
 

Opłeta potziowa uiszczona ryczałtem

Rok XVI,

DZIENNIKĘ
"EBAKCJA|AOMMISTRACJA Wine. Mostowa i. Telefon Radakcji
Aėministracj|Drukarni12-44 Redakcje otwartaod 1! do 16|od
58 de 24-j. Administracjaczynnawdni powszednie od $do20-ej,
®sżodziełeod12doI3ej.„DziannikWileński”wychośzicodziennie,

————
Wilno, Wtorek 13 grudnia 1932 r.

  
 

 

Dymisja posta Patka.
MOSKWA (Pat.) Poseł R. P.

w Moskwie p. Stanisław Patek
opuszcza swą placówkę 17 b. m.
Wczoraj odbyło się w poselstwie
polskiem pożegnalne przyjęcie
na które przybyli przedstawiciele
sowieckich sfer oficjalnych z za-
stępcą komisarza Ludowego spraw

zagranicznych _ Krestinskim i
członkiem kolegjum komisarjatu
ludowego spraw zagranicznych
tomoniakowem na czele, a tak-

że korpusu dyplomatycznego na
czele z ambaszdorami niemiec-
kim i tureckim.

Projekt ustawy o obniżeniu oprocentowania

listów ziemskich i miejskich.
WARSZAWA (Pat). Jedna z

agencyj prasowych w biuletynie
z dnia 11 grudnia r. b. ogłosiła
notatkę pod tyt.: „Rządowy pro-
jekt obniżenia oprocentowania li-
stów ziemskich i miejskich”, któ-

rej treść nie odpowiada całkowi-
cie istotnemu stanowi rzeczy,

a nawet zawiera pewne wiado-
mości zupełnie mylne.

Zasadnicza treść rządowego

projektu ustawy o _ obniżeniu

oprocentowania i przedłużeniu

okresu umarzania wierzytelności
długoterminowych przedstawia się
następująco: 1) O ile chodzi o
dłużników, to projekt przewiduje

obniżenie odsetek od wierzytel-
ności, zabezpieczających listy za-
stawne i obligacje Towarzystw

Kredytowych ziemskich i miej-

skich, banków hipotecznych i ko-
munalnych, Wileńskiego Banku

Ziemskiego oraz banków państwo-
wych. Mianowicie, odsetki od
wierzytelności, zabezpieczających
listy zastawne i obligacje towa-
rzystw kredytowycha ziemskich i
Wileńskiego Banku Ziemskiego,
mają być obniżone do 4!/2%/o, od
wierzytelności, zabezpieczających
listy zastawne i obligacje towa-
rzystw_ kredytowych miejskich,

banków hipotecznych i komunal-
nych — do 5%, a od wierzytel-
ności, zabezpieczających emisje
banków państwowych, nie niżej
4ijs0j, Co do tego ostatniego
punktu szczegółowe zarządzenia
ma wydać Ministerstwo Skarbu.
Nie ulegają obniżeniu odsetki od
wierzytelności, na podstawie któ-
rych wypuszczono listy zastawne

i obligacje, oprocentowane na 5%/b
i niżej, a więc np. listy zastawne
konwersyjne, ani też emitowane w
drodze emisji publicznej na ryn-
kach zagranicznych i notowane
na giełdach zagranicznych. Poza-
tem minister skarbu ma wydać
zarządzenia, które przedłużą о-
kresy umorzenia tych wierzytel-
ności, ustalą nowe plany amorty-
zacyjne i skonwertują wierzytel-
ności, płatne w całości jednorazo-
wo, na wierzytelności, spłacane w
trybie stopniowej amortyzacji. —
2) Inaczej się przedstawia rzecz,
jeżeli chodzi o posiadaczy papie-

rów. Co się tyczy listów zastaw-
nychi obligacyj, wypuszczonych
na podstawie wymienionych wy-
żej wierzytelności, to projekt u-
stawy rozróżnia tutaj wyraźnie
emisje z poręką skarbu państwa
od emisyj, nie posiadających tej
poręki. Emisje bez tej poręki ule-

gają konwersji na listy zastawne

i obligacje, oprocentowane i uma-

rzalne na zasadach, odpowiadają-

cych oprocentowaniu i okresom

umorzenia tych wierzytelności.

Tej konwersji nie podlegają jed-

nak listy zastawne i obligacje ban-

ków państwowych i poręczone

przez skarb państwa. Również

nie podlegają konwersji emisje,
oprocentowane na 5'/o i niżej oraz

wypuszczone w drodze emisji

publicznej na rynkach zagranicz-
nych i notowane na giełdach za-

granicznych. Oprocentowanie tych

papierów nie będzie więc obni-

żone, mimo obniżenia oprocento-

wania wierzytelności zabezpiecza-

jących je. Różnice stąd powsta-

jące ma pokryć skarb państwa,

a zwłaszcza emisje banków pań-

stwowych. Są one przeważnie
ulokowane na t zw. sztywnym

rynku, w stosunku do którego

projekt ustawy daje możność mi-

nistrowi skarbu uregulowania
oprocentowania. To też nie od-

powiada prawdzie.wiadomość, po-
dana przez agencję Press, że „de-
cyzja co do ewentualnego obniże-
nia procentów od listów zastaw-

nych banków państwowych spo-

czywać będzie w ręku ministra
skarbu, który będzie mógł to prze-
prowadzić w drodze rozporzą-

dzenia” oraz że „projektowane
jest, że obligacje 7%» Banku Go-

spodarstwa Krajowego i Państwo-
wego B-ku Rolnego będą obniżo-

ne do 4!/2'/9, a obligaacje 8%0 —

na 50/0. Należy więc wyraźnie
stwierdzić, że prywatni posiada-
cze listów zastawnych i obliga-

cyj, wyposażonych w śwarancje
skarbu państwa, względnie emi-
towanych przez banki państwowe,
nie doznają żadnego uszczerbku
w swych prawach i co do tego
wspomniany projekt rządowy nie
nasuwa żadnych wątpliwości.

Rozprawa przeciw Ciesielskiemu i tow,
Red. Ciesielski odpowiada z... więzienia.

Dziś przed sądem apelacyj-
nym w Toruniu rozpocznie się
rozprawa przeciwko redaktorowi
Ciesielskiemu i towarzyszom, o-
skarżonym о zajścia w Gdyni,
podczas zlotu sokolego w połowie
lipca rb.

Sąd toruński nie zażądał sta-
wiennictwa red. Ciesielskiego,

który przebywa obecnie w wię-
zieniu w Warszawie. *

Oskarżać będzie w rozprawie

toruńskiej prokurator Wegedis,
ten sam, który oskarżał w proce-
sie gdyńskim. /W| międzyczasie
został on mianowany prokurato-
rem sądu apelacyjnego.

 

7 Rosji sowieckiej.
Bezbożnicy białoruscy działają.

Donoszą z pogranicza, iż w ub.
niedzielę na teren Białorusi so-
wieckiej przybyło kilkanaście ko-
lumn agitacyjnych związków bez-
bożników, które przystąpiły do
agitacjj w związku ze zbliżają-

cemi się świętami Bożego Naro-
dzenia. у

Kolumny agitacyjne bezbožni-
ków zaopatrzone są w aparaty
filmowe i antyreligijne wydawni-
ctwa.

W  Mińszczyźnie zastrzelony został brat głośnego prokuratora
czerwonego Krylenki.

Z Wilejki donoszą, iż w ub.,
piątek w m. Zasławiu zastrzelony
został na ulicy wieczorem czło-
nek mińskiego G. P. U. Włodzi-
mierz Krylenko, brat słynnego
prokuratora najwyższego trybu-

nału rewolucyjnego.
Zamachowiec, który dokonał

zamachu, student uniwersytetu
mińskiego, Piotr Biateńkow, ode-

brał sobie życie.

Trzecia „czystka” partji komunistycznej,
MOSKWA. Pat. — Zarządzo-

na generalna czystka partji ko-
munistycznej stala się sensacją
dnia. W-g pogłosek, usuniętych
ma być z partji około 15 proc.
jej składu. Głównym powodem
zarządzenia czystki jest operne
stanowisko” wielu komunistów
wiejskich w stosunku — 40 о-
becnej polityki względem wsi
a także demoralizacja,  któ*
rej uległa część członków

partji rządzącej pracująca w
innych dziedzinach życia poli-
tycznego i gospodarczego. W
tym duchu utrzymany jest już
drugi z rzędu wstępny artykul
naszelnego organu partyjnego
„Prawdy”. Czystka obecna jest
trzecią z kolei od czasu istnienia
regime sowieckiego. Pierwsza
miała miejsce w 1921 roku, dru-
ga zaś w 1929 roku, po likwida-
cji opozycji trockistów.
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WIELKA MOWAHERRIOTA W SPRAWIE,
DŁUGÓW AMERYKAŃSKICH,

PARYŻ (Pat). Posiedzenie
Izby Deputowanych, na którem
toczyła się dyskusja nad sprawą
długów wojennych, zaczęło się o
godzinie 15 i ściągnęło tłumy pu-
bliczności. Przed przystąpieniem
do dyskusji izba wysłuchała о-
świadczenia rządowego.

Premjer Herriot, zabierając
głos, omówił sprawę długów, zło-
żył hołd Ameryce za skuteczną
interwencję podczas wojny.i wy-
jaśniał nieporozumienie między
Francją a Ameryką, powstałe od
chwili zawarcia pokoju z tego po-
wodu, że pakt gwarancyjny, który
miał być uzupełnieniem traktatu
wersalskiego i miał być podpisany
przez Anglję i Amerykę, nie do-,
szedł do skutku. Pozatem Stany
Zjednoczone nie weszły do Ligit
Narodów. Te pierwsze przeszko

współpracę w odbudowie kredytu
niemieckiego. _Mówca w tem
miejscu protestował przeciwko
temu, że ofiary, które poniosła
Francja, nie zostały wynagrodzo-
ne. Następnie Herriot, przypomi-
nając zastrzeżenia zawarte w
układach lozańskich, wyraża za-
dowolenie, że rządy francuski i
angielski  powzięły inicjatywę
zmniejszenia długów rządowych.
Zresztą układ lozański niezaprze-
czenie faworyzował Stany Zjedno-
czone, waloryzując ich wierzytel-
ności prywatne w 100%/. Herriot
wyraża uznanie dla Stimsona, do-
dając, że dalszy ciąg rokowań lo-
zańskich odbywa się nietylko w
Genewie, lecz i w Waszyngtonie

'i stwierdza, że Francja wypełniła
całkowicie swe obowiązki w dzie-
le międzynarodowej solidarności.

dy zaważyły następnie na dal-G! W dalszym ciągu mówca .omawia
szych wypadkach. W chwili gdy
się mówi o łączności długów ze
sprawą rozbrojenia — zauważył
Herriot — mam prawo przypo-
mnieć wszystkim szlachetnym i
sprawiedliwym jednostkom w
Ameryce, że jest faktem nieza-
przeczonym, że plan Younga, usta-
lony przez eksperta amerykań-
skiego, stwarza związek pomię-
dzy odszkodowaniami i długami
wojennemi (Słowa te były żywo
oklaskiwane przez wszystkich de-
putowanych, z wyjątkiem socja-
listów). — Dalej premjer Herriot
stwierdza, że propozycja Hoovera
nie sprzeciwiała się żądanemu
przez Francję moratorjum. Mora-
torjum Hoovera kosztowało Fran-
cję 16'/» miljona funtów, Anglję —
9700 tysięcy, Belgję — 2400 ty-
sięcy, Włochy — 1800 tysięcy
łuntów. Francję morątorjum to

kosztowało „najwięcej, .gdyż ode- *
brało jej tytuł wierzyciela. Prócz
tego Francja zgodziła się na

rokowania z Anglją i Stanami
Zjednoczonemi, 'zaznączając, że
stanowisko Anglji było wzorowe.
Wreszcie mówca poddał badaniu
możliwe rozwiązania zagadnienia
długów, starając się znaleźć naj-
odpowiedniejsze. Spłata bez za-
strzeżeń i bez warunków —
oświadcza Herriot — jest nie do
przyjęcia. Herriot odrzuca rów-
nież odmowę spłaty. W stałym
i historycznym interesie Francji—
mówił premjer — leży poszano-
wanie swego podpisu. Dlatego też
rząd powinien przezwyciężyć re-
akcję ludu, w szczególności by-
łych kombatantów. Rząd chce za-
płacić z zastrzeżeniami, ale nie
może narazie powiedzieć z jakie-
mi. — Przedstawi je dopiero ko-
misjom.

Przemówienie Herriota Izba
pozylsta żywemi oklaskami. De-

y'w sprawie długów odroczono
do jutra, by pozwolić Herriotowi
złożyć wyjaśnienie komisjom. {
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NIE DOSZŁY ZAMACH
na ex cesarza Wilhelma.

BERLIN, (Pat). W pałacu Wil-

helma Hohenzollerna w Doorn
przytrzymano w dn. 12 b. m.
po,południu nieznajomego męż-
czyznę, który — jak się oka-

zało — chiał dokonać zama-

chu na byłego cesarza Nie-

miec. Korzystając z nieuwagi

służby, nieznajomy  zakradł

się do parku zamkowego,
stamtąd zaś do wieży pałaco-

wej. Zaalarmowana policja,
przy pomocy służby, obezwła-
dniła zamachowca. Znaleziono
przy nim naładowany rewol-
wer ciężkiego kalibru.

Aresztowany zeznał policji
iż jest obywatelem niemiec-
kim Il od kilku dni przebywa

w Doorn. Dalszych szczegółów

co do nazwiska oraz ceiu przy-
bycia do Doorn odmawia.

 

Anglja i rozbrojenie.
W ostatnim zeszycie „Revue

des Deux Mondes” wybitny publi-
cysta Renć Pinon, który prowa-
dzi dział polityczny tego czaso-
pisma, daje ciekawe uwagi w
sprawie rozbrojenia, które poni-
żej streszczamy.  Opinja amery-
kańska, powiada autor, zwłaszcza
w środowiskach, ulegających
wpływom niemieckim skłania się
do połączenia sprawy redukcji
lub anulacji długów wojennych ze
sprawą rozbrojenia.

Z tego powodu
„program konstruktywny” rządu
francuskiego wywołał śród ludzi,
który nie są zaćmieni nienawiścią
lub zawiścią wrażenie. Twórcy
jego Herriot i P. Boncour dali do-
wody dalszej i przewidującej roli
dla realizacji rozbrojenia.

W] parlamencie a później w
Genewie szef Foreign Office
przedstawił angielski punkt wi-
dzenia na rozbrojenie. Przytem z
satysfakcją podkreślił słabe punk-
ty projektu francuskiego. Jest
przedewszystkiem rzeczą ,nie-
zręczną proponować Niemcom.
wszelkiego rodzaju koncesje, by
ich przykuć do Konferencji — nie
są już oni tak pozbawieni zdrowe-
go rozsądku, by nie wyciągnąć
wszystkiego co się da z naiwnych

ogłoszony

ESSEN, (Pat), W koszarach dział został zupełnie rozwiąrany, , Propozycji. „Plan francuski, po-
hitlerowskich w Essen zbuntował koszary zaś zamknięte. Jest to jużĮ, Wiada L Simon, conajmniej już

się oddział szturmowy, liczący
przeszło 300 osób, z powodu złe-
go wiktu i złego traktowania. Od-

drugi wypadek buntu oddziałów
hitlerowskich w tym okręgu.

