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Poseł Stanisław Stroński

o nieagresji z Sowietami.

rządowi. (lderzył w ton,

nistycznego.

lenie ustawy o stowarzyszeniach.

wznowione będą dziś w środę.

Sąd Grodzki w Otwocku roz-
patrywał ostatnio sprawę siedmiu
działaczy związku zawodowego
rolników, oskarżonych o uprawia-

Z Kowna donoszą, iż władze
litewskie otrzymały list z Między-
narodowego Czerwonego Krzyża
z Genewy z kategorycznem zapy-
taniem, jak się posunęła sprawy
wymiany więżniów politycznych
między Polską a Litwą. Prezyd-
jum Międzynarodowego Czerwo-
nego Krzyża, powołuje się na
trzy pierwsze pisma, oraz złożo-
ny memorjał w prezydjum rady
ministrów przez specjalnego de-
legata dr. Brauma, który przed
3-ma miesiącami bawił w Kownie
i osobiście uzyskał zapewnienie
od czynników miarodajnych litew-
skich, iż lista więźaiów jest па
opracowaniu i niebawem zostanie
zaakceptowana przez sfery rzą-

л " 4

Z Mińska donoszą, iż na uni-
wersytecie mińskim G. P. U. za-
rządziło aresztowania wśród stu-
dentów narodowości białoruskiej.
Areszłowano około 15 akademi:
ków a wśród nich Polaka Fndrze-
ja Krzeszowskiego. Pozatem za-
wieszony został w czynnościach 

Ś.P.

Prezes Wileńskiego Koła Związku Księgarzy Polskich

zasnął w Panu po krótkich cierpieniach dn. 6 grudnia 1932 r.

© dniu I godzinie eksportacji na Kołej, celem przewiezienia zwłok
do grobów rodzinnych w Warszawie, nastąpią osobne powiadomienia.

Ś.P.
HENRYK KRYGIER

Prezes Koła Wileńskiego Zw. Księgarzy Polskich
Długolatni Dyrektor Księgarni Gebethnera ś Wolffa I S-kl w Wilnie

po krótkich cierpienia h zmarł dnia 6-go grudnia 1932 r.
© czem zawiadamiają, Popa w głębokim smutku
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Zarząd Wileńskiego Koła
path SEE:Polskich

sięgarni Gebathnera £ Wolffa I S-ki
w Wiinie.

Zzahamowane prace Sejmu.
(Tełefonem ot własnego Korespordenta.]

WARSZAWA. Posiedzenie Sejmu trwało wczoraj zaledwie go-

dzinę. Następne posiedzenie wyznaczone zostało dopiere za tydzień,
że do Bożego Narodzenia

i prezydjum Sejmu będzie chciało odbywać jeknajmniej posiedzeń.

podniósł

prace Sejmu będą nikłe

sprawę ratyfikacji traktatu

Poseł Zaremba (P. P. S.) wystąpił z gwaltowną mową przeciwko

poborowi rekruta, zapominając, że rekruta udziela się państwu a nie

który niedaleko odbiegał od tonu komu-

Kluby Narodowy, Żydowski i P. P. S. zgłosiły wnioski w spra-

wie zaburzeń żydowskich a kluby Centrum i lewicy wniosły o uchy-

Wznowienie wykładów w Warszawie.
(Telet: od własmego Koruspondertej

WARSZAWA. Na wyższych uczelniach warszawskich wykłady

Sprawcy napadu w Gródku Jagiellońskim
przed sądem doraźnym.

(Talełonóm ed własnege Korespendentn:)

WARSZAWA. Do Lwowa wyjechał sędzia do spraw szczegól-

niejszej wagi Tchorzyński, który prowadził śledztwo w sprawie za-

mordowania ś. p. Tadeusza Hołówki.

Śledztwo utrzymywane jest w tajemnicy. Akt oskarżenia spo-

rządzony będzie najpóźniej w sobotę,

odbyć w poniedziałek lub wtorek.

Po ukończeniu śledztwa będzie ogłoszony komunikat, który u-

jawni działainość Ukraińskiej Organizacji.

Echa strajku rolników.

aby sąd doraźny mógł się

nie terroru w czasie strajku dowo”
zu produktów rolniczych. Sąd u-
niewinnił ' wszystkich  oskarżo-
nych.

Z LITWY.
Litwa odmawia wymiany więźniów z Polską

dzące. Tymczasem upłynął już
dawno termin złożenia listy jak
również "zapowiedź _ wymiany
więżniów.
W odpowiedzi rząd litewski

wysłał do Genewy depeszę, iż
sprawa wymi:ny więżniów mię-
dzy Polską narazie nie może być
aktualnąjze względów zasadniczych
i że rząd w tej sprawie będzie
jeszcze konferował z zaintereso-
wanymi czynnikami.

Zgodnie więc z naszemi prze-
widywaniami wymiana więżniów
politycznych między Polską a
Litwą w b. r. nie zostanie sfinali-
zowana. Wątpliwem nawet jest
czy sprawa ta posunie się na-
przód w roku przyszłym.

"2 . sę AE

Z Rosji sowieckiej.
Aresztowania wśród studentów białerusinów

w Mińsku
prof. Grzybowicz, który znajduje
się pod nadzorem GP.U.

Fresztowania studentów pozo-
stają w związku z ruchem nacjo-
nalistycznym, prowadzonym już
od kilku lat przez t. zw. grupę
„Oswoebodzenia Białorusi od Czer-
wonej Rosji”.
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Otwarcie Reichstagu.
BERLIN (Pat), Oczekiwane z

napięciem otwarcie parlamentu
niemieckiego odbyło się we wto”
rek 6 grudnia o godzinie 15-ej.
Od wczesnego ranka policja znaj-
dowała się w pogotowiu alarmo-
wem. Silne posterunki skonsygno*
wane zostały wokół gmachu
Reichstagu i w pobliżu budynków
rządowych. Na ulicach widać głosów na 545 głosujących.
grupy hitlerowców w mundurach. Po objęciu przewodnictwa

Otwarcie Reichstagu nastąpiło Goering wygłosił przemówienie,

przystąpiono do wyborów prezy”
djum.

Hitlerowcy wysunęli kandyda-
turę Goeringa, socjal-demokraci
Loebego, komuniści Torglera,

Na przewodniczącego Reichs-
tagu wybrano dotychczasowego
przewodniczącego narodowego so*
cjalistę Goeringa. Uzyskał on 279

przy szczelnie wypełnionej sali poczem zarządził głosowanie nad
obrad i galerjach. Ławy rządowe wyborem pierwszego wiceprze-
próżne. Loża dyplomatyczna i wodniczącego Reichstagu. Na to
prasowa zajęte do ostatniego stanowisko wybrano centrowca
miejsca. Hitlerowcy przybyli na  Essera. Esser uzyskał 445 głosów.

Na drugiego wiceprzewodniczące”
go wybrano członka bawarskiej
partji ludowej Raucha, który w
ścisłem głosowaniu uzyskał 255

posiedzenie w brunatnych koszu*
lach z odznakami na rękawach.

Otwarcia posiedzenia dokonał
najstarszy wiekiem poseł hitlero*
wiec gen. Litzmann, który, jako głosów.
jedyny przedstawiciel swej frakcji, Komuniści zgłosili wniosek o
przybył w tużurku z krzyżem że- voium nieufności dla rządu
laznym I klasy. W przemówieniu  Schleichera.

BERLIN (Pat). W. zakończeniu
debaty regulaminowej Reichstag
odrzucił  wszystkiemi głosami
przeciwko głosom komunistów
wniosek frakcji komunistycznej o
postawieniu na jutrzejszem posie”
dzeniu wniosku o votum nieufno-
ści dla rządu Schleichera.

BERLIN (Pat). W! dniu otwar-
cia Reichstagu komuniści urzą-
dzili w Berlinie szereg demonstra-
cyj ulicznych. Policja rozpraszała
demonstrantów pałkami gumowe-
mi, a w jednym wypadku zmu-
szona była do dania na postrach
salwy w powietrze, W ciągu nie-
spełna trzech godzin dokonano
kilkudziesięciu aresztowań.

swem, gorąco oklaskiwanem przez
narodowych socjalistów, Litzmann
wystąpił z zarzutem przeciwko
Hindenburgowi, że odmówił za-
ufania Hitlerowi, „którego więk-
szość narodu niemieckiego uważa
za najlepszego i największego
swego przedstawiciela'. Przed 18
laty Hindenburg ocalił Niemcy
przed inwazją rosyjską, — zazna”
czył mówca — dziś jednak chodzi
o coś ważniejszego, aniżeli zdo-
bycie buławy feldmarszałka. Cho*
dzi o to, aby Hindenburg uniknął
klątwy dziejowej za to, że dopro-
wadził naród niemiecki do rozpa-
czy i wydał go na pastwę bolsze-
wizmu. Po tem przemówieniu

Nowe cła niemieckie na produkty rolne.
BERLIN, (Pat). Według infor- rzających do wprowadzenia kon-

macyj z kół gospodarczych, nowy  tyngentów importowych, nato-

minister pracy wystąpić ma w miast zamierza się przyjść z po”

najbliższych dniach z wnioskiem o mocą rolnictwu przez zwyżkę

uchwalenie postanowień dekretu cła na niektóre produkty. Zwyżka

o zniżkach płac i zaproponować tych ceł poprzedzona byłaby

ma zmiany w postanowieniach do- wprowadzeniem tymczasowem

tyczących polityki socjalnej. O- kontyngentów prohibicyjnych, za”

siągnięte porozumienie między  pobiegającem nadmiernemu im-

min. gospodarki i min. rolnictwa, portowi w okresie przejściowym.

uważa się za koniec planów, zmie

Katolicy narodowi Alzacji przeciwko
zakusom niemieckim.

PARYŻ. (Pat). Naczelny komi- kim przyznanym im koncesjom,

tet organizacji katolików narodo- będzie się stale domagał obrony

wych Alzacjj w Kolmarze odbył granic francuskich. Komitet po-

posiedzenie, na którem powzięto stanawia w myśl swego programu

rezolucję 0Oznajmiając m. in., iż szerzyć energicznie w Alzacji

komitet zaniepokojony polityką  ideję całkowitej uniilkacji jej z
Niemiec, prowadzoną metodycz- Francją.
nie przeciw Francji, wbrew wszel-

Konferencja w sprawie długów
amerykańskich.

LONDYN (Pat). Jutro odbęr nowanych przez Amerykę ulg w
dzie się w Paryżu między Herrio- sposobie dokonania zapłaty jak
tem, Mac Donaldem i Chamber- również zbadaniu sytuacji, jaka
lainem konferencja, poświęcona powstaje dla układów lozańskich.
wspólnemu rozpatrzeniu propo”

i Czechosłówacja nie chce płacić długu
amerykańskiego.

WASZYNGTON. (Pat). Poseł Czechosłowacji wobec Stanów
czesko-słowacki wręczył, w De- Zjednoczonych, przypadających 15
partamencie Stanu, notę o zawie” grudnia.
szeniu zapłaty z tytułu długu

Faszyści płacą ratę długu amerykańskiego
RZYM. (Pat). Wielka rada fa- 1933 r. mógł być zawarty nowy

szystowska przyjęła uchwałę układ w sprawie długów z rządem
wzywającą rząd do zapłacenia w amerykańskim, w którym wzięto-
terminie 15 grudnia raty długu by pod uwagę położenie w jakiem
wojennego wynoszącej 1.245.437 znajduje się Italja, która różni się
dol. Rada zaleca jednocześnie znacznie od warunków jakie pa-
niezwłoczne wszczęcie rokowań z nowały w chwili zawarcia pierw-
rządem amerykańskim, by przed szego układu.
następnym terminem 15 czerwca

Konferencja 5 mocarstw w sprawie
rozbrojenia,

GENEWA (Pat). Po 4-godzin= Von Neurath oświadczył, że przy”
nej naradzie przedstawicieli 5mo- jechał po to, aby dyskutować
carstw wydany został komunikat, kwestję równouprawnienia Nie-
w/g którego projekt amerykański miec, nie zaś by prowadzić dys-
napotkał na sprzeciw Neuratha, kusję nad sposobem likwidacji
który odmówił dyskutowania go. konferencji.

LIELAT SKIEARUTEIEMIOTAKE INSEN DEM OCZEK NAN

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
Począwszy od | listepada r. b Zerząd Kola Miejskiego Stronnictwa Мего-

dowego w Wilnie urządza w każ”ą niedtielę w Szli własnej przy ul. Orzeszkowej

11 © gedz. 12 m 3v zebrania członków Stronnictwa z odczytem i dys usją. Na
zebrania w tęp mają członkowie za okazaniem lejitymacji członkowskich. Ze-
brania te, na których można swobodnie »ypowiedzieć się, zaczynają cieszyć się

wiel ą popularnością I gromadzą ceraz większą liczbę uczestn'ków.

Na kolejnem zebraniv, które odbęd.ie się w niedz elę dnia 11 grudnia wy-
głosi przemówienie polityczne ю

posei ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

ENUMERATA. miesięczna 4 A, z

SGŁOSZENIA: ке wierz miu. „M taa
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Echa zajšč
Zwolnienie aresztowanych.
Na polecenie sędziego śledcze-

go zwolniono ostatnio z aresztu
śledczego 93 osoby, aresztowane w
związku z ekscesami, W aresztach
śledczych sądowych znajduje się
dziś 34 osoby, w tej liczbie 25 stu-

lwowskich
niem pisemnem ewentualnego a-
resztowania szeregu działaczy,
nigdzie wyniki rewizji nie dały
podstawy do aresztowania, bo ni-
kogo nie aresztowano.

To też ło, co pisze prasa sana-
cyjna, robi wrażenie znanej już z

dentów. terenu pomorskiego į poznańskie-
Z polecenia prokuratora sądu go rozgrywki do rozwiązania Obo-

okręgowego wszystkie sprawy zu.
Wprost klasyczną jest notatka,

jaką zamieściło w związku z rewi-
zjami żydowskie pismo „5-ta rano".
Notatka brzmi:

„Wszędzie z uznaniem komentowano
wiadomość o rewizji, jaka o godzinie 1
w nocy została dokonana przez policję
w mieszkaniu znanego antysemiły Jana
Rembielińskiego (Bracka 10), redaktora
endeckiej „Myśli Narodowej“. Policja
zabrała stamtąd szereg manuskryptów i
dokumentów, które przesłane zostały do
urzędu śledczego”.

Wszędzie z uznanień o rewizji
u antysemity!

© Los aresztowanych studentów
warszawskich.

W czasie sobotnich zajść anty"
semickich w Warszawie, policja
aresztowała 38 osób, w tem wię-
kszość studentów, których prze-
wieziono samochodami do aresztu
przy urzędzie śledczym.

