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Od wydawnictwa.
Z powodu nagłego zepsucia się maszy-

ny w czasie pracy, zmuszeni jesteśmy
wydać numer dzisiejszy w zmniejszonej
objętości. Następny
objętości normalnej.

numer ukaże się w

—-_

Zamachowcy na urząd pocztowy w Gródku
mordercami Ś. p. Hoałówki,
Staną eni przed sądem doraźnym.

WARSZAWA, (Pat). W dniu
13 b. m. zostało zakończone

dochodzenie śledcze przeciwko

ujętym sprawcom napadu ra-
bunkowego na urząd poczto-
wy w Gródku Jagiellońskim,
członków bojówki ukraińskiej

organizacji wojskowej Biłaso-

wi, Danyłyszynowi, Żurakow-
sklemu | Kossakowi. Akt es-
karżenia został im doręczony.

Rozprawa sądowa w trybie do-

raźnym rozpocznie się w dniu

17 b. m. Tok śledztwa ujawnił
przytem, że dwaj z pośród

sprawców napadu rabunkowe-
go, mianowicie Wasyl Biłas
i Dymitr Danyłyszyn byli mor-
dercami Ś. p. Tadeusza Hołów-

ki zabitego 23 sierpnia 1931 r.
w  Truskawcu. Wspólnikiem

morderców był również port-

jer pensjonatu Sióstr Służebni-

czek Aleksy Bunij, aresztowa-

ny w Swoim czasie i zwolnio-

ny dla braku dowodów. Buaij
został obecnie powtórnie a-
resztowany i przebywa w wią-

zieniu śledczem.

Litwa odmawia wymiany więźniów
z Polską.

(Telef. oa wlasnego korengvndenia.]

WARSZAWA. Polski Czerwony Krzyż otrzymał z Genewy
od Międzynarodowego Czerwonego Krzyża zawiadomienia, że

wymiana więźniów z Litwą niema narazie widoków powodze-

nia. Przedstawiciele ayplomatyczni Litwy w Genewie zapyty-

wani czy czynią przygotowania do wymiany więźniów z Poiską

oświadczyli, że pogłoski te nie

Międzynarodowy Czerweny Krzyż zapewnia,

odpowiadają prawdzie.
że w odpo-

wiednim czasie podejmie znowu kwestję wymiany- więźniów.

Czy Polska płaci, czy nie płaci?
(Teietonem od wlasnego korespondenta.|

WARSZAWA. Radia zagraniczne podały wiadomość, że am-
basador polski w Stanach Zjedneczenych Filipowicz wręczył

w Waszyngtonie notę polską zawiadamiającą że Polska nie
będzie płacić raty grudniowej.

Agencja „Iskra“ dowiaduje się, iż rząd polski nie otrzy-

mał dotąd oficjalnej odpowiedzi na swoją notę z dnia 9 gru-

dnia I do czasu nadejścia odpowiedzi

decyzji rządu poiskiego.

nie należy oczekiwać

Opinja Ameryki wobec uchwały izby
francuskiej niepłacenia aługów.

PARYZ, (Pat). W-g korespon-
dentów pism francuskich, obale-
nie rządu Herriota amerykańska
opinja publiczna uważa jako od-
mowę Francji płacenia diugów a-
merykańskich, które uważane są
za słuszne i święte. Opinja pu-
bliczna Stanów Zjednoczonych
była już oddawna nieprzychylnie
nastrojona wobec Francji. Obec-
ne stanowisko parlamentu fran-
cuskiego spotęgowało ten nastrój
tak że stał się on prawie wrogi.
Postawa lzby Deputowanych po-

Angija zapłaciła ratę
LONDYN. Pat.—Dzisiejszy wy-

kaz Banku Angielskiego wykazu-
je sprzedaż ziota w sztabach na
sumę 19,652,831 złotych funtów.
Złoto to zakupił skarb brytyjski i
zdeponował w Banku Angielskim
na rachunku Federal Reseive
Bank w Nowym Yorku, który ze

 