ROZŁAM U HITLEROWCÓW.
BERLIN. (Pat). Opozycja na-

rodowych socjalistów, zorganizo-
wana w t. zw. partji niemieckiego
socjalizmu, rozpoczęła intensyw-
ną akcję zmierzającą do oderwa-
nia elementów niezadowolonych z
polityki Hitlera. Akcja ta spotka-
ła się z poparciem w kołach rady-
kalno - prawicowych, zbliżonych
ideowo do dr. Strassera i kapitana
Stennesa. W. Halle odbyła się

wczoraj pouina konierencja partji
niemieckiego socjalizmu i organi-
zacyj bojowych Wehrwolfu, na
której omawiano zadanie grup
opozycyjnych w związku z kon-
fliktem między Strasserem i Hitle-
rem. Na zjezdzie kierowników ślą-
skiej organizacji narodowych socja
listów we Wrocławiu, Hitler za-
rządził usunięcie całego szeregu
kierowników szturmówek.

Kryzys w górnictwie w zagłębiu Ruhry.
ESSEN. Pat. — Sytuacja gór:

nietwa w zagłębiu Ruhry pogar-
sza się z dnia na dzień. Na skła-
dach leży około 10 miljonów
tonn węgla, dla którego niema
zbytu. Konkurencja Anglji daje
się coraz bardziej odczuwać. Ko-
palnie tutejsze nie są w stanie z
nią współzawodniczyć. Już dziś
kopalnie w zagłębiu sprzedają
węgiel poniżej kosztów własnych,

lecz na dluzszy okres polityki
tej nie wytrzymają. Na rynku
północnym, poza konkurencją
angielską, węgiel tutejszy wal-
czyć musi z węglem polskimi
naogół w walce tej ulega. Tu-
tejsze koła górnicze są przeko-
nane, że Polska na rynkach pół-
nocnych poradzi sobie również z
konkurencją angielską.

śwastyka Hitlera jako ozdoba ,choinkowa.
(Wiedeń KAP) W. oficjalnym

organie narodowych socjalistów
austrjackich „Deutsche  Oeste-
rreichische Tageszeitung“ ( z dn.
27.XI. 32) ukazał się oryginalny
artykuł pt. „Swastyka jako ozdo-
ba choinkowa”, w którym hitle-
rowcy podają do wiadomości, że
istnieje w Wiedniu niejaki p.

Leutner, iabrykujący nowy ro-
dzaj ozdób choinkowych z czeko-
lady i marcepanu, przedstawiają-
cych _ swastykę hitlerowską.
„Prześliczne te ozdoby — pisze
powyższy dziennik -— powinny
być w każdym domu niemieckim, .
który tradycyjnie obchodzi pięk-
ne święta Bożego Narodzenia

ŻAROWE aAD da akiai г .т В B a SKAT DSS T

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
W niedzielę, dnia 18 grudnia r. b. w sali własnej przy ul. Orzesz-

kowej Ni 11 o g. 1-ej na zebraniu

Koła Miejskiego Stronnictwa Narodowego
red. p. PIOTR KOWNACKI

wygłosi przemówienie na temat p. t.:

«Dlaczego przyszłość do nas należy?»
Wstęp dla członków Stronnictwa Narodowego.

 

WSZECHPOLACY
o Życiu Akademickiem

SALA ŚNIADECKICH — Dziś we wtorek 13.XII. godz. 18.00.
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Rzeczpospolita Akademicka — kol. Jerzy Przyłuski.
Nacjonalizm — kol. Kazimierz Hałaburda.
Polityka i Program Młodzieży Wszechpolskiej —

kol. Władysław Drozdowski.
inne organizacje ideowe na USB. I co o nich myślimy

kol. Antoni Ważyński.
5. Nasza obecna sytuacja — kol. Witold Misiewicz.

Wstęp wolny.

zaakceptował, że warunki zawar-
te w traktacie Wersal. nie są naj-
świętsze”, Prawda, warunki nie
są najświętsze, ale są niezbędne
do konsolidacji nowej Europy i są
zgodne z prawem. Wreszcie by
osłabić lęk, który powstaje na
myśl jaki użytek mogą uczynić
Niemcy ze swych zbrojeń, mini-
ster spraw zagr. W. Brytanji wy-
nalazł genjalny środek: z chwilą,
śdy zasada równości będzie
przyznana Niemcom, państwa
europejskie stwierdzą uroczyście,
że nie będą w żadnym razie szu-
kały obecnie i na przyszłość roz-
wiązania konfliktów środkami
gwaltownemi,

To zobowiązanie warto uzy-
skać, bo kto będzie postępował z
niem niezgodnie zmobilizuje prze-
ciwko sobie opinję całego świata.

Jak mógł po tylu gorzkich do-
świadczeniach mąż stanu wyśło-
sić podobną opinię?

Taka gadanina w krytycznej
chwili historycznej zbija z tropu i
jest już zanadto „wyspiarską”.
Trzeba wiedzieć, jak Niemcy sza-
nują swe zbowiązania i na jakiej
podstawie teoretycznej ich filozo-
tów i prawników to się głosi?

Co do opinji świata, to każdy
wie, że ona jest mało uświadomio-
ną i że kampanja prasowa zręcz-
nie przeprowadzona ustawi ją na
linji pewnych interesów. Czyż
tyle traktatów, paktów, uroczy-
stych zobowiązań jakie mieliśmy
w przeszłości to nie dosyć! Nie
można budować pokoju na slo-
wach, ale tylko na rzeczach re-
alnych — bez tego pokój nie bę-
dzie trwalszy od reparacji.

Udział naprzykład Anglji, sto-
jącej w szeregu z całą swą siłą
zbrojną przeciwko temu kto nie
uzna arbitrażu w razie zatargu
będzie miał inną wartość niż
przyjęta przysięga. Jeżeli Anglia,
i to jej prawo, nie chce brać żad-
nego udziału tego rodzaju, to po-
winna wyrzec się szukania prze-
wagi swej woli w sprawach kon-
tynentalnych. Czas już przyzwy-
czaić opinję publiczną w Anglii
do myśli, że jej akcja i odpowie-
dzialnošė nie*wychodzą poza gra-
nicę jej interesów. Zresztą |. Si-
mon wchodzi w szczegóły natury
jakościowej i ilościowej rozbroje-
nia i mówi o tych które są pożą-
dane. А mianowicie, kategorje
broni, które posiada Anglja, są
defensywne, a te, których pragnie
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zabronić jak np. podwodne, są nie-
bezpiecznem narzędziem  ofen-
sywnem. O gwarancjach bezpie-
czeństwa ani słowa. A u nas, je-
śli to wszystko nie jest iluzją, to
koniecznym warunkiem  każde-
$o rozbrojenia jest bezpieczeń-
stwo.

Herriot zawsze łączył te dwie
strony problematu. Rozwiązanie
leży w płaszczyźnie psychologicz-
nej a nie jurydycznej. Wybitny
anglik lord Grey powiedział nie-
dawno: Francja jest uzbrojona aż
po zęby a rozbrojona aż do serca.
W pierwszym punkcie przesadził,
ale w drugim ma zupełną słusz-
ność. Bo któż tego nie rozumie,
że w razie jakiejkolwiek wojny
Francja ma wszystko do stracenia
a nic do zyskania. Kant w swym
projekcie _ wiecznego pokoju
stwierdza, że pokój nie może być
zapewniony środkami prawnymi
może on tkwić tylko w umysłach
i sercach narodów. Całe Niemcy
w jeden głos żądają destrukcji
Europy z 1919 r, i traktatów, któ-
re ją zorganizowały. Czyż można
wyobrazić, że Polska, Rumunia,
Jugosławja i Czechosłowacja po-
zwolą sobie odebrać ziemie za-
ludnione przez ich braci bez orę-
ża w ręku?

Prasa angielska dopuszcza ja-
ko niezbędne rewizję traktatów
ale pragnie tego dokonać w dro-
dze pokojowej; byłoby lepiej, gdy-
by oświadczenia jej były szczer-
sze.

Ale nietylko Niemcy pragną
przygotowania przewrotu ogólne-
g0 „pokojowego“. Ukazał się ano-
nimowy artykuł w „Echi et coni-
menti', wyrażającym politykę
zagr. rządu faszystowskiego, w
którym się mówi o porozumieniu
między Włochami i Węgrami —
program taki może być zrealizo-
wany tylko przez podłożenie
ognia w czterech kątach Europy.
Ostatnio węgierski jen. Gómbos
był w Rzymie i konferował z Mus
solinim i rządem włoskim. Jestto
człowiek odważny, rezolutny i
bez skrupułów. Mussolini rów-
nież woli czyny niż słowa.

M. W. Steed, którego intor-
macje należy brać poważnie, sy-
gnalizuje w „Sunday Times“ o za-
miarze powstania  trójprzymie-
rza niem.-włosko-węg. w Europie
środ. i pół. wschod.: podział Ru-
munji i Jugosławji — stworzyć
duże Węgry na czele Kontede-
racji Naddunajskiej
nym wpływem Niemiec i Włoch i
Koniederacji bałkańskiej z hege-
monją Włoch. Może to przesada,
ale niema w tem nic nieprawdo-
podobnego — odpowiada to aspi-
racjom faszystów i madziarów. I
tu jest beczka prochu. Czy trzeba
się dziwić, że pragną rozbroič
żandarma ładu w Europie?

L. P.
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Šie I Źnioo.
Jesteśmy bardzo dalecy od

tego, by młodzieży dojrzalszej,

akademickiej odmawiać prawa za-

bierania głosu w sprawach poli-
tycznych. Z drugiej strony rob1

to przykre wrażenie, gdy się

widzi, jak polityka, oczywiście
z pod znaku BB, wciska się do

organizacyj, które w założeniu

swojem były apolityczne i takie

powinne były pozostać.

Tak więc istnieje od szeregu

lat klub „Włóczęgów”, poświęco-

ny sportowi i krajoznawstwu. Nie-

jednokrotnie poświęcaliśmy niu

wzmianki i wyrażaliśmy — па]-

szczersze uznanie, gdy organizo-
wał nietylko bliższe lub dalsze
wycieczki w granicach kraju oj-

czystego, ale nawet z młodzień-

czym rozmachem puszczał się na
wątłej łupinie, na dalekie, obce

morza.
Od pewnego czasu naszymy:

„Witoczęgom“ zaciasny stał się

bezmiar lądów i mórz — zapra-

śnęli laurów publicystycznych,

a że na wydawnictwo sanacyjne

zawsze znajdą się środki, więc

mamy oto przed sobą już trzy

numery ,„Włóczęgi”. O poziomie

tego pisma świadczy między in-

nemi taki artykuł p. Zabielskiego,

który pragnie rozwiązać kwestję

litewską i przynależności Wilna

ipo długiem przelewaniu z pu-

stego w próżne, sam sobie zadaje

takie pytanie:
„Dobrze, ale jaką koncepcję kon-

kretną wysuwacie? — zapyta niejeden.

— Koncepcji szukamy...

A więc szukaj, kochasiu, szu-

kaj, a skoro znajdziesz, to nam

opowiesz. Tymczasem zaś poco

psuć papier i farbę drukarską, by

w końcu dojść do odwiecznej

maksymy: „wiem, że nic nie

wiem”.

W tym samym charakterze
utrzymana jest większość artyku-

łów tego wydawnictwa, o którem

jedno tylko można powiedzieć:

poco i dla kogo się to drukuje?
Oprócz artykułów zawiera

„Włóczęga” szereg krótkich zdań,
które mają widocznie w skoncen-

trowanej formie odzwierciadlić

poglądy redakcji.  Przytaczamy

jedno:

„Sytuacja polityczna i gospodarcza

kraju w latach 1921—1923 była fatalna,
w r. 1925, bardzo zła, w każdym razie

znacznie gorsza, niż obecnie. Mimo tego

nie słyszano nigdy tyle jęków, ile w
roku pańskim 1932. Dlaczego? Bo spo-
łeczeństwo przyzwyczaiło się do dobro-
bytu lat 1927—1929.'

Nie zajmowalibyśmy się tak

genjalnem odkryciem redaktorów

„Włóczęgi”, z których większość

patrzała na sytuację gospodarczą

w latach 1921—23 przez pryzmat
pojęć dziecinnych, gdyby nie to,

że pogląd powyższy usilnie lanso-

wany jest ostatniemi czasy przez

sanację za pośrednictwem wszyst-

kich podległych jej organów i

przeto wymaga stanowczego spro-
stowania.

Znana jest powszechnie legen-

da o pewnym kmiotku, który siał

pszenicę, a po upływie kilku go-

dzin ujrzał ku wielkiemu zdziwie-

niu pole swe falujące dojrzałym

plonem. Lecz to legenda... w ży-
ciu cuda takie nie dzieją się. Je-

żeli rolnik czekać musi od czasu

posiewu do żniwa bezmała rok,

to w gospodarce krajowej obrót

ten trwa znacznie dłużej, lata całe.

Sytuacja lat 1921 —23 nie-

wątpliwie była ciężka, ale była

ona skutkiem lat poprzednich

1914—20, lat wielkiej wojny, oku-

pacji niemieckiej, dwukrotnego

najazdu hord bolszewickich.

Czasy były niewątpliwie cięż-

kie, ale nie było tej beznadziejnej

martwoty, którą widzimy dziś na

wszystkich polach. Przeciwnie,

był rozmach, wieś powstawała

z ruiny, w miastach wrzała praca,

powstawały co dnia nowe pla-

cówki handlowe i przemysłowe,

nie wiedzieliśmy, co to bezrobo-

cie, przeciwnie, raczej dawał się

odczuć brak rąk roboczych, to też

każdy mógł zarobić sobie na ka-

wałek chleba. Był to czas znojne-

goposiewu — jaki zaś z posiewu

tego wyrósł plon, o tem niech

świadczą słowa jednego z fila-

rów sanacji, wojewody Kościał-

kowskiego, który rychło po prze-

wrocie majowym na jednym ze

zjazdów oświadczył:

„Skarb mamy pełny, albowiem wiel-

kie rezerwy skarbowe zgromadzono,

które rząd w każdej chwili może rzucić

ma szalę wypadków.
alutęustabilizowano, budżet zró-

wnoważono, silną władzę w państwie

i stały prestiż państwa podniesiono,

uznanie mamy wielkie ze strony za-

2. prasy.
Czy zapłacą?

Już tylko cztery dni dzielą
nas od dnia, wyznaczonego przez
prezyd. Hoovera, jako termin
płatności raty dłużniczej.,

Cały świat pyta dziś, czy dłuż-
nicy zapłacą?

Cosię stanie, gdy nie zapłacą?
Co się stanie, gdy zapłacą?

` „e W obu bowiem wypadkach  polo-
żenie będzie niezmiernie powikłane i
ostro naprężone.

, Łatwo się o tem przekonać, czyta-
jąc choćby tylko drugą notę angielską.
Powiedziano tam przecie, że Anglja nie
mogłaby znieść sytuacji, w której mia-
łaby być wzywana do płacenia swych
długów wojennych, jednocześnie zaś sa-
maby rezyśnowała z własnych wierzy-
telności wojennych. A zatem: jeśliby
miała płacić Ameryce, to musiałaby
wszcząć na nowo kwestję spłaty jej
własnych wierzytelności europejskich.
Francja, Włochy, Portugalja,  Jugo-
sławja, Grecja i Dominja byłyby wez-
wane do płacenia Anglj. Te państwa
znów ze swej strony wystosowałyby od-
powiednie wezwanie do Niemiec...”