Rodziny aresztowanych zwra-
cały się wczoraj do władz proku-
ratorskich i policji z prośbą o ze”
zwolenie dostarczania aresztowa*
nym żywności. W) odpowiedzi wła*
dze oświadczyły, że z powodu epi-
demji grypy w Warszawie żywno-
ści dostarczać nie można.

Wczoraj interwenjował u Ko-
misarza Rządu, Jaroszewicza, rek*
tor uniw, prof. Ujejski, któremu
odpowiedziano, że aresztowani
studenci przesłuchani dziś zostaną
przez sędziego śledczego i oddani

ekscesów, łącznie ze sprawą zbro-
dni przy ul. Szajnochy, prowadzone
są razem przez wiceprokuratora
Krajewskiego. Dochodzenia prze-
prowadza sędzia śłedczy, Cisło.
Prokurator sądu okręgowego, dr.
Chirowski zarządził, że dochodze”
nia mają być prowadzone bez
przerwy w dzień i w nocy.

Sobotnie rewizje u działaczy
O. W. P. w Warszawie.
W nocy z soboty na niedzielę

policja dokonała rewizyj naprzód
w lokalach Obozu Wielkiej Polski
przy ulicy Lwowskiej 15, Złotej 5
i Nowy Świat 11, a następnie w
prywatnych mieszkaniach działa-
czy Obozu.

M. in. dokonano rewizji w
mieszkaniach red, Jana Rembie-
lińskiego, adw. Jana Jodzewicza,
inż, Zygmunta Judyckiego, mag.
Mieczysława  Prószyńskiego, p.
Tadeusza Piaseckiego, Witolda
Wróblewskiego, Jareckiego, Iwa-
nowskiego, Staniszkisa, Józetowi-
cza, Sylwestrowicza, Gołębiow-
skiego.

Rewizje przeprowadzano nie-
słychanie drobiazgowo. Opukiwa-
no ściany, zaglądano pod matera-
ce pod obrazy, ba nawet pod deskę
w klozecie. W wyniku rewizji po”
licja wyniosła szereś aktów i ko-
respondencję. pod sąd starościński.

Dzisiejsza „Gazeta Polska“ Zajścia w Częstochowie.
twierdzi, że rewizja dała sensa- Z Częstochowy donoszą:
cyjne wyniki”. Zwroty o „wichrzy-
cielskiej robocie OWP', „konspira
cyjnej działalności” i „instrukcjach
sprzecznych z interesami pań*
stwa”, powtarzają się w notatkach
prasy sanacyjnej steoretypowo.
Faktem jest, że chociaż policja tora tyg. „Gazeta Narodowa”, Jana
przybyła na rewizję z upoważnie- Rutkowskiego.

Zatarg między Stanami Zjednoczonymi |
a Hiszpanią.

PARYŻ (Pat). Nadeszły dziś  siębiorstwie tem inwestowało 65
do Paryża alarmujące depesze z miljonów dolarów. Ambasador

Waszyngtonu, że departament sta- Stanów Zjednoczonych w Madry-
nu przewiduje zerwanie stosun- cie zaprotestował u rządu hisz-
ków dyplomatycznych z Hiszpan- pańskiego, oświadczając, że taka

ją, o ile parlament hiszpański ustawa oznaczałaby konfiskatę
uchwali przejęcie przez państwo własności zagranicznej. Rząd

linij telefonicznych, będących hiszpański miał odpowiedzieć, że

własnością amerykańskiego towa- jest to sprawa czysto wewnętrz”

rzystwa International Telephone na i nie powinna obchodzić rządu
and Telegraph Co, które w przed: amerykańskiego.

Nowe niepokoje w Hiszpanii.
MADRYT. (Pat). Nocy ostat- wojskowe wybitne punkty strate-

niej, z niewiadomych powodów, giczne. Krążą pogłoski o wykry-

gmachy Ministerstw zostały ob- tej akcji antyrządowej połączo*

sadzone nagle przez wojsko. Rów- nych sił skrajnej lewicy i skraj,
nież zajęte zostały przez oddziały nej prawicy.

ZATARG JAPOŃSKO-CHIŃSKI PRZED
LIGĄ XARODÓW.

GENEWA (Pat). Nadzwyczaj-
ne -Zgromadzenie Ligi Narodów
rozpoczęło przed południem dys-
kusję nad raportem komisji Lyt-
tona.

Delegat chiński Yen przedsta*
wił postulaty, których realizacji
Chiny domagają się od Zgroma-
dzenia, a mianowicie: 1) aby
nadzwyczajne Zgromadzenie о-
świadczyło, że Japonja pogwałciła
pakt Ligi Narodów, pakt paryski
i 9-ciu mocarstw; 2) by nadzwy-
czajne Zgromadzenie wezwało Ja”

Burze i powodzie we Włoszech.
RZYM. (Pat). Z

W poniediałek po nabożeństwie
żałobnem za ś. p. Grotkowskiego,
utworzył się pochód. Wznoszono
okrzyki antyżydowskie. Policja
rozproszyła pochód, przyczem
aresztowano 6 osób, w tem redak-

ponję do wycolania wojsk i roz.
wiązania rządu Mandżuko; 3) by
nadzwyczajne Zgromadzenie opra-
cowało i ogłosiło raport, jak ma
być załatwiona sprawa.

Reprezentant Japonji Matsuo-
ka przedstawił jeszcze raz tezę
Japonji co do genezy konfliktu,
amarchji w Chinach,
czeństwa bojkotu i pożyteczności
państwa Mandżuko. .

Dyskusja kontynuowana bę:
dzie dn. 7 bm.

całych pół dzi fala niepogody i gwałtownych
nocnych Włoch nadchodzą wiado- wiatrów.
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Przetūdnieriia czy natdprotdukcje.
Niejednokrotnie słyszy się u*

tyskiwanie, że w sprawach pierw

szorzędnej wagi, politycznych oraz

ekonomii politycznej, zabierają

głos ludzie zgoła nie „powołani,

że mówią o rzeczach, o których

najmniejszego nie mają pojęcia.

Może to i prawda, z drugiej strony

trudno zabronić ludziom mówić

o tem, co ich boli, zwłaszcza je”

żeli ci, którzy są „powolani“, lub

sami siebie „powołali”, milczą jak

zaklęci, prawdopodobnie dlatego,

że sami nie wiele więcejwiedzą

od niepowołanych.

Autor niniejszego. artykułudziś

właśnie miał sposobność rozma”

wiać kolejno z dwoma takimi

„niepowolanymi“. Jednym znich

był rolnik, właściciel średniego

majątku, oczywiście wnajkrytycz”

niejszych waruńkach,
który na-

rzekał na niebywale niskie ceny,

brak zbytu i — na podstawie tu

i ówdzie podsłuchanych czy prze”

ch argumentów, dowodził,
czytany:

że istnieje powszechna nadpro-

dukcja.

Drugim  interlokutorem był

bezrobotny inteligent, czy też pół

inteligent, który, patrząc na nędzę

własną, na głód rodziny swojej I

bliskich znajomych, takich samych

jak on bezrobotnych, doszedł do

okropnego wprost wniosku, że

„zadużo jest ludzi”, że „zamało

wymordowano czasu wojny”, że

„trzebaby wytępić jeszcze jakieś

20—30  miljonów, wtedy dla

wszystkich starczyłoby pracy i

chleba”. :

Nie przytaczalibyšmy powyž-

szych zdań i poglądów, gdyby nie

to, że są one bardzo typowe, że

je podzielają i powtarzają miljo-

ny, że się z niemi spotkać można

nawet na łamach fachowych pu-

blikacyj. Pozornie jak jedna,

tak druga teorja — przeludnienia

i nadprodukcji — wydać się może

prawdopodobną, a przecie jedna

drugą stanowczo wyklucza.

Albo jest zadużo ludzi i zamało

produktów, albo nadmiar produk
tów i zamało ludzi, albo też oby-

dwie teorje — przeludnienia i

nadprodukcji — są błędne.

Posłuchajmy, co mówią fakty

i cylry: o tem, jak w Ameryce

miljony worków kawy wysypuje

się do morza lub pali i używa do

budowy szos, jak góry całe naj-

doskonalszej pszenicy, nie miesz-

czącej się w spichrzach i wielkich

elewatorach, gniją pod gołem nie-

bem, jak farmerzy w ubiegłem

lecie, w niektórych okolicach, nie

zbierali plonów ze swych pól, po”

nieważ koszta żniwa przewyž-

szałyby ewentualny dochód —

o tem pisano niejednokrotnie. Nie

jest to bynajmniej przesada. Do"

kładne cyfry urzędowe potwier-

dzają te fakty. Jesienią 1931

w  Australjj zabito Р zakopano

800.000 zdrowych owiec, ponie-

waż nie było na nie zbytu. Nawet

wełny tych zwierząt nie zużytko”

wano. W Ameryce, w ub. roku

zniszczono 6 mil. buszlów pszeni-

„cy, w Kanadzie 2 milj. (Buszel =

35 litrów). W Meksyku, na roz*
kaz rządu oddziały wojska i po”
licji niszczyły ogromne ilości ba-
nanów i innych owoców. W: Egip-
cie spalono 100.000 tonn bawełny,

ponieważ nie było na nią kupców.

Niedawno pisma ilustrowane

podały ciekawą fotografję, jak w

Holandji zniszczono 15 miljonów

cebulek tulipanów, ponieważ nie

było na nie zbytu. Bretońscy ry”
bacy w roku bieżącym rzucili do

morza z powrotem 500.000 śledzi,
z obawy, że cena ich bardzo spa”

dnie. Na granicy czechosłowac-
kiej z powodu wygórowanego cła

wrzucono do Dunaju wielką ilość

tonn ogórków. Wi Niemczech

zniszczono dla braku zbytu dwie
trzecie żniwa chmielu.
U nas stosunki gospodarcze nie

są zakrojone na normy amerykań-

jednak, kto chciał, mógł

przekonać się na własne oczy, jak
wieśniacy, którzy na rynek wileń-

ski przywozili ogórki, warzywa,

owoce, nieznajdując na nie ama-

torów, wyrzucali całe wozy do

Wilji. Obecnie gęś, coprawda nie

tuczoną, można kupić za 1 zł., co
w przeliczeniu na walutę przed-

wojenną równa się 20 kop., pod-
czas gdy przed wojną taka gęś
kosztowała co najmniej 1 rubla.
Jeżeli właściciel średniego mająt-
ku ma do zbycia 100 gęsi, to za”
ledwo opłaci mu się pastuszek,
nie mówiąc o innych wydatkach,

podatkach, procentach i t. pod.
Na zboże, które u nas jest pod-

stawą gospodarki rolnej, wogóle

zbytu niema, zwłaszcza w więk-

szej ilości. Cukier nasz sprzeda”

jemy za granicą znacznie poniżej

kosztów produkcji, to samo doty”

czy węgla, soli, nafty.
Tak przedstawia się jedna stro-

na medalu —- przyjrzyjmy się dru-

giej.

Według danych, ogłoszonych

w „Wiadomościach  Statystycz-

nych”, krajowa konsumpcja naj-

główniejszych przedmiotów pierw*

szej potrzeby spadła w roku bie-

żącym w sposób wprost zastra-

szający. Oto w porównaniu z da-

nemi zeszłego roku konsumpcja

węgla za ten sam  czasokres

zmniejszyła się o 46 proc. © бу-

leż — nafty, spożycie cukru spa-
dło o 20 proc, soli o 10 proc.,

tytoniu — 20 proc., zapałek —

30 proc. Dodać należy, że rok

ubiegły również był kryzysowy

i że wobec tego upadek: kon-

sumpcji w stosunku do lat normal-

nych wynosi znacznie więcej, niż

wskazują cyfry powyższe. Co zaś
oznacza taki upadek konsumpcji?

To nędza miljonów, głód, niedožy-

wianie, chłód, grypa, suchoty.

W miastach coraz częšciej padają

ludzie z wycieńczenia, liczba sa-

mobójstw z nędzy wzrasta w spo-

sób przerażający.

Nie dotyczy to samej tylko Polski.

W, Europie (bez Bolszewji) i w

Stanach Zjednoczonych blisko 100

miljonów ludzi cierpi nędzę i

głód, bo ich żywiciele są bez pra-

cy. Głód panuje w Bolszewii.

W Chinach stale 60 miljonom lu-

dzi grozi śmierć głodowa. W
Indjach w pierwszych miesiącach

1931 r., według ostrożnych obli-

czeń, zginęło z głodu około

600.000 ludzi. WW Rosji zginęło
z głodu kilka miljonów i na przy”

szłość miljony są zagrożone śmier-
cią głodową,

A więc skoro setki miljonów

mrą z głodu iub przynajmniej nie-

dojadają, nie mają za co się ubrać,

zapalić w piecu — nie może być

mowy o nadprodukcji.

Z drugiej strony, skoro się

niszczy miljony tonn zboża, owo”

ców, miljony sztuk bydła — nie

może być również mowy o prze-

ludnieniu. Jak jedna, tak druga

teorja są zgoła błędne. Prawdo-

podobnie produkujemy akurat

tyle, ile potrzeba dla normalnego

utrzymania ludności i moglibyśmy

oczywiście więcej produkować,

o ile cyfra tej ludności by wzrosła.

Defekt więc na tem polega, że

produkty, zamiast iść na użytek

głodnych i potrzebujących, mar”

nują się, gdyż głodni nie mają za

co ich kupować, a producenci nie

są w możności za darmo lub za

bezcen oddawać, zwłaszcza przy

obecnem obciążeniu podatkowem

it. pod.

Przed wojną, przy panowaniu

wolnego handlu i liberalizmu go-

spodarczego droga od producenta

do konsumenta była prosta, ku
zadowoleniu obydwu stron. Czasu

wcjny, wobec powszechnego bra-
ku produktów, państwo z koniecz-

ności musiało wziąć na siebie ich

podział. Lecz wojna się skoń-

czyła, produkcja weszła znowu

na normalne tory, tymczasem

większość rządów przeważnie

pod wpływem doktryny socjali-

stycznej, nie chce się wyrzec kon-

troli oraz ingerencji do spraw go-

spodarczych, które najlepiej nor-

mują się same, drogą wolnej kon-

kurencji, wolnej podaży i zapo-

trzebowania.

Nad życiem gospodarczem wię-

kszości państw zaciążyła ręka

rządów policyjnych, z ich skompli-

kowaną maszynerją administracyj-

ną, przeróżnemi šwiadczeniami,

formalnościami j szykanami. Sta-

ło się to, co w organizmie ludz-

kiem musiałoby się stać, o ileby

zamiast ułatwiać obieg, podwią-
zano arterje. Z, jednej strony

serce musiałoby pęknąć z nad-

miaru krwi, z drugiej strony

członki zamarłyby z wycieńcze-

nia.
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025 adwokatów w Warszawie.
Liczba adwokatów na terenie

Warszawy rośnie w ostatnich cza”
„sach bardzo silnie.

