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Z NIEGROSZLAŃSKICH

RURELII FILEMOKOGICZOGEJ
za spokój Jej duszy z*sianie odprawione żałobne Mabożeństwe w dn
16 grudnia 1932 r. o godz. 8,30 w kościele Sw. Trójcy (ul. Dominikańska)

O czem zawiadamia Krewnych i Znajomych
RODZINA.

WNIOSEK KLUBU NARODOWEGO
W SPRAWIE NARUSZENIA KONSTYTUCJI,

“ Klub Narodowy zgłosił onegdaj
w Sejmie wniosek nagły w spra-
wie naruszenia przez rząd kon-
stytucji w związku z rozporządze-
niami Prezydenta Rzeczypospoli-
tej, wydanemi na podstawie peł-
nomocnictw. Wniosek ten brzmi:

Wysoki Sejm uchwalić raczy:
Sejm stwierdza, iż rząd przez

niezachowanie terminu, przewi-
dzianego w art. 44 ustawy konsty-
tucji dla złożenia Sejmowi rozpo-
rządzeń Prezydenta z mocą usta-
wy, dopuścił się naruszenia kon-
stytucji.

UZASADNIENIE.
Artykuł 44-ty konstytucji mówi

o rozporządzeniach z mocą usta-
wy:

„Rozporządzenia te tracą moc
obowiązującą, jeżeli nie zostaną

złożone Sejmowi w ciągu dni 14 po
najbliższem posiedzeniu Sejmu...

Najbliższe, po wydaniu rozpo-
rządzeń, posiedzenie Sejmu odby-
ło się 4-go listopada 1932 r. Od
dnia 6-go listopada do 6-go grud-
nia 1932 r. był Sejm odroczony, a
zatem rozporządzenia nie zostały
złożone Sejmowi w ciągu 14 dni
po posiedzeniu najbliższem po ich
wydaniu.

Wobec niezachowania konsty-
tucyjnego terminu rozporządzenia
te straciły moc obowiązującą, a
rząd, który przez ich późniejsze
złożenie Sejmowi stwierdził, że
tego stanu prawnego nie uznaje,
dopuścił się naruszenia konstytu-
cji.
Warszawa, dnia 13 grudnia 1932 r.

Wnioskodawcy.

Dziś zapadnie decyzja Polski w sprawie
długu amerykańskiego.

(Telefonem ed własnego Kerespondenta.)

WARSZAWA. We śrocę 14 b. m. nadeszła obszerna de-
pesza ambasadora Filipowicza z Waszyngtonu, która podaje
treść rozmowy ambasadora polskiego z sekretarzem Stanu
Stimsonem. Ameryka stoi na stanowisku domagającem się
zapłaty raty grudniowej. Decyzja rządu polskiego zapadnie
w czwartek.

Swiatowe agencje jak n. p. Reutera rozesłały komunikat,
że Polska raty grudniowej nie zapłaci.

Dyskusja nad ustawą samorządową.
(Telefonem od własnego korespondente)

WARSZAWA. W  Kormmnisji
ustawą samorządową.
Klubu

Administracyjnej dyskutowano nad
W czasie dyskusji poseł Rymar, w imieniu

Narodowego złożył wniosek aby utrzymać gminy jednakowe
w Małopolsce, na Pomorzu i w Wielkopolsce. Wniosek ten odrzu-
cony został głosami B. B.

Pułk. Kostek-Biernacki nadali zostaje na
służbie administracyjnej.

(Telefonem ed własnego kerespondenta.j

WARSZAWA. Minister Spraw Wojskowych udzielił pułkowniko-
wi
stracyjnej na 12 miesięcy.

Kostce Biernackiemu urlopu z wojska dla dalszej pracy admini-

Zmniejszenie obiegu bileifów Banku
Polskiego.

WARSZAWA (Pat). W roku
bieżącym obieg biletów Banku
Polskiego uległ bardzo silnemu
zmniejszeniu. Całkowity obieg

pieniężny obniżył się w ciągu 10
miesięcy r. b. o około 100 miljo-
nów złotych,

Sprawa przedłużenia umowy
z Sowpoltorgiem.

WARSZAWA (Pat). Wczoraj
wieczorem przyjechał do War-
szawy przewodniczący delegacji
sowieckiej p. Firsow, były radca
handlowy poselstwa ZSRR w War-
szawie. Przyjazd p. Firsowa ma

na celu nawiązanie rokowań 0
przedłużenie umowy z Sowpoltor-
giem na dalsze 2 lata. Drugi de-
legat sowiecki p. Brun oczekiwa-
ny jest w Warszawie w najbliż-
szych dniach.

Sprawcy zamachu w Gródku Jagielicńskim
przed Sądem Doraźnym.

(Telefonem od własnego koreepondrate.)

WARSZAWA. Rozpiawa pieed Sąucui d-icźnym we Lwowie
sprawców zamachu w Gródku Jagiellońskim wyznaczona została na
sobotę 17 b. m. Potrwa ona prawdopodobnie tydzień. Nazwiska
oskarżonych dotychczas nie zostały ujawnione.

„Aresztowania w Łodzi.
(Tetat od wisznego korespondenta.j

WARSZAWA. w
dokonano !
otoczone jest ścisłą tajemnicą.

związku z zasacchami bombowymi w Łodzi
tam licznych aresztowań wśród robotników lecz śledztwo

 

Zjazd właścicieli nieruchomości miejskich.
Z inicjatywy Centralnego Zwią-

zku Właścicieli Nieruchomościod-

był się w sali Towarzystwa Higje-
nicznego w Warszawie pod prze-
wodnictwem b. ministra Tyszki,

zjazd właścicieli nieruchomości

miejskich. Wygłoszono szereg re-
feratów, w których omówione zo-

stały ważne i aktualne sprawyw

związku z krytyczną sytuacją, ja”

ką przeżywa obecnie własność

nieruchoma. Mówcy stwierdzili,

że masowe sprzedaże przymuso-

we, niejasne ustawy podatkowei

jnne czynniki, prowadzące do rui-

ny własności nieruchomej, nakazu-
ją energiczną obronę i szukanie
środków zapobiegawczych. Zgod-
nie z uchwalonemi rezolucjami, po
stanowiono wyjednać u odpowied-
nich władz skonwertowanie na-
leżności za zaległe raty; wstrzy-
manie spłaty bieżących rat umo-
rzeniowych na 3 lata; :odwołanie
sprzedaży nieruchomości, wyjedna
nie właściwego prawa o nadzorze
sądowym, zmianę rozporządzeń o
podatkach od nieruchomości, oraz
spowodowanie uproszczenia proce
dury sądowej.

15 grudnia 1932 r.
Regał

syfrawe,

Detydnjąte posiedzenie aby franolskiej
PARYŻ. (Pat). W Izbie Deputo-

wanych panował przez cały czas
nocnego posiedzenia nastrój wiel-
kiego naprężenia. Dyskusja prowa
dzona była nerwowo. Na twarzach
deputowanych widać było wielkie
znużenie. Trybuny dla publiczno-
ści zapełnione do ostatniego miej-
sca.

O godz. 2.35 Herriot rozpoczął
swe przemówienie, że pragnie о-
strzec Izbę jeszcze raz przed wiel-
kiem niebezpieczeństwem i dla-
tego w odpowiedniej chwili posta-
wi kwestję zaufania. Herriot zwró
cit uwagę Izby na specjalną sytua-
cję wytworzoną okresem przej-
ściowym pomiędzy dwoma Kon-
gresami amerykańskimi, jak rów-
nież między ustąpieniem dawnego
a objęciem władzy przez nowy
rząd amerykański. Mówca przyta-
cza oświadczenie Stimsona o go-
towości prezydenta Hoovera bez-
stronnego rozważenia całokształtu
sytuacji wspólnie z rządem fran-
cuskim. Zwracając się ku prawicy
mówca oświadcza, że popełnia ona
błąd. Miówca uważa, że jego na-
stępca znajdzie się w sytuacji bar-
dzo trudnej, gdyż będzie mu bra-
kowało prestigć moralnego, ko-
niecznego do prowadzenia roko-
wań. Szef rządu zwracając się do
narodowych socjalistów stwierdza,
że i oni nie mają racji, o czem się
wkrótce przekonają. Przedewszy-
stkiem postępowaniem swojem
doprowadzą do odsobnienia Fran-
cji. Swą taktyką socjaliści zburzą
solidarność, panującą między
Francją a Anglją. Mówca przypo-
mina, że w chwili obejmowania
przez niego władzy Francja była
zupełnie odosobniona. Następnie
udało mu się przywrócić przyjaźń
między Londynem a Paryżem.
Socjaliści pragną wszystko to zbu-
rzyć. Anglja zapłaci ratę. Według
ostatnich informacji zastrzeżenia
jej zostaną uwzględnione, jeżeli
Francja wysunie takie same za-
strzeżenia. Jeżeli jednak Francja
nie zapłaci raty, wówczas i Anglja
nie będzie na dłuższą metę regulo-
wała swych zobowiązań, nie żą-

dając ze swej strony od Francji
zwrotu swych wierzytelności. Nie
należy zapominća, że Anglja przez
solidarność z Francją zrzekła się
proponowanego przez Stany Zjed-
noczone uprzywilejowanego trak-
towania.

Dyskusję zamknięto o godz. 4
min. 10 rano. W. głosowaniu pro-
jekt Chauvina Izba odrzuciła 402
głosami przeciwko 187. Z projek-
tem tym premjer wiązał kwestję
zaufania, Po ogłoszeniu wyników
głosowania ministrowie opuścili
salę posiedzeń w celu ułożenia
wspólnej prośby o dymisję, dla wrę
czenia jej prezydentowi,

PARYŻ (Pat). W. uzupełnieniu
wiadomości przebiegu nocnego po-
siedzenia Izby Deputowanych za-
znaczyć należy, że za propozycją
rządową wypowiedzieli się rady-
kali społeczni Chauvin i Cot oraz
republikanin socjalny  Forgeot,
przeciwko zaś niej socjalista Au-
rio. Mowa Herriota była żywo
oklaskiwana przez lewicę. Upadek
rządu wywołany został odrzuce-
niem  kontr-projektu  Chauvina
obejmującego projekt odpowiedni
rządu na notę Stanów Zjednoczo-
nych. W sprawie tej rząd postawił
kwestję zaułania. Po opuszczeniu
sali przez członków rządu Izba
przyjęła 380 głosami przeciwko 57
rezolucje komisji finansowej i
Spraw Zagranicznych, głoszącą, że
Izba uważa za wskazane odrocze-
nie spłaty przypadającej na 15
grudnia w oczekiwaniu na zebra-
uie- się powszechnej konierencji w
związku ze światową konierencją
ekcnomiczną i zmierzającą do
zmiany wszystkich zobowiązań
międzynarodowych i zakończenia
wszystkich przelewów bez równo-
ważnika. Wniosek komisji zazna-
cza, że Izba Deputowanych upo-
ważniłaby do spłacenia raty grud-
niowej pod warunkiem przyjętym
uprzednio przez Stany Zjednoczo-
ne, lecz odmowa Stimsona przyję-
cia zastrzeżeń angielskich, nie po-
zwala jej stać nadal na tem stano-
wisku.

Upadek gabinetu Herriota.
PARYŻ. (Pat). O godz. 4-tej

min. 59 Izba większością 215. gło-
sów odrzuciła projekt rządu Her-

Socjališci francuscy

riota. Tem samem rząd jest obalo-
ny. Ministrowie obradują obecnie
nad formą zgłoszenia dymisji.

przeciwko zapłacie
raty grudniowej.

PARYŻ. (Pat). Socjaliści posta-
nowili głosować przeciwko pro-
jektowi rządowemu zapłacenia
raty grudniowej. W Izbie Deputo-
wanych panuje jednomyślna opinja

Przyjęcie dymisji
PARYŻ. (Pat). O godz. 6.30 ra-

no Herriot udał się w towarzy-
stwie wszystkich ministrów, z wy-
jątkiem chorego Painlevego do pa-
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Zatarg Anglji z
LONDYN (Pat.) — W związku

z ultimatum angielskiem, żądają-
cem przywrócenia koncesji an-
gielsko-perskiego towarzystwa naf-
towego, zlikwidowanej  jedno-
stronnie przez Persję, albo też
przekazania sprawy tej do Hagi,
rząd perski wystosował do Wiel-
kiej Brytanji odpowiedź, która
jaskrawo dowodzi nieustępliwego
stanowiska Persji.

Persja przedewszystkiem. za-
przecza, jakoby Międzynarodowy
Trybunał w Hadze był kompe-
tentny w tej sprawie.

Rząd perski uważa się za cał-
kowicie uprawnionego do zlikwi-
dowania tej koncesji i nie widzi

że stanowisko socjalistów unie-
możliwi uzyskanie większości
przez rząd. W tych warunkach
należy się spodziewać, że rząd za
kilka godzin poda się do dymisji.

gabinetu Herriota.
łacu Elizejskiego celem wręczenia
dymisji prezydentowi republiki.
Prezydent dymisję przyjął.

Persją o naftę.
powodu do wycofania swej po-
przedniej noty.

Nota oświadcza, że postępo-
wanie Wielkiej Brytanji jest nie-
zgodne z duchem uczciwości.