Byłby to koniec układu lozań-
skiego.

| «Nota angielska pisze o tem wyraź-
nie: „Bez uregulowania zobowiązań,
płynących z długów wojennych, umowa
lozańska nie mogłaby być ratyfikowana;‹
kwestja odszkodowań pozostałaby w
zawieszeniu”.

, A więc Anglja, jeśli zapłaci, to wo-
łając: śmierć Lozannie!

Lozanna, jak wiadomo, uwolniła
prawie zupełnie Niemcy z płacenia od-
szkodowań. Tedy po rozerwaniu tej u-
mowy miałoby wszystko powrócić do
dawnego stanu rzeczy, czyli do planu
Younga; Niemcy miałyby po dawnemu
płacić. Ale któż w to uwierzy? Kto wy-
dusi z Niemiec choćby jedną markę po-
nad te trzy miljardy, które, według Lo-
zanny, mają one jeszcze kiedyś tam za-
płacić?

Nawet wydobycie od Niemiec tych
trzech miljardów jest bardzo niepewne.
Cóż myśleć o innych! Chimera!“

Tak ocenia sytuację p. B. K.

w „Kurjerze Warszawskim”.
Z Zkolei „ABC* zajmuje

specjalnie sprawą spłaty
dłużniczej przez Polskę.

Przedewszystkiem autor arty-
kułu stwierdza.

„Rząd polski oświadcza bez ogró-
dek, że uiszczenie płatności grudniowej

musiałoby się odbić bardzo ujemnie na

sytuacji gospodarczej i finansowej pań-

stwa polskiego, a przedewszystkiem za-

ciążyć fatalnie na losach waluty.
Argumentom, popartym w nocie

szeregiem cyfr i zestawień trudno odmó-
wić słuszności. Nie chodzi tu o sprawy
prestiżowe. Płatność 40 miljonów zł.
raty grudniowej jest dla Polski, w ra-
mach rozsądnej polityki walutowej, rze-
сга niewykonalną”.

Dalej artykuł podaje zesta-
wienia cyfrowe, popierające tezy
noty i powiada.

„Nie chodzi tutaj, zresztą,
niebezpieczeństwa walutowe. - Przyzna-
jemy, że z pewnego rodzaju zdziwie-
niem przeczyłaliśmy w oficjalnej nocie
rządu polskiego następujące słowa, o
spodziewanym wpływie ewentualnej
wpłaty raty grudniowej na sytuację bud-
żetową:

„Przy takiej sytacji rynku we-
wnętrznego każdy znaczniejszy wy-
datek, któryby powiększył deficyt
miesięcznego budżetu musiałby spo-

się
raty

tylko o

wodować _dezorganizację aparatu
państwowego.
Broniąc najważniejszych  pozycyj

swej polityki walutowej i budżetowej,
rząd polski wysyła już drugą notę w
sprawie odroczenia płatności. grudnio-

wej, gdyż sytuacja finansowa Polski, nie-

stety, nie pozwala na przyłączenie się

Polski do „frontu“ tych dłużników euro-

pejskich, którzy dopiero po zapłaceniu

raty grudniowej będą pertraktowali o

rewizję długów.
Czy, wobec odmowy udzielonej

Anglji i Fraacji, nota polska może liczyć

na przychylne załatwienie?
Sam fakt wysłania drugiej noty o

tak zdecydowanej argumentacji, zawie-

rającej nader pesymistyczną ocenę  sy-

tuacji finansowej Polski, dowodzi, iż

rząd polski ma poważne nadzieje uzy-
skania pozytywnej odpowiedzi.”

Obawiamy się jednakże, że

ten optymizm „ABC” nie jest cał-
kiem uzasadńiony.

„Znaki na niebie”.
Są znaki na niebie i na ziemi, że

weszliśmy w stadjum likwidacji systemu

pomajowego. Nawet sami luminarze sa-

- nacyjni przyznają się w szczerości ducha

zebranemu ludowi na wiecach, że „koń-
czymy się”.

Temi słowy rozpoczyna się felje

ton w katowickiej „Polonii”, któ-

rego autor twierdzi, że na tej -

kwidacji najgorzej wyszli „awan-

gardziści i trubadurzy zamachu

majowego", bo sprawiedliwość

dotknęła w pierwszym rzędzie
ich właśnie, jakoby w nagrodę
złego czynu.

„Przykładem typowym takiej kary
Opatrzności już za życia jest tragedja
wydawcy „Kurjera Porannego”, pana
Feliksa Fryzego.

Któż nie pamięta tych artykułów
„Kurjera Porannego” od pierwszej chwili

niepodległości Podlski, z pianą na u-
stach rzucających się na obóz narodowy,
wymierzonych przeciwko wszelkim po-
czynaniom obozu umiarkowanego, szczu-
jących na ludzi, znajdujących się na
przeciwległym szańcu Belwederu, odzie-
rających ich z wszelkich zasług dla
państwa i wartości moralnych? To
przecież „Kurjer Poranny” przygotował
atmosferę do rewolucji majowej 1926 r.
w swych artykułch, bluzgających na by-
łego Prezydenta Rzeczypospolitej Stani-
sława Wojciechowskiego w bezkarnych
inwektywach, w podniecaniu do walki
bratniej. Zdawałoby się, że „wódz' pra-
sowy w dostatkach i odznaczeniach wy-
wołanej przez siebie rzeczywistości bę-
dzie pędził żywot beztroski.

Aliści po kilku dniach zaledwie,
które upłynęły od przewrotu majowego,
pod nosem „Kurjera Porannego" założo-
no konkurencyjny „Głos Prawdy”, któ-
ry stał się lejborganem rządzącej kasty.
Od tej chwili znaczenie i poczytność
„Kurjera Porannego" zaczęły spadać,
zamknięto bratni organ, wydanie popo-
łudniowe — „Przegląd Wieczorny”,
nakład począł się kurczyć i do wydaw-
nictwa pana Feliksa Fryzego zaczęło za-
glądać widmo bankructwa.

Aż przyszedł wreszcie dzień, gdy na
ostatniej stronie „Kurjera Porannego",
po nieudanej imprezie z panem Wło-
chem, czytelnicy tego pisma ujrzeli za-
miast „wydawca i redaktor F. Fryze“ —
„redaktor naczelny Wojciech Stpiczyń-
ski* a wydawca — niejaki Wiewiórski.
Z całego wydawnictwa, domu, drukarni,
wspaniałego apartamentu, cennej kolek-
cji obrazów, luksusowego auta, posiad-
łości w  Chyliczkach — z wszystkiego
tego pozostał panu Fryzemu jeden tylko
pokoik, w którym zamieszkuje i bije się
z własnemi myślami.”

Ale nietylko karjera pana
Fryzego i jego wydawnictw— Кой-
czy się.

„Karząca ręka Nemezis dziejowej
wisi i nad innemi wydawnictwami, które
wysługiwały się złej sprawie. W wielkich
trudnościach znajduje się czerwona pra-
sa warszawska z „Expressem Poran-
nym” na czele. I tam już zwinięto „Kur-
jer Czerwony”, inne zaś pisma  ograni-
czyły nakład do minimum. Niedobrze też
się dzieje i w konserwatywnej prasie
BB. Coraz już głośniej o stopniowej li-
kwidacji „Dnia Polskiego", „Czasu“,

„Słowa”, Dziennika Poznańskiego" i o
utworzeniu z tych wszystkich pism jed-
nego tylko pisma z siedzibą w Warsza-

wie...
Czyż zatem nie miał racji senator

Marjan Sobolewski, powtarzając z roz-
paczą w głosie: „Kończymy się'? A

echo idzie z całej Polski odpowiada mu:
„już czas, czas najwyższy”. Ё

Ludzie, którzy się boją.
Prasa nie przestaje w dalszym

ciągu komentować ostatniej mo-

wy p. Sławka na zjeździe legjoni-

stów.
„Kurjer Lwowski* zwraca u-

wagę na ten ustęp przemówienia

p. Sławka, w którym ten usiłował

dowieść, iż obóz pomajowy nie

poszedł po linji dyktatury.
„„Pierwszą cechą ustroju nie posia-

dającego w sobie elementów dyktatury

i teroru jest to, że ludzie się nie boją,

že nie odczuwają trwogi z powodu swo- ,

ich zapatrywań i przekonań.
Tak być powinno wedle pułk. Sław-

ka, tak jest nawet — wedle „Gazety

Polskiej".
Ani jednak pułk. Sławek, ani „Ga-

zeta Polska” nie poradzą na to, że

są w Polsce ludzie, którzy się boją. Nie

ma się czego bać, a oni się boją. Cóż na

to poradzić? Prawda?
Jeśli jednak są tacy? Otóż w związ-

ku z takimi ludźmi więcej jeszcze od

mowy pułk. Sławka zainteresować wi-
nien opinję polską omawiany także na

innem miejscu artykuł YE neis histo-

ryka, profesora Uniwersytetu agielloń-

skiego Władysława Konopczyńskiego o

tem, że w naszych czasach i ludzie o-

strożni, względnie bojący się nie są

wolni od wszelkich obowiązków. Tej

ostatniej kategorji ludzie winni wspierać
innych ludzi, którzy otwarcie wyznają i

walczą o ideę pułk. Sławka. Jeśli ktoś

na obawie dobrze wyszedł osobiście, to

powinien pomóc temu, który był odważ-

niejszy. Jednem słowem wszyscy, bez

wyjątku winni się przyłączyć do tego,

żeby społeczeństwo polskie było społe-

czeństwem samodzielnem, śmiałem, peł-

nem rozmachu i twórczości.

ET DATAOMA KZT

Tatradalaj pracownika Polaka.
Sekcja Pracy. (Metropolitalna 1, Il-gie

piętro, pokój Nr.4) wskaże cl dobre

go I sumiennego pracownika.

S iia r i

granicy.”

Komuż to rząd pomajowy za-

wdzięczał ów „skarb pełny”, „re:

zerwy”, „walutę ustabilizowaną”,

„uznanie ze strony zagranicy”?

Powtarzamy: cuda się nie dzieją,

plony nie dojrzewają w ciągukil-

ku godzin, najgenjalniejszy nawet

rząd nie potrafi w ciągu kilku

miesięcy, a nawet kilku lat na-

pełnić skarb, stworzyć rezerwy,

zdobyć uznanie zagranicy. Prze-

to sytuacja gospodarcza i poli-

tyczna pierwszych lat rządów

pomajowych, ta sytuacja, którą

p. Stpiczyński lapidarnie scha-

rakteryzowal „byczo jest" — była

wynikiem i spuścizną lat poprze-

dnich, „sejmowladztwa“.

Co się zaš tyczy gospodarki

sanacyjnej, to owoce jej poczęly

dojrzewać mniejwięcej w 1929 r.,

dziś zaś zbieramy plon, przypomi-

nający dziwnie dokładnie owe

biblijne puste kłosy Faraona.

Jak się przedstawia ten plon,

niech o tem świadczą cyfry i da-

ne, które czerpiemy z aktu oficjal-

nego, noty rządu polskiego do

rządu Stanów Zjednoczonych w

sprawie spłaty długów (por.

„Dziennik Wil.* z dn. 10 bm.):

„Zmniejszouo ilość urzędników. ska-

sowano szereg urzędów, uposażenia

urzędników państwowych obniżono od

20—35 proc...

Spadek dochodów jednak tak pań-

stwowych jak 'i samorządowych był

jeszcze silniejszy, pomimo że w tym

okresie został nałożony szereg nowych

podatków. Faktyczne dochodywynosiły

w okresie budżetowym 1929—30 r. —

3030 miljonów zł, w okresie 1930—31 r.

2748 mil. zł., zaś w okresie 1931—32 r.

2262 mil. zł.

Deficyt za okres budżetowy 1930—31

wyniósł 62 mil. zł, w okresie 1931—32 r.

204 mil. zł.

Obieg biletów Banku Polskiego w

końcu 1930 r. wynosił 1628 mil. zł, na

20 listopada 1932 r. — 966 mil zł.

Pokrycie w złocie i dewizach w

końcu 1930 r. wynosiło 957 mil. zł, na

20 listopada 1932 r. — 537 mil. zł.

Pokrycie obiegu wynosiło na koniec

1930 r. 60 proc., na 20 listopada 1932 r.

— 45 proc.“

Tak wygląda „rzeczywista rze-

czywistość'. Można oczywiście

szeroko i długo dyskutować o

przyczynach takiego stanu gospo-

darczego, ale wmawiać, żewła

ściwie wszystko jest w najlepszym

stanie i że wszelkie „jęki” nie

mają właściwie żadnej racji — to

już chyba szczyt czelności.

 
 

DZIENNIE MILESSKI

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej.
W związku z wyborami Pre-

zydenta Rzplitej, które muszą od-
być się przed końcem maja r p.
utrzymuje się przekonanie, że do
tej pory sanacja nie będzie usiło-
wała przeprowadzić zmian kon-
stytucji. Wybory odbędą się więc
na podstawie konstytucji obecnej.

O kandydatach jeszcze się naogół
nie mówi, lużne tylko przypuszcze
nia wysuwają te 4 osobistości, któ-
re odgrywają teraz decydującą ro-
lę w obozie sanacyjnym, a więc
pp. Prystora, Świtalskiego, Becka
i Sławka.

sensacyjne oświadczenie posła Sławka.
W numerze 345 „Kurj. Lwow-

skiego“ z dn. 12 b. m. czytamy:
„Z Krakowa donoszą: Niedawno

odbyła się pouine zebranie działa-
czy sanacyjnych w Rzeszowie, na
którem, jak się dowiadujemy, płk.
Sławek wysunął na czoło zagad-
nień mniejszościowych i wogóle
polityki na kresach wschodnich
kwestję ruską,

„Nlęska sanacji
Odbyły się wybory do sejmi-

ków powiatowych w powiatach
mogileńskim, kościańskim i kę-
pińskim.

Wi pow. kościańskim sanacja
skupiła 8 procent oddanych gło-
sów, uzyskując zaledwie 4 man-
daty. Stronnictwa opozycyjne
zdobyły 90 proc. głosów.

pow. mogileńskim, gdzie w
6 okręgach listy narodowe unie-
ważniono, obóz narodowy zdobył

Oświadczył on przytem, że
rząd dotrzyma przyrzeczenia p.
min. Pierackiego, aby urzędy niż-
sze w Małopolsce Wschodniej by-
ły obsadzone osobami narodowości
ruskiej.
Wiadomość ta wywołała w całej

Wschodniej Małopolsce zrozumia-
łe poruszenie.

w Wielkopolsce.
18 mandatów. W, 3 okręgach,
gdzie nie unieważniono list opo-
zycyjnych, sanacja na 16 manda-
tów, zdobyła zaledwie 1.
W pow. kępińskim zdawna u-

$runtowaną 'na wsi przewagę za-
trzymały „Piast* i N. P. R. Od
pewnego jednak czasu zaznacza
się i w tych także stronach, jak
i w całej Wielkopolsce, duży
wzrost wpływów obozu narodo-
wego.

SAT AZIWĘDRORZTNBA ZAB|TAAUKATKOWZADRE ORC EKVIASTATE

( p. Jadwiga Komamicka.*  *Chrakieystycny dokument
Wspomnienie.