W. tej chwili ogólna liczba ad-
wokatów w Warszawie wynosi
1025 osób, przyczem w okresie
od 1 marca br. przybyło 170 no-
wych adwokatów. /Jest to wyni-
kiem redukcyj, przeprowadzonych
masowo w tym roku w sądownic-
twie, я Ż

  

DZIENNIK MILESSEI 

Socjologia dyktatury.
„Historyk“ na łamach „Robot-

nika“ zastanawia sie nad istotą

dyktatury:
„W ciszy gabinetów naukowych u-

czeni i pisarze różnych krajów pracują

od lat nad ustaleniem prawideł rozwoju
wewnętrznego dyktatorskich systemów

rządzenia w rozmaitych okresach historji.
Nie trzeba już dzisiaj uzasadniać

twierdzenia, że dyktatura jednostki jest

właściwie umowną fikcją, bo władzę

sprawuje w praktyce zawsze jakaś gru-

pa, czy ją nazwiemy otoczeniem „dykta-

tora”, czy partją rządzącą, czy jakkol-

wikbądź inaczej. Taka grupa w pierw-

szych: miesiącach po zdobyciu w drodze

jawnego albo ukrytego zamachu stanu

kierownictwa w Państwie składa się za-

zwyczaj z entuzjastów,przejętych swoją

rolą i swojem „zadaniem dziejowem”.

W/krótce grupa zwycięska rozszerza

granice swego grona, zamkniętego i ogra-

niczonego w dobie walki; „napływają do

niej karjerowicze, aferzyści, tchórze, lu-

dzie bez przekonań i bez sumienia.Gru-

pa rządząca przeobraża się w grupę przy

wileju finansowego. Nerwowa obawa

przed krytyką powoduje coraz tobez-

względniejszy nacisk cenzury prasowej,

represyj zgromadzeniowych i t. p-

Zaczynają  „wybuchać” skandale
publiczne... Jeden, drugi, trzeci... Cen-
zura nie może ich stłamsić. Gdy się kon-
fiskuje artykuły pism legalnych, —plotka,
czasami ohydna, prawie zawsze prze-
sadna, krąży od domu do domu; szepce
o niej każdy obywatel. Ludzie wierzą w
cieniu nocy w to, w co nie uwierzyłby
nigdy w pełnym blasku dnia.

Historja nie zna mądrych dyktatur,
Dyktatura byłaby mądra, gdyby umiała
zorganizować kontrolę publiczną nad sa-

mą sobą. Ale gdyby ją zorganizowała.
przestałaby być dyktaturą.

O samorząd szkół wyższych,
Na temal powyższy zamieścił

„Kurjer Warsz.“ szereg głosów wy
bitnych przedstawicieli nauki. Po-
niżej podajemy kilka urywków.

Prof. St. Starzyński z uniw. Ja-
na Kazimierza we Lwowie pisze:

„Nie pojmuję, co mogło spowodować
ten nagły zwrot w policyjno-biurokra-
tycznym kierunku, odpowiadający może
absolustycznej teorji o „ograniczonym
rozumie poddanych”, ale bynajmniej nie-
zgodny z rolą należną uniwersytetom w
XX stuleciu...

Wedle projektu schodzi rektor uniw.
lub politechniki do roli zwykłego dyre-
ktora każdego zakładu państwowegoi
staje się prawie wyłącznie organem wy-
konawczym ministra. Minister W. R. i
O. P. zostaje uznany nietylko za spra-
wującego zwierzchni nadzór, ale za wła-
dzę naczelną, której ponadto pozostawia
się tak prawo uzupełnienia ustawy, jak i
szczegółowego określenia różnych jej
punktów, zarówno w sprawach najważ-
niejszych, jak np. postanowienia dyscy-
plinarne w sprawach młodzieży, jak i w
drobniejszych, ale z istoty swej należą-
cych bezwarunkowo do zakresu samo-
słanowienia dotyczących ciał, np. usta-
nowienie regulaminu obrad senatu aka-
demickiego. Rola i kompetencja senatu
zredukowana do minimum. Krzesło rek-
torskie może zająć w ostatniej konsek-
wencji profesor niewybrany rektorem,
gdyż może dojść do tego, że wybór rek-
tora większością głosów okaże się nie-
możliwym. Szeregi katedr mogą zająć
osobistości pozbawione wszelkiej po-
ważniejszej kwalifikacji, może wygasnąć
z tego powodu wogóle wszelka dążnó:
do głębszych długoletnich  studjów,

przedsiębranych pod kątem widzenia
zdobycia kiedyś katedry uniwersyteckiej;
może też wygasnąć i chęć frekwentowa-
nia wykładów, głoszonych przez trzecio-
rzędne siły. Zdobytą z trudem katedrę
można będzie bez własnej winy utracić,
ze względów nie mających z nauką nic
wspólnego, i t. d. i t. d.

Drugim ciężkim błędem projektu
jest stanowisko, jakie on zajmuje w sto-
sunku do młodzieży akademickiej. Nie
mówi on wprawdzie wyraźnie o urzędni-
czym  rzeczniku dyscyplinarnym, ale
stworzenie takiego rzecznika jest zapo-
wiedziane. Odwoławcza komisja dyscy-
plinarna ma się składać wprawdzie, tak-
że z profesorów odnośnej szkoły akade-
mickiej, ale ich wszystkich ma mianować
minister W. R. i O. P. a jak już podnio-
słem wyżej, rodzaj kar porządkowych i
dyscyplinarnych: kompetencje komisji
dyscyplinarnych, tryb zawieszania słu-
chaczy w prawach akademickich, jakoteż
tryb postępowania dyscyplinarnego usta-
lać ma rozporządzenie ministra W. R. i
O. P., może się więc tu właśnie znaleźć
miejsce i na owego rzecznika. Nie można
dość silnie ostrzedz przed wprowadza-
niem takiego elementu policyjno-urzędni
czego do toku postępowania, uważałbym
je za wręcz zgubne.

Ks. biskup Godlewski prof.

U.J.
„Tylko w dwóch państwach ciężka

była zawsze dola uniwersytetów: w

Hiszpanji i w Rosji! I nie dziw: strupie-

szałe Habsburgi, a po nich wsteczne i

wszeteczne Burbony trzymały naród w

upodleniu, a jego ducha w okowach... a

w Rosji była Azja!
U nas na ziemiach odrodzonej oj-

opiekuńczemi skrzydłami

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, korzy-

stając z samorządu, rozwijały się i roz-

wijają się uniwersytety i z zapałem służą

nauce. Ale dzisiaj, niestety, groźne chmu

ry zawisły nad niemi... Niebezpieczne

prądy biją w ich ściany, chcą pokruszyć

ich fundament, godzą w rdzeń ich życia!..

A wobec widma skutków, jakie stąd wy-

niknąć mogą; wobec widma marazmu,

jaki powstać może, tam, gdzie życie nau-

kowe silnem biło tętnem, mogą zaiste

stanąć żywo w pamięci tragiczne słowa,

w tragicznych chwilach wyrzeczone:
„Sint ut sunt, aut non sint... (niech po-

zostaną tem, czem są, albo niech ich nie

będzie wcale)”.

Prof. U. Jagiellońskiego W. Na-

tanson: >

„Według proponowanych przepisów,

każdy na katedrze czynny profesor mógł-

by (jeżeli nie mylimy się) być przeniesio-

ny do innej instytucji, do obcego miasta,

wbrew swemu  życzeniu, wbrew opinii

odnośnych uniwersyteckich zgromadzeń;

w razie t zw. zmian organizacyjnych

mógłby, bez żadnej winy, bez dyscyplinar

nych dochodzeń, być usunięty ze stano-

wiska i zaliczony do emerytów. Gdyby

takie ustanowienia, niebywałe dotych-

czas w naszych szkołach akademickich,

miały istotnie wejść w życie,profesoro-

wie polscy straciliby poczucie bezpieczeń

stwa i trwałości posterunków uniwersy-

teckich, straciliby poczucie swobody,

zdania, a zatem również i wolności nau-

czania, którą głosi projekt ustawy. :

Ażeby dobrze coś robić, trzeba lubić

swą pracę; w robocie trzeba mieć radość

i dumę.
Swoboda jest piastunką wielkich u-

mysłów i charakterów czystych. Strach

nie zastąpi uszanowania; obawa nie bywa
fundamentem zacnym, na którym narodo-

we instytucje zasadzać się mogą. Przymus

wydobywa z rzesz ludzkich, co w nich

najbrzydszego się tai; ale na duszach li-
chych trwale budować nie można”.

czyzny pod

 

Sytuacja żydostwa.
„Hajnt* podaje depeszę Ż.A.T.

Streszcza ona przemówienie nie-

dawnego prezesa światowej orga-

nizacji sjonistycznej, dr. Weisma-

na, o położeniu żydów w różnych

krajach. Mówca tak określił stan
żydów w Polsce:

„Polska niegdyś była oknem Rosji
do Europy. Żydzi polscy zajmowali.
ważne miejsce w handlu i w rzemiośle.
Po odcięciu olbrzymiego rynku  rosyj-
skiego, jako rynku zbytu, dziesiątki ty-
sięcy rodzin żydowskich straciły środki
do życia. Nastąpiło to wskutek automa-
tycznych procesów, a bynajmniej nie na
tle judofobji. Gdyby bramy imigracyjne
były otwarte, ruszyłaby stamtąd olbrzy-
mia fala emigracji żydowskiej..."

Sytuacja żydów w Ameryce

pogorszyła się:
„Również żydostwo amerykańskie,

które jeszcze 3 lata temu było źródłem
funduszów zapomogowych dla żydów
we wszystkich krajach, obecnie jest sil-

"nie dotknięte przez kryzys. Należy nad-
to stwierdzić zmianę sytuacji żydow-
skiej w Ameryce. Żyd amerykański czu-
je się już pewniej w Tel Awiwie niż w
Nowym Yorku..."

Jedynem schroniskiem dla žy-
dów jest Erce Izrael:

„Erec Izrael stał się nie tylko sie-

dzibą narodową, lecz również ostatniem

schroniskiem, ostatnią możliwością dla
małych mniejszości, które pragną unik-
nąć procesu destrukcji..."

Tak ocenia sytuację światową

żydostwa jeden z najwybitniej-
szych jego przedstawiecieli.

P. Sławek przeciw
terrorowi i dyktaturze.

Na onegdajszym zjeździe dele-
gatów związku  legjonistów w
Warszawie wygłosił przemówie-
nie pułk. Sławek, prezes klubu
B. B. w Sejmie. P. Sławek wypo-
wiedział się przeciw systemowi
rządzenia za pomocą terrorui
dyktatury. W odpowiedzi na za”
rzuty, jakie mają być zgłaszane z
niektórych kół „sanacyjnych”, że
rząd za mało jeszcze stosuje na-
kazy i zakazy, p. Sławek wypo”
wiedział się w”sposób następu-

jący:

„Nakazać można, ale trzeba się u-
ciekać do środków terroru, środków
presji, do środków, które pod względem

skuteczności będą zawodne i będą pro-
wadzily nie do czego innego, jak do za-
bicia w społeczeństwie inicjatywy, war-
tości, pewnej radości życia i zdolności
borykania się z losem. Dyktatura i terror
prowadzą do tego, że społeczeństwo
przestaje być społeczeństwem, a staje
się popędzanem stadem”.

Wobec tego, że zdaniem p.
Sławka, obóz rządzący odrzuca
system dyktatury i terroru, musi
on, stanowiąc mniejszość w spo”

łeczeństwie, starać się o oddzia-
ływanie na nie i przyciąganie lu-
dzi do siebie. Dlatego p. Sławek
uważa zwrot o „czwartej bryga”
dzie“ za „niemądry”. Ludzi no-
wych, którzy do „sanacji' przy”
szli, nie należy zatem oddalać,

choć p. Sławek przynaje, že do
BB. pcha się wiele „typów”, by
upiec swoją pieczeń.

Obrona przez p. Sławka t. zw.
„czwartej brygady" pozostaje nie-
wątpliwie w związku z coraz bar”
dziej krytycznym nastrojem, jaki
w stosunku do tej częšci „sanacji“
daje się zauważyć w niektórych
kołach obozu rządzącego.

Pos. Radziwiłł
w obronie niezależnej opinii.

W! Krakowie w gronie konser-
watystów, zgrupowanych dokoło
„Czasu“, wygłosił przemówienie
polityczne poseł Janusz Radzi-
will. Zaraz na wstępie mówca
stwierdził, że za ujemną cechę o-
becnego położenia politycznego
uważa „zanik niezależnej i odpo”
wiedzialnej  opinji publicznej”.
Pos. Radziwiłł nazywa krytykę
rządu ze strony opozycji tenden-
cyjną i złośliwą, ale z drugiej stro”
ny stwierdza, że zwolennicy rzą”
du nie zabierają wogóle głosu, lub
ograniczają się tylko do aprobaty
każdego kroku rządowego. „Tym-
czasem ludzie — mówił dalej po”
seł Radziwiłł — którzy weszli do
BBWR powinni pamięta,ć iż na
nich ciąży odpowiedzialność рггу-
najmniej pośrednia za to, co się
w Polsce dzieje i że kiedyś mogą
zostać pociągnięci do odpowie-
dzialności przez społeczeństwo”.

W zapowiadanem zrzeszeniu
najrozmaitszych organizacyj kon-
serwatywnych, o których istnie-
niu społeczeństwo już całkiem za”
pomniało, praśnie widzieć p. Ra-
dziwiłł ośrodek „niezależnej o-
pinji'. W każdym razie tęsknota
za  niezależnością i przestroga
przed odpowiedzialnością są dość
znamienne dla ogólnych nastro-
jów.

Należy dodać, że na tem sa-
mem zebraniu konserwatystów w
Krakowie zarówno poseł z BB.
Bogdani, jak i prof. Estreicher
oraz sen. BB. Rostworowski wy:
powiedzieli się przeciw rządowe”
mu projektowi ustawy o uczel-
niach akademickich.
 

Europejski dłużnik i amerykański
wierzyciel.

Każdy Amerykanin ulokował
w Niemczech około 600 franków,
każdy Amerykanin pożyczył by-
łym aljantom 1.800 franków, z
której to sumy otrzymał z powro-
tem tylko 360 franków. Tak się
przedstawia sytuacja dzisiejsza.