Nota perska jest niezwykle
ostra i niewątpliwie wywoła silne
wzburzenie w Londynie, zwłasz-
cza, że odczuwają tu zupełną
bezsilność. В

MARSYLJA (Pat). W/g wia-
domości z Bombaju, odpłynęły
stamtąd trzy kanonierki brytyjskie
do zatoki Perskiej.

Fakt ten jest żywo komento-
wany przez tamtejsze koła per-
skie ze wględu na anglo-perski
zatarg o koncesję nattową,

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

kowej Nt 11 o g. l-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.

ROJA
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Sprawa długów amerykańskich
Przesilenie rządowe we Francji.

Welka mowa Chamberlaina w sprawie
i długów,

 

  

  
   

LONDYN (Pat). W. przepeł-
nionej Izbie Gmin Neville Cham-
berlain rozpoczął dziś debatę w
sprawie długów międzypaństwo-
wych W przemówieniu, które
trwało przeszło godzinę, Chamber-
lain dał krótki historyczny zarys
kwestyj długów i odszkodowań,
podkreślając, że kolejne rządy
Wielkiej Brytanji konsekwentnie
i stale występowały za ogólnem
skreśleniem długów wojennychi
odszkodowań. Zdaniem mówcy
inne narody siłą faktu zbliżyły się
coraz bardziej do punktu widze-
nia sformułowanego pierwotnie
tylko przez , Wielką Brytanię.
Mówca przeszedł dalej do najważ-
niejszego punktu swego przemó-
wienia, oświadczając, że nie może
być mowy o tem, by Anglja nie
wywiązała się ze swych zobowią-
zań. Chamberlain z naciskiem
podkreślił ustęp noty angielskiej,
dotyczący płaty raty długu w dniu
15 grudnia, zaznaczając jednak, że
ustęp ten nie może być tłumaczo-
ny jako wyrażenie zgody na po-
wrót systemu, który istniał przed
ogłoszeniem moratorjum. Spłata
raty zostanie dokonana we czwar-
tek w złocie. Federal Reserve
Bank dostarczy potrzebnej ilości
złotem, a jednocześnie Bank An-
gielski przekaże na r-k Federal

Stanowisko Niemiec i Austrji wobec uchwały
izby francuskiej.-

BERLIN (Pat). Prasa niemiec-
ka komentuje upadek gabinetu
Herriota, twierdząc, że uchwała
powzięta przez lzbę Deputowa-
nych w sprawie odmowy płatno-
ści raty grudniowej jest zapocząt-
kowaniem konfliktu między Fran-
cją i Ameryką. Dzienniki prawi-
cowe twierdzą, że wydarzenia
paryskie zmieniły do gruntu układ
stosunków między dawnymi so-
jusznikami. Prasa hugenbergow-
ska wskazuje, że bezpośredniem
następstwem obecnego wystąpie-
nia Francji będzie nieratyfikowa-
nie umowy lozańskiej. Niemcy,
posługując się temi samemi argu-
mentami, co Francja, będą mogły
również odrzucić wszelkie pre-
tensje płatnicze.

WIEDEŃ (Pat). Upadek gabi-
netu Herrioia wywołał w Wie-

Estonja nie płaci długu amerykańskiego.
TALLIN (Pat.) Rząd estoński,

nie otrzymawszy do dnia wczo-
rajszego odpowiedzi Ameryki

sėTA ii"TT IS ii SAGA
Reichstag przeciwko dekretom Prezydenta,

BERLIN. (Pat). Komisja głów-
na Reichstagu przyjęła wczoraj
wniosek, domagający się uchyle-
nia dekretu Prezydenta z dnia 14
czerwca o ograniczeniach świad-
czeń socjalnych. Za wnioskiem gło
sowali narodowi socjaliści, komu-

- Oświadczenie przedstawiciela Polski |
w komisji rozbrojeniowej.

GENEWA (Pat). Na środowem
posiedzeniu komisji głównej kon-
ferencji rozbrojeniowej w dyskusji
pierwszy zabrał głos delegat Pol-
ski minister Raczyński, który o-
świadczył:

Przyjmując do wiadomości za-
komunikowany komisji głównej
rezultat rozmów, które miały miej-
sce w Genewie między reprezen-
tantami Niemiec, Stanów Zjedno-
czonych, Francji, Wielkiej Bry-
tanji i Włoch, mam zaszczyt о-
świadczyć, że rząd polski zastrze-
ga sobie prawo sprecyzowania
swego punktu widzenia na tezy,
zawarte w tym komunikacie, w
czasię studjowania ich przez kom-
petentne organa konferencji zgo-
dnie z normalną procedurą. Rząd
polski nie ma zastrzeżeń w sto-
sunku do rozmów pewnych państw
na marginesie konferencji — roz-
mowy tego rodzaju miaty miejsce
w różnych stadjach naszych dys-
kusyj — uważa on jednak za
usprawiedliwione wyrazić życze-
nie, aby rozmowy te nie prze-
kształciły się w coś stałego, gdyż
pozbawiłoby to konierencję jej

 

     
   

   

   

   

   

  

   

                

  
  
   

  
  

  

 

Reserve Bank w Banku Angiel-
skim identyczną sumę. Złoto to
zostanie następnie wysłane do A-
meryki przez Bank Angielski.
Zapłata raty 15 grudnia pociągnie
za sobą deficyt budżetowy, wy-
noszący 29!/» miljona funtów szter-
lingów. Chamberlain proponuje
pokrycie tego deficytu przez ob-
niżenie stopy procentowej od obli-
śacyj narodowych i przez stwo-
rzenie funduszów rezerwowych z
części funduszów  amortyzacyj-
nych, które nie będą wymagane
przez statut z powodu podniesie-
nia się kursu papierów wartościo-
wych. Chamberlain dodał, że ten
sposób pokrycia deficytu budżeto-
wego będzie tylko półśrodkiem, do
jakiego nie będzie można uciekać
się powtórnie. Jeżeli pakt lozań-
ski nie zostanie ratyfikowany —
dodał Chamberlain — powrócimy
do stanu prawnego, jaki istniał
przed moratorjum Hoovera. Je-
żeli jednak dojdziemy ze Stanami
Zjednoczonemi do porozumienia,
które doprowadzi do zredukowa-
nia naszych długów, nasi dłużnicy
ze swej strony będą upoważnieni
do nawiązania z nami rokowań
celem wyjaśnienia, w jakim sto-
pniu bylibyśmy skłonni zmniejszyć
ich zobowiązania wobec nas.

dniu duże wrażenie. Wiedeńskie
koła parlamentarne sądzą, że u-
kład lozański w sprawie pożyczki
dla Austrji był osobistem dziełem
Herriota. Ustąpienie jego czyni
ratyfikację układu  lozańskiego
przez Francję, Anglję i Włochy w
terminie do 31 grudnia r. b. więcej
niż wątpliwą. Wątpliwem jest też,
czy następca Herriota będzie kon-
tynuował politykę jego wobec
Austrji i czy w chwili obecnej
znajdzie się w parlamencie fran-
cuskim większość dla uchwalenia
pożyczki dla Austrji W razie za-
chwiania się protokółu lozańskie-
go odpadną, zdaniem kół parla-
mentarnych, zobowiązania finan-
sowe i płatnicze Austrji, skutkiem |
czego wytworzona zostanie zu-
pełnie nowa sytuacja polityczna,

 
w sprawie długów, postanowił
raty grudniowej nie płacić,

niści i socjal-demokraci. Uchwała
posiada znaczenie czysto demon-
stracyjne. Przyjęcie wniosku tą
samą większością na  plenum
Reichstagu musiaioby doprowa-
dzić do pierwszego koniliktu mię-
dzy izbą i rządem.

najważniejszych uprawnień. Koń-
cząc, pragnę wyrazić zadowolenie
delegacji polskiej, że przewodni-
czący nasz został zaproszony do
uczestniczenia w charakterze 0so-
bistym w rozmowach, które mo-
głyby jeszcze mieć miejsce po-
między 5 mocarstwami. Sądzimy,”
że równocześnie z pożytkiem
mógłby on uczestniczyć także w
innych rozmowach, które mogły-
by mieć miejsce między państwa-
mi, reprezentowanemi na konte-
rencji rozbrojeniowej. >
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ŚWIĄTECZNE
Najmodniejsze,

Najwykwintniejsze,
Najtańsze

(od 1 2.)
tylko z Polskiego Składu
Apteczno-Perfumeryjnego

E. KUDREWICZ i S-ka 2
Mickiewicza 26 tel. 7-10. ;

iii oP
U

W
D



 

2

Odmowa Francji.
Izba francuska odrzuciła wnio-

sek rządu w sprawie spłaty przy-

padającej na dzień 15 grudnia

raty długu amerykańskiego. Ga-

binet p. Herriota, jako szczerze
parlamentarny, wyciągnął z tego

konsekwencję i podał się do dy-

misji, która też została przez pre-

zydenta przyjęta. Nie przesądza-

jąc dalszych wypadków, miano-

wicie kto będzie następcą Herrio-

ta, pragniemy jedynie zaznaczyć,

iż nie jest wykluczone, że prezy-

dent po raz wtóry powierzy Her-

riotowi misję tworzenia gabinetu,

jako że zarówno Izba w czasie
dyskusji jako też większość prasy

w swych komentarzach z nacis-

kiem podkreśliły, że uchwała od-

mowna Izby ostrzem swem by-

najmniej nie była zwrócona prze-

ciwko osobie Herriota.

Wobec tego jak mamy wyłtłu-

maczyć uchwałę Izby? Przecie

nie ubóstwem Francji, która, jak

wiadomo, po Ameryce posiada

największą ilość złota i najbo-

gatszą jest ze wszystkich państw

europejskich.

Uchwałę Izby można jedynie

wytłumaczyć jako demonstrację

przeciwko Stanom Zjednoczonym

i dwulicowej ich polityce, upra-
wianej od czasu ukończenia woj-

ny. Już podczas układów w Wer-
salu Ameryka występuje wy-

raźnie przeciwko swym niedaw-

nym sprzymierzeńcom, zwłaszcza
przeciwko Francji, starając się

wszelkiemi siłami pomniejszyć

efekt zwycięstwa. Po podpisaniu

traktatu wersalskiego nie ustaje

w pracy nad jego osłabieniem.
Jednocześnie otwiera dla pokona-
nych Niemiec nieograniczony

wprost kredyt; wiedząc chyba do-

brze, że te pieniądze zużyte zo-
stały nie tylko na rozbudowę

przemysłu niemieckiego, ale także

na odbudowę ich potęgi militarnej.

Pod egidą Ameryki odbyła się
konferencja, która miała na celu

obniżenie sum reparacyjnych, na-

leżnych od Niemiec za poczy-
nione  niezmierne spustoszenia.

Pierwsza ta konferencja, jak wia-

domo, skończyła się przyjęciem

planu Davesa, bardzo dla Niem-

ców korzystnego. Niebawem jed-

nak zwołana zostaje znów z ini-

cjatywy Ameryki druga konfe-

rencja, która przyjmuje jeszcze

korzystniejszy dla Niemiec plan

Younga. Ledwo plan ten począł

wchodzić w życie, aliści prezydent

Hoover ogłasza roczne morato-
rjum, z którego cała korzyść je-

dynie i wyłącznie przypadła
Niemcom.

Konferencja lozańska również

zwołana została pod presją Ame-

ryki, jakkolwiek urzędowo nie

brała ona w niej udziału, ograni-

czając się jedynie do wysłania

swego obserwatora. Konferencja
lozańska miała na celu zupełne
zwolnienie Niemiec od obowiązku

spłaty dalszych reparacyj. W: tym

kierunku parły przepotężne wpły-

wy rządu waszyngtońskiego. Sta-
nowisko Francji, wyrażone bar-

dzo niedwuznacznie w parlamen-

cie i prasie, było wyraźne: zre-
'zygnujemy z reparacyj, o ile

Ameryka zrezygnuje ze swych

wierzytelności.

Mac Donald, popierając w zu-

pełności politykę amerykańską,

pośredniczył, namawiał, zapew-

niał, że kwestję długów amery-

kańskich można uważać za defi-

nitywnie załatwioną, że Hoover

nie chce jej oficjalnie poruszać je-

dynie wobec zbliżających się wy-

borów... Ostatecznie niewiadomo,
czy rząd francuski otrzymał ja-

kieś konkretne obietnice, czy za-

-dowolił się  nieobowiązującemi
nikogo półsłówkami (co byłoby

rzeczywiście  karygodną lekko-

myślnością), faktem jest tylko, że

w Lozannie zwolniono Niemców

od obowiązku płacenia reparacyj,

że w ślad zatem prez, Hoover po
swej klęsce wyborczej oświadczył,

iż nieuznaje żadnego junctim po-

między spłatą reparacyj niemiec-

_ kich z jednej, a spłatą długów

amerykańskich z drugiej strony

i że się domaga w zupełności

spłaty raty przypadającej na gru-

dzień. Roosevelt, do którego za-

apelowano, umył ręce, twierdząc,

iż nie chce się wtrącać do tych

spraw, dopóki oficjalnie nie obej-

mie swego stanowiska, co nastąpi

dopiero w marcu.