W dniu 10 b, m. minął rok od
chwili, w której w Warszawie о-
deszła w zaświaty ś. p. Jadwiga
Komarnicka, rodzona siostra Wa-
cława Komarnickiego, profesora i
posła, oraz zajmującego poważne
stanowisko w służbie dyplomatycz
nej Tytusa. Odeszła w drogę wie-
czną w kwiecie wieku i młodości,
pełna sił i życia.

Była nauczycielką szkoły po-
wszechnej, ale niejeden nauczyciel
szkół średnich mógł jej pozazdro-
ścić wiedzy i wiadomości. Mimo
młodych, wczesnych lat osiągnęła
wysokie, gruntowne, zupełnie po-
ważne wykształcenie. Już sama
rozmowa z nią była nieraz poncza-
jącą, a zawsze sprawiała wrażenie
pełne głębokiej intelektualnej tre-
SCI. i

Jednocześnie umysł ten, mimo
lat wczesnej młodości, niezwykle)
bogaty w myśl poważną i rozumną,

: „Robotnik“ oglasza następują-
je pismo inspektora szkolnego na
omorzu, pomijając jedynie ze

zrozumiałych względów nazwę
miejscowości, oraz nazwisko:
dnia 19 listopada 1932 r.

Inspektor Szkolny w...
L. 3681/32.

Do
Pana Kierownika Szkoły Powszechnej

w miejscu.

Doszła do Inspektoratu skarga, że
żaden z nauczycieli nie należy do
Związku Strzeleckiego, który tak ma-

ło doznaje poparcia ze strony miej-
scowego obywatelstwa. Zechce Pan

wpłynąć na nauczycieli, aby zapisali
się do Związku Strzeleckiego; w szcze
gólności chodzi to o oficerów re-
zerwy.

Inspektor Szkolny (podpis).

Zabawne w swej naiwnej szcze-
rości jest przyznanie, że organi-
zacje sanacyjne „tak mało dozna-
ją poparcia ze strony miejscowe-
;go obywatelstwa”.

owiany był wdziękiem Šakio RADA NACZELNA S. M. P.
go piękna. Dusza,jej była prawdzi-
wą żywą syntezą wszystkich zalet
ludzkich i kobiecych; była zespo-
łem rozumnej myśli, pięknego du-
chowego polotu i szlachetnego czy-
nu. W tej skromnej dziedzinie, w
której przyszło jej działać, praca
jej była prawdziwie patrjotyczną,
twórczą i owocną. W epoce, któ-
rą przeżywać musimy, w epoce
moralnych zboczeń i umysłowych
krzywizn strata Jadwigi Komar-
nickiej jest ciężką, bolesną stratą,
nietylko dla rodziny, ale dla całej
naszej Ojczyzny. W' pamięci tych,
którzy ją znali, żyć będzie ona na
zawsze.

Alfons Parczewski.

W. dniach od 13 do 16 grudnia
obradować będzie w Poznaniu Ra-
da Naczelna SMP. Na zjazd ten
zjeżdżają przedstawiciele wszyst-
kich 29-ciu Związków Młodzieży
Polskiej z całej Rzeczypospolitej,
zrzeszających 223.611 czyli bliska
ćwierć miljona członków.

KURATORZY SZKOLNI.
"Ministerstwo Wyznań Religij-

nych i Oświecenia Publicznego
wydało przepisy rozszerzające
kompetencje kuratorów szkolnych
okręgów naukowych. Kuratorom
podlegać będzie prywatne szkol-
nictwo powszechne i przedszkola.

Aibo 2 miljony zł.—albo 2.600 robotników
na bruku.

W bieżącym tygodniu wyjeżdża
z Łodzi do Warszawy delegacja
Zakładów  Schlósserowskiej Ma-
nułaktury z dyr. Eborowiczem na
czele, która zabiegać będzie o u-
zyskanie kredytów rządowych. Za
kłady  Schlósserowskie stanęły
przed koniecznością unierucho-
mienia wszystkich swych fabryk z

dn. 1 stycznia 1933 r., co spowodo-
wałoby redukcję 2.600 robotni-
ków. Zakłady zdecydowały pod-
jąć starania o uzyskanie pożyczki
м B. G. K. w wysokości 2 miljo-
nów złotych, zahipotekowanych
na pierwszem miejscu. Według
wykazu bilansów, wartość Zakła-
dów wynosi przeszło 18 milj. zł.

A więc jest morderca, czy nie?
Dochodzenia prokuratorskie w

sprawie zabójstwa studenta ś. p.

Grodkowskiego prowadzone są

w dalszym ciągu i znajdują się na
ukończeniu.

Przed kilku dniami pojawiła się

pogłoska, jakoby oprócz areszto-
wanych 4 uczestników zbrodni
przy ul, Szajnochy, miał istnieć

piąty uczestnik zbrodni, przyczem

nawet podawano, że jest on wła-

Echa zajść.
Komisja dyscyplinarna Uniw.

Warsz. w związku z ekscesami
antyżydowskiemi  wydaliła na
przeciąg 2 lat studenta I roku

prawa J. A. Woźniaka i na prze-
ciąg 6 miesięcy studenta IV roku

prawa A. Mąszewskiego. Wczo-

raj rozpoczęła pracę komisja dys-

cyplinarna Politechniki Warszaw-

skiej, która ma rozpatrzyć 30

spraw studentów i wydać wyroki
w przyszłym tygodniu.

twalnianie aademików.
Dochodzenia prokuratorskie w

sprawie aresztowanych studentów
w związku z zaburzeniami we

Lwowie prowadzone były w pią-
tek przez wiceprokuratora Kra-
jewskiego bez przerwy.

W. piątek przed południem
wypuszczeni zostali na wolność

dalsi trzej akademicy: Zbigniew

Pelczarski, Zbigniew Lang i Zbi-
gniew Janczarski. Według wszel-

kiego prawdopodobieństwa, w so-

botę wszyscy aresztowani będą
już na wolności.

ściwym sprawcą zabójstwa,
Jak się Agencja „Wschód* do-

wiaduje ze strony dobrze poinior-
mowanej pogłoski te są całkowicie
nieprawdziwe. Dotychczasowe do-
chodzenia stwierdziły ponad wszel
ką wątpliwość, że uczestników
zbrodni przy ui. Szajnochy było 4
i zostali oni aresztowani. Są to:
Katz, Keller, Schmer i Tune.

Rozwój Związku Młodych
Narodowtów.

Delegaci zarządów powiato-
wych Związku Młodych Narodow
ców z województwa poznańskie-

go na zebraniu dn. 4 bm. wybrali
zarząd wojewódzki Z. M. N. w

skład którego weszli: poseł Zbig-

niew Dembiński — prezes, red.
Stefan Wyrzykowski — wicepre-

Marja Jaroszewska — kie-zes,
Romanrowniczka sekcji kobiet,

Mędleński — sekretarz.

Równocześnie z różnych stron
Wielkopolski donoszą nam o for-

mowaniu się coraz nowych od-
działów Zw. Młodych Narodow-
ców.

SZKICE I OBRAZKI,
BIAŁE ASFALTY.

Chociaż to zimno bywa zazwyczaj
wtedy, gdy śniegi na ziemię opadną,
człowiek raduje się wielce, bo Wilno
jakoś możliwiej wygląda.

Wyboisty bruk pokrywają białe
asłalty, gzymsy, szkarpy i płoty wyglą-
dają odmłodzone...

Wesoło się jakoś robi na duszy.

"Moralnie i brukowo wygląda Wilno
lepiej. ;

— Alež bruki u was wspaniale! po-
wiada kolega mój z Warszawy, który
zimą do Wilna zawitał,

Rz O... tak odpowiadam, gdyż wiem
że odwilży prędko nie będzie i że War-
szawianin nie jest jasnowidzem, by śle-
piami przedrzeć metrową skorupę lodu i
zobaczyć piekielne wyboje.

Tak czy inaczej Bajka Zima robiła
w dwa dni to, czego magistrat w lat
dwieście nie zdecydował się zrobić.

Jezdnia jest pierwsza klasa, w chod-
nikach dziury połatane, w parkach po-
rządek i czystość,

Ale w naturze ludzkiej leży dziwna
przekora. Wszystko to, co mądra Na-
tura zdziałała pastanawiają spartolić.

I tak kobiety malują sobie usta cy-
nobrem, mężczyźni watują sobie w ubra-
niach zapadłe piersi, psom obcina się
ogony, a wekslom ogony protestów
przylepiają...

To samo robi się i ze śniegiem.

Spadł śnieżek i podreparował repu-
tację magistratu, a magistrat na gwalt
śnieg zgarnia i każe budować, na i tak

wąskich uliczkach barykady z gór
śnieżnych.

Na jezdni powstają wtedy wyboje,

na których potykają się konie, a chod-
nikami przejść niepodobna...

Co komu ten biały śnieg przeszka-
dza? W Paryżu, Berlinie, Londynie, gdzie
jezdnia jest równiutka jak stół, śnieg
może wytworzyć wyboje, ale w Wilnie,
gdzie jezdnia, przypomina modelgór
Alpejskich, śnieg jest białym  dobro-
czyńcą.

Nie mówię już o tem, że na śniegu
zarabia i „Arbon* któremu resory na
równej drodze nie pękają, na czysto za-
rabiają biedne szkapy dorožkarskie,
którym daleko lepiej jest ciągnąć małe
saneczki, nie mówię już o tem, że Wil-
nu, niecó podstarzałej dzieweczce, z nad
Wilji (coś w rodzaju Pojaty) bardziej do
twarzy jest w białym gieźle i jakoś czy-
ściej wygląda.

M. Junosza.

Й МЕН 1
WILNO, MICKIEWICZA 19.—Tel. 1-46.

Sprzedaż

GÓRNO-WĘGLA stąskieso
Aoncernu GIEŚCHE $p. Akt.

Dostawa natychmiastowa w szczelnie
zaplombowanych wagonach.

Żydowskie pretensje
Prócz interpelacji Stronnictwa

Narodowego w sprawie zajść
lwowskich wpłynęła do laski mar-
szałkowskiej także interpelacja
koła żydowskiego.

Podajemy z niej parę charak-
terystycznych wyjątków.

„Osobno należy omówić sprawę
RH „skupień na pogrzebie we

wtorek i wiecó Uni ie i Po-
litechnice w sodų, Ai

Reprezentanci ludności żydowskiej
— wskazując kilkakrotnie wojewodzie
na niedostatecznošė wydanych zarzą-
dzeń, na bierne a nieraz wrogie zacho-
wanie się policji, na brak wszelkiej o-
chrony „ludności żydowskiej, podnosili
takżewielkie niebezpieczeństwo, jakie
wywołać może demonstracyjny pogrzeb
i wiece akademickie. Wojewoda tych
uwag nie uwzględnił.
„W pogrzebie brało udział wedle re-

lacji „Kurjera Lwowskiego”, 40.000 osób,
wedle relacji urzędowej 15.000 osób.

Brało udział grono profesorów wyż-
szych uczelni z senatami i rektorami na
czele, kroczyli nawet powstańcy z 63
roku, podtrzymywani przez korporan-
tów”,

A zatem „reprezentanci lud-
ności żydowskiej" domagali się,
ni mniej, ni więcej, tylko wyda-
nia zakazu uczestniczenia pol-
skiej ludności katolickiej w po-
grzebie śp. Grotkowskiego!
A oto jeszcze jeden wyjątek:
„„We wtorek około godz. 14-ej w

związku z prowokacją stud. Zamorskie-
go, starosta grodzki oświadczył posłowi
Rosmarinowi, że bojówka żydowska za-
mordowała jednego studenta polskiego,
a jednego ciężko zraniła, mimo że de
facto nikt nie został zabity. a Zamorski
sam zranił się wskutek eksplozji prze-
chowywanej u siebie puszki z prochem”.

Ustęp powyższy zawiera obok
przytoczonego stwierdzenia sta-
rosty grodzkiego niebywałe o-
świadczenie posłów żydowskich,
że „de facto nikt nie został zabi-
ty. Bez komentarzy!

W związku z pożarem boiska
„Hasmonei* wniosek Koła Żyd.
domaga się:

„Państwo i gmina, jak to się
przed,2-ma laty po zniszczeniu
„Czarnych”, muszą współdziałać”,

W konkluzji Koło Żydowskie
domaga się od rządu wszechstron-
nego zbadania wypadków lwow-
skich, ukarania winnych i „gwa-
rancji bezpieczeństwa życia lud-
ności żydowskiej”.

stało
boiska
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JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Po chmurnym lub mglistym
ranku w dzień dość pogodnie.
Lekki spadek temperatury, zwła-
szcza w Wileńskiem. Słabe wiatry
z kierunków północnych.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
Nabożeństwo żałobne.

We czwarek dnia 15 grudnia, ja-
ko w dzień Patrona Ś. | p. Wa-
lerji | Łazarówny, b. dyrektorki
Gimnazjum Żeńskiego im. ks. A.
J. Czartoryskiego, odbędzie slę w
kościele Serca Jezusowego na-
boźeństwo żałobne o godz. 7 m.
30 za spokój iej duszy.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Jeszcze jedna posada

dla sanatora. Ostatnio w łonie
władz miejskich powstał projekt
wydzierżawienia wszystkich ryn=
ków miejskich jednemu przedsię-
biorcy.

Zadaniem dzierżawcy byłoby
utrzymywanie personełu* rynko-
wego t. j. dozorców, kontrolerów
it. d., ściąganie opłat rynkowych
od przybywających na rynek wie-
śniaków i przekupniów.

Jak krążą pogłoski generalnym
dzierżcwcą rynków wileńskich ma
zostaś znany działacz sanacyjny
na terenie sanacyjnych związków
zawodowych, inż. Merson
— Regulacja „ulicy Wiłko-

mierskiej. Wydzlał techniczny
Magistratu zamierza na wiosnę
roku przyszłego przystąpic do
rozszerzenia i uregulowania ul.
Wiłomierskiej i sąsiednich. W
tym celu Magistrat projektuje za-
kupić przyległą ziemię prywatną
o powierzchni 14595 metrów kwa-
dratowych.

Z MIASTA.
— Klikadziesiąt rodzin wy-

eksmitowano w listopadzie. W
ciągu listopada wyeksmitowano w

Wilnie kilkanaście rodzin. Były

to przeważnie eksmisje za nie-

płacenie komornego, w tem jed-

nak kilka z domów  zagrożo-

nych.
Wyeksmitowanym przyszedł z

pomocą wydział opieki społecz-
nej Magistratu, opłacając komor-

— пе za rodziny wyeksmitowane z

racji ubóstwa.
* SĄDY.

— Zmiany stroju w sądow-

 nictwie. 2 dniem 1 stycznia
1933 r. nastąpić mają zmiany

stroju urzędowego sędziów, pro-

kuratorów i adwokatów. Sędzio-

wie miast dotychczasewych zielo-
nych wypustek w togach mieć

będą wypustki fioletowe, preku-
ratorzy togi bez wypustek z ża-
bocikami czerwonemi, adwokaci

wupustki czarne bez żabocików.

Obrońcy występują bez togi. Za-
równo prokuratorzy jak i adwo-

kaci przemawiać będą przed Są-
dem w beretach na głowie.

: SPRAWY PODATKOWE.
— I ten podatek zawiódł.