Pożyczki wojenne dla Aljan-
tów wyjednywał dyktatorski pra”
wie rząd prezydenta Wilson'a. Te-
raz jednak o długach zagrancz-
nych decyduje naród. Kto prze-
kona obecnie farmera z Midle-
west o konieczności podarowa-
nia dłużnikom europejskim należ-
nych mu od nich 1800 franków?
Pożyczki dla Rzeszy, dla miast i
przedsiębiorstw niemieckich lan-
sowała  Wallstreet i finanserja
amerykańska, ale nabywali je
średni ciułacze Stanów.

Podatnicy amerykańscy doma-
gają się spłaty długów zagranicz-
nych. Zresztą w Ameryce panuje
wśród mas przekonanie, iż Europa
może płacić: mocarstwa europej-
skie porównują tutaj z dłużnikiem,
który zajeżdża w luksusowym
Rolls-Roysie po to, aby oświad-
czyć, że jest bankrutem. Senator
Johnson twierdzi np., iż każdy
Niemiec wyrzekł się codziennie
skonsumowania jednego  kufla
piwa.

Tak myślą masy ludowe, tak
argumentują przedstawiciele tych
mas w Kongresie.

= Natomiast, ci ktėrzy przema-
wiają w Ameryce za anulacją
długów wojennych, aby uratować
długi prywatne, należą do sfer
bankierskich, które  ulokowały
miljardy zagranicą. Ci twierdzą,

że anulacja długów wojennych,
która przyczyniłaby się do uzdro-
wienia gospodarki europejskiej,
byłaby korzystną operacją dla
Stanów Zjednoczonych. Europa
wszak jest najlepszym klijentem i
odbiorcą Ameryki. Tę samą opinję
wyrażają i popierają liczni posia-
dacze obligacyj niemieckich, zain-
teresowani w anulowaniu długów
wojennych, gdyż wówczas mogli-
by odebrać należności prywatne.

Do tezy anulowania długów
odnoszą się przychylnie w Ame-
ryce uniwersytety, sekty religijne,
część prasy, a również i wpływo-
we koła pacyfistów. Propaganda,
która wychodzi z tych ośrodków i
sier oddziaływa dość silnie na o-
pinję amerykańską i urabia ją
stopniowo w pożądanym dla sie-
bie kierunku. Zresztą za arśumen-
tami zwolenników anulowania
długów wojennych przemawia
jeszcze i to, że faktycznie Europa
nie ma z czego płacić tych sum.
A tam, gdzie nic niema, tam far-
mer amerykański nic nie wskóra,
choć ma prawo za sobą.

Podatnicy amerykańscy, któ-
rym cała ta sprawa idzie nie w
smak, gdyż oni to będą musieli
ponosić koszty w postaci zwięk-
szonych podatków, stawiają nara-
zie opór. Gdyby zwrot podobny w
sprawie długów wojennych stał
się faktem dokonanym pewnego
pięknego dnia, można być pew-
nym, że cała olbrzymia masa ciu-
łaczy amerykańskich powzięłaby
mocne posłanowienie nie požy-

czania więcej pieniędzy Europie
na żadne imprezy wojenne.

CSZRRZYNNARGE SCADACHORA REZ SEWERATATA

Niesamowite stosunki w Łomżyńskiem.
(Łomża KAP) Niedawno księ-

żom wracającym z konferencji w
Łomży ubliżył komendant „Strzel-
ca' ze Stawisk za to, że mu zwró-
cili uwagę na zakaz palenia w
autobusie. Dygnitarz ten nakazał
nadto policji pociągnąć księży do
protokułu.

Innemu księdzu wytoczono
proces o obrazę wojewody, lecz
oskarżenie okazało się oszczer-
stwem; drugiego księdza oskarżył
nauczyciel o obrazę marszałka
Piłsudskiego, ale i to okazało się
fałszem.

Przeciwko ks. proboszczowi w
Śniadowie starostwa łomżyński
wysłał do swoich władz przełożo*
nych różne ciężkie zarzuty. — о-
chodzenia przeprowadzone przez
władze kościelne wykazały, że i
te zarzuty były zmyślone.

Ostatnio zajechał do Śniadowa
niejaki Romanowski, podobno taj-
ny agent polityczny w Łomży, w

Rozporządzenie
o komornikach.

Ukazało się rozporządzenie
ministra sprawiedliwości, normu-
jące przepisy o komornikach.

W myśl tego rozporządzenia
komornik jest urzędnikiem pań-
stwowym, powołanym do pełnie-
nia czynności egzekucyjnych lub
innych, przewidzianych w usta-
wach. Liczbę stanowisk komorni-
ków określa minister sprawiedli-
wości. Do komorników stosuje się
ustawa z dnia 17 lutego 1922 r.
o państwowej służbie cywilneji
inne przepisy, dotyczące urzędni-
ków państwowych. — Kandydaci
na stanowiska komorników po-
winni odbyć praktykę u komorni-
ka i złożyć egzamin specjalny.

Komornika mianuje prezes są-
du apelacyjnego. Nominacja może
nastąpić na stałe albo prowizo-
rycznie. Komornik zasadniczo
pełni swe czynności osobiście.
Komornik otrzymuje ze skarbu
państwa uposażenie, określone w

ustawie o uposażeniu urzędników
państwowych. Na pokrycie kosz-
tów utrzymania biura, komornik
zatrzymuje dla siebie 40 proc.
pobieranych za czynności opłat.
Władzą służbową komornika jest
kierownik sądu grodzkiego, przy
którym on urzęduje.

Komornicy sądowi, czynni o-
becnie w okręgach sądów .apela-
cyjnych w Warszawie, Lublinie i
Wilnie pełnią nadal swe czyn-
ności, jednak muszą być miano-
wani według nowych przepisów.
Nominacje te będą dokonane do
dnia 31 marca 1933 r.

Kara Śmierci za rabójstwo kr.
Baworowskiego.

CZORTKÓW, (Pat). W s,ra-
wie głośnego swego czasu mor-
derstwa na osobie ś, p. hr. Bawo-
rowskiego, zakończonej  skaza-
niem oskarżonego Semuty na ka-
rę śmierci, dowiadujemy się, że p.
Prezydent Rzeczypospolitej nie

skorzystał z przysługującego mu
prawa łaski, wobec cześo wyrok
zostanie w tych dniach wykonany.

celu skorzystania z odbywające-
go się jarmarku do zbierania za-
rzutów przeciwko ks. proboszczo.
wi. Z pośród zebranych na jarmar-
ku parafjan policja wyciągała
niektórych do przesłuchania przed
owego pana, którego dla większe-
go wrażenia nazywała „sędzią
śledczym”.

Postępowanie powyższe wy:
wołało wśród ludności miejscowej
wielkie oburzenie, któremu pa-
rafjanie dali wyraz przez wysłanie
do Łomżyńskiej Władzy kościel-
nej ostrych protestów zaopatrzo-
nych w około tysiąca podpisów,
proboszczowi zaś wyrazili swe
żywe ubolewanie z powodu takie-
go siania rozgoryczenia przez
władze powiatowe i zapewnili go
o, swojem serdecznem przywiąza:
niu.

Komu to rozgoryczenie ludno-
ści jest potrzebne?

1

Pos. Witos wyjaśnia.
„Glos Narodu“ ogłasza następujące

wyjaśnienie pos. Witosa.
„W ostatnich dniach ogłoszo-

na została w dziennikach rozmo-
wa, przeprowadzona ze mną na
temat obecnej sytuacji politycznej
i gospodarczej.
w rozmowie tej przedstawiłem

nastroje i poglądy, panujące w
szerokich masach ludowych na za
sadnicze zagadnienia obecnej
doby, — a nieścisłość sprawoz-
dowcy, podającego treść rozmo-
wy leży tylko w tem, że poglądy
te podano jako wyraz mego osobi-
stego ustosunkowania się do róż-
nych aktualnych problemów.
W najbliższych dniach odbę-

dzie się posiedzenie Rady naczel-
nej Stronnictwa Ludowego, która
da wyraz poglądom Stronnictwa
na zasadnicze wytyczne polityki
S. L. w dziedzinie gospodarczej i
politycznej — a zarazem odpo-
wiedź na to, co w owej rozmowie
wzbudziło zainteresowanie w róż-
nych sferach społeczeństwa”.

Wincenty Witos.

WĘGIEL i Koks
GÓRNOSLĄSKI

Zjednocz Kop. Górnosl. „Progress”".
Wagonowo | od jednej tonny w
szczelnie zamkniętych i zaplormbo-

wanych wozach dostarcze:

M. DEULL, Sadi,
egz. od 1890 r. tel. 811.
SKŁADY: Kijowska 8, tel. 999,

Trocki podróżuje.
PARYŻ. Pat. — Trocki wraz z

otoczeniem przybył rano na dwo-
rzec Północny, poczem o godzi-
nie 11 z dworca Lyońskiego od-
jechał do Marsylji. W Dunkierce
Trocki oświadczył dziennikarzom,
że pobyt jego w Antwerpji wy-
wołał u władz pewien niepokój.
Zmobilizowanie sił policyjnych
wydawało się pozostawać w pew-
nej dysproporcji z niebezpieczeń-
stwem. ‚

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU "WIELKIEJ POLSKI.
EWEEPEZTZOFEDIBEFEED iKara

Rozruchy robotnicze w Atenach.
ATENY. (Pat). W Atenach

doszło do licznych starć pomię*
dzy strajkującymi robotnikami a
policją. Jest kilku rannych, jeden
robotnik śmiertelnie. Strajkujący,
którzy nie powrócą do pracy w

dniu jutrzejszym, zostaną zwolnie-
ni. Min. spraw wewnętrznych o-
świadczył, że strajk posiada cha-
rakter komunistyczny i że rząd z
całą stanowcząścią będzie dążył
do przywrócenia spokoju.  
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Plebiscyt Sportowy „Dziennika Wilenskiego“
Dziś finał głosowania. — Otwarcie urn o g. 19

KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?
Przeważnie pochmurnoi mgli-

sto. Miejscami drobne opady ©

postaci mieszanej. Nocą przy

mrozki. W ciągu dnia temperatura

nieco powyżej zera. Słabe wiatry

południowo-zachodnie, skręcające

ku północnemu zachodowi.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Doroczna Msza św. To-

warzystwa Pań Miłosierdzia

św. Wincentego 4 Paulo odbe-

dzie się dn. 8go grudnia w k<-

ściele QQ. Misjonarzy о godz.

9ej na którą zaprasza wszystkich

członków czynnych i wpierających

z odznakami Towarzystwa
SPRAWY MIEJSKIE.

Zatruwanie powietrza

przez autobusy. W celu unor-

mowania niedomagań *omunika-

cji miejskiej w najbliżsżych dnia: h

odbędzie się posiedzenie radziec-

kiej Komisji Arbonowej. Na po-

siedzeniu tem m. in. poruszona

będzie sprawa zatruwania powie-
trza przez autobusy.
— Marsz głodnych szczurów

na archiwa miejskie. Plagą Ma-

gistratu i wszystkich p'awie biur

miejskich jest oddawna już nie-

notowana ilość myszy i szczurów.

które wyzrządzają olbrzymie straty

zwłaszcza w archiwach. Podejmo-

wane kilkakrotnie „obławy” nie-
wiele tu zdziałały.

Obecnie jednak  Magistret
przystępuje do zdecydowanej i

zakrojonej na szeroką skalę akcji

tępienia szkodników. Akcja ta

ma być przeprowadzona pod fa

chowem kierownictwem.
Z MIASTA.

— Poświęcenie nowego ic-

kalu Pogotewia Ratunkowego.
W dniu 8 bież. mies. o godz.

12 m. 30 odbędzie się poświęce-

nie nowego lokalu Pogotowia Ra-

tunkowego m. Wilna, mieszczące

go się w domu przy zaułku Fran-
ciszkańskim 2.
W daniu tym przypada również

jubileusz 30 !ecia istnienia Pogo

towia.
Jak się dowiadujemy na uro-

czystość tę przybywa członek za-

łożyciel i pierwszy prezes Pogo:

towia hr. Władysław Tyszkiewicz.

— Wycieczka lekarzy za

granicznych. Do Wilna nadeszła

zapowiedź przyjazdu na wiosnę

roku przyszłego wycieczki leka-

rzy, która obejmie kilkaneście

państw europejskich. Wycieczkę

organizuje sekcja higjericzna Li-

gi Narodów. Lekarze zegraniczni

zwiedzą wszystkie większe miasta

Polski w tej liczbie i Wilno, gdzie

zabawią przez kilka dni.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
Pozwolenia na broń.

Starosta Grodzki przypomina' że

termin ważności pozwoleń na

broń, wydanych w r.b. przez

Starostwo, wygasa z dniem 31

grudnia. Osoby, które pragną po”

siadane pozwolenia przedłużyć

na rok 1933, winny przed koń-

cem roku bieżącego złożyć po-

dznia do starosty i prosić o pro-

longztę posiadanych pozwoleń.

Do podań należy dołączyć pos'a-

dane pozwolenia i karty łowiec-

kie.
SPRAWY WOJSKOWE

— Kary na opleszałycn po:

borowych. Referat wojskowy

Magistrztu m. Wilna w tych dniach

przesłal do Starostwa Grodzkie-

go kilkanaście wniosków © po:

ciągnięcie do odpowiedziaino-

ści karno administracyjnej męż-

czyzn w wieku poborowym, u:

rodzonych w roku 1912, którzy

w określonym terminie nie zgło”

sili się do powtórnej rejestracji

wojskowej.
SPRAWY PODATKOWE.

— Resztki podatku obroto-

wego słabo wpływają do kas

skarbowych. W związku z u-

pływzjącym terminem wpłacania

Euzebjusz Łopaciński.

(wałty i zajazdy ЗТа
12гобОМ].

Jasny wywód z tego, że prym

w pijaństwie trzymała szlachta,

miała ona przedewszystkiem pie-

niędzy, więcej niż chłopi poddań-

czy, a następnie nie była pod kont

rolą i w zależności takiej jak chło”

pi od swych panów, którzy nie

pozwalali im zbytnio się upijać,

aby z powodu tego niewynikły

szkody w gospodarce rolnej. Nie-

co, owszem, należało pić, byle w

karczmach własnego, a nie cudze-

go pana, lecz zawsze w miarę.

Przerost ilości  latyfundjów,

których właściciele tworzyli sobie

z licznej szlachty zagrodowej i o”

kolicznej — swoich popleczników,

drabantów, dworzan i ślepych wy”

konawców, z jednej strony, ogólny

brak silnej władzy i egzekutywy

sądowej z drugiej strony, a w do-

datku niesłychane pijaństwo łącz”

nie z ciemnotą i analfabetyzmem,

były powodem tej demoralizacji,

 

końcówek podatku obrotowego
wym'erzonego na rok bieżący
można już obecnie stwierdzić, iż
wpływy te są stosunkowo bardzo
nikłe. Kasy skarbowe stwierdza-
ją, że większość płatników nie

wywiązała się ze swych zobowią-

zeń.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Dzisiejsza środa Ilterac-

ka pcświęcona będzie tematom
lotniczym w literaturze współ-
czesnej Jako prelegent wystąpi
gość z Warszawy p. Janusz Meis-
sner. autor poczytnych noweli
powieści łotaiczych, oraz świeżo
wydanej książki о Zwirce i Wi-
grze.