Formalnie rząd amerykański

jest oczywiście w porządku. Czy

jednak morainie? Rząd ten, dą-

 

Z prasy.
„Zbuntowani* piłsudczycy o pil-
sudczykach pomajowych i BB.
„Nowa Ziemia Lubelska“ mia-

nująca się organem „zbuntowa-
nych”, ale ponoć prawdziwych,
piłsudczyków nie ustaje w swej
wojnie z 4, 18 bebechowskiemi
brygadami i zdemaskowanie tych
lokajskich formacyj uważa za
swój najbliższy cel.

Wymyśla przy sposobności z

przyzwyczajenia endekom, ale

tylko tym, którzy ponoć sprzenie-

wierzyli się swym sztandarom i

poszli w służbę sanacyjną.
Te połajanki nie psują zresztą

ataku na BB, który wypada
wprost widowiskowo.

„Nie Radziwiłł, Mackiewicz, Sapie-

ha, Wiślicki, czy inny Lubomirski lub

endek albo lewiatańczyk, duszący się

dziś od dytyrambów na cześć Komen-

danta wysunęli hasła sanacji moralnej:

przebudowy ustroju społeczno - gospo-

darczego na sprawiedliwszych i trwal-

szych zasadach, ale my to uczyniliśmy.
Że dziś po sześciu latach rządu naszego
obozu a właściwie rządów BBWR. sta-

nęliśmy w ostrej opozycji do jego ро-

czynań dalszych to tylko dlatego, że

przekonaliśmy się, że BBWR w takim

stanie i rozkładzie nie jest zdolne do

żadnej twórczej pracy, że żadna postę-
powa myśl i ustawa z niego wyjść nie

może. =>

Tyle o Radziwille, Mackiewi-

czu, Wiślickim i innych, a teraz o
samem BBWR,

„I chociaż zdajemy sobie sprawę,

že B.B.W.R. jest dziś fikcją w terenie,
że prócz sekretarza, rzadziej prezesa, na
liście członków figuruje kilku pokłóco-
nych z kodeksem karnym, lub łudzących
się, że przez przynależność do B.B.R.W.
komornik. lzby Skarbowej będzie

względniejszy, to jednakże B.B. WR.
jest dziś większością w parlamencie i
ono odpowiada za to wszystko co w
kraju dzieje się.

Wreszcie pierwszorzędnem tak-
że jest zakończenie, które wzywa
do likwidacji BBWR.

„Muszą odejść ci, którzy krom de-
moralizacji nic nie wnieśli do życia
polskiego, jeżeli nie odejdą sami — a
napewno sami nie odejdą — to my win-
niśmy dołożyć wszelkich starań, żeby
tych brudnych gości wyrzucić z naszej
zagrody, usunąć od decydowania o lo-
sach państwa. To jest nasz cel na dziś,
to jest nasze najbliższe zadanie'.

Inilacja programów.
Do niedawna sanacja szczyci-

ła się tem, że wogóle nie posiada
programów. Dziś ponoć ma ic
nadmiar.

Ironcznie pisze na
„Robotnik“,

„Podobno jednak rząd ma program.

Za p. Matuszewskiego progrom ten dał

się streścić w dwóch wyrazach: bierne

przetrwanie. Obecnie p. premier Prystor

zbudował program „czynnego przetrwa-

nia”. Szczegóły programu mieli opraco-

wać poszczególni ministrowie, każdy w

swoim dziale. I to pono było przyczyną,

że w dn. 3 listopada rb. na otwarciu

sesji sejmowej p. premjer Prystor nie

wystąpił z exposć, chcąc Sejmowi
przedstawić program bardziej już w
szczegółach opracowany”. |

Zwłoka jednakże nie wyszła

rządowi na dobre. Jak pisze
„Gazeta Warszawska”.

„Tym razem jednak zwłoka nie wy-

szła nadobre. Już w parę dni po przy-

jęciu programu p. Prystora, nastąpiło o-

głoszenie zasad programu „Lewjatana“,

potem przyszły uchwały „Ziełonego ty-

godnia”, wreszcie inflacyjno - inwesty-

cyjny projekt p. Moraczewskiego.
Wszystkie te programy, najzupełniej

między sobą sprzeczne, pochodzą od

grup nietylko „prorządowych”, ale wy-
raźnie rządowych. Program p. premjera,
różniący się zasadniczo od programu za-
równo „Lewjatana', jak „grupy robot-
niczej” BB., nie pokrywa się także z po-
stulatami „Zielonego Tygodnia".

Nie można tedy dziś zarzucać

ten temat

sanacji braku programu. Ma ona
ich nie jeden, lecz bardzo wiele.

Nastąpiła prawdziwa inflacja
programów.

Pośpiech nie zawsze bywa dobry.
W sprawie dekretu o stowarzy-

szeniach pisze sanacyjny „Kurjer
Polsk!“,

„Nowy dekret o stowarzyszeniach,
do którego rząd przywiązuje z różnych
względów wielką wagę, opracowany zo-
stał chyba w wielkim pośpiechu. — а-
pomniano podobno 0 takiej „drob-
позёсе", jak sprawa władz stowarzyszeń
a więc sposób ich wyboru, atrybucje oraz
zapewnienie im ciągłości umożliwiającej

«kontrolę a nawet wpływy władzy nad-
zorczej.

A o to zdaje się głównie autorem
dekretu chodziło”.

O likwidacji zaległości podat-
kowych.

Poseł Rotenstreich pisze w
lwowskiej „Chwili* o programie
sfer gospodarczych:

„Sfery gospodarcze postawiły sze-
reg żądań w sprawie zaległości podat-
kowych, Można się sprzeczać o pewne
drobne szczegóły, objęte temi żądania-
mi, ale że musi się w interesie życia go-
spodarczego i skarbu zlikwidować za-
ległości podatkowe, nie ulega kwestji.
Wierzytelności podatkowe, figurujące w
księgach podatkowych skarbu państwa
i samorządów są fikcyjnemi. Kasy nie
napełnią się, gdy te fikcyjne wierzytel-
ności będą ściągane przez jeszcze kilka-
naście tysięcy egzekutorów. Owszem
wypróżnią się, gdyż egzekucje nie po-
kryją poborów egzekutorów. Jeśli nie
chce się słyszeć u nas o amnestji podat-
kowej, to niech specjalne komisje zło-

żone z urzędników i podatników zajmą

się odpisaniem tych zaległych podat-

ków. Ale rozumie się, że te komisje nie

mogą być organem w ręku urzędników

skarbowych, nie mają robić polityki,

tylko pomagać w likwidowaniu kryzysu.

Drugie żądanie, aby za pomocą po-

lityki taryfowej umożliwić obniżenie

kosztów produkcji i aby stosunek prze-

woźnego do wartości towaru nie rujno-

wał racjonalnej kalkulacji handlowej, jest

tak przez się zrozumiały, że nie wyma-

ga bliższego omówienia, |
Nędza na wsi.

Pisze o niej tygodnik ludowy
„Zorza”, który podaje wyjątki z

listu, otrzymanego ze wsi kreso-

wej.
„Nie wiem, jak tam u was, bo my

gospodarze na kresach przenosimy for-
malną nędzę... Kolonja „Łysana” ma za-

ległe podatki z dwóch lat, obecnie opi-

sali jednego wieprza, nadzieję całorocz-

nej okrasy i szafę z dużego pokoju zsof-

ką, które odwieźliśmy do gminy nalicy-

tację. Ponieważ do licytacji nikt nie

staje, więc sekwestrator kazał je rzucić

do stajni.
Z kolonji „Skieć” za rok 31 wójt

zabrał wszystkie żyto z pola w ilości 7

kóp, nie zostawił na nasienie, tak, że zie-
mia leży odłogiem...

Naogół taka bezlitosna gospodarka
prowadzona, że wściekły pomruk idzie,
nawet u osadnikėw i koncesjonarzy...“

Dola żydów w Rumunii.

Żydowski „Nasz Przegląd” za-
mieszcza następującą wiadomość
Żyd. Ag. Tel. z Rumunii.

„Rumuńscy studenci, którzy powra-
cali z wystąpień anty-węgierskich w
Cluj, napadli w pociągu na dwóch pasa-
żerów żydowskich, rabina gminy Margita |
w pobliżu Cluj Jechiela Tauba, który
powracał z Galicji, gdzie pochował mat-
kę, oraz starszego żyda Altera Szabo.
Napastowani pasażerowie żydzi napróż-
no zwracali się o pomoc do konduktora
i do innych pasażerów. Pięciu żołnierzy
zgodziło się wreszcie bronić tych dwóch
R w przeciągu godziny za opłatą.
ciągu tej godziny nieustannie podno-

sili cenę, później zaś pozostawili pasa-
żerów-żydów ich losowi.  Chuligańscy
studenci bili pasażerów-żydów, szarpali
za brody. W/ Oradeas sporządzono pro-
tokuł w sprawie tych zajść.”

 

Ojciec św.o konieczności prasy katolickiej.

(Citta del Vaticano, tel. wł.

KAP. 12.XII). W czasie przyjęcia

przedstawicieli włoskiego kato-

lickiego ugrupowania akademickie

go, które w programie swoim

szczególny nacisk położyło na roz-

wój prasy katolickiej, Ojciec św.

stwierdził nieodzowną koniecz-

ność pobudzenia zainteresowania

katolików w kierunku popierania

i finansowania własnej prasy ka-

tolickiej. Pochwalając myśl włą-

czenia tej akcji do zakresu działal-

ności inteligencji należącej do

Akcji katolickiej, Papież stwierdził

że dzienniki katolickie posiadają
zbyt małą liczbę prenumeratorów,
zwłaszcza prenumeratorów opła-
cających abonament. Za każdym
razem, gdy prasa zwraca się do
Ojca św. po błogosławieństwo,
Papież chętnie je udziela, szcze-
gólnie pamiętając o prenumerato-
rach czasopism katolickich. Koń-
cząc, Ojciec św. wskazał na ogrom
pola pracy apostolskiej dobrej
prasy i wezwał wszystkich biorą-
cych udział w Akcji katolickiej do
czynnej i wydajnej pracy na tem
polu.

Katolicyzm Angiji w cyfrach.
(Londyn KAP). Najnowsze wy-

danie „Catholic Directory” infor-

muje o dalszym pocieszającym

wzroście katolickiego stanu posia-

dania w Anglji. W ciągu roku 1931

w 18 diecezjach Anglii i Walji

przyjęto ogółem na łonoKościoła

katolickiego 12.019 konwertytów.

Liczba duchowieństwa świeckiego

wzrosła do 3057, zakonnego zaś

do 1651. Oddano na użytek wier-

nych 14 nowych kościołów i ka-
plic (ogólna ich liczba wynosi o-

becnie 2288). Ilość szkół kato-
lickich spadła wprawdzie, wzrosła
jednak liczba wychowanych przez

nie dzieci, która wynosi obecnie
386.631 w szkołach niższych i
59859 w szkołach średnich. Ogólna
ilość katolików w Anglji i Walii

wynosi 2.253,420 (2.235.237 w roku
1930). :

PROTEST NUNCJUSZA W HISZPANJI,
(Citta del Vaticano, tel wł.

KAP, 12. XII). Nuncjusz apostol-

ski w Hiszpanji Mgr. Tedeschini,

złożył na ręce hiszpańskiego mi-
nistra spraw zagranicznych pro-

test z powodu aktów święto-

kradztwa i wandalizmu, jakie

maja 1931 roku miały miejsce w

Hiszpanji w stosunku do świątyń
i instytucyj religijnych.

AI Sri i

żąc we własnych, egoistycznych

celach do tego, by zwolnić Niem-

cy od ciężaru reparacyj (by w ten

sposób umożliwić im spłatę pry-

watnych długów, zaciągniętych w

bankach amerykańskich), zdawał

sobie doskonale sprawę z tego,

że Francja łączy kwestję repara-

cyj ze sprawą spłaty długów, uza-

leżniając jedno od drugiego. Na

tem właśnie stanowisku stanęła

 

Izba francuska, jako reprezen-

tantka opinji szerokich mas naro-

du. wyrażając uchwałą swą, że

Francja wprowadzona została w

błąd i że wobec tego nie poczuwa

się do obowiązku uiszczania dal-

szych spłat Ameryce.
Jeżeli Ameryka chciała dopo*

móc Niemcom, mogła to. sama

uczynić, nie zaś być hojną z cu-

dzej kieszeni.

_QDZIENRIA MILRALKI 

Co ze złotym?
Ożywione pomysiy sanacyjne.

Dotkliwe zmniejszenie obiegu
złotego wraz ze zmniejszeniem
pokrycia (od stycznia 1930 do
końca 1932 skurczenie doszło bli-
sok do połowy) powoduje żywe
pytania gospodarczych kół sana-
cyjnych: co robić?

Prof. Adam Krzyżanowski
mówi: niech Bank Polski nie daje
złota i walut po kursie paryteto-
wym, ale nich ci, którzy ich po-
trzebują, szukają ich na rynku
wewnętrznym, w t. zw. pończo-
chach, po cenach takich w  zło-
tych polskich, za jakie można bę-
dzie je dostać, tj. przy obniżeniu
rzeczywistym wartości złotego w
stosunku do walut obcych i złota,
czyli... inflacja.

Prezes lzby Przem.-Hand. w
Warszawie, p. Klarner mówi, po-
większyć obieg banknotów choć-
by kosztem obniżenia granicy po-
krycia w Banku Polskim, czyli...
także inflacja.

