-
wem, oraz po drugie — ma niem-

niej dniosly -obowiązek .— stwa-

rzania takich warunków bytu or-

ganzmu, któreby. w stopniu jak

największym chroniły go od zapa”

dalności na choroby — i to wcho”
dzi w zakres działania medycyny.

zapobiegawczej albo profilaktycz-

nej. i

Od zarania swego istnienia me"
dycyna zarówno w jednej, jak i
drugiej gałęzi, obok leków w
ścisłem tego słowa znaczeniu, po-

sługuje się czynnikami fizykalne-

mi w postaci ruchu, ćwiczeń

gimnastycznych, masażu i t. p.

Ruch i ćwiczenia cielesne na-
równi z czynnikami naturalnemi,
któremi przyroda hojnie darzy

«człowieka, jak słońce, powietrze i

woda, stanowi potężną broń w ar-

senale środków zapobiegawczych

i leczniczych, które, dzięki swej

skuteczności, coraz więcej wysu-

wają się na czoło w rzędzie środ-
ków, do których się ucieka nowo”

czesna medycyna, I nic w tem
dziwnego, albowiem po za scho-
rzeniami tego rodzaju, jak otyłość,

atretyzm, zaparcia stolca, choro”

by serca i narządu krążenia, cho-

roby płuc i systemu nerwowego,
gdzie obok środków  farmaceu"

tycznych, zabiegi fizykalne od-

grywać mogą pierwszorzędną, ro-

lę, istnieją liczne schorzenia u-

stroju ludziego, które się kwalifi-

kują do leczenia wyłącznie meto”

dami fizykalnemi; do ich rzędu

należą  przedewszystkiem  znie-

kształcenia kośca, w postaci róż”
norodnych skrzywień kręgosłupa,

nieprawidłowości budowy i

kształtu klatki piersiowej, koń-

w supeifilmie ame-

rewelac+jnej obsa-

R Pai
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wać na przebieg głosowania, to też
nie podajemy dzisiaj, kto prowadzi,
bo w ten sposób ogół sportowców
zmuszony będzie samodzielnie
układać listy według własnego
przekonania,

Głosować będzie można jeszcze
przez dzień jutrzejszy, w którym
kuponu już nie zamieścimy.
A zatem ci, którzy chcą speł-

nić swój obowiązek sportowy, po”
winni pośpieszyć, bo jutro o. godz.
1919 otwarte zostaną urny i nastą-

pi obliczanie głosów.
Czasu jest więc bardzo mało.

czynnik zdrowotny i leczniczy.
czyn, niedowład i zanik tkanki
mięśniowej, jak również stany
zniekształcenia kośćca, występu-
jące w okresach pooperacyjnych,
lub wywołane uszkodzeniem
ciała.

Po za obrębem stosowania
metod fizykalnych w dziedzinie.
lecznictwa. właściwego, metody
te posiadają: niemniej doniosłe, a
może jeszcze większe znaczenie,
w zakresie medycyny zapogie”
gawczej, "Ma się tu na celu. w
drodze stosowania intensywnych:
ruchów pobudzanie narządów ur,
stroju, krwioobiegu, oddechaniai
tt d. oraz wywołanie żywszej
przemiany materji, a przeto stalej
odnowy tkanek, co w swem wyni-
ku doprowadza do spotęgowania
przyrodzonych własności odporno"
ściowych. ustroju, znajdujących
swój wyraz. w mniejszej podat-
ności tego ustroju na różne scho*
rzenia.

Podobnie jak mięsień, znajdu-
jący się w dłuższej bezczynności,
wiotczeje i nie jest w stanie wy
„konać większej pracy, tak rów-
nież cały ustrój, którego czyn-
ności przebiegają tylko pod ką-
tem widzenia i nasilenia niezbęd-

„nych do życia. procesów,., ustrój
człowieka nie poświęcającego u-
wagi w kierunku racjonalnego
wzmożenia fizjologicznych funk-

cji, jest mniej „wytrzymały i nie-

zdolny do wykonania. większego
wysiłku. Czynniki fizyczne na-
równi z zabiegami higjenicznemi,
odgrywają w kierunku podnosze-

nia sprawności fizycznej i odpor-
ności. . wewnętrznej , człowieka
pierwszorzędną rolę...

Wszechobecne bakterje choro:
botwórcze, przenikając do ustro-
ju i znajdując podatny grunt do
swego rozwoju i wegetacji, wywo:
łują choroby. Wiadomo powszech:
nie, że nie wszyscy ludzie „są w
równym stopniu podatni na za”
chorowanie, o czem pouczają fak-

„a radka kobiety”*
stanowi najw. sensacje

-szy seans ceny zniżone. Seanse o g. 4, 6, 81 10,

na]ulu:

1 wszechświato* mości, iż roboty

Dodatki dźwiękowe. ne do dnia 1-go

Chcesz być zdrowym | oszeządn)
wery, bonjourki, re

Największy wybór.