Wyniki ściągania przez Magistrat

podatku wojskowego za lata 1930

i 1931 są b. niepomyślne, gdyż
suma jaka z tytułu tego pedatku

wpłynęła do kas miejskich jest

prawie dziesięciokrótnie mniejszą

od sumy preliminowanej.

W najbliższym czasie nieopła-

cone nakazy płatnicze będą skie-

rowane do wład skarbowych. co

pociągnie za sobą znaczne kosz-

ty postępowania egzekucyjnego.

— Wymiar podatków przez
magistrat. Wydział podatkowy

Magistratu kończy już prace zwią-

zane z wymiaram na rok 1933

podatku od lokali i od
niezabudowanych.

Do 15 stycznia nakazy płatni-

cze łącznie z wykazami lokatorów

poszczególnych domów mają być

doręczone administratorom do-

mów.
SPRAWY ROLNE.

Ważne dla płatników

daniny lasowej. W Dzienniku
Ustaw R. R. z dn.7XIl r. b.

Ne. 108 umieszczone rozporzą-

dzenie Ministra Skarbu co do ulg

w spłacie zaległości z tytułu da-

niny iasowej, a mianowicie: pła-

tnikom, którzy uskuteczniają o-

łaty dobrowolnie w okresie do

dnia 31 grudnia 1932 r., przy-

znaje się bonifikaty w sumie tych

zaległości w wysokości 50 proc.
opłaconej sumy; równncześnie

nie będą pobierane odsetki i

zwłoki od opłaconych w tym o-

kresie sum.
Przykład: płatnik zalega w u-

iszcženiu seek z" 1 62'01!.

rzypadających odsetek; wpłaca

c31-XI11000 zł. i całą zale-

głość ma uregulowaną, korzysta-

jąs z bonifikaty 1120 zł.

— Zebranie Rady Wydziału
Organizacji Gospodarstw, od-

będzie się w dniu 19 b. m. o

godz. 9-ej w lokalu Towarzystwa
(Wilno, ul. Mickiewicza 28 m. 1),

— Zebranie Rady Wydziału
Ogrodniczego odbędzie się w

dhiu 19 b. m. o godz. 5'ej w lo-

kalu Towarzystwa przy ul. Mickie-
wicza 28 m. 1.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Walne doroczne zgroma-

dzenie handlarzy trzodą chle-
wną. Onegdaj w lokalu Centrali

Chrześcijańskich Związków Zawo-
dowych przy ul. Metropolitalnej 1

odbyło się doroczne walne zgro-

madzenie członków Chrześcijań-

skiego Związku Handlarzy Trzo-

dą chlewną.
Przewodniczył

placów

obradom naj-

starszy wiekiem członek związku
p. Dziergacz.

Po zatwierdzeniu sprawozdań:
z działalności i kasowego wybra-
no nowy zarząd związku na rok
1933 w składzie: pp. Franciszka
Karczewskiego, Antoniego Grzy-
bowskiego, Feliksa Krupowicza,
Jane Pierożka, Mikołaja Szajko,
Majewskiego i Znamierowskiego.
W skład Komisji Rewizyjnej

weszli: pp. Nestorowicz, Jeropie-
jew i Kuźma.
W końcu omawiano sprawy

organizacyjne, przyczem posta-
nowiono karać wszystkich człon-
ków zarządu, którzy nie przyby-
wają na zebrania. Również po-
stanowiono karać grzywną Ko-

misję Rewizyjną za nieprzepro-
wadzanie rewizyj.
— Nowy Zarząd Związku

Mechanikow, Ślusarzy | Pala-
czy. Wybrany na ostatniem wal-
nem zebraniu nowy Zarząd Chrze-
ścijańskiego Związkn Zawodowe-
go Mechaników, Slusarzy i Pela-
czy ukonstytuował się następu-
jąco: prezes — Milewski Zenon,
wiceprezes—Józef Lewandowski,
sekretarz Stefan Moczulski, skarb-
nik — Władysław Wierzenkiewicz,
członkowie zarządu: Bronisław
Żukowski, Michał Cyranowski i
Hipolit Subotowicz.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Jutrzejsza Środa Literac-

ka, która odbędzie się w Związku
Literatów Polskich (Ostrobram-
ska 9) poświęcona będzie twór-
czości współczesnej powieściopi-
sarki polskiej Marji Dąbrowskiej.
Prelekcję o jej najnowszym cyklu
powieściowym „Noca i dnie” wy-
głosi Karol Wiktor Zawodziński.
— Pesiedzenie Pol. T-wa

Pedjatrycznego odbędzie się

dnia 14 b. m. o godzinie 8-ej w
sali szpitala Sawicz f (Bakszta 2).
Na porządku dziennym Dr.
|52ога: Zasady odżywiania dzieci

ze szczególnem uwzględnieniem
wieku starszego. Dr. J. Zienkie-
wicz: Badania nad zawartością
choiesteryny w surowicy krwi u
dzieci.

— Zebranie miesięczne
Związku Pań Domu odbędzie
się we czwartek o godz. 5tej w

sali Tow. Kredytowego przy ul.
Jagiellońskiej Nr. 14.

ZEBRANIA i ODCZYTY.
Zastosowanie psycho-

techniki w rzemiośle. Resursa
Rzemieślnicza w Wilnie zaprasza
wszystkich rzemieślników i sym-
patyków rzemiosła na odczyt p.
t. „Zastosowanie psychotechniki
w rzemiośle", który w daiu 14 ym
b. m. o godz. 8-ej wygłosi p. wi-
zytator Mieczysław Matuszkiewicz.
Wstęp bezpłatny.
— „Pieniądz | obleg pie-

niężny*. W dniu dzisiejszym w
Sali Sniadeckich U S. B. ogodz.
19 dr. Młchał Król wygłosi od-
czyt p. t. „Pieniądz i obieg pie-
niężny”.

Jest te jeden z pierwszych
odczytów zorganizowanych przez
Wileńską Dyrekcję Poczt i Tele-
grafów-ilustrujące Polskie Przed-
siębiorstwo Pocztę i Telegraf:
— Posiedzenie Oddziału

Polsk. Tow. Histor. I Wydziału
ill Tow. Przyjaciół Nauk odbę-
dzie się w dniu 14 grudnia (śro-
da) r. b. o godz. 7 wiecz. w lo-
kalu Tow. Przyjaciół Nauk (Le-
lewela 8). Na porządku dziennym
referat Pana Dr. Kazimierza Za-
krzewskiego p. t. Pierwszy okres
wojen domowych w Republice
rzymskiej. Goście mile widziani.

SPRAWY PRASOWE
— Echa artykułu o dosta-

wach wejskowych. W związku
z artykułem p. t. „Istota konflik-
tu o dostawy dla wojska” w
Nr. 312 „Dziennika Wileńskiego”

jesteśmy proszeni o stwierdzenie
jż wśród dostawców wojskowych
obok żydów są także dostawcy
chrześcijanie, a mianowicie p. p.
Mikołaj Mańkowski i Krywiński.

SPRAWY AKADEMICKIE
— Zarząd | Komisja Rewi-

zyjna Akademickiego Keła Ło-

dzian w Wilnie na Walnem Ze-
braniu dnia 4 XII b. r. ukonstytuo-
wały się następująco:

Prezes — kol. Lewandowski
Henryk; v.-prezes — kol. Richter
Adolf; sekretarz — kol. Bedna-
rek Feliks; skarbnik — kol. Wa-

gner Zbigniew;  bibljotekarz —

kol. Sławiński Jan. Komisja Re-

wizyjna: przewodniczący —kol.

Wągrowski Wacław, członkowie—

kol. kol. m Mirosław i
Gloksin Witold.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Wojewódzki Komitet do

Spraw Bezrobocia w Wilnie skła-

da tą drogą najserdeczniejsze po-
dziękowanie wszystkim organiza-

cjom kobiecym i męskim,wojsku

oraz osobom prywatnym i łaska-

wym ofiarodawcom, którzy dara-

mi swemi, bądź też wydatną

współpracą przyczynili się dó o*

siągnięcia pomyślnych rezultatów
w akcji zbiórkowej odzieży na
rzecz bezrobotnych, która miała
miejsce w dniach od 4 do 8 gru-
dnia r. b.

—

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego”.

Wileńskie Koło Związku Księgarzy

Polskich — 27 zł. — jako pozostałość ze

zbiórki na wieniec na = nieodżałowa-

nej ś. p. prezesa Koła Henryka Krygiera,

składa na „chleb dla głodnych”,

DZIENNIK

Podatek od szyldów,
W numerze 106 „Dziennika

Ustaw“ opublikowane zostało roz-
porządzenie, regulujące między
innemi kwestję opodatkowania
szyldów, anonsów, ogłoszeń etc.
Artykuł 17 tego rozporządzenia

przewiduje, co następuje:
Gminom miejskim wolno po-

bierać podatek od napisów firmo-
wych i ogłoszeń, bądź umieszczo-
nych na budynkach, słupach,
kioskach, lub w podobnych miej-
scach, bądź rozlepianych, roznoszo
nych na budynkach, słupach,
szechnianych w podobny sposób,
oraz podatek od ogłoszeń, powiela
nych drukiem, mechanicznie lub w
podobny sposób.

Gminom wiejskim wolno po-
bierać podatek od plakatów i szyl-
dów, oraz podatek od anonsów

BICER ZE 1

anonsów i ogłoszeń,
poza obszarem gmin miejskich.

Od podatku są zwolnione ogło-
szenia zamieszczane w  czaso-
pismach, wychodzących nie rza-
dziej aniżeli w miesięcznych odstę-
pach czasu, ogłoszenia urzędowe,
ogłoszenia wyborcze do reprezen-
tacyj publicznych, ogłoszenia o
odczytach i zgromadzeniach pu-
blicznych, oraz ogłoszenia osób,
poszukujących pracy.

Bliższy sposób pobierania po-
datku od plakatów, szyldów i po-
datku od anonsów określi wzoro-
wy statut podatkowy, który ogłosi
min. Spraw Wewn. w porozumie-
niu z ministrem Skarbu w rozpo-
rządzeniu wykonawczem.

Rozporządzenie to wywołało
wielkie poruszenie w sferach prze-
mysłowych i handlowych.

Obniżenie podatków, czy cen kartelowych?
W najbliższym numerze „Pol-

ski Gospodarczej" ma się ukazać,
jak podaje prasa sanacyjna arty-
kuł podsekretarza stanu w mini-
sterstwie skarbu p. Stefana Sta-
rzyńskiego p. t.: „Program gospo-
darczy, czy program zniżenia po-
datków*, co ma być odpowiedzią
na przemówienie, wygłoszone w

Warszawskiej Izbie Przemysłowo-
Handlowej przez dyr. „Lewiata-
na” p. Wierzbickiego,

P. Starzyński, polemizując z p.
Wierzbickim twierdzi, że jeśli
chodzi o wszechstronność progra-
mów gospodarczych, to na pierw-
szem miejscu powinienby się zna-
leźć program, realizowany od lat
kilku przez rząd, na drugiem pro-
gram byłego ministra Klarnera, a
na trzeciem dopiero p. Wierzbic-
kiego. P. Wierzbicki, jak wiadomo
postawił na pierwszem miejscu
sprawę zniżenia podatków, a po-
minął zupełnie obniżkę cen karte-
lowych. P. Starzyński zajmuje
wprost przeciwne stanowisko, do-
wodząc, że Skarb Państwa nie mo-
że zgodzić się na proponowaną
przez p. Wierzbickiego ogólną
zniżkę podatków 0 10 procent,
śdyż po pierwsze państwo straci-
łoby część zaległości podatkowych
które, zdaniem p. Starzyńskiego
mogą być ściągnięte bez straty dla
życia gospodarczego (!), a po dru-
gie straciłoby 10 procent podat-
ków bieżących.

P. Starzyński przyznaje, że
atakowanie jego polityki skarbo-
wej jest o wiele łatwiejsze, niż
obrona, tembardziej, że „obrona

zajętych pozycyj jest niemożliwa,
bo sprzeczna z biegiem życia”,

Dalej wiceminister Starzyński
broni się przed zarzutem nadmier-
nego fiskalizmu, twierdząc, że co
do zaległości podatkowych, to nie
są one wynikiem nadmiernych wy-
miarów, lecz raczej liczebnej nie-
dostateczności aparatu skarbowe-
śo, niedostatecznego jego wyro-
bienia i przygotowania związane-
go ze zbyt lichem wynagrodze-
niem. W] konkluzji autor stwierdza
że główny ciężar kryzysu spoczy-
wa na barkach rolnictwa i że naj-
mniej dotąd ucierpiały skartelizo-
wane działy przemysłu, które trzy
mając się mocno sztywnych, wyso-
kich, a często nawet wzrastających
cen, okopały się na swych pozy-
cjach. Czując niemożność utrzy-
mania się na tych pozycjach, bro-
nią się one atakiem na świadcze-
nia na rzecz Państwa. Gdyby ten
atak mógł się udać, groziloby to,
zdaniem p. Starzyńskiego, podsta-
wom Państwa.

Jak widać, papierowa walka
pomiędzy zwolennikami obniżenia
świadczeń (bez zniżki cen) i pro-
pagatorami obniżki cen kartelo-
wych (bez obniżki świadczeń) w
obozie sanacyjnym trwa. Papiero-
wa walka — papierowy wynik. A
tymczasem społeczeństwo, które
nadal ugina się pod ciężarem wy-
sokich podatków i cen pragnęłoby
przynajmniej dowiedzieć się od p.
Starzyńskiego, jaki to jest ten
„wszechstronny' program gospo-
darczy „realizowany od kilku lat
przez rząd?”

Teatr i muzyka.
— Dzisiejsza premjera na Pohulance

wywołała nadzwyczajne zainteresowanie
dzięki swojej sensacyjności i interesują-
cemu podłożu historycznemu.

Udział biorą w rolach głównych naj-
wybitniejsze siły dramatu, w otoczeniu
całego zespołu artystycznego, Instytutu
dramatycznego i dużego zastępu staty-
stów. Ciekawą inscenizację stworzyli: dyr.
Szpakiewicz i W. Pawłowski, dając nie-

mal filmowe ramy tej niecodziennej .ca-

łości, jaką jest „Sprawa Dreytusa“
Sztuka grana będzie po raz drugi i

trzeci we środę 14 i czwartek 15 grudnia
o godz. 8 wiecz.

— „Dzielny wojak Szwejk” przyje-
dzie na 3 dni do Wilna ze znakomitymi
artystami pp. L. Czarnowskim i L. Wyr-
wiczem na czele. „Dzielny wojak Szwejk*
$rany będzie w Teatrze na Pohulance dn.
16 i 17 grudnia o godz. 8 wiecz., 18 gru-
dnia o godz. 4-ej pop. i o 8 wiecz.
— Śtały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich Z.A.S.P. w Wilnie przygoto-
wuje się do trzeciego artystycznego
tournee po Wileńszczyźnie. Wyjazd na-
stąpi już w pierwszych dniach stycznia
ze znakomitą sztuką Gabrjeli Zapolskiej
„Panna Maliczewska”, Bliższe szczegóły
niebawem.
— Teatr muzyczny Dziś

tani wtorek!
Dziś odbędzie się pierwsze przedsta-

wienie propagandowe, na którem wysta-
wiona będzie melodyjna operetka Stolza
„Szaleństwa Coletty', z p. Gabrjelli w

roli tyt. Ceny propagandowe! ,

„Fiołek z Montmartre". Jutro grana
będzie w dalszym ciągu przepiękna ope-
retka Kalmana „Fiołek z Montmartre".
W przygotowaniu „Łady Chic*.
— Koncert oratoryjny chėru „Echo“.