Początek o qodz. 8,30
.— Walne Zebranie Stow.

Techników odbędzie się 19 b. m.
o godz. 7 w lokalu własnym (Wi-
leńska 33)
— Żarząd Koia Wileńskie-

go Z. 0. R. wiywa swych człon-
ków do przybycia na wykład p.
kpt, Kóniga Henryka na temat
„Uzbrojenie i organ zacja piecho-
ty do pułku włącznie”, który się
odbędzie we środę dnia 7 gru-
dnla r. b. o godz. 18 min. 30 w
lokalu Koła ul. Wileńska 33 —
Następny wykład — referat n. t.
„Bitwa Warszawska”, który wy-

głosi por. Mirowski, odbędzie się
we środę dnia 14 b..m. o godz.
18 tej min. 30.”

ODCZYTY.
— Obchód ku uczczzniu 25-ej

rocznicy Śmierci Stanisława
Wyspiańskiego. Wydział! Sztuk
Pięknych (I. S B urządza cbchód

ku uczczeniu 25 ej rocznicy śmier-

ci Stanisława Wyspiańskiego, któ-

ry odbędzie się we czwartek, dnia

8 go grudnia o godzinie Gej wie-
czorem w Sali Sniadeckich (I S.B.
W programie obchodu — odczyt
z. prof. Dr. Marjana Morelowskie-
go p. tt „Twórczość artystyczna
Wyspiańskiego” z przezroczami.
Wstep wolny.

Bezpłatne odczyty w
Ognisku kolejowem. Z dniem

8 grudnia r. b Ognisko Kolejowe

w Wilnie (Kolejowa 19) razpoczy:
na cykl bezpłatnych odczytów.
W dniu tym zostanie wygło-

szony o godz. 5 przez p. Tadeu-
Sta Byrskiego odczyt p.t. „Cześć
prochom i potędze prochów Sta:
nisława Wyspie ńskiego”.

Po odczycie recytacje utwo-

tów Wyspiańskiego przez p. Ha-

linę Hshendlingerównę i p. D.

Jerzego Ronarda Bujańskiego, po-

czem śpiew p. Wandy Bszew-
skiej-Swiętochowskiej
57 Nastepny oczyt p. t. „Budo-
wa wszechświata i jego powsta-

nie” wygłosi w niedzielę dnia 11

grudnia r. b. o godz 6: p. prof.

E. Chlebowski.

SPRAWY AKADEMICKIE
— Zarząd Sodalicji Marjań-

skiej Akademiczek U. S. B. га-

wiadamia, že jutro po Mszy Aka-

demickiej odbędzie się wspólne

śniadanie i Zebranie Ogólne w

lokalu przy ul. Uniwersytec-

kiej 9—9. `
Wpisy nowych członkiń odbę-

dą się w kaplicy Ostrobramskiej
o godz. 16-ej.
— Zarząd Sodalicji Marjańsk.

Akadzmików ( S. B. zawiada-

mia, že da. 8XII r. b. o godz. 9

w kościele św. Jana odbędzie się

M;za św. z Komunją, poczem w

lokalu sodalic. (ul. Wielka 64) od-

cędzie się Zebranie Ogólne z re-

feratem sod, ). Prekiera „J Fra-

ssatti—katolik czynu”. Goście mi-

le widziani.
— Walne Zebranie A. K.

Białostoczan odbędzie się dnia

11 b. m., w sałi Ogniska Akade-

ickiego, o godz. 3,30.

SA SPRAWY SZKOLNE.

— Akausinja «w X ią 12-411.

cę założenia SodalicjiMarjańskiej

uczenic państwowego gim. im. E

Orzeszkowej odbędzie się dn. 7

rozbestwienia, służalstwa i innych

występków, które charakteryzują

ówczesną szlachtę. Przykład moż-

nych też działał bezwątpienia. To

też bolesne i smutne karty, które

muszę tu odwrócić, należy przyjąć

z pewną wyrozumiałością, byle

nie zadaleko idąc w myśl fran-

cuskiego przysłowia: . tout com-

rendre c'est tout pardonner.

: е\Х/ос\:ігеіаті- w okresie XVIII

w. na terenie parafji Woronczan-

skiej i Horodyskiej byliSoplico-

wie, Horbatowscy i Terajewiczo”

wie, szczególnie ci pierwsi— Oni

to, a zwłaszcza Jan Soplica, po”

dobno pierwowzór Jacka Soplicy

w Panu Tadeuszu. Już od zarania

XVIII wieku, specjalizowali się w

krwawych większych lub mniej:

szych żajazdach, burdachi roz

maitego rodzaju śwałtach; niestar”

czyłoby tu miejsca nawyliczenie

awanturniczych _ wyczynów tej

niespokojnej rodziny. Nie było pra

wie roku, żeby w księgach grodz*

kich lub ziemskich województwa

Nowogródzkiego nie widziano ich

nazwisk. Juž w roku 1730 Soplico-

* wie Piotr, Bazyli syn jego, oraz Jan

    

| BUCHALTER-GILANSISTA,
zaprzysiężeny księgowy przy lzbie
Przem -Handlowej w Wilnie, przyjmu-

je prace w zakres księgowości
weahedzące

JERZY RAKOWSKI
Stow. Kupców i Przem. Chrześcijan
w Wilnie, Bakszta 11 tel. 10—30

de 12—1).

b. m. o godz. 5 pop. w sali gimn.
Plac Orzeszkowej 9.
— „Wieczór Humoru". Za-

rząd Opieki Szkolnej przy gim.
Ad. Mckiewicza urządza przed-
st:wien'e w sali gim. da. 7 b. m.
o g. 8 p. tt „Wieczór Humoru”,
z udziałem artystów Teatru Mej-
skiego i szkoły baletowej. Do-
chód przeznaczony dla niezamo-
żnych uczni.

SPRAWY ROLNE.
— Obecny stan przesiienia

relniczego. Dnia 9-go grudnia,
o godz. 5ej, odbędzie się w lo-
kalu Izby Przemysiowo - Handlo-
wej w Wilnie, przy ul. Mickiew'-
cza 32, zebranie Wil. Tow. Org.
i Kol. Roln, na którem p. dr.
Adam Rose, dyr Dep. Min. Rol
nictwa, wygłosi referat p. t. „O
bzcny stan przesilenia rolnicze-
go”. Wstęp za zaproszeniami, któ-

re otrzymać można w Sekretar-
jacie Wil T-wa Org. i Kółek Rol-
niczych przy ul. Mickiewicza 28,
m. T

ZABAWY.
— Dancing towarzyski. W

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

Teatr i muzyka.
— Teatr Wielki Pohulanka — gra

dziś i jutro, przepiękne sceny dramatycz-
ne St. Wyspiańskiego, „Zygmunt
August“.
— Wizyta Komisji Konkursowej Mi-

nisterstwa Oświaty — w Teatrze na Po-
hulance. Dnia 8.XII. o godz. 8 w. w Te-
atrze na Pohulance, na przedstawieniu

„Zygmunta Augusta" będzie obecnaKo-
misja konkursowa MinisterstwaOświaty,
która rozstrzyga o przyznaniu nagrody

jubileuszowej im. St. Wyspiańskiego, na

najlepszą w Polsce kreację aktorską,

inscenizację i oprawę dekoracyjną — w

sztukach St. Wyspiańskiego.
— Teatr muzyczny „Lutnia* — Wy-

stępy Janiny Kulczyckiej. Dziś po raz

drugi, przepiękna operetka Kalmana

„Fijołek z Montmartre'u* z gościnnym

występem, Janiny Kulczyckiej, która na

wczorajszej premjerze, podbiła pięknym

głosem, świetną grą i aparycją, zgroma-

dzoną publiczność.
— Przedstawienie popołudniowe w

Teatrze Lutnia. W czwartek, jako w

dniu świątecznym, odbędzie się przedsta-

wienie popołudniowe po cenach zniżo-

nych.
Wystawioną zostanie efektowna 0-

peretka Słolza „Szaleństwa Coletty“ #

M. Gabrjelli w roli tytułowej. Początek

o godz. 4-ej pop.

POLSKIE RADJO WILNO,
Środa, dnia 7 grudnia,

11.40: Przegl. prasy polsk. Kom.

meteor. Czas. 12.10: Muzyka. 12.30:

Kom. meteor. 12.35: Poranek szkolny z

Filharm. 14.45: Muzyka popularna (pły-

ty). 15.35: Audycja dla dzieci. 16.00:

Muzyka hiszpańska (płyty). 16.25: Wę-

drówki mikrofonu: „Lekcja w Instytucie

dla głuchoniemych”. 17.00: Aud. dla

nauczycieli muzyki. 17.30: Komunikaty.

17,40: „Społeczne i naukowe skutki

bezrobocia. — pogad. 18.00: Muzyka

lekka. 18.40: Odcinek powieściowy.

18.50: Rozmaitości. 19.00: Przegląd li-

tewski. 19.15: „Co się dzieje w Wilnie",

 

   

  

 

  
  

 

pogad. 19.30: „Szlakiem powieści pol-

skiej” — ielj. 19.45: Pras. dzien. radj.

20.00: Koncert symfoniczny (płyty).

21.05: Recital fortep. B. Kona. 22.00:

„Na widnokręgu”. 22.15: „Akuku —

mówiony dwutygodnik humoryst. 22.45:

Muzyka. 23.00: Muzyka tan.

Czwartek, dnia 8 grudnia.

10.00: Nabożeństwo. 11.58: Czas.
12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek symf.

„Co daje posiadanie państwowej odzna-

ki sportowej” — odczyt. 14.00: „Myśli

rolnika-żołnierza о naszem  gospodar-

stwie' — odczyt. 14.20: Koncert. 14.40:

„Kryzysowa kolęda na wsi“ — odczyt.

15.00: Koncert. 16.00: Aud. dla mło-
dzieży. 16.25: Pieśni litewskie. 16.45:

„Jakich zwierząt się nie jada?" — od-

czyt. 17.00: Koncert. 18.00: Recital for-

tepianowy. 18.50: Rozmaitości. 18.55:

i Jerzy napadli na sąsiadów swoich

Horbatowskich i ciężko ich pobili-

W następnym 1731 roku niejacy

Wyrzykowscy manifestują się prze

ciw tymże Soplicom o niemiłosier”
nem skatowaniu przez Jana Sopli-

cę, żony własnej, z domu Wyrzy”

kowskiej, przyczem ciężko poka”

leczyli Soplicowie broniących swej

krewnej Wyrzykowskich, co stwier

dziła obdukcja uczyniona przėz
woźnego nowogródzkiego.

Dnia 24 września 1799 roku za-

kłada Jan Antonowicz Soplica
skarsę na sąsiadów i powietników
swoich Paralianowiczów, Horba-

towskich oraz Józefa Majewskiego

o najście na dom jego i pobicie.

Tymczasem skarga ta okazała się

zupełnie fałszywą. Pozwani wy”

jaśniają dokumentnie, iż tylko dzię

ki brakowi egzekutywy sądowej,

Soplica wolno dotąd po świecie się

włóczy, kaleczy ludzi, zabija i ty-

ranizuje, na dowód czego przyta-

czają litanję jego sprawek: Oto

25 kwietnia 1797 roku napadł

Soplica na dom swego sąsiada Jó*

zefa Parafjanowicza w Soplicach

i kołem ciężko głowę mu potrza”

 

Loterja fantowa.
Narodowa Organizacja Kobiet,

wzorem lat ubiegłych, urządza i
w tym roku w dn. 8 i 9-ym grud-
nia, loterję fantową.

Dochód z loterji całkowicie
przeznaczony jest na cele organi-
zacji, która w dobie obecnego
kryzysu ekonomicznego prowadzi
głównie działalność charytatywną
(Herbaciarnia dla bezrobotnej i
zubożałej inteligencji, ogródki
działkowe itp.).

Działalność ta potrzebuje stale
dużego wysiłku finansowego, to
też, by wytrwać i dalej poprowa-
dzić rozpoczęte prace, potrzebuje
organizacja pomocy z zewnątrz.

Taką pomocą coroczną jest lo-
terja fantowa. To też rozumiejąc
konieczność zapewnienia powo-
dzenia tej ioterji, członkinie N.
O. K. nadesłały do sekretarjatu

mnóstwo fantów, dzięki którym

loterja N. O. K. będzie naprawdę
loterją wyjątkową, gdyż co drugi

bilet będzie wygrywający.
Wszystkie też fanty naprawdę

dobre i ładne, a nie brak fantów

wartościowych.
Tak zorganizowana loterja, z

której dochód da możność Naro-

dowej Organizacji Kobiet prowa”

dzić dalej rozpoczęte prace, a na”

wet je rozszerzyć, musi mieć po-

wodzenie.
Nie wątpimy więc, że w dniach

8i9 grudnia, przy ul. Mickiewi-

cza 8, w lokalu cukierni „Tosca-

niego” będzie tłoczno od kupują-

cych bilety.
Szczęścia zechce

każdy... Wiszak za
pięknych, a i pożytecznych
czy wygrać będzie można.

Pamiętajcie, że co drugi los

wygrywa...

To też każdy musi poprzeć lo-
terję N. O. K. przez kupno choć-
by jednego biletu, który napewno
zachęci do kupienia następnego,
szczęśliwego losu.

EM
Radość i Szczęście...

dzieci to ładna cholnka naj-
większy  asertyment ozdób
choinkowych. Świece. zimne
ognie, śnieg, lichtarzyki i t. p.
po cenach najniższych tylko

w Firmie

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

Wilno, Micklawicza M 7
Tel. 9-71.

spróbować
50 gr. tyle

rze”

  

   

     

   
    

 

  

 

LSLi i a
Kom. litewski. 19.00: „Skrzynka poczto-

wa“. 19,25: Sluchowisko. 20.00: Muzy-
ka lekka. 21.20: Wiad. sportowe. 21.30:
Recital spiewaczy Marji Freund. 22.00:
Muzyka taneczna. 22.55: Kom. meteor.

23.00: Retransm. muzyki tan. ze stacji

zagranicznej.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Z wędrówek mikrofonu.

W środę o godz. 16.30 mikrofon wi-
leński odwiedzi instytut dla głuchonie-
mych przy ul. Witoldowej na Zwierzyń-
cu, skąd nadany zostanie interesujący
reportaż, obrazujący metody nauczania
głuchoniemych.