„Reperacja”
ul. Ostrobramskiej
podaje do wiado- 4

1932 r. lecz nie wykupio-
ne, będą sprzedane 18-go

Onegdaj rano na odcinku gra-
nicznym Rubieżewicze odbyła się
polsko sowiecka konferencja gra-
niczna, poświęcona zatargom gra-
nicznym, wydaniu dwóch zaginio-

nych włościan Polaków, wydaniu
23 koni i trzech żołnierzy sowiec-
kich, Wszystkie sprawy załatwio*
no pomyślnie.

Ministerjalna komisja litewska na pograniczu.

Z Trok donoszą, iż przed paru
dniami na pograniczu. litewsko-
polskiem bawiła specjalną komisja
litewska na czele z ministrem
Obrony Krajowej i dyrektorem

departamentu ministerstwa spraw
wewnętrznych. Komisja ta lustro-

Aresztowanie w Niegorełoje kurjera sowieckiego.

Ze Stołpców donoszą, iż one-
gdaj na stacji granicznej Niego”

*rełoje funkcjonarjusze G. P. U. na
skutek otrzymanej depeszy z Mo-
skwy, zatrzymali wyższego urzę-
dnika ambasady sowieckiej w Pa-
ryżu, który udawał się do Paryża.
Urzędnik ów wiózł ważne doku-
menty, dotyczące podpisanego
paktu francusko-sowieckiego o
nieagresji.

wała poszczególne odcinki gra*
niczne.

W związku z zatrzymaniem
pełnomocnego kurjera ambasady
sowieckiej rozeszły się pogłoski,
iż kurjerowi w drodze wykra*
dziono ważne dokumenty, o któ*
rych on wogóle nic nie wiedział.
Inne wersje mówią, iż kurjer był
podejrzany o działalność antyko-
munistyczną i w związku z tem
został aresztowany.

 

Bandytyzm w Stanach Zjednoczonych.
Pomimo zwycięstwa demokra-

tów przy wyborach, nastroje pe-

symistyczne przeważają w sterach

handlowych i przemysłowych A-

meryki, gdy mowa o zniesieniu

hillu Vollstead'a i o jego skut-

kach. Wydawałoby się, że gdy

prohibicja zostanie usunięta, znik-

ną z powierzchni życia bandy

gangsterów i racketaerów, które

zbierają dziesiątki i setki miljo-

nów dolarów rocznego . okupu.

Takby się wydawało, ale tak nie

jest, czemu dają wyraz najpoważ-

niejsi przedstawiciele amerykań:

skiego świata handlowego i prze”

mysłowego. к

Dyrektor generalny związku

przedisębiorców  (Employers As-

sociation) jest np. zdania, iż teraz

metody gangsterów opanują cały

przemysł amerykański. Działal-

ność band obejmuje już obecnie

niektóre gałęzie handlu i przemy”

słu. Oto np. działa ona na terenie

bardzo rozgałęzionego przemysłu

dostarczania mleka do domówi

willi. W biurze dyrektora zjawia

się przedstawiciel lokalnej bandy.

Baniaiakdiškiiua du o WAWY SRA OLE

ty dnia codziennego, np. przy
istnieniu jakiejs epidemji.

Stan latwošci zapadania na to
czy inne cierpienie zależy, w myśl
nowoczesnych poglądów, od t. zw.

stanu odporności danego.organiz”

mu, t. zn. od rozwoju. czynników,
które wywołują choroby. Stan
odporności organizmu, ludzkiego

„można spotęgować, a przeto uczy”

nić go mniej podatnym na zacho-
rowania, I w tym właśnie wzglę-

dzie czynniki fizyczne, a więc

przedewszystkiem. ćwiczenia  fi-
zyczne i gimnastyka, które są za”
zwyczaj, najczęściej. przez nie-
świadomość,. niedocenianie, _od-
grywają bardzo ważną rolę. Nie
ulaga obecnie wątpliwości, że 0°

sobnik, który poddaje swoje ciało

działaniu promieni - słonecznych,

powietrza, wody, stosuje ėwicze-

nia cielesne, jest mniej usposobior

ny, dzięki wzmożonej tężyźnie
duchowej i cielesnej, na zachoro-

wanie.
Zdrowie — najistotniejszy skarb

człowieka, można uchronić i za-

asekurować, wyzyskując należy”

cie przyrodzone dary natury, W

tym kierunku są skierowane w

pierwszym rzędzie wysiłki nowo”

czesnej medycyny, która dąży w

całej swej akcji spoleczno-lekar-

skiej do spotęgowania wrodzonej

odporności ustroju ludzkiego.