„Lutnia“.

* Dnia 14 b. m. odbędzie się w sali Śnia-
deckich U. S$. B. koncert oratoryjny
chóru „Echo“, urządzony staraniem
akademickich stowarzyszeń katolickich
(P. A. K. S.). Zespėl špiewaczy „Echo“,

kierowany przez prof. WI Kalinowskie-
go, wykona dwa oratorja: Wiltbergera
„Święta Cecylja'” i Dworzaka „Stabat
Mater“. Jako soliści udział biorą: p.
Hendrichówna, p. Miłkowska, p. prof.
Ludwig i p. Artimienko. — . Boczątek
o godz. 6-ej.

——

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 13 grudnia,

11.40. Przegl. prasy, Kom. meteor.
Czas. 12.10: Muzyka ż płyt. 13.20: Kom.
meteor. 14.40: Progr. dzienny 14.45: We-
sołe piosenki (płyty). 15.15: Giełda rolni-
cza, 15.25: Kom, Wil. Aeroklubu. 15.35:
„O Marji Konopnickiej" pogad. 15.50: Kon
cert dla młodzieży (płyty). 16.25: „Pań-
stwowa Rada Oświecenia Publicznego"—
odczyt. 16.40: „Postęp techniki a rozwój
stosunków gospodarczych świata” odczyt.
17.00: Koncert, 18.00: Przemówienie dyr.
St. Łopatto. 18.10: Muzyka lekka. 18.40:
Odcinek powieściowy. 19.00: „Nowe kie-
runki w litewskiej literaturze”. 19.15: „Ze
świata radjowego”, 19.30: „Dynastja Cou-
perin'ów* — felj. 19.45: Pras. dz. radį.
20.00: Muzyka żydowska. 21.10: Wiad.
sportowe. 21.20: Recital skrzypcowy.
22.00: Audycja literacka: „Niespodzianka”
22.45: Muzyka tan. 22.55: Kom. meteor.
23.00: Muzyka taneczna.

Środa, dnia 14 grudnia.
11.40: Przegl. prasy. Kom. meteor.

Czas. 12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom.
meteor. 14.45: Utwory Rossiniego (pły-
ty). 15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Kom. *
Zw. Młodz. Polsk. 15.35: Audycja dla
dzieci. 16.00: Recital Leopolda Godow-
skiego (płyty). 16.40: „Emigracja po-
styczniowa” — odczyt. 17.00: Koncert
skrzypcowy „Militarny* Karola Lipiń-
skiego. _ 17.40: „Racjonalizacja  prze-
mysłu a. zatrudnienie kobiet — odczyt.
18.00: Muzyka lekka. 18.40: Odcinek
powieściowy. 19.00: Przegląd litewski.
19.15: „Starożytny Olimp w świetle

Wielki brak ubrań i obuwia
daje się odczuwać w szeregach
biednych Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego A Paulo, to też
zwrącamy się z gorącą prośbą
do Sz. Społeczeństwa o składa-
nie takowych do biura św.
Wincentego — Młynowa 2, Bóg
zapłać zgóry tym, którzy nie
będą głusi na "nasze wołanie.

: ZARZĄD.

Piękna duża sala w śródmieścia |
wraz z 3 przyległemi mniejszemi
sałlkaml do wynajęcia w karnawale
‘па wieczory taneczne. — Warunki
przystępne. — Zamówienia przyjmuje

się od 11—3 I od 6—8.
Orzeszkowej 11, m. 1.

I Wejście z ulicy.  —gr.o

Ruch wydawniczy.
Myśl Narodowa. Ostatni zeszyt

„Myśli Narodowej' (Nr. 54) poświęca pa-
rę artykułów sprawie żydowskiej, mię-
dzy innemi wstępny pióra H. Rolickiego,
autora dzieła „Zmierzch Izraela", — Kil-
ka pozycji w tym zeszycie zajął Wy-
spiański, który święci swój renesans li-
teracki. Bardzo ciekawe uwagi poświę-
cił poecie St. Pieńkowski i Zygm. Wa-
silewski „Na widowni”. Obaj autorowie
piszą o „Weselu”. Świetny feljeton A.
Nowaczyńskiego i wiele artykułów spra-
wozdawczych uzupełnia ten piękny
zeszyt.

Otwarta właśnie prenumerata na r.
1933. Pismo, które wytrwałością i wy-
sokością poziomu wzięło rekord wśród
czasopism, cieszy się coraz większą po-
czytnością. Zawczasu należy je zama-
wiać.

|
Radość i Szczęście...

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

w Firmie

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

wiino, Mickiewicza Nt 7
Tel. 9—71.

   

  

    

  

 

  

  
  
    

 
ostatnich wykopalisk" — odczyt. 19,30:
„Norwid i Brzozowski — prekursoro-
wie” — felj. 20.00: Chór Eryana. 20.55;
Wiad. sportowe. 21.05: Koncert symfo-
niczny (płyty)+ 21.55: Na widnokręgu.
22.10: Pieśni w wyk. Zboińskiej-Rusz-
kowskiej. 22.55: Kom. meteor. 23,00:
Muzyka taneczna.

Z.ZA KOTAR STUDJO,
Feljeton T. Szeligowskiego.

O godz. 19.30 radjostacja wileńska
transmitować będzie na wszystkie stacje

interesujący feljeton prof. Tadeusza Sze-

ligowskiego p. t. „Dynastja Couperin'ėw".

Będzie to oryginalny przyczynek do tra-

dycji kultury muzycznej we współczesnej
Francji.

„Niespodzianka“ w radjo.
Radjosłuchacze, miłośnicy dobrej li-

teratury, doznają dzisiaj dużej satysfak-
cji artystycznej dzięki słuchowisku, któ-
re rozpocznie się o godz. 22 w studjo wi-
leńskiem. Jest to zradjofonizowany dra-
mat K. H. Roztworowskiego ENISGGO-
dzianka”, odznaczony w roku ubiegłym
państwową nagrodą literacką. Radjofoni-
zacji dokonał p, Tadeusz Byrski. Słucho-
wisko to nadane zostanie na całą Polskę.

Głodówka
Z POWODU BRAKU PRACY.
Marja Piasewiczówna (Biały

zaułek 6), była urzędniczka ban-
kowa, z powodu braku pracy
wstrzymuje się od przyjmowania
pokarmów. Głodówka trwa od
kilku dni i wczoraj wieczorem
Piasewiczówna zasłabła. Wezwa-
no lekarza, który udzielił jej po-
mocy. Chora pozostaje na opiece
rodziny, ojciec jej jest emerytem
kolejowym, pobory jego są bardzo
skromne.

3

POJUTRZE |
CIĄGNIENIE
2 KLASY

150,000 zł.
dla posiadacza lo-
su kiazypoprzednią Ił.

dla nowonabyw-10 1.

Kolektura Lo
terji Pafstw. «LICHTLOS»
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Samobójstwo bezrobotnego artysty.
Wczoraj wieczorem w jednym

z pokoi służącym za mieszkanie
sekretarza teatru, w teatrze Wiel-
kim na Pohulance odebrał sobie
życie przez powieszenie aktor
bez engagement, były artysta tej
sceny Józeł Moranowicz.

J. Moranowicz był swego cza-
su wybitnym śpiewakiem operet-
kowym w Warszawie. Utrata gło-
su z powodu nieuleczalnej i postę-

oszukańcze afery 'p.

pującej wciąż choroby serca była
powodem targnięcia się aktora na
życie. Nie miał nikogo z rodziny,
bowiem w ostatnim roku utracił
matkę i siostrę, ы

Przyczyną więc rozpaczliwego
kroku Moranowicza był zapewne
silny dozstrój nerwowy, wywołany
absolutną utratą nadziei możności
pracy w swoim zawodzie oraz
zupełnem osamotnieniem w życiu.

f. «Wołejszo, Bance-
rewicz i S-ka»

przed sądem apelacyjnym.

Głośna afera oszukańcza, któ-
ra i dziś jeszcze nie straciła na
aktualności, dotycząca podstępne-
go podjęcia z Komunalnej Kasy
Oszczędności m. Wilna pożyczki
w kwocie 5000 dolarów, rzekomo
na hipotekę nieruchomości Jana
Frąckiewicza. przy ul. Zarzecznej
Nr. 20, była wczoraj przedmio-
tem rozprawy przed sądem ape-
lacyjnym. >
W wyniku śledztwa, jako spraw-

cy tego oszustwa w sten oskar-
żenia,postawieni zostali: Romuald
Bancerewicz, Stanisiaw Wołejszo,
Jan Frąckiewicz, Józef Siemiesz
oraz małżonkowie Piotr i Anna
Rokiccy. )

Niezależnie od zarzucanego о-
szustwa, dokonanego na, szkodę
K. O. K., tymże Bancerewiczowi,
Wołejszy i Rekickim akt oskarże-
nia przypisuje dwukrotne podo-
bne przestępstwo, a więc oszu-
kańcze podjęcie pożyczek w kwo-
tach 500 i 1000 dolarów od p.
Józefa Bładyki na hipotekę wiej-
ską, należącą do p. Marji Rogiń-
skiej, właścicielki folwarku „Ło-
zówka”, której rolę grała Anna
Rokicka.

Sprawę tę w pierwszych dniach
września r. b. rozpoznawał sąd
okręgowy i w rezultacie uznał za
winnych i skazał na więzienie:
Stanislawa Wołejszę przez 5, Ro-
mualda Bancerewicza przez 4,
Józefa Siemiesza i Annę Rokicką
przez 2 lała a jej męża przez
pół roku.

Osk. Frąckiewicza sąd un'e-
winnił.

Wobec odwołania się skaza-
nych do wyższej instaneji sprawa
znalazła się przed sądem apela-
cyjnym.

Rozprawie przewodniczył p.

sędzia Suszczewicz przy udziale
p, p. sędziów Iljina i Matusewicza.

Na ławie podsądnych zasiedli
sprowadzeni z więzienia Bancere-
wicz i Wołejsz oraz odpowiadają-
cy z wolnej stopy Siemiesz.

Rokiccy nie stawili się do
sądu.

Wobec uchybień procedural-
nych sąd uznał, iż wyrok w sto-
sunku do A. Rokickiej uprawoš
mocnił slę i wyłączył ją ze
sprawy.

Po zreferowaniu całokształtu
sprawy, głos zabierali kolejno
oskarżeni, którzy, podobnie jak w
pierwszej instancji przekonywali
o swej niewinności, zrzucając od-

* powiedzialność na innych z pośród
oskarżonych, a nawet nie poszla-
kowanych w toczącej się sprawie.

Zkolei sąd wysłuchał orzecze-
nia biegłego kaligrafa p. Brze-
skiego, który stwierdził, iż za-
kwestjonowany podpis r. Frąckie-
wicza jest podrobiony ręką Ban-
cerewicza.

Oskarżyciel publiczny, wice-
prokurator Parczewski, prostując
samą kwalifikację czynów oskar-
żonych, domagał się zatwierdze-
nia wyroku pierwszej. instancji.

Przedstawiciele poszkodowanej
K. K. O. mec. Engiel i Rutkiewicz
wnosili o zasądzenie od ska-
zanych poniesionych strat.

Obrońcy podsądnych, a więc
mec. miec. Jasiński, Andrejew,
Czernichow i Miller w wyniku
obszernych wywodów, prosili sąd
bądż o uniewinnienie, bądź ła-
godne ukaranie ich klijentów.

Przewodniczący, zamykając
rozprawę, zapowiedział ogłoszenie
wyroku na godz. 2 pp. dnia dzi-
siejszego. Kos.

 

Zawodowe insynuatorstwo.
W wychodzącem w Wilnie parę

razy tygodniowo pisemku litew-
skiem  „Wilniaus Rytojus“ Nr. 97
ukazała się wzmianka, zatytuło-
wana: „Sprawa kryminalna w są-
dzie litewskim”, o treści następu-

jącej:
„Prasa litewska pisze szeroko o

sprawie kryminalnej toczącej się przed
sądem okręgowym w Kownie, w ostatnich
dniach listopada, w której byli obwinie-
ni: Morkus, Januszonis, Kemeklis i Ja-
sionis za zdefraudowanie znacznych sum
pieniędzy. Piąty oskrżony, mianowicie
pewien Surwiła uciekł do Polski. Podług
„Liet. Žinios“ Nr. 270: Z banku litewskie-
go Surwiła wyjął 12.750 lit. i tego w
książki nie wpisał. Surwiła badany o-
świadczył, że te pieniądze oddał Morku-
sowi.

Ma się rozumieć, że Morkus do tego
się nie przyznał.

Świadek Pranajtis w wymienionej
sprawie podkreśla, że: „Surwiła już od-
dawna „kręcił* i oszukiwał nawet rad-
nych (samorządu powiatowego). Podobnie
wyrażali się o Surwile i inni świadkowie.

Koniec sprawy żałosny. Wszyscy
czterej aferzyści zostali ukarani cię-
żkiem więzieniem i karami pieniężnymi
za defraudację sum samorządowych.

 

Od pewnego czasu, jak wiedzą nasi

czytelnicy, na łamach „DziennikaWileń-
skiego” często rozważa sprawy litewskie

„specjalista“ od Litwinow p. M. Surwillo

(tak się podpisuje). Ciekawem byłoby się

dowiedzieć, czy ten „specjalista“ nie

mógłby czegoś dodać do wyżej opisanej

sprawy”,
Mało interesująca wzmianka z

prasy kowieńskiej została przedru-

kowana przez ,„Wiln. Rytojus” dla-

tego tylko, że zachodziło podo-

bieństwo nazwisk w celu zrobienia

mi przykrości. Sposób w jaki ją

zaopatrzono w komentarz, wzmian

ka o mnie, oddzielona od treści

gwiazdką w sposób prowokacyjny

wskazuje na mnie jako ną uczestni

ka tej afery z bezczelnością, na

jaką mogą zdobyć się jedynieLi-

twini wileńscy, a szczególnie ci, z

pod znaku tego pisemka. Wyraž-

nie obelżywa insynuacja została

zredagowana w. sposób nie do-

puszczający — niestety — do szu-

kania rekompensaty na drodze są-

dowej.
Dlaczego ta sprawa tak spe-

cjalnie zainteresowała redakcję

„Wiln. Ryt.” jest zrozumiałe wo-

bec tego, że znając język litewski

i stosunki litewskie, od czasu do

czasu na łamach „Dz. Wil." umie-

szczam artykuły, oświetlające

stosunki w  Kowieńszczyźnie i

działalność Litwinów wileńskich.

Moje artykuły mocno nie przypa-
dały do smaku „działaczom* z
„Wiln. Ryt.“ bo nieraz wskazywa-
ły na nielojalność i wrogie usposo-
bienie społęczeństwa litewskiego
ku Polsce. „Wiiln. Ryt." nieraz %
mu dawał wyraz w wysoce niekul-
turalnych, poprostu nawet nie-
przyzwoitych wystąpieniach, zie-
jących nienawiścią, pisanych z
„pianą na ustach”. Nie reagowałem
na to, poprostu dlatego, że uważa-
łem za niestosowne tłumaczenie
się przed nimi. Zresztą byłoby to
zupełnie chybione, ze względu na
zamiłowanie tych osobników do
fałszu i oszczerstwa. Całą tę kam-
panję przeciw mojej osobie uwień-
czyła w końcu wyżej przytoczona
wzmianka, klasyczny wzór zawo-
dowego insynuatorstwa, którą już
trudno było przemilczeć, ponie-
waż nie przebierająca w środkach
redakcja „Wiln. Ryt.* poprostu
zarzuciła mi, że ukryłem się w
Polsce z obawy przed odpowie-
dzialnością za popełnioną defrau-
dację.