A łódzka „Prawda“ nr. 58)
wysuwa takie ujęcie sprawy:

„Nam nie potrzeba dewaluacji
pieniądza naszego, lecz dewalu-
acji, t. jj zmniejszenia rozmiarów
świadczeń, jakie ponosimy na u-
trzymanie państwa, samorządów i
instytucyj publicznych, oraz zmia-
ny warunków pracy i płacy.

Jeżeli półzłotówką będziemy
mogli zapłacić dodatek, który
kosztuje obecnie złotówkę, jeżeli
półzłotówką będziemy mogli za-
płacić tę samą ilość pracy, za któ-
rą obecnie płacimy złotówkę, to
temsamem nasz obieg pienięż-
ny powiększy się prawie dwukrot
nie bez dewaluacji.

Państwo, skoro znalazło się w
konieczności prowadzenia polity-
ki deflacyjnej i od tej koniecz-
ności nie chce się uchylać przy
pomocy takich czy innych ekspe-
rymentów i tricków walutowych,
musi działać bardzo szybko, aby
deflację powstrzymać dość wcześ-
nie, gdyž na przykładzie z roku
1925 widzieliśmy, że w pewnym
momencie deflaacja kończy się
paraliżem życia gospodarczego i
katastrofą waluty. A, jak wspom-
nieliśmy, nie zawsze zdarzają się
takie szczęśliwe przypadki, jak
strajk angielski.

Co to jst deflacja? Jest to
chroniczny brak środków pienięż-
nych na wszelkiego rodzaju wy-
płaty. W] życiu gospodarczem de-
flacja objawia się w ten sposób,
że konsumentowi stale brak jest
pieniędzy na zakupy, jakie mu są
w danej chwili potrzebne, a pro-
ducentowi brak jest pieniędzy na
kontynuowanie produkcji w nie-
zmienionych rozmiarach, brak mu
więc pieniędzy na wypłaty dla
wszystkich robotników, na zapła-
cenie podatków i świadczeń so-
cjalnych, na zakup surowców i ma
terjałów, itp. Konsument zaczyna
ograniczać swoje potrzeby i na-
myślać się z cześo tu Zrezygno-
wać, aby co potrzebniejsze na-
być. Producent zwalnia część ro-
botników, zmniejsza zakupy su-
rowców i materjałów. Ale śdy je-
den i drugi już się ograniczyłi
już, chce zaspokoić swoje zmniej-
szone potrzeby, okazuje się, że w

„PRAWDA 0
Śród kilkunastu książek o

współczesnej Rosji (a pomiędzy
niemi kilku polskich), które zda-
rzyło mi się ostatnio przeczytać,
na szczególną uwagę zasługuje
rzecz Tadeusza Błeszyńskie-
go p. t. Więcej prawdy o Sowie-
tach (Wlarszawa, 1933, Niklewicz,
Załuska i S-ka, str. 254).

Autor jest inżynierem. W tym
charakterze pracował w Rosji
jeszcze przed wojną i znowu nie-
dawno został zaangażowany na
lat parę do Sowietów w roli
„speca“. Ma tedy wszechstronne
dane formalne do trafnego sądu,
opartego nie o przelotne wraże-
nia, jak to było np. z redaktorem
pewnego pisma wileńskiego, który
ani Rosji dawniejszej nie mógł
znać należycie (jako że przed
wojną był jeszcze wyrostkiem),
ani też nie był w stanie wejrzeć
głębiej w istotę stosunków we
współczesnej Rosji, przebywając
tam ledwie parę tygodni (pod
czujnem okiem szpicla!).

Błeszyński przeciwnie ma bar-
dzo dużo do powiedzenia, bowiem
poza danemi formalnemi (o któ-
rych wyżej) zajmuje wobec So-
wietów nader inteligentną posta-
wę, interesując się niemi wszech-
stronnie, bez uprzedzeń, Zna nie
tylko stolice, ale też prowincję,
wieś i fabryki, nie wpada tedy
w zbyt łatwe uogólnienia, tak
częste u podróżników; ma dar
trafnego porównywania przeróż-
nych fenomenów; nie zamyka
oczu na pewne szczegóły dodatnie;
odróżnia tło stałe, specyficznie ro-
syjskie, od przelotnych wpływów
żydowskich czy marksowskich;
ma zrozumienie dla zagadnień re-
ligijnych — słowem patrzy na
rzecz otwartemi oczyma i otwiera
umiejętnie oczy czytelnika.

Jeśli dodamy do tego styl ży:
wy i barwny, zręczne posługiwanie
się materjałem anegdotycznym i
typowo rosyjskiemi powiedzon-

międzyczasie ilość pieniędzy zno-
wu się zmniejszyła i że znowu
brakuje tamtemu na kupno
zmniejszonej ilości surowców i
materjałów. I tak aż do zupełne-
go zamarcia z jednej strony spo-
życia, z drugiej produkcji. Fabry-
ki, które dwa lata temu zatrud-
niały po tysiąc robotników, za-
trudniają obecnie 400, z których
100 już znowu ma wymówienie
pracy. Chłop, który dwa lata temu
wydawał na zakupy rocznie 500
złotych, w tym roku wydał może
150 i już myśli nad tem, jak ogra-

niczyć tę sumę.
Jakie jest wyjście z tego zwę-

żającego się korytarza, w którym
grozi uduszenie. Otóż cała sztu-
ka polega na tem, aby w pewnym
momencie było powiedziane, że
ta ilość pieniędzy, jaka w danej
chwili jest do dyspozycji, musi
wystarczyć na wszystko, co w tej
chwili jest potrzebne. Jeżeliby o-
kazało się, że w tym celu — jak
wspomnieliśmy wyżej — z pół-
złotówki trzeba robić złotówkę,
to trudno!”

Gdyby to tylko było tak łatwo
z półzłotówki zrobić złotówkę!

Najznamienniejsze w tych gło-
sach jest to, że są one wyrazem
wielkiego zaostrzenia się sprawy
pieniądza.

Jak się dowiadujemy, b. mini:
ster skarbu p. Gabrjel Czecho-
wicz, napisał pracę na temat kry-
zysu gospodarczego w Polsce.
Książka p .Czechowicza, która w
niedługim czasie pojawi się w dru
ku, porusza najbardziej aktualne
zagadnienia chwili obecnej, jak
kwestję długów zagranicznych,
politykę kartelową obieg pienięż-
ny, walkę z bezrobociem oraz o-
chronę rolnictwa.

Szczególnie zainteresowanie
budzi ustęp poświęcony kweestji
obiegu pieniężnego w Polsce.
Autor, który przez kilka lat kie-
rował skarbem państwa, wypo-
wiada się za powiększeniem obie-
gu pieniężnego w Polsce przepro-
wadzonem w sposób, któryby nie
był równoznaczny z inflacją i nie
zaśrażał stałości waluty. Koncep-
cja b. min. Czechowicza wychodzi
z założenia, że istniejący obecnie
i stale potęgujący się głód pienięż
ny w Polsce paraliżuje życie go-
spodarczei utrudnia osiągnięcie
równowagi budżetowej. Punkt
ciężkości tego zagadnienia widzi
autor w  zapobieżeniu dalszemu
odpływowi złota i dewiz z naszej
instytucji emisyjnej co łączy się z
kwestją zagranicznego zadłuże-
nia Polski.
W dziedzinie walki z bezrobo-

ciem proponuje autor między in-
nemi wprowadzenie elastycznego
dnia pracy w gałęziach przemy-
słu najbardziej dotkniętych kry-
zysem. S

Wypowiadając się za szeroką
akcją pomocy dla rolnictwa autor
podnosi konieczność całkowitego
umorzenia zaległości podatko-
wych rolników. Natomiast sprze-
ciwia się p. Czechowicz umorze-
niu zaległości podatkowych prze-
mysłu skartelizowanego.

"SOWIETACH,
kami — otrzymamy całość tak
fascynującą, że trudno się od
książki oderwać, toteż czytelnik
zamyka ją z prawdziwym żalem,
że się już skończyła.

Z poszczególnych zagadnień,
poruszonych przez autora, należy
zwrócić uwagę na rozdziały takie:

Kobieta i nowy byt; „Bywszije
ludi'* (dawna inteligencja); To co
się nazywa sztuką; Teatr i kino;
Małżeństwa; Religja; Nowe poko-
lenie („młodzież — to inni ludzie,
inny świat”, str. 103); Kwestja
żydowska („stwierdziłem istnienie
antysemityzmu tak żywiołowego,
jakiego się w Polsce nigdy nie
spotyka”, str. 198), wreszcie:
Wróżby na przyszłość („pierwiast-
ki narodowe pozostają; ...Kształto-
wanie się przyszłej Rosji w kie-
runku nacjonalistycznym; ...Niem-
cy naszymi przyjaciółmi politycz-
nymi nie będą chyba nigdy — co
do przyszłej Rosji jest to możliwe”,
str. 250—2),

Słowem, książka Błeszyńskie-
go zasługuje na wyjątkową uwa-
śę. Kto chce poznać Rosję dzi-
siejszą — winien się z nią co-
rychlej dokładnie zapoznać.

Stanisław Cywiński.

Ruch w interesie... karlelowyn.
Wśród naszych karteli panuje

ruch. Jedne powstają. a inne się
rozpadają. I tak z Nowym Ro-
kiem likwiduje się częściowo
syndykat producentów tłuszczów
jadalnych, a to wskutek wystą-
pa kilku większych fabryk,
tóre stanęły na stanowisku, że

dla zwiększenia obrotów musi się
obniżyć ceny. Natomiast prowa-
dzi się w tej chwili pertraktacje
o kartel sprzedawców płyt gra-
mofonowych, a tak samo fabryki
pończosznicze, pragnąc zwalczyć
niewypłacalność odbiorców, za-
mierzają utworzyć wspólne biu-
ro sprzedaży.

 

 

SZKICE ! OBRAZKI.
DZIADY.

Mój Boże, co ja biedny chudopa-

chołek mogę powiedzieć o  dziadach.

Tyle mądrych głów na ten temat pisało,
gadalo, i rozprawiało, że gdyby to
wszystko sam nieboszczyk Konrad po-
słyszał, toby się wściekł i palnął taką
improwizację, że niktby jej nie zrozu-

miał, tak jak i nie rozumieją improwizacji

przed laty już napisanej.

Ale wziąiem na upór i piszę o dzia-
dach. Dziadach autentycznych wileń-
skich,

Klan to bowiem jest w Wilnie liczny,

swojemi prawami się rządzący i z dnia

na dzień coraz to liczniejszy.

Klan to jest zresztą zamknięty w

sobie i nie przyjmnujący intruzów do
swego grona. Gdy ostatnio pewien od-
łam inteligencji miejscowej zgłosił na
deklaracji żądanie zaliczenia do „dzia-

dowskiego grona”, ci odpowiedzieli sta-

nowczo odmownie.
Różne są wileńskie dziady. Stare i

młode, sparaliżowane, ślepe i niemowe,

zależnie od pory roku i konjunktury,
Dobrze im się dzieje, a poniektóre

to i nieruchomości mają uciułane. Ale

jak wszędzie tak i w dziadowskim fachu

zaczął się kryzys.

Łeb podniosła plugawa konkurencja.
Zawolaiy dziady płaczliwym głosem

i postawili magły wniosek, by „nieła-
chowców* usunięto.

Ktoś się tem miał zająć, dziadów

miano rozesłać do gmin, ale jakoś ucich-

ło i na dziady przyszły dziadowskie
czasy,

Znam jednego „zawodowca”. Bar-

dzo to miły dziad. Ma przy ulicy Legjo-
nowej domek, bardzo wdzięczną kulę do

nóg i od czasu do czasu sparaliżowaną

rękę.

Zależy od konjunktury, co i kiedy
ma używać, Znudzi się ludziom „nieszczę

sny od urodzenia ślepy i niemowa" to się

robi postępowy paraliż i wyłamanie rąk.
I na to minie moda, dziad staje się kula-

wy na obie nogi przy równoczesnem po-
ranieniu nerwu twarzowego (twarz ob-

wiązana czerwoną chustą).

Wyczerpawszy już wszystkie naj-
cięższe kalectwa z medycznej encyklope-

dji, dziad mój wpadł na bajeczny pomysł.
Oto on, człowiek zdrów jak. nosoro-

żec, władający biegle i ze swadą języ-
kiem ojczystym, dla większego efektu
kazał się pewnego dnia wpakować na

malutki wózek i jako „człowiek prądem
porażony” z konwulsyjnie wywróconemi
oczami wyjechał na ulicę.

Gdy zbliżał się ktoś z przechodniów,

dziad wydawał z siebie nieartykułowany

ryk, graniczący między stękiem basowej
trąby, a głosem wściekłego kota.

Dziwna jedna rzecz, że „porażony

prądem'* wydzielał zapach, jako żywo nie
przypominający ozonu, ale raczej pewien

napój, popularnie zwany spirytusem,
Teraz miły ten człowiek zapadł na

tężec lokalny. Ma rękę obandażowaną i

figlarnie podkurczoną nogę, co robi wra-
żenie jakby go coś w kolano gryzło.

Spotkałem raz znanego niemowę,
który przeklinał biegłą i poprawną wy-

mową, andrusa, który mu płatał figle:
— To ci ty gadzino, żeby cię jasny

szlag, żeby cię morowa zaraza, żeby...
nie widzisz, że człowiek niemowy grosz

zbiera, a ty taki, a taki...
Cóż za cudowna kuracja i co za

płynność wymowy...