Piąta symionja Beethovena.
O godz. 20-ej Rozgłośnia Wileńska

nadaje koncert symfoniczny z płyt gra-
mofonowych, poprzedzony słowem
wstępnem prof. M. Józefowicza. W pro-
gramie piąta symfonja Beethovena oraz
„Rapsodja rumuńska Enescu w wykona-
niu Bukaresztańskiej orkiestry filhar-
monicznej.

Koncert wybitnego pianisty.
O godz. 21,05 grać będzie przed mi-

krofonem dobrze znany radjosłuchaczom
pianista Bolesław Kon. Ciekawy  pro-
gram zawiera m. in. prawie nieznane
„warjacje fortepianowe" Eugenjusza
Pankiewicza.

Wznowienie „Akuku”,
Mówiony dwutygodnik humorystycz-

ny „Akuku”, który w roku ubiegłym
zdobył liczną rzeszę radjosłuchaczy, po
dłuższej przerwie zostanie wznowiony
dzisiaj o godz. 22,10 i odtąd będzie od-
czytywany przed mikrofonem wileńskim
w każdą środę, co dwa tygodnie. Dzi-
siejszy numer przynosi m: in. konkurs
dla wszystkich z nagrodą miljon złotych.

skał, Dnia 15 października tegoż
roku napadł znowu z żołnierzami
rosyjskimi na dom tegoż Parafja-
nowicza i tam pobił jego i jego
brata Stanisława do utraty przy*
tomności. Dn. 23 września 1798
tenże Soplica naszedł na dom Fe-
licjana Parafjanowicza w Sopli-
cach i niezastawszy jego, pobił cię
żka jego żonę, a niekonteniując się
tem, już w tydzień potem napada
na domy Felicjana i Józefa Parafja
nowiczów, bijąc ich niemiłosiernie
wreszcie zaledwie po kilku dniach
4 listopada tegoż roku nachodzi
Soplica w czasie wesela tychże
Parafjanowiczów, łaje ich grubemi
słowami, a Kuroczyckich i Horba-
towskich grzmoci pięściami, a tak-
że widłami do pieca. Nietylko jed-
nak Soplicowie biją swoich braci
szlachtę, bo oto dnia 2 sierpnia
1797 roku Jakób, Józeł i Florjan
Soplicowie bracia i Eufrozyna
matka znęcają się i biją do utraty
przytomności ubogiego chłopa,
tkacza, Mikołaja Wierzbickiego,
poddanego marszałka Wereszcza”
ki, w Horbatowiczach, na co tenże
zakłada manifest w grodzie nowo-

 

Listy z Kowna.
Žycie wewnętrzao - polityczne

Litwy od odzyskania niepodlegto-
ści zawsze biegło wartkim prądem
czasami nawet burzliwym. Spowo-
dował w niem znaczną zmianę do-
piero grudzień 1926 r. Przewrót
grudniowy skuł lodem wartką po-
wierzchnię życia społecznego, na”
stąpiła bowiem ogólna stagnacja.
Stronnictwa opozycyjne, szczegól-
nie ludowcy zrazu chwytający się
rozpaczliwych środków dla od-
zyskania władzy, po nieudanych
próbach przewrotu, zapadły w we”
getacyjną drzemkę. Taka wegeta-
cja opozycji wyrażająca się w pra-
wie absolutnej bierności trwa do
dziś dnia.

Jedynie chrześcijańska demo-
kracja nietylko zachowała odpor*
ność, lecz i nie ustaje w aktywno-
ści. Głucha, a zaciekła i uporczy-
wa walka chrz. demokracji z na-
rodowcami jest dziś jedynym obja*
wem zupełnie zamarłego życia
wewnętrzno - politycznego. Przez
sześć lat okresu po przewrocie
grudniowym przechodziła ona
rozmaite fazy, w końcu stronni-
ctwo chrześcijańsko-demokratycz-
ne po szeregu dotkliwych doświad
czeń, zrozumiało, że jako takie, w

radach ustroju tautininków z za-
sady odrzucającego partyjny układ
sił, nic nie zdoła uzyskać. Udali się
więc chrz. demokraci na inną dro-
śę, a mianowicie narzucili narodow
com walkę z Kościołem, wykorzy”

stując swe wpływy wśród ducho-
wieństwa i głębokie przywiązanie
do katolicyzmu szerokich warstw
ludności. W tem posunęli się tak
daleko, że utożsamiają nieomal
interesy stronnictwa z interesami
Kościoła. W toku wydarzeń pra”
wie że dopięli celu. Rząd narodow"
ców wbrew własnej woli został
wciągnięty w walkę, może nie tyle
z Kościołem i katolicyzmem, ile z
rozpolitykowanem i zaagitowa*
nem przeciw niemu duchowień-
stwem.

Tak się przedstawia obecna sy”
tuacja w życiu wewnętrzno-poli-
tycznem Litwy. Spór między dwo-
ma najpotężniejszymi stronnictwa
mi wciąż się zaognia i ani na chwi-
lę nie ulega odpręženiu.» Na ze-
wnątrz zaś taki stan rzeczy szko-
dzi interesom państwa, osłabiając
jego konsolidację wewnętrzną i

“2
KRONIKA POLICYJNA

— Ostrzeženie przed oszu-
stem. Przed niedawnym czasem
pisaliśmy już o tem, iż jakiś
sprytny dotychczas nieujawniony
oszust pod pretekstem sprawdze-
nia wygranych premji pożyczki
obligacyjnej wyłudził od był. wi-
ce admirała floty carskiej p. Hen-
ryka Cyw'ńskiego dwie obligacje
Państwowej peżyczki budowlanej.
Obecnie dowiadujemy się, iż w
identyczny sposób  wyłudzono
akcję pożyczki inwestycyjnej od
ks. prałsta L. Puciato. O oszust:
wie poszkodowany zameldował
policji, które wszczęła docho-
dzenie.

WYPADKI.
— Ucieczka warjata ze sžpi-

tala. W dniu wczorajszym do
policji wileńskiej wpłynęło zamel-
dowanie o ucieczce warjata ze
szpitala  psychjatrycznego przy
ulicy Letniej.

Zbiegł ze szpitala niebezpiecz
ny dla otoczenia warjat Juljan
Parzfjianowicz przebywający w
szpitału od dłuższego czasu. Za-
rządzone niezwłocznie przez po-
licję „poszukiwania za zkiegłym
warjatem nie daly nazazie wy-
ników
— Pożar przy ul. Sołtaniskiej. W

oficynie domu Nr. 22 przy ul. Sołtanis-
kiej wybuchł pożar. Z nieustalonych
narazie przyczyn zapalił się dach oli-
cyny.

Zaalarmowana straż ogniowa po
kilkunastuminutowej akcji pożar zlikwi-
dowała.

gródzkim, dnia 11 sierpnia i co
stwierdza obdukcja woźnego. Dn.
25 kwietnia 1791 roku, Jan, syn
Antoniego, Soplica, napadł ze
swoim kamratem na Horbatow-
skiego i jego żonę, pobił oboje
ciężko, przyczem podarto szubę,
zabrano konia, 12 złotych i szlaf-
mycę. Tenże Jan Soplica w roku
1795 pobił swoją żonę Wiiktorję z
Piotrowiczów, primo voto Sosino-
wiczową; gnębił ją w sposób nie-
słychany i wymusił od niej rozmai-
te zapisy z majątku jej pierwszego
męża.

Nie należy mniemać, że Sopli-
cowie byli wyjątkiem wśród grona
bogobojnej i spokojnej szlachty
zagrodowej; tak bynajmniej nie
było. Dla przykładu muszę iu za”
eytować kilka typowych krwa-
wych rozpraw, w których aktora-
mi głównymi nie byli Soplicowie,
lecz ich sąsiedzi i najbliżsi towa”
rzysze.
Dnia 20 lipca 1755 roku Felicjan

Zawisza napadł na dom Barbary
Horbatowskiej w Horbatowiczach,
z kupą zbrojnych ludzi, zabrał
wszystkie dokumenta i lżąc naj-

ujemnie urabiając opinję Litwy w
oczach katolickiego zachodu. Kon-
flikt ten naraża również na straty
interesy Kościoła, który traci od-
pychaną od niego przez krykszczo
nów, wierzącą a więc i przytłacza”
jącą część zwolenników  tautinin-
ków.

Sytuacja gospodarcza Litwy
również wcale nie przedstawia się|
lepiej. Coraz gorzej dzieje się w
Litwie, coraz więcej słychać na-
rzekań ze wszystkich stron. Szcze”
śólnie narzekają rolnicy, którzy w
większości wypadków znaleźli się
wprost w sytuacji bez wyjścia. W
roku bieżącym uprawa buraków
cukrowych i zapewniony zbyt
tychże pozwoliło im jakoś związać
koniec z końcem. Ale przecież na-
wozy sztuczne, nasiona, narzędzia,
wszystko było wzięte na kredyt,
w roku przyszłym trzeba będzie
za to płacić. Jak wtedy będzie, nie
wie nikt. Wpływy za kilkadziesiąt
centnarów buraków, bo na inne
nie ma co liczyć, nie zdołają tego
pokryć, mimo zagwarantowanych
cen przez rząd. Położenie w więk-
szości gospodarstw jest naprawdę
bez wyjścia. Rząd uznał się bez-
silnym i nic nie może dopomóc.
W handlu zagranicznym Litwy

sytuacja wcale nie jest lepszą. Wo-
bec ogólnego dążenia do samowy-
starczalności, wobec wprowadze*
nia przez różne państwa kontyn-
gentów, licencji i podwyższania
ceł, Litwa z nadmiarem eksporto-
wych produktów rolniczych była
zmuszona prowadzić zacięte targi
o ich zbyt. Pertraktacje w Anglji
o wywóz bekonów, dzięki zabie-
$om, prowadzonym z iście litew-
ską wytrwałością, odniosły skutek
pomyślny, gdyż jakkolwiek uzy-
skana ilość 45 tysięcy sztuk mie-
sięcznie wcale nie zadowalnia wy-
magań litewskich, jest w porówna”
niu z ilością proponowaną pierwot
nie przez Anglję — 10 tys. sztuk,
znacznym sukcesem. Obecnie to-
czą się rokowania z Czechosłowa*
cją o uzyskanie tam zbytu na pew-
ną ilość ptactwai jaj. $

M;mo tych sukcesów litewskiej
polityki eksportowej, nie wszędzie
sprawa uzyskania kontyngentów
jest brana poważnie i nie wszędzie
Litwa uzyskuje ustępstwa. W wie-
lu krajach interesom litewskim
dzieje się naprawdę krzywda, a
odnośni przedstawiciele Litwy
wcale na to nie reagują. Między in-
nemi szczególnie Niemcy i Rosja
poprostu całkowicie uniemożliwi
ły sprzedanie im czegokolwiek,
mimo, że wywożą do Litwy znacz-
ne ilości swych towarów. Rząd li-
tewski zamierza oświadczyć tym
państwom, że Litwa przestanie
wpuszczać ich towary o ile one nię
zmienią swego postępowania wzglę
dem niej. Tak więc przed litew-
skim handlem zagranicznym stoi
obecnie konieczność walki o zby
na rynkach światowych. :

Bezrobocie w Litwie naogół nie
daje się we znaki. Z wszystkich
miast Litwy najbardziej jest tą
klęską dotknięta Kłajpeda, gdzie
27 b. m. odbył się w sali miejsco-
wych związków sportowych wiec
bezrobotnych. Obrady wiecu mia-
ły charakter burzliwy, Wielu mów
ców występowało w ostrych sło” |
wach przeciwko rządowi i wła*
dzom autonomicznym kraju klaj-
pedzkiego. W! wyniku obrad po-
wzięto rezolucję protestującą prze
c'wko nowemu sposobowi udzie-
lania zapomóg dla bezrobotnych.
Po wiecu uczestnicy udali się, w
celu jej wręczenia odpowiednim
władzom, pochodem do gmachu
Dyrektorjum, wobec czego doszło
do pewnego rodzaju demonstracji.
W celu utrzymania porządku we-
zwano policję, lecz do żadnych
zajść nie doszło.

M. Worański,

Kowno w listopadzie 1932 r.

ar iiiiiiiiii ETCZEWROCKAKILAR

dotkliwszemi slowami, wygnal ca-
lą rodzinę z domu. Gdy sama Hor-
batowska ślepa, prowadzona przez
wnuczkę, niechciała opuścić do-
mu, obił obie kijem kilka razy, po”
tem, nie respektując na stan szla-
checki i swój charakter kawaler”
ski bił, targał, po ziemi włóczył,
kopał i o mało życia nie pozbawił,
córkę zaś Joannę Ostrejkową, ra-
tującą i broniącą matki omal nie
utopił, palec jeden odrąbal, po-
gróżki czynił, a gdy pomieniona z
podwórka zejść nie mogła, osła-
biona i pobita — drzewo kazał
podciąć, pod którym leżała i tylko
łaska Boska ją uratowała. ;

Dn. 23 lipca czynil wožny Gar-
moliński obdukcję w: Horbatowi-.
czach i widział Horbatowską led-
wie żyjącą, plecy i piersi zbite su-
chemi razami, całe ciało sine,
Joanna Ostrejkowa zaś miała całą
rękę spuchłą z palcem odrąbanym.
Katarzyna  Ostrejkówna, ' male
dziecko, straszliwie zbita i cała
zsiniała. :

(D: č. 1.4 
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Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

Z KRAJU.
Otwarcie Domu Katolickiego w
W. ubiegłą niedzielę w Mieża-

nach, w pow. Brasławskim, leżą-
cych o kilka kilometrów od gra-
nicy łotewskiej, odbyła się po-
dniosła uroczystość poświęcenia
Domu Katolickiego.

Uroczystość tę rozpoczęła
Msza Św., podczas której ks. dy-
rektor Aleksander Mościcki wy
głosił okolicznościowe kazanie.

Po nabożeństwie udano się do
nowowybudowanego Domu Kato-
lickiego. Aktu poświęcenia tej
nowej placówki dokonał przybyły
z Wilna przedstawiciel Archidie-
„cezjalnego Instytutu Akcji Kato-
lickiej ks. dyrektor Aleksander
Mościcki.

Poczem kolejno przemawiali:

Mieżanach w pow. Brasławskim.
przybyły z Brasławia ks. dziekan
Żamejć, nauczyciel z Gierwiat p.
Karbowniczek jako przedstawiciel
parafji mieżańskiej oraz p. Kon-
stanty Iwaszkiewicz z Wilna.

Następnie ks. dyrektor Al.
Mościcki wygłosił referat p. t.
„Udział katolików w pracy spo-
łecznej”.