Przedewszystkiem  niniejszem
stwierdzam, że nigdy żadnym li-
tewskim urzędnikiem, ani pań-
stwowym ani samorządowym nie
byłem, nawet w wojsku litewskiem
nie służyłem, z Litwy przyjechałem
z wiadomością tamtejszych władz
za paszportem zagranicznym li-
tewskim.

Na zakończenie chciałbym
zwrócić uwagę red. „Wiln. Ryt.“,
że nazywam się Surwiłło, nie jak
usiłują mi narzucić w idjotycznej
manji przekręcania nazwisk Litwi-
ni: „Surwiła”. Jestem Polakiem i
nazwisko moje we wszystkich ję-
zykach pisze się jednakowo i do-
wodzi, że z wspomnianym w ..Liet.
Žinios“ aferzystą Surwilą nie mam
nic wspólnego.

M. Surwiłło.
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Z KRAJU.
Śmiertelna przejażdżka rzeką pijanych.

Tuż na skrzyżowaniu dróg
przed wsią Wasieliny śm. postaw-
skiej mieści się karczma, jedyna
radość męskiej ludności wsi
niedzielę po nabożeństwie, dwuch
sąsiadów Władysław Bohdanowicz
i Józef Ciuniel, wybrali się do
karczmy „na jednego”. Pierwszą
kolejkę postawił Bohdanowicz,
drugą Ciuniel i tak w zgodzie są-
siedzkiej, dzieląc się kolejkami
obaj sąsiedzi upili się do utraty
przytomności. Po opuszczeniu
karczmy zachciało się sąsiadom
zaczerpnąć świeżego powietrza.

Коза гогрги! brzuch i

Wstrząsającego -samobójstwa
dokonał mieszkaniec wsi Mary-
sięta gminy porzeckiej Andrzej
Darno. Przebił on sobie brzuch ko-
są, poczem podpalił stodołę i spło-

Jeden z nich rzucił myśl przejecha-
nia się łódką po rzece. Jak to
zwykle wśród ludzi podchmielo-
nych bywa, obaj bez dłuższych za-
stanawiań wsiedli do łodzi. Na rze-
ce Dzisience, łódź prowadzona nie
pewną ręką przewróciła się. Boh-
danowicz, który już w łodzi zdążył
zasnąć, poszedł odrazu na dno.
Ciuniel któremu wiosłowanie po-
mogło do uzyskania przytomności
zdołał się uratować. Zwłoki Boh-
danowicza dotychczas nie zostały
odnalezione.

spalił siebie w stodole.

nął wraz z inwentarzem. Powo-
dem tego rozpaczliwego kroku
była beznadziejna sytuacja mater-
jalna.

Obławy na wilki.

W. ostatnich dniach na terenie
pow. mołódeczańskiego i woło-
żyńskiegó organa K. O. P. członko-
wie towarzystw myśliwskich i zie-

mianie zorganizowali kilka obław
na wilki. W czasie obław zabito
11 wilków.

Z pogranicza.
Młodociani komuniści z Warszawy i Łodzi ujęci na pograniczu.

Z pogranicza donoszą, iż na te-
renie Kołosowa patrol straży gra-
nicznej polskiej zatrzymał 4 osob-
ników, pochodzących z Warszawy,
którzy nielegalnie zamierzali do-

stać się do Rosji. Zatrzymanymi
okazali się komsomolcy z terenu
Warszawy i Łodzi, którzy przed
aresztowaniem usiłowali zbiec do
Rosji sowieckiej.

Bogaty połów K. O. P-u.

" Na granicy polsko-łotewskiej
patrol K. O. P. w rejonie Turmont
zatrzymał kilku przemytników,
którzy z naładowanemi saniami
cukrem polskim usiłowali dostać
się na teren polski.

Na terenie pogranicza polsko-
litewskiego koło Kołtynian zatrzy-
mano trzech przemytników ubra-
nych w białe płaszcze, którzy z
towarem (tytoń i sacharyna) za-

Ażeby dzć możność WszystkimDZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN» į

Ut WIELKA 42. Tel. 5-28.

 

DŹWIĘKOWY
KINO- |
TEATR «Н Е 10 $»

ulica Wileńska 38, tel. 926.

 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR i

«HOLLY WOOD»
MICKIEWICZA Nr. 22, tel. 15-28.

 

Chcesz być zdrowym | oszczędnym? Tak. Więc
wery, bonłourki, rajtuzy | ciepłą

w koabą Firmie „J A N U 5 Z E K ji

ulica S-to JańskaNr.,6.

tylko

Największy wybór.

Ostatnie dwa dni!
Ceny zniżaone

GRETY GARBO, RAMONA NOVARRO See:

DOBRANOC WIEDNIU!
tnerka jego najsłynniejsza gwiazda Wiednia Jasnowlosa ANNA NEAGLE. Nad progam: Atrakcje dźwiękowe. Na

Dziśl
Przebój sezonu!

Sensacja dla
Wilna. Wersja
dźwiękowa

mierzali dostać się do Polski.
Koło Niemenczyna zatrzymano

dwóch przemytników, koło Trok,
Oran i Olkienik 4 osobników z
workami, naładowanemi towarem,

pochodzącym z przemytu.
W rejonie Druskienik zatrzy-

mano łódź z dwoma przemytnika-
mi, którzy będąc w porozumieniu
ze strażą litewską przemycali na
teren polski nieclone towary.

od 30 groszy.
4,6,81 10,15. W

 

DZIENNIK MILKNSE]

Polska choinka w polskim stroju.
Jakkolwiek zwyczaj zdobienia

choinki pochodzi podobno z Nie-
miec, zadomowił się on w Polsce
i posiąda tu swą tradycję i legen-
dy. Jedną z nich podaje „Przy-
jaciel Dzieci'':

„Pewien góral słyszał od swe-
go dziadka, że się Pan Jezus na
Podhalu urodził, bo gdziežby tam

chodzili  pokłonićpastuszkowie
mu się tak daleko. I niedźwiedź
chciał zobaczyć Jezuska.. co
dzieciąteczku podarować? — Ро-
szedł niedźwiedź, jak mu baba
niedźwiedzica kazała, znalazł
piękny smreczek, ułamał i niesie.
A że musiał przechodzić przez
kilka potoków, to się w każdym
drzewko zamaczało, a potem za-
raz zmarzło, no i porobiły się na
niem śliczne szklane  igiełki.
Smreczek świecił, jakby go ktoś
diamentami obsypał. Spodobało
się to rybkom i zaczęły skakać
na drzewko. „Po drodze ptaszki
posiadały na drzewko i tak nie-
dźwiedź zaniósł wszystko do
szopki. Pan Jezus się cieszył, ro-
dzina podziękowała, no i widzicie,
dlatego teraz stroją dzieciom
drzewka na Boże Narodzenie i
różne świecidełka na niem wie-
szają."

Zwyczaj ubierania choinki ma
więc też pewną tradycję polską i
jest piękny, bo to wiecznie zielo-
ne drzewko z gorejącemi świecz-
kami żywo przypomina nam Tego,
który przez swe narodzenie przy-
niósł ludzkości światło i życie
wieczne.

Nie zawieszajmy tylko na
drzewko już tych zagranicznych
błyszczadełek szklanych!  Ubie-
rajmy choinkę ozdobami polskie-
RESORTEKTS ESU

W rejonie Łoździej i Wiżajn w
ostatnich dniach zatrzymano kilku
przemytników, którzy przemycali
do Polski cenne skórki karakuło-
we, fokowe, srebrnych lisów,
bobrów i t. p. Szajka ta przemyca-
ła futra z Prus Wschodnich.

og'ądanla super:szlegieru

dn. św. o g. 2e].

„Monte Carlo“

1-s2y seans €eny zniżorne. Seanse o g. 4,6, 81 10,20.

ok pulo-

Najniższe ceny.
10%, przedświątecznego rabatu.

najniższych poleca

Zamkowa 17, telef. 928.

Swetry, dżempry, pończochy,kołdry,
bleliznę męską i damską pe cenach i

mma 1. KŁODECKI
Pracownia gorsetów i blustonoszów.

Resztki z rabatem 50'/,.

 

LEKARZE. |

Н НОО
ORDYNATOR

SZPITALA SAWICZ
CHOROBY SKORNE

i WENERYCZNE,.
 

TANIE MEBLE twarde,

najrozmsitszą galanterję.
Poleca Pracownia

Koszykarska
w.WILNO, ul.

Nagr. Złotym Med. na_wy:tewie.

salonowe: miękkie,
kosza do

papieru, podróżewe, kije i kółka do nart, oraz

w. Słonicz
Pohulanka 5.

Przyjmuje od 12 do 2
15—6. Zaw.

636—11. š

aż AKUSZERKA
 

 
Gdzie możesz znaleźć największy

przedświąteczny wybór:
sukien, sweterków, ubrań dziecinnych —szkoi-
nych, paltek jesiennych, zimowych, kołder wa-

M. BRZEZINA
przyjmuje bez @хч
przeprowadziła się Zwie*
rzyniec, Tom. Zana na  
 

Dr. Wacław Odyniec.

Dusza Japoniji.
„Przychodzi człowiek i odcho-

dzi, jak łódź przewoźnika, z tego
brzegu na tamten; słyszy się ga-
datliwy gwar jego mowy, przelot-
ne echa jego pieśni, widzi się na
targowiskach świata nikły ruch je-
go pogoni za własnemi małostko-
wemi pragnieniami. Ale jakże sła-
bem, jak doczesnem, jak tragicznie
bezmyślnem wszystko to wydaje
się wśród olbrzymiej obojętności
wszechświata”.

Rabindranath Tagore.

Państwo Wschodzącego Słoń-
ca — to cudna i piękna kraina,

dziwna i ciekawa ze względu na

zawarty w niej odrębny świat po-

jęć, uczuć, obyczajów i wierzeń,

pełna niezrozumiałych i zagadko-
wych kontrastów, Jedyny w swoim

rodzaju naród japoński swoistą,

jakby zamkniętą w sobie, psychikę

posiada i nie mające u innych na-

rodów odpowiednika formy życia.

Bezsprzecznie podziw budzić może

naród, co w ciągu krótkiego okre-

su czasu zdołał zerwać ze siebie

kajdany niewoli feudalnych prze-

żytków, co w tak szybkiem tempie

największe zdobycze cywilizacyjne
przyswoił, nie wyzbywając się jed-

nocześnie zmysłu dla swych trady-

cyj, co dzięki własnym wartościom
moralnym ojczyznę na tak wyso-

kim stopniu rozkwitu postawił.
Ażeby poznać skomplikowaną du-
szę Japonji, należy przedewszyst-
kiem sięgnąć do całokształtu geo-
graficznych warunków jej życia.
Japonja, jak powszechnie wiado-
mo, jest państwem wyspiarskiem,
składa się z długiego łańcucha
większych lub mniejszych wysp,
przeważnie górzystych i skali-
stych, ze wszech stron wodami
Oceanu oblanych. Wyspy te obli-
tują w wulkany, które, powodując
częste trzęsienie ziemi, pociągają

za sobą tysiące i dziesiątki tysię-
cy ofiar w ludziach i doszczętnie
nieraz ich dobytek niszczą.

Krajobraz japoński — to prze-
pyszna mozaika najrozmaitszych
widoków, to wspaniałe malowidło:
pola mają wygląd ogrodów, lasy
przypominają parki, wśród bukie-
tów drzew rozsiadły się wioski, na
szczytach górskich, jakby wzloty
ducha symbolizując, wznoszą się
świątynie w otoczeniu uroczystego
mroku poważnych cedrów i sosen,
a na horyzoncie zarysowuje się w
białej swej szacie sylwetka góry
wulkanicznej Fuji”, według mnie-
mania Japończyków, najpiękniej-
szej w świecie,

Naród japoński stworzył włas-
ną, niezaprzeczenie wysoką kul-
turę, w wielu razach przewyższa-

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

«Wołga, Wołga»
dźwiękowe. Początek o godz. 4-ej.
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AKUSZERKA
šMIALOWSKA

przeprowadziia się.
Orzeszkowej 3, m. 1,
przy ul. Mickiewicza.
1amze
tyczay poprawia Cerę, a-
suwa brodawki, kurzajki
% аю7
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Sprzedaż į
LaaZoZOWÓ0EA

amuszen — 9) Kolóńjalno-

Koacesja tytemowa, wy-
robiema klijentela, dobry
punkt — de sprzedania.
Adres w Administracji.

cy „Trojki“.

Już czas pomyśleć

a ogłoszeniach świątecznych

warunkach

BIURO REKLAMOWE
STEFANA GRABOWSKIEGO

W_WILNIE, GARBARSAA 1, tel. 82.

| Mieszkańia
„_ ! pokoje

Luksusowe mieszkanie
b» pokojewe do wynsję-
cia. MKomorne niżej der
kreiu. Antokclska 50.

й 425—6 0

 

gabinet kosme-

102—%
 

Dwa lub 3 b. ładne poko-
je ż kuchnią, elektrycz-
nością do wynajęcia. —
Zwierzyniec, Jasna 45.

866—2

SpOŻJWCZJ Do wynajęcia 2 pokoje
pojedyńczo ze wszelkie-
mi wygodami. Tamże do
sprzedania pianino Miibl-
bacha, gobeliny, lustra i
inne rzeczy, jak również
pies „Buldog” 7 miesięcz-

£r.-2

(asych, płócien tri I wszelkiej manufa- lewo Gedyminowską ul Fortepian BekekB ny. Montwillowska 10

Tylke w polskim žalėsis alanterji Grodzka 27. W. Z. żowy, w najlepszym a m. 2 (dom rogowy). 849
3 i dam tanio ul.

KAZIMIERZA IWOWICZA 2 5 siak U, m. 19. og
uł. Bazyijańska 9. Ceny najniższe 22 809 — Ingasig“

jącą naszą zewnętrzną, i ma prawo
być z niej dumnym. Zapożyczył
wprawdzie niemało wiedzy i tech-
niki od europejczyków, niemniej
korzystał z usług Ameryki, jako
wychowawczyni, niebawem jed-
nak uniezależnił się od swych za-
granicznych kierowników, którzy
częstokroć byli na Dalekim Wscho
dzie siewcami  barbarzyūstwa,
np. Anglja, która, posiadając w
Indjach Wschodnich bogate plan-
tacje opjum, zatruwała tym narko-
tykiem Chinyj.

Ziemi, zdatnej do uprawy, Ja-
ponja posiada mało, zaledwie 15%/0
całej przestrzeni, — w przybliże-
niu cztery razy mniej, niż Polska.
W urodzajnych dolinach uprawia
się ryż — główna podstawa poży-
wienia J., w miejscach wyżej po-
łożonych, dzięki przyjaznym wa-
runkom klimatycznym, udaje się
uprawa zbóż europejskich. 27%/
rolników nie posiada własności
rolnej i pracuje na ziemi dzierżaw-
nej, 42?/o rolników posiada ziemię
w ilości niewystarczającej (E. Ba-
nasiński „Japonja współczesna').
Rolnictwo tu nie jest w stanie wy-
żywić 65 miljonów ludności. Na
przedmieściach miast niezadługo
przed wojną europejską poczęły
powstawać najrozmaitsze gałęzie
przemysłu, jak przędzalnie, tkal-

DrukarniaA. Zwi

«MATA-HARI>
ora4 LIONEL BARRYMORE | LEWIS STONE. Nrė pregram: Aktualja dżwiękowe.