Ale to są iachowcy, fachowcy par
exellence, a tu się tyle fuszerstwa naro-

biło... я,

A więc rugujmy intruzów... ;
Fora ze dwora..

M. Junosza.

Kuaciwa spłaca
w Zagłębiu Dąbrowskiem.

Z Zagłębia Dąbrowskiego de-
chodzą nas alarmujące wiado-
mości o nowej fali redukcyj.

Na kopalniach „Kazimierz“ i
„Juljusz” przewidywana jest re-
dukcja 300 robotników; na ko-
palni „Renard” — około 900 ro-
botników; pozatem—przewidziane
są redukcje na kopalniach: „Wik-
tor”, „Mortimer* i „Klimontów”.
W najbliższą sobotę huta „Mi-

lowice” zwalnia 300 robotników.
Również na kilku kopalniach

wymówiono pracę urzędnikom.
Coraz większa nędza ogarnia

Zagłębie.

A ma to są pieniądze.
Ministerstwo Sprawiedliwości

uznało za rzecz konieczną zmia-
nę munduru straży więziennej.
Kolor munduru będzie obecnie
ciemno-zielony zamiast dotych-
czasowego bronzowego, a krój
przypominać będzie mundury
angielskie. Wszyscy funkcjona-
rjusze straży więziennej uzbrojeni
będą w karabiny i rewolwery za
pasem.

Macierz Szkolną.

  



 

KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?
Dość pogednie. Rano miej-

scami mgła. Nocą umiarkowany,
w wiłeńskiem dość silny mróz.
Dniem temperatura w pobliżu
zera. Słabe wiatry południowo-
wschodnie.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Sprawa rewizji umowy z

Arbonem. W związku ze złoże-
niem przez Arbon projektu nowej
umowy, zwołane zostało na dzień
16 b. m. nadzwyczajne posiedze-
nie radzieckiej Komisji do spraw
komunikacji miejskiej. Dyrekcja
Arbonu domaga się daleko idą-
cych prerogatyw zarówno w kwe-
stjach organizacji ruchu, jak rów-
nież pozostawienie jej w znacz-
nym stopniu wolnej ręki w usta-
laniu taryfy. W) nowej umowie
Arbon proponuje miastu roczną
opłatę w wysokości 5 procent
brutto od ogólnych dochodów.
Obecnie, jak wiadomo, opłata ta

nie może być mniejszą od 150.000
złotych.

— Kostka kamienna zwycięża.
W wyniku całego szeregu konie-
rencyj odbytych ostatnio w Ma-
gistracie, powzięta została de-
cyzja szerokiego uwzględnienia
kostki kamiennej przy budowie
nowoczesnych jezdni. W związku
z tem z wczesną wiosną Magistrat
przystąpi do budowy tego typu
jezdni na ul. Zawalnej na prze-
strzeni od ul. Stefańskiej do szpi-
tala Żydowskiego. Odcinek ten
stanowi powierzchnię 1200 mtr*.

W ciągu roku przyszłego bu-
dowę jezdni z kostki kamiennej
projektuje Magistrat rozszerzyć
i na inne ulice śródmieścia.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

— Spisy lokatorów. Władze
administracyjne  poleciły podle-
głym organom sprawdzić, czy we
wszystkich bramachumieszczone
są spisy lokatorów oraz czy spisy
te w godzinach wieczornych są
dostatecznie oświetlone.

SPRAWY WOJSKOWE
— Przygotowania do poboru

rocznika 1912-$o są już w pełnym
toku. Z dniem 1 stycznia referat
wojskowy Magistratu wyłoży do
przejrzenia spisy poborowych ce-
lem ewentualnego skorygowania
nieścisłości przez osoby zaintere-
sowane. Spis wyłożony zostanie
w lokalu referatu wojskowego do
dnia 15 stycznia.

SPRAWY KOLEJOWE.
—Zmniejszony ruch na kolei.

Przeżywany kryzys gospodarczy
odbił się obecnie bardzo dotkli-
wie na kolei, która wykazuje
ostatnio coraz mniejszą frekwen-
cję pasażerów. Jeżeli chodzi o
dyrekcję wileńską, o ile można
wnioskować z ostatnich prowi-
zorycznych obliczeń, dochodo-
wość w stosunku do roku ubie-
głeśo spadła blisko o 20 procent.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Plenarne zebranie Izby

Przemysłowo-Handlowej. Onegdaj
wieczorem odbyło się plenarne
zebranie Izby Przemysłowo-Han-
dlowej. Na porządku dziennym
znalazł się opracowany przez
Rząd projekt walki z kryzysem.
W dyskusji, jaka się wywiązała,
poruszano cały szereg najżywot-
niejszych zagadnień doby obec-
nej, jak: sprawę zmniejszenia nie-
których podatków, kwestję za-
trudniania bezrobotnych, sprawę
świadczeń społecznych i t. p.

Dyskusja nie doprowadziła na-
razie do powzięcia konkretnych
wniosków. Sprawa ta poruszona
zostanie prawdopodobnie raz
jeszcze na jednem z najbliższych
posiedzeń Izby.

Dr, Wacław Odyniec.

Dusza Japonii
(Dokończenie).

— Jeśli naród Japoński jest
wzorem rzadkiej dyscypliny mo-
ralnej i takie cechy narodowe po-
siada, jak fanatyczne wprost przy-
wiązanie do ojczyzny, gotowość
bezgranicznego poświęcenia się
dła jej dobra, duchową jedność i
solidarność, to te wielkie warto-
ści moralne zawdzięcza przede-
wszystkiem systemowi  wycho-
wawczemu, pod wieloma wzglę-
dami przewyższającemu europej-
skie systemy pedagogiczne, Do
szerzenia wśród ludu elementar-
nego wykształcenia i do zaspaka-
jania jego potrzeb duchowych, w
bardzo znacznej mierze przyczy-
nia się również i prasa demokra-
tyczna, uwzględniająca najróżno-
rodniejsze przejawy życia spo-
łecznego, nie wyłączając literatu-
ry i sztuki, wolnych w kraju
Wischodzącego Słońca, przynaj-
mniej dotychczas, od wszelkich

' naciełości niesmacznego europe-
izmu. O niezwykłem zamiłowaniu
do czytania publiczności japoń-
skiej wspomina szereg autorów,
zgodnie z ich relacjami w żadnem
z miast europejskich nie spotyka
się na ulicach tyle ludzi, zatopio-
nych w przeglądaniu dzienników,

SPRAWY UNIWERSYTECKIE
— Ureczysiość złożenia przy-

sięgi Lekarskiej przez absolwen-
tów r. akad. 1932-33 Wydziału Le-
karskiego O. S. B. w Wilnie, od-
będzie się we czwartek 15 grud-
nia b. r. o godz. 19 w Muli Ko-
lumnowej Uniwersytetu.

KTE
— W Ognisku Akademickiem

odbędą się: dn. 26 bm. zabawa
taneczna, du. 31 grudnia „Noc
Sylwestrowa.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zebranie T. N. S. W. od-

będzie się w dn. 16ym (piątek)
b. m. w gim. im. A. Mickiewicza
© godz. 7 Kol. S. Jastrzębski wy-
głosi referat p. t. „Godziny wy-
chowawcze”. poczem nastąpią
wybory delegatów na Walne Zgro-
madzenie w Warszawie.
— Posiedzenie Sekcji HI-

storji Sztuki, odbędzie się w dn.
16 b. m. o godz. 8 wieczór 'w
sali Seminarjum Archeologji Kla-
sycznej U. S. B. ul. Zamkowa 11
(drugie podwórze w prawo). gNa
porządku dziennym: Referat Prof.
dr. M Morelowskiego: „Geneza
stylu kościoła Św. Hany w Wil-
nię”. P. Celiny Osieczkowskiej
(z Paryża) „Znaczenie nowoodkry-
tej mozaiki Sw. Zofji w Konstan-
tynopolu.

Teatr i muzyka.
— Teatr Wielki Pohulanka, Dziś o

godz. 8-ej wiecz. po raz 3-ci sztuka
Rehfischa i Herzoga „Sprawa Dreyfusa”.
— „Dzielny wojak Szwejk'* — bę-

dzie bawić w Wilnie już 16, 17 i 18. bm.
w Teatrze na Pohulance w interpretacji
„Artystycznego Tournee", które objeżdża
całą Polskę z dyr. L. Czyrnowskim i L.
Wyrwiczem w rolach głównych. i ės

W niedzielę „Dzielny wojak Szwejk“

grany sie dwa razy: o godz. 4-ej

„i o godz. B-ej wiecz.
w Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich ZASP w Wilnie, Stały Teatr

Objazdowy przygotowuje świetną sztukę

Gabrieli Zapolskiej „Panna Maliczew-
ska”. — Wyjazd nastąpi w pierwszych
dniach stycznia i obejmie przeszło 20
miast Wileńszczyzny. .
— Teatr muzyczny „Lutnia“. Przed-

stawienia popularne po cenach znižo-

mych. Dziś po cenach zniżonych „Fijołek

z Montmartreu” z Janiną Kulczycką w

roli tytułowej, w otoczeniunajwybitniej-
szych sił zespołu, pod reżyserją M. Ta-
trzańskiego.
W przygotowaniu „Lady Chic“.
— Audycja Polskiego Towarzystwa

Muzyki Współczesnej. W niedzielę, 18
bm. w lokalu Związku Literatów przy
ul. Ostrobramskiej 9 odbędzie się audy-
cja Towarzystwa Muzyki Współczesnej
przy współudziale pp. Walentyny Czu-
chowskiej (śpiew), Adeli Bay (fortepian),

Czosnowskiego (klarnet) i T. Szeli-
gowskiego (objaśnienia i akompanja-
ment). Wi programie nieznane Wilnu
utwory Debussy'ego, Ravela, Skriabina,
Medthera, Szymanowskiego i Perkow-
skiego. — Początek o godz. 8 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 15grudnia 1932.

11.40: Przegl. prasy. Kom. meteor.
Cza. 12.10: Muzyka z płyt. 12.30: Kom.
meteor. 12.35: Poranek szkolny, 14.40:
Progr. dzienny 14.45: Muzyka operetko-
kowa łyty). 15.15, Giełda rolnicza.
15.25: om. Akad. Koła Misyjnego.
15.35: „Zamało jadamy ryb“ — odczyt
15.30: Muzyka z płyt. 16.00: Transm. z
Senatu. Przemówienie marsz. Wł. Racz-
kiewicza. 16,15: Muzyka z płyt. 16.25:
Lekcja francuskiego 16.40: „Ludwik Ze-
menhof“ — odczyt. 17.00: Podstawy mu-
zyki. — Formy pieśni jednogłosowej
(płyty). 17,40: „Czas czeka na nowe śred
niowiecze* — odczyt. 18.00 Muzyka lek-
ka. 18,40: Odc. pow. 18.55: Kom. litew-
ski. 19.00: Skrzynka pocztowa. 19.30;
Recytacje. 19.45: Praas. dz, radj. 20.00:
Godzina życzeń (płyty). 21.05: Wiad.
sport. 21.05: Koncert. 21.30: Słuchowi-
sko. 22.15: Muz. tan.

Piątek, dnia 16 grudnia,

11.40: Przegl. prasy. Kom. meteor.
Czas. 12.10; Muzyka z płyt. 13.20: Kom.
meteor. 14.45: Strachy i upiory w mu-
zyce (płyty). 15.15: Giełda rolnicza.
15.25: Kom. L. O, P. P'u. 15.35: Lekcja
angielskiego. 15.50: Koncert dla młodzie-
ży (płyty). 16.20: Utwory Głazunowa
(płyty). 16.40: „Książka w Wilnie”.
17.00: Koncert. 18.00: Muzyka lekka.
18.40: Codz. odc. pow. 19.00: Polakom na
Kowieńszczyźnie! 19.20: Przegl. prasy
roln. 19.30: „Ludzie są dobrzy” — felj.
20.00: Pogad. muzyczna. 20.15: Koncert.
22.40: Wiad. sport. 23.00: Muzyka ta-
neczna.

jak w Japonii, okoliczność, która
jest świadectwem wysokiej skali
tego zainteresowania z natury inte
ligentnego narodu. — Umiarkowa-
ny w jedzeniu i piciu nie może się
obejść Japończyk bez rozrywki;
na teatr, który się cieszy w kra-
inie Wschodzącego Słońca  nie-
zwykłem powodzeniem, wydaje
znaczną część swych oszczęd-
ności

Nawskroś artystyczna przyro-
da Japonji jakby ku udzieleniu
człowiekowi natchnienia stworzo-
na została, w naturze, i tylko w
niej, tkwią dominujące motywy
zarówno dekoracyjnej jak i ide-
alnej sztuki, Naturę swego pięk-
nego kraju bierze Japończyk za
wzór do swej wszystkie narody
świata prześcigającej sztuki deko-
racyjnej, niemniej całe zasoby
piękna rodzimej przyrody z godną
podziwu zręcznością we władaniu
pędzlem, z harmonją w doborze
kolorów na płótno przelewa, gdy
krajobraz swego  słonecznęgo
kraju „odtworzyć pragnie. y-
starczy przyjrzeć się obrazowi
pędzla Owya, by wyrobić sobie po
jęcie w malarstwie japońskiem. O-
braz ten przedstawia wschód słoń-
ca na wybrzeży. Nie widać lądu i
brzegów, jeno linję nieznanej dali,
zlekka wzburzony ocean spowity
mgłą, z której wynurzają się ka-
pryśne fale, krwista tarcza słońca
i trzy żórawie... Dla mieszkańca

! DŁIEŃNIE MICENEEI

(Przywrócenie komunikacji z Antokolem.
T-wo Komunikacyj Miejskich i

Międzymiestowychkomunikuje, że
linja Nr. 3 z dniem 19 grudnia

b. r. (poniedziałek) przedłużona
będzie do ulicy Tramwajowej.