Wieczorem zaś w nowopoświę-
conym domu młodzież mieżańska
odegrała udatnie dwa utwory
sceniczne.
Należy zaznaczyć, że bardzo in-

tensywnie prowadzi pracę dusz-
pastersko-społeczną w tej kreso-
wej placówce energiczny i pełen
zapału ks. proboszcz Antoni Bo-
churzewski.

Powieszenie szpiega w Pińsku.

W dniach 30.XI oraz 1 i 2,XII
Piński Sąd Okręgowy jako doraź-
ny rozpatrywał sprawę Jana Wo
roszkiewicza, m-ca wsi Wielki
Różan pow. łuninieckiego, oraz
innych oskarżonych o uprawianie
szpiegostwa na rzecz jednego z
państw ościennych. W wyniku

rozprawy zapadł wyrok, mocą
którego Wloroszkiewicz Jan ska-
zany został na karę śmierci przez
powieszenie, pozostali zaś na ka-
ry więzienia. Wyrok na Worosz-
kiewiczu wykonano w dniu 3 bm.
na dziedzińcu więzienia w Pińsku.

Zwalczony niepowodzeniem popełnił samobójstwo.
Od ubiegłego roku Edwarda

Ciechanowskiego mieszk. wsi Ja-
żuny pow. wilejskiego prześlado”
wało niepowodzenie. Zgubił 250
dol., potem przez cały prawie rok
nie mógł znaleźć żadnego zajęcia.

Wpadł w rozpacz i począł mocno
się upijać. Wczoraj wracają w
stanie mocno podchmielonym z
jarmarku w  Dołhinowie wszedł
po drodze do stodoły i powiesił
się.

Zagadkowe strzały przez okno.

Z Dzisny donoszą, iż w dniu
wczorajszym wieczorem w  za-
gadkowych okolicznościach za”
mordowany został mieszkaniec
wsi Ulszyno gm. mikolajewskiej
28 letni Bazyli Poczopko.

Bazyli Poczopko, kiedy znaj-
dował się w domu i przeglądał
swoje papiery, przez okno nie-

znani sprawcy oddali kilka strza-
łów rewolwerowych, kładąc go
trupem na miejscu, Po dokonaniu
zabójstwa zamachowcy zbiegli.
W związku z morderstwem we

wsi poczęły krążyć uporczywe
pogłoski, iż morderstwo dokonane
zostało na tle politycznem.

Aresztowanie samozwańczego doktora.

We wsi Lazduny gm. zeleskiej
aresztowano Michala Danowicza,
oskarżonego o bezprawne upra-
wianie praktyki lekarskiej i tytu-
łowanie siebie doktorem medycy
nyoa po permeidn zormouej "Ku

znachorstwo i wskutek jego szar-
latańskich praktyk zmarła,Barba-
ra Wiktorowiczowa, Janina Chle-
bówna i służąca Teodora Zambro-

wiczówna. ‚

Okradzenie cerkwi prowosławnej.

We wsi Widzibór pow. stoliń-
skiego nieujawnieni sprawcy, po
zerwaniu kłódki, dostali się do
cerkwi prawosławnej, skąd skrad-

li z obrazów większą ilość płótna,
pochodzącego z ofiar parafjan,
oraz kilka butelek wina.

Walka z koniokradami.
We wsi Krahele gm. piotrow-

skiej do stajni braci Adama i Sta-
nisława Duńków  włamało się
dwóch koniokradów, którzy wy-
prowadzili dwa konie. W czasie
gdy koniokradzi dosiadali koni,
zostali pochwyceni przez braci
Duńków. Wywiązała się między
nimi zacięta bójka, podczas któ-
rej jeden z koniokradów pchnął
nożem w szyłę Adama Duńko, a
śdy ten'zwalił się na ziemię, ko-
niokrad rzucił się z koniem do u-

 

Z pograni

cieczki. Stanisław Duńko, zdołał
ściągnąć z konia koniokradai
przy pomocy stróża nocnego o-
bezwładnić złodzieja. Zatrzyma-
nym  koniokradem okazał się
mieszkaniec wsi Tumbry gm, nie-
wiarowskiej Dominik Czuwała,
kolegą jego Władysław Liczaczen-
ko z tejże wsi który uciekł w po”
bliskie lasy.

Adam Duńko w stanie ciężkim
umieszczony został w szpitalu.

cza.
Trzej bracia szpiegami bolszewickiemi.

Na granicy polsko-sowieckiej
ujęto trzech niebezpiecznych
szpiegów sowieckich braci Wac-

Edwarda i Zefira Žulow-
skich, którzy od kilku miesięcy
bezkarnie uprawiali szpiegostwo
wojskowe na granicy w rejonie
Kozdrowicz. Żułowscy ujęci zo”
stali na granicy w czasie, gdy z
nader cennym materjałem zebra-
"nym w Polsce udawali się do
Rosji. Przy aresztowaniu Żułow-
scy usiłowali stawiać opór
zbrojny.

Szpiedzy pochodzą z terenu
polskiego, mimo, iż w ciągu roku

1931 przebywali na terenie Miń-
ska, gdzie zaprawiali się pod kie-
runkiem fachowych instruktorów
do niecnego procederu. Jako wy-
kwalifikowani szpiedzy zostali
wydelegowani na teren polski,
gdzie też i zostali aresztowani.

Żułowscy dnia 6 bm. stanęli
przed sądem doraźnym w Bara-
nowiczach, . który skazał wszyst-
kich trzech braci po 15 lat cięż-
kiego więzienia.

r

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

DZIENNIK MILERŃSKI

Projekt nowej zmiany pisowni.
Polskie Towarzystwo Wydawców

Książek w związku z zamierzoną
nową zmianą pisowni polskiej, wy-
stosowało do Ministerstwa Oświaty
pismo, które ze względów na zain-
teresowanie tą sprawą szerokich
rzesz publiczności, przytaczamy po-
niżej w całości:

Dowiedziawszy się, že Wyso-
kie Ministerstwo rozpatruje pro-
pozycję Akademji Umiejętności w
sprawie zmiany pisowni, pozwala”
my sobie przedłożyć następujące
nasze uwagi w tej sprawie.

Dnia 29 listopada 1930 wysła-
liśmy do Polskiej Akademji Umie-
jętności w Krakowie list następu-
jącej treści:

„Wielce Szanowni Panowie!—
Jak się dowiadujemy, WSzPano-
wie przygotowują obecnie zmianę
pisowni polskiej, która to zmiana
ma wejść w życie w najbliższym
czasie. Ponieważ każda zmiana or-
tografji dotyczy najżywotniejszych
interesów wydawców książek,
przyprawiając ich o straty mate-
rjalne wartości setek tysięcy zło”
tych, dlatego ośmielamy się zwro-
cić do WSzPanów z następującem
przedstawieniem:

1. Wydawcy książek, zrzeszeni
w Polskiem Towarzystwie Wydaw
ców Książek uznają potrzebę zmia
ny pisowni polskiej, lecz sądzą, że
zmiana ta powinna nastąpić jed-
norazowo i ostatecznie, — tak, by
dalsze zmiany były wyłączone na
długie dziesiątki lat. Wszak w ślad
każdej zmiany, choćby stosunkowo
nieznacznej, wszelkie zapasy
matryc, form manulowych i t. p.
stają się bezwartościowe.

2. Przy zmianie pisowni należy
wziąć pod uwagę nietylko wzglę-
dy naukowe, lecz także ekono-
miczne, a mianowicie:

a) oznaczenie jednej głoski
dwoma znakami np. sz, cz, ci (ć) i
t. p. powiększa objętość książki o
1/16; oddanie ich jednym znakiem
zaoszczędziłoby więc kosztu dru-
ku, papieru į t. p. o 1/16 — co przy
produkcji samych książek (bez
czasopism) dałoby rocznie oszczę”
dności na kilka miljonów złotych;

b) pisownia może znacznie
ułatwić lub utrudnić począ.kowe
uczenie się języka obcego i ko-
rzystanie z książek, pisanych w
tym języku. Odnosi się to szcze-
gólnie do języków tak do siebie
zbliżonych, jak języki słowiańskie,
których bierne uczenie się, t. j.
umożliwiające czytanie dzieł jest
stosunkowo bardzo łatwe. Jeśli w
tym wypadku pisownia nie nastrę-
cza żadnych trudności, cała uwaga
czytającego skupia się na wniknię-
cie w treść dzieła, na zrozumienie
odchyleń od języka ojczystego
i trudność ta, jako jedyna, zostanie
łatwo pokonana. Jeśli natomiast
znaki na poszczególne dźwięki są
różne, inne w języku ojczystym,
inne w języku obcym, choć zbliżo-
nym do języka ojczystego, dwie
trudności równoczesne nie pozwa*
lają się skupić na jednej z nich i
zniechęcają bardzo do lektury w
języku obcym.

Z tych rozważań wynika, że
identyczna pisownia języków sło”
wiańskich ułatwiłaby w dużym
stopniu obieg książki polskiej w
całej słowiańszczyźnie, zwłaszcza
książki naukowej, co znowu przy”
czyniłoby się do wzmożenia pol-
skiej produkcji w dziedzinie litera-
tury naukowej; pomijając znacze-
nie kulturalne i polityczne takiej
ekspansji, podkreślamy tylko jej
znaczenie ekonomiczne.

Wobec tego Polskie Towa-
rzystwo Wydawców Książek prosi
WSzPanów о porozumienie się,
przed powzięciem Swej decyzji co
do zmiany pisowni polskiej z od-
powiednimi czynnikami.

Mając nadzieję, że WSzPano-

wie ze względu na doniosłe skutki
każdej rełormy pisowni zechcą
rozważyć powyższe nasze słowa,
iączymy wyrazy poważania,
(-) J. Piątek, (—) Stanisław Arct"

Na to otrzymaliśmy następują-
cą odpowiedź:

„Polska Alkademja Umiejętno-
ści — Do N-ru 2039/30 w Krako-
wie, dnia 15 stycznia 1931 — Do
Polskiego Towarzystwa Wydaw*
ców Książek w Warszawie, Wa-
recka 14. W, odpowiedzi na pismo
z dn. 29 listopada 1930 donoszę, że
zamierzona zmiana pisowni pol-
skiej odnosi się wyłącznie do rze-
czy drugorzędnych, jak zwłaszcza
dzielenie wyrazów, i do ustalenia
wahających się szczegółów, jak pi-
sanie wyrazów razem lub osobno.
Wszystkie podstawowe zasady
mają zostać bez zmiany, a o zmia-
nie systemu raczej graficznego,
jak np. zamiany sz, cz, na s, c, zu-
pełnie nie było mowy. (—) Stani-
sław Kutrzeba. Sekretarz General-
ny“.

Poniewaž odpowiedž ta nie
mogła uspokoić naszych obaw, wy
rażonych w liście z dn. 29 listopa-
da 1930, wysłaliśmy dn. 23 stycznia
1931 do Polskiej Akademji drugi
list następującej treści:

„Potwierdzając odbiór pisma
SzPanów z dn. 15 b. m. dziękuje-
my uprzejmie za łaskawe powiado
mienie nas o tem, jakich rzeczy do-
tyczyć będzie zamierzona przez
WSzPanów zmiana pisowni.

Przytem pozwalamy sobie po-
dać do wiadomości WSzPanów, że
nawet najmniejsze zmiany pisowni
muszą pociągnąć za sobą popra*
wianie lub też przerabianie matryc
filmów manulowych i t. p., doty”
czyć to będzie szczególnie podręcz
ników szkolnych. Przeróbki takie
połączone są ze znacznemi koszta-
mi, a koszty te ponieść będą mu-
sieli wyłącznie wydawcy, co przy
obecnej sytuacji gospodazczej kra-
ju odbije się na nich tem dotkliwiej.

Podtrzymujemy zatem nasze
poprzednie stanowisko, że zmiany
pisowni powinny zostać przepro”
wadzone jednorazowo i to w spo”
sób usuwający na długie dziesiątki
lat potrzebę następnej zmiany.

Łączymy wyrazy należnego
szacunku (—) Dr. J. Piątek

(7) Stanisław Arct'".

Na list ten nie otrzymaliśmy
żadnej odpowiedzi. Jak się okaza”
ło, Polska Akademja Umiejętności
przeszła nad naszemi uwagami do
porządku dziennego i uchwaliła
szereg zmian w pisowni, które nie
mają, śmiemy to twierdzić, żadne”
go uzasadnienia naukowego, któ-
re jednak zmuszają wydawców do
przerabiania tekstów szkolnych,
jak różne Bibljoteki dla młodzieży
(Bibljoteczka Uniwersytetów lu-
dowych i młodzieży — Wielka
Bibljoteka i in.) Słownikii t. p.

Wydaje się nam jednakowo
uzasadnioną z punktu naukowego
pisownia „z przodu” jak „sprzodu”
(dlaczego jednak: „wkońcu” a nie
„Ikoncu“?) — ale zmiana dotych-
czasowego sposobu pisania zmusza
wydawców do odrzucenia wszel-
kich matryc, płyt, filmów i t. p,
a składania tysięcy dzieł, a więc
dziesiątek i setek tysięcy arkuszy
na nowo — co jest połączone z
olbrzymim kosztem — zaznaczamy
przytem, że od uzyskaina niepod-
ległości jest to już trzecia zmiana
pisowni, wprowadzona przez Pol-
ską Akademję Umiejętności,

Niemożliwem zaś wydaje się
nam — i to ze względów pedago-
gicznych — zatrzymanie pisowni
dotychczasowej choćby w wyda”
niach dzieł klasyków, słownikach i
innych książkach pomocniczych
szkolnych (nie mówimy już o pod-

 

SPORT.
Dziś finał głosowania.

Przez całą noc wczorajszą od-
bywało się obliczanie głosów.

Do urn plebiscytowych wrzu-
cono wczoraj bardzo dużo kupo*
nów, które zadecydować mają o
ukształtowaniu się honorowej listy
najlepszych sportowców Wilna.

Dziś kuponu już nie zamieszcza”
my, ale głosowanie jeszcze nie
skończone, bo dziś do godziny 19
można jeszcze wrzucać do urn ple-
biscytowych kupony, zamieszczane
w poprzednich numerach w „Dz.
Wil."

Wczorajsze obliczanie wykazuje
minimalną wprost różnicę głosów.
Wystarczy powiedzieć, że dwa klu
by, które znajdują się w czołowej
grupie mają równą ilość głosów,
tak więc dzisiejszy dzień będzie
decydujący i niewątpliwie o pierw
szaleństwie zaważy minimalna róż
nica głosów. Zresztą nic jeszcze
niewiadomo, co nam przyniesie
dzisiejszy przebieg głosowania.