Na 1 s, ceny zn'žone od 30 groszy.

 

Arcydzieło śplewno-muzyczne z bohat. I.
JACK BUCHANAN. Par-

RYSABREE ETWARORIAAKOSTEREO EOG

Rosylakio śpiewy, chėr kozakėw |ten-
ce. Reżyserja W. Turżeńskiego, twór-

* DaECDN

$o wyrobu, ozdobami — opartemi
na polskich motywach, polskich
wzorach. Mamy bardzo piękne
książki z takiemi wzorami. (Fe-
licja Gosienicka, Poznań — „Cho-
inka Polska“, Marja Gerson-
Dąbrowska (Arct) — „Choinka
Polska“, Marja Werten — „Ozdo-

by choinkowe”, Strassburgerów-
na — „Zbiór ozdób choinko-
wych“). Nie wieszajmy jednak na
drzewko w niektórych tych zbio-
rach podanych błaznów, pajaców,
baletnic, lecz takie ozdoby, które
kryją w sobie głębokie myśli i
które przypominają nam oby-
czaje — zwyczaje polskie. Np.
koszyczki przypominają nam sta-
ropolskie obsypiny, dzbanuszki
(dwojaczki, czerpaki) wyobrażać
mają nasze serca i duszę, napeł-
nione cnotami i zasługami, Winny
one też przypominać podanie cu-
downe, wedle którego to św. Jan
z Kęt dzban, stłuczony w kawa-

łeczki, połączył w jeden dzban
cały, napełniony mlekiem. Ko-
rona w okrąg wycięta, zawieszo-
na na nitkach złotych i przybrana
wisiorkami ku dołowi spadające-
mi, przypomina nam koronę nie-
bieską, mającą stać się nagrodą w
życiu wiecznem. Korona wycho-
dzi z koła jakoby z widnokręgu,
ze słońcem związanego. To też
nie brakuje wśród ozdób choin-

kowych kuli złotej, która oznacza
słońce, jakie od Świąt Bożego Na-
rodzenia poczyna swoją drogę.
Światy z opłatków, które Rey-
mont opisuje w I części „Chło-
pów”, są symbolami szczęścia do-
mowego; dlatego lud polski je czci
i starannie przechowuje przez cały
rok, bo od ich utrzymania — oca-
lenia — zależy szczęście domo-
stwa. „Szklane igiełki, rybki 1
ptaszki” przypominają nam owo
ciekawe opowiadanie górala. Łań-
cuch serduszkowy wszczepiać ma
w nasze umysły obraz łączności
serdecznej, aby miłość narodowa
spajała nas wszystkich w jeden

z udzia-
łem

Nad program: Dodatki

DAIKTAI

| NAUKA į
Ogłoszenia de „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO” || uzmmnowowawnewm
innych pism-przyjmuje na barózo degeśnych

Stadent U. S. B. udzieli
korepetycyj w zakresie
Gimnazjum podczas ferji
świątecznych za Ltrzys
manie. |dotówy na wy-
Jazd) Oferty do Adm.
„Dz. WIL“ pod sausi

СЫаИЛ НЕ2Б

ROžME į
DUSIAABS

Dyrekcja Kolonji dla
psychicznie chorych

„JANIELISZKI" przyjmu*
je chorych — opieka le-
karska—psychjat. Całko-
wite utrzymanie £0 zł.
miesięcznie. Nie zamoż-
nym zniżka do 25 proc.
Porozumieć się można
teiefonicznie Poczta Po=
łuknia Nr. 1 Jani -iiszki.

—10

zgłaszać się

Żakład pogrze-
bowy

J. DRZEWIECKI
Wlino, Wieika 33 (róg
Szklanej). Trumny do
axshumacji i przewe
tu Karawany, Caiko
wite urządzenia po-

grzebów.

premi

nie, fabryki sukna, papieru, cemen
tu i inne, wielki przemysł rozwija
się z niewiarogodną wprost szyb-
kością do tego stopnia, że w roku
1921 liczy J. 538 przedsiębiorstw,
zatrudniających powyżej 500 ro-
botników każde, które to przed-
siębiorstwa stanowią zaledwie 1%/0
ogólnej ich liczby, W) konsekwencji
tak potężnych tendencji rozwojo-
wych kapitalizmu, opierającego się
w znacznej mierze na wypompo-
wywaniu ze wsi surowca, produ-
kowanego przez tanie ręce robo-
cze, z konieczności rzeczy coraz
dobitniej musiały się zaznaczyć
groźne objawy rozkładu całego
aparatu gospodarczego.

Dusza japońska kształtowała
się na wiecznie drgającej i kołyszą
cej się ziemi, wśród nieprzerwa-
nych walk z groźnemi siłami przy-
rody, w atmosferze codziennego
niebezpieczeństwa i ustawicznej
niepewności, czy nie zbliża się go-
dzina wybuchu niszczycielskich
żywiołów, — nic tedy dziwnego,
że w podobnych warunkach skry-
stalizował się swoisty pogląd na
wartość ludzkiej jednostki, wytwo
rzył się szacunek dla wyższych
wartości moralnych, zrodziły się
zdumiewająca obojętność w obli-
czu niebezpieczeństwa, odwaga i
bohaterstwo, Wspomniane rysy

——0TT РамепКа розгико|

Ę Gy jako bona, do
į PRACA į domow. może tako- ni

z ść we prowadzić samodziel- wiada, że w
= oralnie jaa nad Riwierę. Czy

encje. Sniegowa pan nic nie masz prze- , 1. Tei' 17
20 m. 4 od 5 — 7 godz. ciwko temu? Mosioka G L

— Uchowaj Božel Niech
sobie opowiada.

fa оаонейенининанианиии. ВЫ-ЕТУ WŻYTOWEWozeliie |; |

Potrzebna młoda :łużą: p
<a umiejąca gotować

tylko ze
świadectwami 1. Zana 7
m. 10(Zwierzyniec). 883
————

Zaraz potrzebna młedz,
czysta służąca do wszyst-
«iego, umiejąca gotować
Zgłaszać się tylko z do

śwladectwami do
dozorcy dómu Garbarska
Nr. 1. 880

Konferencja graniczna przedstawicieli
Polski, Niemiec i Litwy.

Na terenie odcinka granicznego
Filipów odbyła się konferencja gra
niczna z udziałem przedstawicieli
władz powiatowych i komendan-
tów odcinków straży granicznych
polskich, pruskich i litewskich.
Tematem konierencji były sprawy
tępienia na pograniczu band prze-
mytniczych, koniokradów i grasu-
jących na pograniczu handlarzy ży-
wym towarem. Pozatem omówione
zostały sprawy zajść pomiędzy
strażnikami, wydania kilku sztuk

żywego inwentarza i koni przez

władze polskie i litewskie oraz
zwolnienia kilku obywateli pol-
skich pruskich i niemieckich, któ-
rzy przypadkiem nielegalnie prze-
kroczyli granicę.

W. wyniku narad, które trwały
około 5 godzin, uczestnicy konfe-
rencji doszli do porozumienia i
sprawy sporne wraz z tępieniem
przemytnictwa, koniokradztwa i
handlu żywego towaru zaprotoku-
łowano i przyjęto do wiadomości.

Wydanie dezertera, który zbiegł na teren Litwy.

Przed rokiem od powinności
wojskowej zbiegł na teren Litwy
Jan Misionis, mieszkaniec wsi
Franiszki, gm. janowskiej. Misio-
nis dostawszy się na teren litewski
mimo szczerego oświadczenia, iż
zbiegł przed powinnością wojsko-
wą z Polski, został przez litewski
wywiad zatrzymany i osadzony w
więzieniu poniewieskim pod zarzu-
tem szpiegostwa na rzecz Polski.
Po niemal rocznym dochodzeniu i
badaniach, Misionis został zwolnio
ny z więzienia, lecz z polecenia ko-
mendanta powiatu zmuszony był
w ciągu 3 dni opuścić pranicę Li-
twy. Ponieważ Misionis nie miał
dokąd się udać, a do Polski bał się
z powrotem przejść ze względu na
odpowiedzialność za uchylanie się

EiBMLESMS TIPAS

PAMIĘTAJ
o potrzebach organizacyjnych

STRONNICTWA NARODOWEGO
i wpłać składkę do P. K, O.
na konto czekowe 180.785

lub w Sekretarjrcie (Orzeszkowej 11)
w godzinach od 11 do 3 i od 6 do 7w.

codziennie prócz niedziel i świąt.

BEBRPRTENITKRZAENZ REZ WRWEPREYNKY

łańcuch miljonowy, z ogniw serc
naszych ukuty i sprzągnięty. Niech
więc nasza choinka będzie na-
prawdę polską, niech stanie ona
przed nami w polskim tylko
stroju!

fraki i

HURTOWY SKŁAD PAPIERU
i MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH

„PAPIER“

spodnie,

i jedwabie NAJNOWSZE kolory i gatunki.

Ma wszystkie towary CENY specjalnie ZNIŻONE.

od służby wojskowej, postanowił
ukrywać się u krewnych na tere-
nie pow. wiłkomierskiego. Został
jednak odnaleziony i pod eskortą
sprowadzony na granicę polską,
dokąd'też został wysiedlony. Obec
nie władze polskie zatrzymały Mi-
sionisa za uchylenie się od służby
wojskowej.

 

„GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat) 12 XIi.1932 r.

Belgja 123,68—' 23,99—123,37.
Gdańsk 173,20—173,63-—- 172,77.
Holandja 358,75—359,55—357,85.
Londyn 29,20—29,25 —29,37-—29,08.
Nowy York 8,925—86.945 - 8.905
Nowy York kabei £,929—8,949—23,909,
Paryż 34,85—34,94—34,76
Praga 26,43--26,49—26,37
Szwajezrja 171,75--172,'8 -171,32.
Włochy 45,75—45,97—45,53.
Berlin 212,25.
Tendencja niejednoli'a.
łe: 3 „ budowlana 39,0—39.75.

Pożyczka inwestycyjna 100.
5], konwers. 40,90.
6%, dolarowa 57
4%, dolarowa 52,75—52,80.
Tie „atablllzac. 54,25 —- 54 — 54,33 —

54,50—55 (drobne).
8% L. Z. B.GK. i B R. obl. EGK 94.
Te same 7%, 83,25.
4'|;|; L. Z. ziem. 35,50.
89 Warsz. 43,25—48- 49.
10% Sledlec 47,50—46.
Poż,czki mocniejsze, listy słabsze.
Bark Polski £6,50—87,25. Spiesa 35

Modrzejów 32 Ostrowiec serja B. 26,50.
Tenden'ja mocniejsza
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

Dolaro+a >4,50—355. Dillenowska 57% ;—
57,50. Stabilizacyjna 53 Wa; szawska 38.
Sląska 40,75

 

L. LEONARDO PIKIEL i ŠU
WIELKA 7.

Wyprzedaż Resztek
0 50—60', TANIEJ.

OTRZYMANO sukna i kamgarny na KOSTJUMY i płaszcze damskie
i męskie

TEL. 11-55.

   

 

  

NA SUKNIE welny

SPÓŁKA AKCYJNA
WILNO, UL. ZAWALNA 13. TEL. 501. 318

POLECA W DUŻYM WYBORZE:

I szkolne.
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roboty kuśnierskia
przyjmuje najtaniej| -
pracownia
jańska. Królewska

charakteru narodowego z całą
jaskrawością występują u ludzi, po
wołanych do obrony ojczyzny. Oli-
cer japoński słynie z bezgraniczne-
$o męstwa, pogardy śmierci i twór-
czej inejatywy, — karnošė, sta-
nowczość, wytrwałość i przytom-
ność umysłu — oto znane po-
wszechnie zalety żołnierza japoń-
skiego. Szereg autorów, znających
bliżej duszę Nipponu, nader ko-
rzystne odnosi wrażenie z obcowa-
nia z ludem wiejskim, odnotowując
niezwykłą jego pracowitość, cierp-
liwość, uczciwość i inteligencję.
Mężczyźni i kobiety, starcy i dzie-
ci od świtu do późnego wieczora
obrabiają minjaturowe, o przestrze
ni częstokroć poniżej 1 ha, swe
śospodarstwa, — „chłopi nie są
silni, ale nawykli do pracy i brak
sił dopełniają zręcznością i mozol-
ną pracą” (L'agriculture au Japon)
Wybuchające coraz częściej w 0-
statnich czasach bunty chłopskie
przybierają groźne nieraz formy
zorganizowanej walki o lepsze wa-
runki bytu i pracy, niezadawolenie
wsi japońskiej posiada swe źródło
w wadliwym w założeniu ustroju
gospodarczo-rolniczym, w  nad-
miernem obciążeniu podatkowem,
w pogłębiającej się fazie obecnego
kryzysu nędzy wsi.
„Oświata w Japonji nie jest trak-

SPRAWY
MAJĄTKOWE į
unis di

chrzešti“| Potrzebne 40.0 dolarėw
pod solidne zabezpiecze-
nie telef. 1648.

Kalendarze na rok 1933, Ozdoby. choinkowe, pocztówki świąteczne
I noweroczne, księgi! rachunkowe oraz wszelkie artykuły kancelaryjne

ca. UBONIANAWII DRUKARNIA
— Żona psńska opo» I INTROLIGATORNIA

, WIEKZYŃSKIEŚU.tym roku

PRZYJMUJE DO DRUKU

DZIEŁA, BROSZURY

ZAPROSZENIE,
I ROŻNE KSIĄŻKI
DO OPRAWY
WYKONYWA

878 PUNK TUALNIE.

 

towana, jako przywilej klas wyż-
szych, lecz jako wspólne wszyst-
kich "mieszkańców dobro. Dzięki
obowiązkowej nauce elementarnej
analfabetów tu niema, W szkołach
początkowych na tle beztroskiej
zabawy zaszczepia się w dzieciach
poczucie obowiązku i dyscypliny
wewnętrznej, wpaja się głębokie
poczucie patrjotyzmu, zachęca się
do pracy, nauka moralności stano-
wi jeden z głównych przedmiotów,
objętych programem nauczania.
Według  opinji cudzoziemców,
matki japońskie słyną z umiejętno-
ści wychowywania dzieci, a te
ostatnie odznaczają się inteligencją
i o wiele są od naszych grzeczniej-
sze. W żadnym kraju nie znaj-
dziesz bardziej troskliwej opieki
nad dzieckiem, jak w Japonii. W.
całej Japonji z pewnością niemasz
człowieka, któryby się odważył
wyrządzić dziecku jakąkolwiek
bądź krzywdę. Nauczyciel, który
jest tu otaczany rzadkim szacun-
kiem, odznacza się poważnem
traktowaniem swych obowiązków,
wyrozumiałością i zdolnością wczu
cia się w duszę dziecięcą, — o ka-
rach cielesnych, rzecz oczywista,
nie może być mowy. Słusznie tedy
Japonję „rajem dzieci' nazywają.

(D. n.)

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI

 

 

 

 

 