 

Ostatnia premjera w teatrza Wielkim
„Sprawa Dreyfusa*,

reportaż historyczny w 6 aktach (8-miu obrazach) H. Rehfischa
iW. Herzoga. Przekład J. Friihlinga.

Wiadomo powszechnie, jak
swego czasu międzynarodowe ży-
dostwo podniosło larum dookoła
sprawy współwyznawcy swego
Dreyfussa, oficera armji francus-
kiej w ostatniem dziesięcioleciu
XIX stulecia, skazanego sądem
wojennym na wykluczenie z armji
i banicję na Wyspę Djabelską za
zdradę główną. Charakterystyczne
jest, nawiasem mówiąc, jak owo
żydostwo stale i z monotonją
wprost ogłupiającą, wysuwa tę fi-
gurę na front, na poparcie swych
wywodów o ofiarach prześlado-
wań z plemienia „wybranego”.
„Sprawa Dreyfussa* natychmiast
wtedy wyjeżdża na stół. I tak już
przez czterdziestolecie bezmała
wciąż krwawi (oczywiście pod
przenośnią, bo przeżył swą karę
niezgorzejj w spokoju) i wciąż
męczeńską palmą wieńczą mu ży-
dzi skronie.

Tak samo gdy mowa o naj-
okrutniejszych prześladowcach
heretyków czy narodu „wybrane-
go“ przez „okrutny katolicyzm”,

'wnet wyjeżdża na forum średnio-
wieczna inkwizycja, Torquemada
i.. Jezuici. Już samo to słowo,
snadź z racji źródłosłowu, działa
na żydostwo niby czerwona pła-
chta torreadora na byka.

Czas płynie. Torquemada, po-
stać niewątpliwie krwawa, nie
odskakuje znów tak bardzo ja-
skrawo od współczesnego sobie
tła niemal jeszcze średniowiecza.

Wieki upłynęły. W, Rosji so-
wieckiej rozpoczęły się przed 15
laty, za teroru krwawych tatar-
sko-żydowskich carów, i do dziś
dnia trwają, budząc grozę w ca-
łym świecie, tak straszliwie ma-
sowe egzekucje i masakry, jako
skutki prześladowania religii i
przekonań, że wobec nich inkwi-
zycja hiszpańska zda się wyblakłą
fotografją. Jednak do tych obfi-
tych i świeżych źródeł dla twór-
czości literackiej nie sięgają ży-
dowscy pisarze tym razem, pano-
wie Rehfisch i Herzog, lecz znów...
Dreyfussjada, jezuici, a gdy wy-
padnie, to i Torquemada.

„Sprawa Dreyfussa*”, nazwana
„reportażem historycznym”, nie
posiada walorów artystycznych
żadnych, nie bierze ponadto, nie
ujarzmia widza rozmachem swej
siły przekonywującej — ot ilustro-
wane żywemi obrazkami rozwlekłe
wycinki gazeciarskie z procesu
sądowego. Chodziło snadź o to,
by wybielonego, że tak powiem,
prywatnie, przed 26 laty we Fran-
cji Dreyfussa wybielić jeszcze pu-
blicznie ze sceny, aby tę starą
historję skazania i tryumfu mogła

Z ZA KOTAR STUDJO.
O twórcy esperanta.

Dzisiaj, jako w rocznicę śmierci
twórcy języką esperanckiego, przemó-
wienie o dr. Ludwiku Zamenhoffie wy-
głosi prof. Otto Bujwid, prezes związ-
ków esperanckich w Polsce. Transmisja
z Krakowa na wszystkie stacje o godz.
16,40. p

; Młoda poezja polska.
O godz. 19,30 nadany zostanie ze

słudja- wileńskiego kwadrans literacki,
poświęcony utworom Stefana Flukow-
skiego, autora dwuch interesujących
książek, tomu prozy oraz zbioru poezyj
p: t+ „Słońce w kieracie". Ze zbiorku
tego odczyta szereg wierszy p. H. Ho-
hendlingerówna.

Rozmaitości muzyczne.

Wszystkie rodzaje muzyki lekkiej
i ciężkiej, poważnej i niepoważnej, do
sluchu i do tańca, rozebrzmią dzisiaj
o godz. 20-ej w czasie t. zw. „Godziny
życzeń”, której program układają sami
radjosłuchacze.

Nipponu cała przyroda jest przy-
jacielem, każdy Japończyk jest
rozmiłowany w jej pięknie, z tem
pięknem współżyje. Słusznie na-
zywają _Japonję _ „królestwem
kwiatów”. Japończyzy kochają
kwiaty i z wielkim pietyzmem
zajmują się ich hodowłą, stosunek
J. do kwiatów, bez przesady mó-
wiąc, jest kultem, jakby rodzajem
ubóstwiania natury. Każdy do-
mek otoczony jest ogrodem, do-
niedawna jeszcze uprawiano drze-
wa owocowe wyłącznie dla ich
kwiatów, kwiaty można widzieć
w każdym zakątku mieszkania,
upiększają one zarówno ubogie
chaty wieśniacze, jak i wspaniałe
zdobią świątynie. Japonja, mówi
Percival Lovell, — to kraina
kwiatów, „kędy lotos i wiśnia,
śliwa i wistarja zgodnie wzrastają
przy sobie, kędy bambus z jawo-
rem padają sobie w objęcia, kędy
smerek spotyka się z palmą, kędy
strefa podzwrotnikowa i umiar-
kowana w długim serdecznym u-
ścisku zapominają o odrębno-
ściach swoich”,

Jeśli w dziedzinie sztuki ma- -
larstwo, ornamentykę i pokrewne
gałęzie przemysłu artystycznego
cechują subtelność i precyzyjność
formy, to w odniesieniu do archi-
tektury, reprezentowanej głównie
przez świątynie, tych cech próż-
noby szukać. świątynie shinto-
istyczne odznaczają się prostotą

oglądać publiczność całego świa-
ta,
Czy Dreyfuss był winien zdra-

dy szpiegostwa na rzecz Niemiec,
czy nie — tego się napewno do-
kładnie świat nigdy nie dowie.
Przypominam sobie, że ówczes-
na  opinja publiczna  piętno-
wała ich obu na równi — Drey-
fussa i Esterhazego, jako zdraj-
ców Francji. Wiadomo również,
że żydostwo międzynarodowe po-
ruszyło wszystkie sprężyny świa-
ta, by Dreyfussa rehabilitować.
Zawszeć nie musiało tamwszyst-
ko być w porządku z panem Drey-
fussem, skoro przed samą wojną
i po jej wybuchu wypływa znów,
w związku ze zdradą główną, nie-
zaszczytna sprawa Caillaux i
Malvy, nazwisk związanych z na-
zwiskiem Dreyfussa i jego sprawą.

Reportaż panów Rehfischa i
Herzoga ma na celu wzbudzenie
żałości nad niedolą żydostwa,
uosobionego w postaci Dreyfussa
i splugawienie armji francuskiej,
Cały ów sztab francuski, w inter-
pretacji autorów, to banda sprze-
dawczyków, łapowników, łotrów,
rozpustników, pijaków lub bez-
wolnych pionków i kreatur. Z
wyjątkiem jednego ppułk.Picquar-
ta, który w procesie ujął się za
Dreyfussem, czem zasłużył sobie
na pomnik wdzięczności w sztuce
panów Rehfischa i He1zoga.

Złośliwo-ironicznych wycieczek
przeciw katolicyzmowi i religji
też nie brak, słowem atak na
chrześcijańskie społeczeństwa na
całej linji.

Sztuka niedostatecznie staran-
nie wyreżyserowana, a może zbyt
pospiesznie wystawiona, ujawniała
tu i owdzie pewne zgrzyty. Grą
inteligentną wyróżnili się pp.
Szymański — Picquart, Grolicki
— Esterhazy, Szpakiewicz — Zo-
la, Łodziński — Henry, Toma-
szewski — Labori, Bielecki — de
Pellieux, Gliński —  Boisdeffre,
Niedźwiecka — Blanche, Wiesław-
ska — Lucyna, Ładosiówna — Le-
ontyna.
W każdym jednak razie dy-

rekcja wykazała, wyrażając się
oględnie, śruby nietakt, wystawia-
jąc podobną rzecz właśnie w

obecnych czasach. Nietakt po-
dwójny, zarówno w stosunku do
własnego społeczeństwa jak i
bratniego narodu francuskiego i
jego świetnej armji, której w
znacznej mierze zawdzięczamy
niepodległość naszą.

Pilawa.

Ze środy na środę,
Sto siedemdziesiątą piątą śre-

dę literacką (ostatnią przed no-
wym rokiem) otworzył — рге-
zes Związku Literatów, p. W. Hu-
lewicz zawiadamiając obecnym
o nowopowstałym Związku Miło-
śników Wilna i Wileńszczyzny,
który za siedzibę obrał sobie
lokal Związku Literatów i którego
pierwsze dyskusyjne zebranie
odbędzie się w dniu 15 b. m.

Następnie zaproszono do glo-
su krytyka p. R. Zawadzińskiego,
który bawiąc w Wilnie wieczór
poświęcił Związkowi Literatów..

Prelegent w pierwszej części
swego odczytu zobrazował sze-
roko prądy i kierunki dzisiejszej
literatury beletrystycznej, następ-
nie zaś szeroko omówił i anali-
zował utwory M. Dąbrowskiej,
autorki „Noce i dnie", której
ostatnie prace żywo poruszyły
tytykę całej Polski... ef. de,

budowy i brakiem ozdobnictwa,
buddaistyczne natomiast, jakkol-
wiek imponują swym ogromem i
bogactwem ozdób, to jednak po-
zostawiają wrażenie ciężkiej ar-
chitektoniki i niedostatecznej wy-
kwintności w wykonaniu szczegó-
łów. Owe przeciwieństwa nie
trudno zrozumieć, jeśli uprzytom-
nić sobie zasadnicze różnice
wspomnianych form religijnych: z
jednej strony niezmiernie skrom-
ny w swych objawach zewnętrz-
nych  shintoizm, wykluczający
obecność bożków w świątyni, bu-
dzący skłonność do uwielbiania
przyrody, i z drugiej strony boga-
ty w treść, silnie na umysł działa-
jący, idący w kierunku zaszcze-
piania miłosierdzia  buddaizm.

Skoro zaszła mowa o formach
wierzeń, zaznaczyć wypada, iż w
Japonji panuje zupełna swoboda
wyznań; pomimo, że sam mikado
i przedstawiciele jego rządu są
gorliwymi wyznawcami shinto-
izmu, nikt jednak nie wywiera
przymusu, pełna tolerancji re-
ligja shintoistyczna pozwala hol-
dować  obrządkom  buddaizmu,
zdaje się bardziej odpowiadające-
go psychice szerokich warstw
ludności. Miljony Japończyków
są zarazem › dobrymi shintoistami
i dobrymi buddystami, działanie
jednej religii odnosi się do zew-
nętrznej strony duszy, drugiej zaś
— do jej wnętrza. — W świetle

Zamarznięta kobieta.
Wczoraj nad ranem w

lasku podmiejskim w pobliżu Wo-
łokumpji zaleziona została przez
przypadkowego przechodnia nie-
znana staruszka, nie dająca pra-
wie oznak życia,

Powiadomiona o tem policja
zaalarmowała Pogotowie Ratun-
kowe. Po przybyciu na miejsce
wypadku lekarz Pogotowia Ra-
tunkowego stwierdził, że kobieta

jest nawpół zamarznięta, widocz-
nie musiała przeleżeć na mrozie
przez dłuższy czas. е

Po udzieleniu jej pierwszej
pomocy, przewieziono ją do szpi-
tala, gdzie ustalono, iż jest to nie-
jaka Bombińska, lat 70, bezdomna.
Szła ona do Wilna z pobliskiej
wsi, lecz po drodze zasłabła i |
upadła.

 

Proces A. Sołłohuba o fałszowanie weksii.
Trzecia rozprawa przed sądem apelacyjnym.

Toczący się od szeregu lat wiel-
ce sensacyjny proces Apołłosa
Sołłohuba, dependenta kancelarji
adw. Pawła Andrejewa, oskaržo-
nego o słałszowanie kilkudziesię-
ciu weksli przez podrabianie na
nich podpisów, bądź jako wystaw
ców, bądź jako żyrantów odw.
Andrejewa, jego żony, adw. Jasiń-
skiego i p. Bobjatyńskiego, we
wtorek po raz czwarty znalazł
się na wokandzie sądu, z czego
trzeci przed sądem apelacyjnym.

Jak sobie czytelnicy przypo-
minają sąd okręgowy, po roz-
patrzeniu tej skomplikowanej
sprawy w listopadzie 1930 r. osk.
Sołłohuba uniewinnił. Natomiast
z protestu urzędu prokuratorskie-
$0 sprawa przeszła do sądu apela-
cyjnego, który dwukrotnie uznał
Sołłohuba za winnego i skazywał
$o na 2 letnie więzienie.