To samo dotyczy szkół. Do
zeszłorocznego pojedynku gim. A,
Mickiewicza i gim. J. Lelewela
dołączyły się w tym roku jeszcze
trzy szkoły: Techniczna, Jezuici i
Zyg. August. Między więc temi
pięcioma szkołami toczy się nad-
zwyczaj ambitna walka plebiscy-
towa o miano „najbardziej usporto
wionej szkoły”.

Poszczególne szkoły chcą ko-
Mi RSEOREPKE WEDLE SKOROPARZEZKOSOOARSZKA,

ręcznikach szkolnych), gdyż różne
obrazy tych samych wyrazów do
reszty zachwieją w uczniu ,„poczu”

cie ortograficzne” i narzekanie na
uczniów, że wychodząc ze szkoły
„nie znają nawet ortografji —sta-
nie się jeszcze powszechniejsze —
jednak nie z winy młodzieży ani
szkoły.

Wobec tego zwracamy się do
Wysokiego Ministerstwa z uprzej-
mą prośbą:

1. Wysokie Ministerstwo raczy
nie wprowadzać ostatnicheuchwał
Polskiej Akademji Umiejętności,
dotyczących nowych zmian w pi-
sowni, jako obowiązujących, do
szkoły.

2. Wysokie Ministerstwo raczy
zwrócić się do Polskiej Akademii
Umiejętności z sugestją opracowa-
nia o ile wogóle uznaje potrzebę
zmiany pisowni wszystkich
zmian tak gruntownie, aby pisow-
nia została ustalona na długie lata.
Pizy ustalaniu tych zmian należy
mieć na celu nietylko względy nau-
kowe, lecz i ekonomiczne (pota-
nienie druku książek) i polityczno-
ekonomiczne, rozchodzenie się
książek polskich i czasopism w
innych krajach słowiańsiktch. Jak
ważną jest ta sprawa, świadczy
fakt świeżo nam podany, lecz kto-
rego nie mogliśmy sprawdzić, że
we Lwowie wychodzi czasopismo
(„Przegląd dentystyczny”) w języ”
ku polskim, lecz w pisowni cze-
skiej, które na skutek tego bardzo
szeroko czytane jest w krajach
czeskich,

3. Gdyby Wysokie Minister-
stwo nie mogło się przychyliė do
naszej prośby ad 1), prosimy:

a) o możliwie rychłe zadecydo-
wanie o wprowadzeniu nowej pi-
sowni, tak, by wydawcy już obec-
nie mogli zastosować nową pisow*
nię w książkach drukowanych.

b) o wyznaczenie możliwie naj-
dłuższego terminu, do którego obo
wiązywałyby obydwie pisownie
stara i nowa (około 5 lat) tak, by
wydawcy mogli swoje straty, wy-
nikłe z nowej pisowni, rozłożyć na
kilka lat.
Z należnem poważaniem (—) dr.

Jan Piątek, (—) Stanisław Arct.
Warszawa, 29 listopada 1932 r.

niecznie przeforsować swoich naj-
lepszych sportowców i na tem tle
trwa zażarta walka o ładną nagro-
dę, ofiarowaną na własność dla naj
lepszego ucznia-sportowca przez
Polską Składn. Sportową „Start”,

Indywidualnie zdaje się, że sta-
nowisko Wieczorka jest pewne.
Ma on wyraźną przewagę pun-
któw.

O dalszych miejscach narazie
pisać nic nie możemy, gdyż obo-
wiązuje nas tajemnica, Nie chcemy
w pierwszym rzędzie wpływać na
przebieg głosowania i dopomagać
poszczególnym sportowcom przy
układaniu listy.

Jeszcze raz zaznaczamy jed-
nak, że o kolejności zadecydować
może minimalna ilość kuponów.
Kto więc jeszcze ma w domu nie
wycięte jeszcze kupony, niech
czem prędzej wypełni je i wrzuci
do urny plebiscytowej.

Uroczyste rozdanie nagród ma
się odbyć w niedzielę 1i grudnia o
godz. 12 w kinie „Casino” z jedno-
czesnem wyświetleniem dodatków
sportowych.

Przypominamy więc, że dziś
upływa ostatni termin głosowania.

Urny otwarte i opróżnione zo-
staną o godzinie 19. Poczem na-
stąpi obliczenie głosów.

Komitet honorowy ma bardzo
utrudnioną pracę, gdyż, jak nale-
żało się spodziewać, ogół sportow-
ców głosowanie odłożył na ostat-
nią chwilę, co w znaczny sposób
obciążyło techniczne obliczanie
głosów. Jest więc rzeczą wątpliwą
czy potrafimy w jutrzejszym nu-
merze podać wynik głosowania, na
który czeka całe sportowe Wilno.

 

Wyniki strzelania o Odznakę
Strzelecką.

W ubiegłą niedzielę, dnia 4
grudnia br. zostało przeprowa”
dzone przez Komendę P. W. Wil-
no - Miasto 1 srzelanie z broni
małokalibrowej o Odznakę Strze-
lecką Ill-ej, li-ej i I-ej klasy. W
strzelaniu wzięło udział 60 osób,
przeważnie młodzieży szkolnej.
Odznaki Strzeleckie zdobyło 40
osób: I klasy — 1 osoba. Illej —
15 osób, Ill-ej klasy — 24 osoby.

  

|Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania

Orzeszkowej 11
od 11—3 i od 6—8wiecz.

GIEŁDA.
*'ARSZAWA (Pat.) 6 XIL.1932 r,
Dewizy:

Belgja 123,75—'24,06—123 44
Hołandja 358,80—359,70— 357,90.
Londyn 28,48—28,50— 28,63.
Nawy York 8,925—8.945 - 8,905
Rowy York kabel 8,929—8,9:9 —8,909.
Paryż 34,87—34,96—34,78,
Stekholm 157,60—157,78 — 156,22.
Szwa la 171,70—172,13—171,27.
włechy 45,35—45,57—45,13
Berlin w obr. prywatnych 212,10.

Tendencja przeweżnie mocniejsza.
Papiery procentowe:
45, poż. Inwest. ser. 104,50.
59], konwers. 40,25.
6*/, dolarowa 57
4%, dolarowa 51,85—51,75.
77. stabil. 53,75—54—53,83 — (setki)

60,58, (1robne) 54,50.
81; L. Z. B.GK. i B R. obl. EGK 94.
Te same 77, 83,25,
8*|, oblig. bud. BGK. 93.
4':'|, listy zast >iemskie 26,50.
5%, Warszawy 48
8'5 Warszawy 53,13—-56,50 —55,75,
8% m. Piotrkowa 58,
10'|, Radomia 55,
Teodencja przeważnie mocniejsza.
Akcje:
wan Polski 86,75—87,50. Spiess 32.

Lilpop 11,50, Norblin 31. Kluczewska
Fabr. papieru 25 Lombard 105.

Tendencja p'zeważnie mocniejsza.
Pożyczki polskie w Nowym Yerku:

Dolare»a 54.75 -55. Dillenowska 57,50—
zh Stabilizacyjna  52—52*4. Sląska
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DŹWIĘKOWY

=. «HELIOS»||
ulicaWileńska

aż
 

CASINO |
41. tal. 15-14.

 

szw gro” «PAN»
Uli. WIELKA 42. Tel. 5-28.

 

«HOLLYWOOD»
WIĘKOWY KINO-TEATR

MICKIEWICZA Nr. 22.

 

DZWIĘK.
KINO-TEATR «STYLOWY»

WIELKA 36.

Pi obstalunki, z własnych I
bti w, oraz mundurki uczniows
nie staranne. — Ceny zniżone.

СнН
Skradziono ksląžkępeł,
skowi z

Dubna V en Ste- Wypožyczenie za
Pawła i 2ł. miesięcznie.

Ra A) 22—17,

Dziś!
doby obecnejl
Po raz pierwszy Pola

Dziś! Największy sukces
kinematogrefji europejskiej!
bywałą precyzją I czystością odtw

DZIŚ! Dzieje najsłynniej-
szej kurtyzany-szpiega

Dziś! Niezrównana szampańska
160 proc. kom. prod. czeskiej

Dziśl Najnowsza 100 proc. dźwiękowa

 

KRAWIEC W, NAGRODZKI
zk Sw. Michalski;6 4 (wejście od ulicy

owierzonych
Wykona-

  

Najnowsza Sensacja
Nasza gen. rodaczka

NOVARRO,

POLA NEGRI
legrl śpiewa i mówi. Film, stworz. clbrz kosztem 3 mil. dolerów stanowi najw. sensacje

doby obecnej. Nad progam: Dodetki dźwiękowe. Na 1-szy seans €eny zniżone. Seanse O g. 4, 6,8 | 10,20.
ILLilisi ЭНнЫ 1С

Jan Kiepura
orzonego dżwięku Nad program: (rozmaicore dodatki dżwiękowe. Dla młodzie-

ży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz, 2-ej.

URI PTAE DZTOROACRE

«Pieśń Nocy»

 

M A T A-H A R I ae niezrównara
słynni LIONEL BARRYMORE, LEWIS STONE I In. N:ć pregram: Urozmaicone dodatki dżwię-

kowe. Seanse: 4, 6, 81 10,15. Ма 1 s. ceny zn'żońe.

ON i JEGO SIOSTRA

w superfilmie ame-
ryk. prodakcji 1933

w którym śpiewa
nasz sławny rodak

rewelscyjnej obsa-

 

Początek o godz. 4-ej.

sensacja w wersji francuskiej p. t.:

Helbing Nad program:

TANI, ZGRABNY I U-
SZCZUPLAJĄCY PAS
można dostać tylko

w firmie
„JANINA”.
Św. Jańska 2.

318—3

Skiep Obuwia

Leopolda

212—1 Wilno,

 

ię 10 Poleca Sz. Publ. obuwia
alna własnego wyrobu a tak-

że wysortowane obuwia
od 10 zł.

Droga Oibrzymów
i šniežyce de Ziemi Obiecanej walcząc z TE m = » rol. s

, komedja w 2akt.

Przyjmuje od g. 12 do 2
15—6

 

 

 

LEKARZE. Og оо
M WOŁODŹKO
ORDYNATOR

SZPITALA SAWICZ
CHOROBY SKÓRNEMoczulskiego ЕН

maszyny @® przeniósł się z шсу Тгос
pisania ala wprawy, Za kiej na ZAMKOWĄ M 12

ul WIELKA 21,
tel: 921, ed 9—1 i 328,

Zwykły wypadek.

— Szukasz inkasenta?
Przecież przed 15 dnia-
mi pesłałem ci jednego.

Zawalna nr. 22, __ й11. near tego szu

YCZNE.

GRETA GARBO, bieńszy

W rol. gł. perła czeskiego humoru znako-
mity WŁASTA BURJAN, i ws:echšwlato-

wej sławy ANNY ONDRA. Film w języku czesk!m dla wszystkich zrozumiały. Nad program: Dodatki dźwiękowe. h

ies CREE NEI ZORRO STASZOWA.

Potężna tragedja w 14 akt marszu
pionierów przez skwar, ogień, wodę

Grodzka 27.
ar.

„ia rozkaz kobiety"*

Uwaga! Film ten
odznacza się nie

na]ulu

Tamże gabinet

yczny po)
suwa brodawki, kur:

2e2- Sklep kólonjalno-
Mieszkania
__ | pokoje

Luksusowe mieszkanie
5 pokojowe do wynaję:
cia. Komorne niżej de=

Antokolska
428—7 o

! wąśry.

Gaston Glas | Jeanne

kretu.

AKUSZFRKA Do wynajęcia mieszkanie Kresowy”.
+ ' „= 3

M. BRZEZINA św w a>Pracownia „Reperacja”|

rzyjmuje bez przerwy wygody. ul. Wiłkomier- przy ul. strobramskiej :

:пгрго‘піяіі- się Žwie- ska Nr. 5-a. 795—2 Nr. 13 podaje do wiado-
rzyniec, Tom. Zana ne
lewo EA ul.

bocz 6 m. 34.

 

Orzeszkowej 3, m, 1,
przy ul. Mickiewicza.

kosme-
awia cerę, G*

 

 

Z. MIESZKANIE 3 pok. su-

3093. che, ciepłe, słoneczne z
elektr. do wynajęcia. Ar-
tyleryjska 16 inform. Su-

814—1

HURTOWY SKŁAD PAPIERU
i MATERJAŁUW PIŚMIENNYCH

„PAPIER“ SPÓŁKA AKCYJNA
WILNO, UL. ZAWALNA 13. TEL. 501. 318—4

POLECA W DUŻYM WYBORZE:

Sprzedaż ;
zajki

ski,

ЗОУМ1| szkoly?
Koncesja tytoaiewa, wy-

punkt — do sprzedania.
Adres w Administracji.

gr.-2
  50. ni.
Restauracja z wyszyn-
kiem wódek do sprzeda-
nia z powodu wyjazdu.
ul. Zawalna Nr. 23 „Bar

grudnia 1932 r. 801—3 ezamy.

„Rugiomamai
Czego mu brak?

Nauczyciel:
czemu

dziś nia przy:zedl

robioma klijentela, dobry na psora nie mógł.
Nauczyciel:

czego brak?
uczeń: Tak jest, spod- 2.

2“
i—————

mošci, iž roboty wykona- Szukasz zarobku przyjm
ne do dnia 1-go września popłatne zastępstwo Go»
1932 r. lecz nie wykupio- zakred Lwów Walewa
ne, będą sprzedane 18-go 11-a Początkujących pou-

Kalendarze na rok 1933, ozdoby choinkowe, pocztówki świąteczne
! noworoczne, księgi rachunkowe oraz wszeikie artykuły kancelaryjne

 

AKUSZERKA POKÓJ umeblowany z Pianino koncertowe ne- ртаччч
ŚMIAŁOWSKA wygodami do wynajęcia. we do sprzedania Śplesz- Potrzebny

przeprowadziła się. Mickiewicza 22—22. 807 nie Wielka 41—2. 828 komisjoner

do Hotelu Europej+
skiego z solidnemi re-
ferencjami znający ję-
zyk niemiecki. Wiado-
mość w Zarządzie —

Garbaciń-| od 12 do 15, 823

twój brat
do Osoba Inteligentna śred-

nich lat poszukuje posa-
Uczeń: Bo proszę pa- dY, kuchnię zna dosko-

e. gospodarkę wiejską,
c może zarządzić domem,
WoW dziećmi adres:Mlynowa

grl

Ukarany.

— Słyszałeś, Stacha za
„ pocałowanie panny Marji
w peliczek skazano na

zzatrzy miesiące kozy. To
fujara.
— Wcale mała kera...

Mnie za to samo skaza»
no niegdyś na dożywot-

4744 —j ne ciężkie... małżeństwo!

CZESZEСЕСЕKUNA
 

"Drukarnia A.
    

 
  

w Wilnie,
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