Przez racjonalne ćwiczeniai

hartowanie ciała zabezpiecza się
je od choroby.
: N. Z.

ulica S-to Jańska Nr. 6.
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Najniższe ceny.

|Potrzebny|
komisjoner

do Hotelu Europej=
skiego z solidnemi re-
ferencjami Enalacyją:
zyk niemiecki. Wiado-
mość w Zarządzie —

Żąda on stałego haraczu w po-
staci 3 centów od wiadra mleka,
a w zamian za to obowiązuje się
banda bronić dany koncern mlecz
ny przed żądaniemi band konku-
rencyjnych. Jeżeli dyrektor od-
mówi żądaniu bandy, następnego
już dnia będzie odczuwał skutki
odmowy w postaci zupełnej de-
zorganizacji dostaw: auta rozwo-
żące mleko będą uszkadzane, ob-
sługa — pobita, odbiorcy — tero-
ryzowani, etc. etc. Interwencja
policji na nic się nie zda, gdyż dy-
rektor w obawie o swoje życie,
będzie przezornie milczał,

Jeden z sędziów sądu federal-
nego obliczył, że zorganizowany
haracz, którym obłożyły bandy
różne przedsiębiorstwa w  Sta*
nach, sięga rocznie fantastycznej
sumy 11—13 miljardów dolarów,
tj. wynosi więcej, niż koszta u-
działu Ameryki w wojnie 1914/18
roku. W) samem tylko Chicago
racketaerzy zorganizowali w cią*
gu ostatnich pięciu lat około 600
zamachów bombowych i wymusili
okup w sumie zgórą 800 miljonów
dolarów: -

Racketaerzy nie mogliby, tzEcz
prosta, działać i egzystować bez
czynnej pomocy przekupnych sę”
dziów, policjantów, adwokatów.
Udział tych sier społecznych w
przestępczej działalności band -
nie ulega wątpliwości i został do-
kumentarnie stwierdzony przez
wszystkie komisje śledcze, które
były powoływane do zbadania
tych spraw. Tak więc przyszłość
gangsterów i  racketeerów nie
przedstawia się zbyt czarno, na-
wet gdy prohibicja przestanie о-
bowiązywać.

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 5. XII 1932 r.

Holandia 358,80—359,70—357,90.
Londys  23,25—28,59—28,11.
Nowy York 8,974 —8,94% 5.904,
Nowy York kabe! 8,9:8—8,948—23,908,
Paryż 34,88—34,97—34,79.
Praga26,42—26,48—-26,36.
Stokholm 156,50—157,28 — 155,72.
Szwajearja 171,65—172,08—171,22. |
Wlochy 45,25—45,47—45,03
Berlin w obr. prywatnych 211,95—212.
PE niejednoli'a.

3. budowlara 38,90.
Pożyczka Inwestycyjna 93,50.
50], konwers. 40,25.
6%, dolarowa "6,50.
4, dołarowa 51,75,
Ti. stabil. 53,50—53,38 —53,83—54,50

(/robne) 58,75—59 (setki).
81 L. Z. B.G.K. i B R. obł. BGK 94.
Te same 707, 83,25.
8%, L. Z. Warsz. 56,25—55—55,50
#° L. Z. m. Piotrkowa 49.
Tendencja d'a p życzek niejedno*

lita, dła listów s'abs a.
Rank Połski 87,75—87,50.
Pożyczki polskie w Nowym Yorkuż.

Dilienowska  57,25—58. Stabilizacyjna
52,50 -53. Sląska 41,25—4!,50.

PZEROZRZNEŚCIENY KRDROWGDOTSIOSZEESŚ:OBIKIZEWAWZODRZ OCZ NAUPRZZCGDOTZSOEREFWEGA

mł Tak Więc kupuj swetry, puto- £ MOIIKNNADACANANI!
1 clapłą bieliznę

tylko wpolskiej Firmie

„JANUSZEK“
Współczucie.

— Mnie to boli, gdy

widzę, że dzieci muszą

biegać boso.

— Pan zapewne bar-

dzo lubi dzieci!

- — Niekoniecznie, ale

jestem szewęem.
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Gdzie możesz znsieżć największy |
l. WYSZONIASKI Chrześcijańską

były majster firmy A. Rydlewski,
Wilno, ul. Wileńska Nr. 22.

przedświąteczny wybór:
sukien, sweterków, ubrań dziecinnych —szkol-
nych, paltak jesiennych, zimowych, kołder wa-
towych, płócien yna i wszelkiej manufa-
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tury? i —— łekkiа „sus — przy łekkiej akwizycji
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Pekłócił się chudy z i
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wygodami do wynajęcia. Rączka. OB bal 4 10 zł. Wiel-

||.TaigcikoMikioteera Polskiego) „|assIU KSS“ Go AsamasUAM Z 5. sie DDD 

Rs. WRZ
Fortepian Beckera, krzy-

i kuchnia naI piętrzede <

DZIERŻAWY spoajęjżazostaśnikówii* WEECE -nie, sprzedam tenlo ul.
Skopówka Nr. 11 MIe- Kościuszki 12, m. 19.

czarnia, 816 М 789

Wszelkie

 

      

 

  
   

óbwt kuśnierskie od 12 do 15. _823—1 Ia įmaja|

przyjmuję najtanie!| -ZREBURÓWANTGrĘ"”
Jańska. Królewska dnicy, nauczyciele, o- |

3—3. ficerowie rezerwy znajdą łatwy zarobek |
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