Wyrokii te Sąd Najwyższy u-
bie pp. Andrejewa i Bobjatyń-
proceduralnych w prowadzeniu
rozprawy, wobec czego sprawa
ta znowu stała się przedmiotem
badań sądu apelacyjnego.
Tym razem rozprawie przewod-

niczył wice-prezes p. Wł. Dmo-
chowski przy udziale pp. sędziów
Al. Jodziewicza i J. Zaniew-
skiego.

Na wstępie sąd zdecydował
nie dopuścić do udziału w spra-
wie powodów cywilnych w oso-
bie pp. Aandrejewa i Bojbatyń-
skiego, a to wobec niedopełnienia
tormalności proceduralnych. O-
statnim bowiem wyrokiem sądu
apelacyjnego wytoczone osk. Soł-
iohubowi przez poszkodowanych
powództwo pozostawione było
bez rozpoznania. Powodowie w
ustanowionym terminie nie wnie-
śli skargi a wobec tego utracili
możność występowania w spra-
wie.

Wobec tej decyzji oskarżenie
spoczęło w rękach jedynie wice-
prokuratora p. Turowicza. ‹ =

Osk. Sołłohub którego dotąd
bronił mec. Szurlej zjawił się tym
razem do sądu bez obrońcy.
Zgłosił on szereg wniosków, zmie-
rzających do odroczenia rozpra-
wy. M.in. idla tych powodów,
iż jego obrońca adw. Berenson z

arszawy zachorował, a on sam
jest b. zdenerwowany i nie czuje
się na siłach przeprowadzić swej
obrony.

Sąd uchylił wszystkie wnioski
oskarżonego i przystąpił do refe-
ratu zawiłej sprawy. ;

Do sprawy, zgodnie z wymo-
ś$ami Sądu Najwyższego, powoła-
no wszystkich świadków  bada-
nych w pierwszej instancji, w
liczbie 38 oraz biegłych grafolo-
gów, i tych sąd kolejno bada.

AE:
Radość i Szczęście...

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

w Firmie

W. CHARYTOKOWICZ i $4а
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intere gama religij-
nych staną zumiałe takie
właściwości charakteru  japoń-
skiego, jak płynące z szlachetno-
ści ducha jego grzeczność i uprzej
mość w stosunku do wszystkich,
posunięte niekiedy do przesady.
Jeśli Japończyk wita każdego z
uśmiechem, to czyni tak, wycho-
dząc z założenia, że każdy czło-
wiek z natury jest dobrym, a więc
nie należy mu przez oziębłe po-
wilanie utrudniać  przejawiania
lepszych cech. W myśl tej zaasa-
dy układa się pełen wyrozumia-
łości stosunek jego względem
wszelkich ułomności ludzkich, —
skazaniec np. nie jest tu uważany
za osobę upadłą, kwalifikującą się
do wyeliminowania ze społeczeń-
stwa, — tak pod względem moral-
nym jak i materjalnym nie istnie-
w J. przepaść między nim a zwy-
kłym człowiekiem.

Czystość jest obowiązkowym.
przepisem shintoizmu. Japończyk
myje się przed wstąpieniem do
świątyni, kąpiel stała się codzien-
ną potrzebą każdego mieszkańca.

przeciętnej chacie wiejskiej
panują schludność i porządek,
odzież, meble i sprzęty domowe
często są oczyszczane z kurzu i
brudu, nikt nie przestąpi progu
w zakurzonych sandałach, czy to
zamożny, czy biedny wieśniak za-
zawsze jest odziany w czyste
świeżo wyprane kimono.

Z pośród 25 świadków przy-
byłych do sądu, przed barjerką
stają: dziekan R. A. Strumiłło,
mec. Jasiński, mec. Petrusewicz,
poszkodowany mec. Andrejew i
inni, a między tymi dwie b, słu-
żece mec. Andrejewa, które mó-
wią o stosunku osk. Sołłohuba do
p. Andrejewa i rzucają charakte-
rystyczne światło w tej kwestji. |

Wieczorem sąd wysłuchał o-
rzeczeń biegłych w osobach PP.
Kuraszy Worobjowa, Bułhaka,
Bruskiego i Kaczora.

Wszyscy oni powtarzają opinję
wydaną w trakcie poprzednich
rozpraw.

Na tem zakończony
przewód sądowy.

Wczoraj w ciągu dwu <śodzin
trwała rozprawa stron.

Oskarżyciel — wiceprokurator
p. Turowicz, podtrzymując w ca-
łej rozciągłości oskarżenie, doma-
gał się uchylenia wyroku sądu
okręgowego i ukarania oskarżo-
nego tak, jak to uczynił dwukrot-
nie sąd apelacyjny.

, Natomiast osk, Sołłohub, ope-
rując temi samemi argumentami,
prosił o uniewinnienie.

Po odbytej naradzie, sąd ape-
lacyjny wyniósł wyrok, którego
mocą osk, Sołłohuba uznał za
winnego podrobienia na kilku-
dziesięciu wekslach podpisów Pa-
wła Andrejewa i jego żony —
Eugenji, a wobec tego, na zasa-
dzie art. 187 K, K. z 1932 r. ska-
zał go na 2 latawięzienia

Skazany Sołłohub i tym razem
zapowiedział złożenić skargi ka-
sacyjnej. Kos.

KRONIKA POLICYJNA,
— Aresztowanie złodziei. W. dniu

wczorajszym policja przeprowadziła о-
obławę w podejrzanych lokalach w re-
jonie Nowego Świata. W. wyniku obła-
wy zatrzymano kilku oddawna poszuki-
wanych niebezpiecznych złodziei, któ-
rych osadzono w areszcie.
— Kolega koledze zabrał rower. W

dn. 22 ub. m. Witkowski Józef (Żura-
wia 6) doniósł policji o kradzieży ro-
weru firmy „Dajton”, który chwilowo
pozostawiony był przed sklepem przy
ul. Rysiej 1. Jak ustaliło obecnie do-
chodzenie, kradzieży tej dokonał Kru-
szyn Kazimierz, zam. również przy Żu-
rawiej 6, którego zatrzymano. W dniu
13 b. m. sprawca kradzieży porzucił ro-
wer na dziedzińcu tegoż domu.

— Podrzutek. W. kościele św. Jana
znaleziono wczoraj podrzutka płci męs-
kiej, w wieku około 2 miesięcy. Przy
podrzutku była kartka z napisem:
„Dziecko ma Ż miesięce, rz.-kat., proszę
ochrzcić".

Eneninry załżonyt,
- Jak się dowiadujemy, dekretem
Prezydenta Rzplitej uproszczone
zostało postępowanie w sprawach
o przyznawanie zaopatrzeń oso-
bom szczególnie zasłużonym. Do-
tąd wymagało przyznanie zao-
patrzenia uchwały Rady Mini-
strów, według nowych przepisów
zaś zaopatrzenie przyznawane bę-
dzie  zarządzeniom Prezydenta
Rzplitej na wniosek premjera,
złożony w porozumieniu z Mini-
strem Skarbu.
OZ EKZJADEВЕЛЕ

latradniaj pracownika Polaka.
Sekcja Pracy. (Metropolitalna 1, II-gle
piętro, pokój Nr.4) wskaże ci dobre

go ! sumiennego pracownika,

został

‘

 

Kierunek i styl žycia duchowe-
go Japonji, gdzie pełnia roz-
woju duchowego pomiędzy po-
szczególne jednostki i grupy wy-
daje się być o wiele mniejsza, ani-
żeli w krajach europejskich, nie
należą w ścisłem słowa znacze:
niu, do tej czy innej warstwy lub
kasty społecznej. Nie znajdujący
analogji w historji innych krajów
olbrzymi rozmach życia japoń-
skiego w sensie gruntownego
przeobrażenia społeczno - poli-
tycznej struktury, mógł się -do-
konać li tylko przy udziale całe-
go narodu, który istotnie na wzór
gorącego  patrjotyzmu, wielkich
ambicyj kulturalnych i wysokiego
zmysłu politycznego służyć może.
Ciężki przebieg obecnego kry-
zysu wraz z katastrofalnem zaha-.
mowaniem produkcji, z trzema
miljonami ludzi, pozbawionych
możności pracy, zdradzających
niezadowolenie z rządów, uzależ-
nionych od wielkiego przemysłu i
koncentracji kapitału, z szybkim
wzrostem ruchu rewolucyjnego
wśród mieszkańców Korei i For-
mozy, chociaż i zachwiał w bar-
dzo poważnej mierze podwaliny
potężnego do niedawna gmachu
państwowego Japonji, to jednak,
przypuszczać należy, nie zniszczył
w narodzie odporności względem
destrukcyjnych prądów i dążeń.

 

 



2 KRAJU.
Zebranie Stronnictwa Narodowego

w Landwarowie.
Wubiegłą niedzielę odbyło się

w Landwarowie zebranie Stron-
nictwa Narodowego. Zgromadziło

ono przeszło 100 osób, które

z uwagą wysłuchały przemówienia
posła pref. Komarnickiego i red.
Kownackiege.

Prof. Komarnicki omówił ob-
szernie sytuację polityczną i za-
poznał zgromadzonych z pracami
klubu poselskiego Stronnictwa.

Red. Kownacki referował spra-
wy gospodarcze, a następnie
organizacyjne.

Postanewiono utworzyć w Lan-
dwarowie Koło Stronnictwa i po-
wołano do zarządu p. p. Włady-
sława Czajkowskiego (prezes), Ka-
zimierza Wojcinowicza (wice-pre-
zes), Stanisława Stankiewicza
(skarbnik) i Wacława Dobryc-
kiege (sekretarz).

Kurs przysposobienia relniczego w Turgielach.
W dniu 18 b. m. w Turgie-

lach, pow. wileńsko-trocki, odbę-
dą się kursy przysposobienia rol-
niczego dla młodzieży, zrzeszonej
w S. M. P.

Z ramienia Wileńskiego Zwią-
zku Młodzieży Polskiej udział w

kursach weźmie p. instruktor
Symonowicz.

Również w tymże dniu odbę-
dzie się kurs przysposobienia rol-
niczego w Czarnym Borze, na
który udaje się z Wilna instruktor
5. М. Р., p. Dyakowski.

Dwóch włościan utenęłe w jezierze.

Z Mołodeczna donoszą, iż w
dniu wczorajszym na terenie wsi
Pietkiewicze zdarzył się nieszczę-
śliwy wypadek, 47-letni Bolesław

Witkin i 36-letni Stanisław Pda-
mowicz, przejeżdżając przez za-
marznięte jezioro wpadli z sa-
niami do wody i utonęli.

Aresztowanie oszusta grasującege wśród ziemian.

Na skutek listów gończych
zatrzymano Kazimierza Czeka-
nowa vel Drabiekiege, podające-
go się za dyrektora towarzystw
rolniczo handlowych. Czekanow,
grasując na terenie województw
północno - wschodnich dokonał

szeregu nadużyć i fałszerstw na
szkodę ziemian i rolników. Oszu-
sta zatrzymano koło Stełpców,
kiedy wsiadał do sań jednego
z begatych ziemian, któremu
proponował nabycie majątku.

7 lat za zabójstwo bratewej.
LIDA (Pat.) Lidzki sąd okrę-

gowy skazał wczoraj na 7 lat
więzienia Adolfa Kosiaka z Kirja-
nowców, gminy lidzkiej, za zabój-

stwo swej bratowej Natalji Ko
siak. Zabójstwe zostało dokonane
na tle sperów majątkowych.

 

WALKA MOSKWY Z RELIGJĄ
w oświetleniu prezydenta Papieskiej Komisji

„Pro Rusia“.
(CITTA DEL VATICANO —

KAP). Biskup d Herbigny, prezy-
dent Papieskiej Komisji „Pro Ru-
sia” wygłosił w tych dniach w
Rzymie wobec grona zaproszo-
nych osób odczyt o metodach, ja-
kie bolszewicy stosują w walce
z religją.

Nie wiadomo — mówił m. in.
prelegent — czy walka z religją
jest dla Moskwy celem samo-
istnym, czy też tylko środkiem do
politycznej rewolucji światowej.
Natomiast jest rzeczą pewną, że

ta walka, która od roku 1930 w

propagandzie partyj komunistycz-
nych była prowadzona w sposób
dość zamaskowany, od tego cza-
su z chwilą zorganizowania we
wszystkich prawie krajach związ-
ków „bezbożników  wojujących“

wysunęła się na plan pierwszy.
Rozkaz Moskwy zmierza do tego,
by w samej unji sowieckiej religja
została zlikwidowana, to znaczy
całkowicie wytępiona do roku

1937. Ale plan bolszewicki chce
objąć cały świat. Miają być po-
zyskani nieliczni, ale zdecydowa-
ni na wszystko agitatorzy, którzy
w dniu wybuchu rewolucji będą
się starali popchnąć bezwolne
masy przeciwko religii. Najcen-
niejszego materjału pod tym
względem ma dostarczyć bolsze-
wikom młodzież od 14 lat wzwyż,
ale odpowiednia praca przygoto-
wawcza ma objąć jako „młodych
pionierów' już dzieci od lat
sześciu. Kierownictwo propagan-
dy antyreligijnej na całym świecie
spoczywać będzie w rękach Kre-
mla. W, niektórych krajach, jak
np. we Francji, w Hiszpanii i Me-
ksyku, wielkie nadzieje bolsze-
wickie wiążą się z wpływem
nauczycieli komunistycznych w
szkołach początkowych.

Scharakteryzowawszy ogólne
metody tej kampanii bezbożniczej,
Mgr. d'Herbigny dał kilka kon-
kretnych przykładów stosowania

DZIENNIE MILESGKI

SPORT.
Miasto oddało skocznię,

Zmiękło serce Magistratu i od
roku toczące się narady i pertra-
ktacje co do zburzonej skoczni
narciarskiej zostały nareszcie roz-
swiązane dość szczęśliwie i skocz-
nia na Antokolu została zwrócona
władzom narciarskim.

Chodziło w pierwszym rzędzie
o miejsce, które ze względu na to,

że mieści się w samem mieście,

przeto jest bardzo dogodne i nie
można było bardziej odpowiednie-
go znaleźć.

Wiosną Magistrat zniósł try-
bunę, schody, zniszczył prógi

zdawało się, że sprawa jest prze-

sądzona, że już nigdy nie będziemy

mogli ujrzeć narciarzy skaczących

na Antokolu. Skocznia ta według

zdania fachowców jest jedną z lep-

szych i dlatego też właśnie czynio-
no tak wielkie starania by skocz-

nię uzyskać z powrotem.
Tymczasem po zniszczeniu

skoczni Magistrat raczył zwrócić
ten tak ważny objekt sportowy z
warunkiem, że na wiosnę urządze-
nia skoczni będą znów zniszczone,

a więc dostajemy skocznię tylko
na jeden sezon.

Jest to przedłużanie agonii, ale
cóż robić, trzeba podziękować i za

to, bo rzeczywiście sytuacja była
beznadziejna.

Dziś mają na Antokolu rozpo-
cząć się prace nad doprowadze-
niem do odpowiedniego porządku
terenu starej skoczni.

Ujrzymy więc znów na Anto-
kolu brawurowe skoki naszych
narciarzy, którzy projektują spro-

wadzić do Wilna zawodników za-
granicznych.

„Kurs narciarski Klubu Prawników.
Kierownictwo sportowe Klubu

Prawników komunikuje, iż z dniem
18 b. m. rozpoczyna prowadzenie
kursu narciarskiego dla początku-
jących i sprawniejszych narciarzy.

Kurs ten będzie prowadzony
jedynie w dnie świąteczne.

Członkowie Klubu, nieposiada-
jący własnego sprzętu, będą mogli
korzystać z wypożyczalni narciar-
skiej uruchomionej w lokalu Klu-

bu w porozumieniu z firmą Toma-

szewskiego. W tejże firmie Klub

uzyskał wyjątkowo dogodne wa-

runki zakupu sprzętu narciar-

skiego.

Dla członków Klubu kurs bę-

dzie prowadzony bezpłatnie.

Udział sympatyków mile wi-

dziany.
Pierwsza zbiórka na kurs w

dniu 18 b. m. wyznaczona została

w lokalu Klubu, Dąbrowskiego 5

o godzinie 10-ej.

Otwarcie ślizgawki.
W. czwartek dn. 15 grudnia

r. b. o godzinie 12 w poł. nastąpi

otwarcie ślizgawki w Parku Spor-

towym młodzieży szkolnej im.
gen. Żeligowskiego.

T. Bobrowski opuścił Wilno.

Znany wioślarz wileński, czło-

nek W. T. W, wyjechał wczoraj na
stałe do Warszawy.

Tadeusz Bobrowski był zna-

nym w kołach sportowych jako

doskonały pływak. Za czasów byt-

ności w marynarce Bobrowski

przyjeżdżając do Wilna popisywał

się swoim talentem pływackim i

wówczas zwyciężał najlepszych

zawodników wileńskich, a byli

między nimi tacy jak: Szrajbman,

Bengis i Scott. Ponadto Bobrowski

był jednym z najlepszych skocz-

ków do wody.
Obok pływania Bobrowski był

doskonałym  wioślarzem, zwycię-
żał na wodach Wiilji i Trok.

W! tym roku Bobrowski obcho-

dził dziesięciolecie swojej pracy

sportowej. A więc przez dziesięć

lat pracował on kolejno jako czło-

nek Wil. T. W., A. Z, S., a ostatnio

znów jako członek Wil. T. W.

WJ czasie swojej pracy sporto-

wej odznaczał się dużą znajomo-

ścią techniczną sportów wodnych

i był lubianym przez ogół sportow-

ców wileńskich, którzy wczoraj

zgromadzili się na dworcu by po-

żegnać dobrego kolegę-sportowca.

T. Borkowski obok pracy urzę-

dowej na poczcie obejmuje kierow

nictwo klubu wioślarskiego pocz-
towców warszawskich.

WDKRIO ZOK TE TEEET ID IEEESTSFOKKA CDOCECEDEA

ich w praktyce w poszczególnych

krajach i na różnych kontynen-

tach. Ateusze wojujący przysto-

sowują wszędzie swą propagandę

do stosunków lokalnych, przy-

czem liczą się z psychologją rasy
i z sytuacją kulturalną w danej
miejscowości. W. Indjach np. nie
manifestują swego wrogiego sto-
sunku do hinduizmu i islamu, na-
tomiast organizują związki anty-

religijne, zwrócone przeciwko

chrześcijaństwu. Podobnie postę-

pują w Peru, gdzie propagują ha-

sła powrotu do starej tradycji hi-

storycznej i kultury Inków, której

przeciwstawiają cudzoziemski

„import“ z Hiszpanji a przede-

wszystkiem chrześcijaństwo, W

Japonji w dniu 12-tym bm. miał

być otwarty kongres komuni-

styczny.

Z Rosji s owieckiej.
Prawo handlu jako nagroda.

Pisma sowieckie 'z d. 4 bm.
przynoszą nowy dekret Rady Ko-
misarzy Ludowych, który nadaje
Republice Tatarskiej prawo wol-
nego handlu zbożem i produktami
rolnemi, zarówno w granicach Re-
publiki jak w Moskwie.

Przywilej ten uzasadniony jest
wykonaniem przez Republikę Ta-
tarską „rocznego planu zakupów
zboża”.

Dekret uprzedza w art. 2-im
kolektywy sowieckie i gospodarzy
innych republik, że im również
może być nadane prawo wolnego
handlu, o ile wykonają swe zobo-

wiązania w zakresie dostawy zbo-
ża dla państwa.

Artykuł 3-ci tegoż dekretu gro-

zi krajom i republikom, które о-
bowiązków tych nie spełnią, że
nie będą miały prawa handlowa-
nia zbożem, że nadto handel w
tych krajach będzie karany jako
spekulacja, w myśl dekretu z d. 22
sierpnia br.

A więc przywrócenie częścio-
we forum ustroju, opartego na wła
sności prywatnej — jako nagroda,
utrzymanie rygorystycznych form
ustroju socjalistycznego — jako

kara!

Posiew komunizmu.
Odbywający się obecnie pro-

ces przeciw komunistom w :Koło-
mji ujawnił fakt, że akcję komu-
nistyczną prowadzi się tam nawet
w szkole powszechnej.

Mianowicie uczniowie szkoły
w Kobakach, 'z których najstar-
szy liczył 13 lat, powitali pewne-
go ranka swego kierownika p.

Działalność masonecji
(Wiedeń KAP.) W najbliższym

czasie w Szanghaju ma powstać
wśród tamtejszych wolnomularzy
niemieckichi austrjackich nowa
loża, która pracowała według ce-
remonjału Wielkiej Loży Wiedeń-
skiej. Ponieważ Szanghaj należy
do słery wpływów masonerji an-
gielskiej, więc Niemcy musieli u-
zyskać zgodę „braci' brytyjskich,
Pracę organizacyjną przeprowa-
dzi jeden z funkcjonarjuszów an-
gielskich, przyczem kierownictwo
nowej loży przejdzie w ręce dwu

Ciuciurę okrzykiem: „My jesteś-
my głodni! My chcemy do Rosji!
precz z Ciuciurą!“. Okrzykom
tym towarzyszyło: wywijanie czer-
wonemi chorągiewkami. Zarzą-
dzone śledztwo wykazało, iż przy-
czyną wystąpień uczniów była
dłuższy czas trwająca agitacja
niejakiego Michajła Łukania.

ma Dalekim  Wadhódzie.
członków wiedeńskiej loży „Przy-
szłość”.

Wiadomość ta dowodzi, że
wpływy masonerji wiedeńskiej,
która ujawnia od pewnego czasu
szczególną ruchliwość, sięgającą
aż na Daleki Wschód. Jak wiado-
mo, kierownictwo Powszechnej
Ligi Wblnomularskiej ma swą sie-
dzibę w stolicy austrjackiej. Dziś
organizuje ono lożę w Chinach, a
niedawno doniosło o tworzeniu
placówki w Jerozolimie.

Raj wygodnisiów.
Niejaki pan Wright zwrócił się

do rządu hiszpańskiego z nieco-

dzienną propozycją. Pragnie, aby
ten odprzedał mu wysepkę Cab-
rera w Balearach, którą zamiesz-
kuje kilku zaledwie rybaków.

Po wysiedleniu _ obecnych
mieszkańców, wysepka ta byłaby
zamieniona na coś w rodzaju ©-
statniego schronienia dla boga-
tych _ mizantropów.  Najwyžej
jednak dwudziestu znaiaztoby tu
pomieszczenie. Każdy miał do
dyspozycji mały domek z wszyst-
kiemi wygodami i odgrodzony zu-
pełnie od sąsiedniej posesyj.

Żaden z tych „kolonistów” nie
mógłby odwiedzać sąsiadów bez
zaproszenia. Wszystkie  instru-
menty muzyczne byłyby zakaza-
ne na wyspie, jak również psy,
koty, papugi, dzieci i.. żony.
Centralna kuchnia obsługiwałaby
wszystkich pensjonarjuszy.

 

GIEŁDA
WARSZAWA (Pat.) 14 XII 1932 +

Gdańsk 173,30—173,73 —172,87.
Holandja 858,85—359,75—357,95.
Londyn 29,30—29,35—29,45—29,18.
Nowy York 8,9:5—8.945— 8.905
Rowy York kabel 8,929—8,949 —8,909.
Paryż 34,85—34,94—34,76,
Praga 26,43—26,49—26,37.
Stokholm 159,70—160,50—158,90.
Szwajearja 171,75—172,18—171,32.
Berlin w obr. prywatnych 212,30.
Tendencja spokojna.

Pożyczka inwestycyjna 100—100,25.
59, konwers. 40,00.
6% dolarowa 57—57,25; 57,50 (setki);
4% dolarowa 53—53,20.
7% stablllzaa. 54,25 — 54,13— 54,38.
81, L. Z. B.G.K. I B R. obl. BGK 94.
Te same 797, 83,25.
4'|-?|; L. Z. ziem. 32,50.
8*je Warsz. 47-—45—45,75
8'|, Częstochowy 40—43.
10% L. Z. m. Lublina 44.
8'|, m. Łodzi 42—44,50.
6, obl. m. Warsza«y29.
Tendeneja dla poż czek przeważnie

słabsze, dla listów słabsza.
Akcje:
bank Polski 87,25—86,25—87. Ten-

dencja słabsza.
ožyszki polskie w Nowym Yorku;

Dilenowska 26,34—D5'/, Diaviiizacyjua
53—b4,75. Wa szawska 539—40. Sląska
41,37—42.

Poszukuję posady ochmi-
Z powodu wielkiege powodzenia | na
żądanie pabliczneści jeszcze dziś

Gl. WIELKA 42. Tel. 528.
2) Najrezkoszniejśze,

pańska operetka

 

KINO-
TEATR

Wileńska 38, tel. 926.

wano CASINO i
Wielka 47. tel. 16-14.

  

«H OLLYWOOD»
MICKIEWICZA Nr. 22, tel. 15-28.

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR 3 dl
|Wilna. Karas

dźwiękowa

 

DZWIĘK. KINO- dziełe cieszące się niesłabnącam powe-

TBĄTE «PAN» i dzeniem we wszystkich stolicach świata

i I FREDRIC MARCH genjsiny „Dr Jekyli | Mr Hyde“.

sam jędna Noc na Rivierze
wających wideków R.viery. Seanse: 4, 6, 8 1 10,15. W dnie. św.

Dziśl

Dziś premjera! Tajniki wsehodnich haremów w przepysznych
pałacach ksiecia AL' HADIEGO odsłania rewelacyjny film

szy konkurent KIEPURY DON JOSE MOJIKA.
Początek o godz. 4, 6,

-HURTOWY SKŁAD PAPIERU
i MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH

„PAPIER“ SPOLKAs"AKCYJNA
WILNO, UL. ZAWAŁAA 13. TEL. 501.

POLECA W DUŻYM WYBORZE:

Kalendarze na rok 1939, ozdoby choinkowe, pocztówki świąteczne

| noworoczne, księgi rachunkowe oraz wszelkie artykuły kancelaryjne

MATA HARb.
Nie bacząe na ekreś przedświąteczny Jaż ed JU TRA nejwspanialszy podwójny p

Blaski i Cienie Miłości

 

P DOBRANOC WIEDNIU!
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