Herriot nie przyjął misji

zbawiła na długo Francję sym-
ра!! amerykańskiej, zwłaszcza
pod wzgiędem politycznym. Dziś
mniej miż kiedykoiwiek Francja
może liczyć na pomoc czynną
lub bierną Stanów Zjednoczonych
w razie niebezpieczeństwa. W
Izbie Reprezentantów zgłoszona
żostała rezolucja zakazująca han-
dlu papierami państw które od-
mówiły płacenia raty grudniowej.
Wskazuje to iż Stany Zjednoczo-
ne zamierzają zastosować re-
presje.

grudniową w złocie,
swej strony zapiacił dziś skarbo-
wi amerykańskiemu 95 miljonów
dolarów.

Fakt ten nietylko nie wywołał
na gleidzie londyńskiej żadnego
wsirząsu, lecz przeciwnie spowo-
dowal wzrost kursu funta.

SAWEDAma A

utworzenia gabinetu.
PARYŻ (Pat.) W dniu 15 b.

m. wieczorem prezydent Lebiun
wezwał do siebie Herriota, pro-
ponując mu utworzenie gabinetu.
Herriot odmówił stanowczo. Co
do kandydatury Paul-Boncoura,
którą wymieniają uporczywie, to

rąpotyka ona na trudności ze
względu na kwestje polityki we-
wnętrznej.

Gdyby Boncourowi nie udało
się utworzyć gabinetu, prezyeent
powierzy misję tę prawdopodo-
bnie Daladier.

Rozruchy bezrobotnych w Niemczech.
(LIPSK, (Pat). Dzień wczoraj-

szy obfitował znewu w burzliwe
demonstrecje bezrobotnych zmie-
rzające przeciwko dyktaturze
Schleichera. Demonstranci w licz-
bie około tysiąca osób — ргге-
szli głównemi ulicami į; miasta
wznosząe okrzyki: „Precz z Schle-
cherem, chcemy chleba i pracy”.

Wobec groźnej postawy tłumu,
usitującego wywołać awantury
uliczne w centrum miasta, po-
lieja kilkakrotnie interwenjowała
używając pałek gumowych. O po-
dobnych  zajściach donoszą z
Drezna i Kamienicy, gdzie de-
monstranci wznosiłi okrzyki: „Precz
z Hindenburgiem”.

RAIT,ESS IT WZEDOATPER ZEROWYOROZKOAAŚC
KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO

W niedzielę, dnia 18 grudnia r. b. w sali wiasnej przy ui. Orzesz-
kowej Ne 11 o g. 1-ej na zebraniu

Keła. Miejskiego Stronnictwa Narodowego
red. p. PIOTR KOWNACKI

wygłosi przemówienie na temat p. t.: '

«Dlaczego przyszłość do nas należy?»
Wstęp dla członków Stronnictwa Narodowego,
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Dziesięciolecie Senatu.
Expose przemjera Prystora.

WARSZAWA. Pat. — Z okazji
10-lecia istnienia Senatu Odro-
dzonej Rzeczypospolitej odbyło
się w dniu 15 b. m. o godz. 16
uroczyste plenarne posiedzenie.

Otwierając obrady Marszałek
Raczkiewicz odczytał na wstę-
pie zarządzenie Pana Prezydenta
w sprawie zwołania i odroczenia
na dni 30 sesji Senatu

Po krótkiej przerwie zabrał
głos prezes Rady Min. Prystor

Wysoka lzbo! Korzystając z
dzisiejszego pierwszego w tej se-
sji posiedzenia Senatu, pragnę
podzielić się z Panami paroma
uwagami na temat obecnej sy*
tuacji oraz zarysować w najogól-
niejszych linjach tę drogę po
której kroczy Rząd w walce z
trudnościami ekonomicznemi da-
jącemi się nam juź od trzech
lat we znaki. Wkraczamy wraz z
całym światem w 4-ty rok kry:
zysu. W ciągu tych trzech lat
ubiegłych mieliśmy do czynienia
ze stałym, niemal z dnia nadzień
postępującem pogarszaniem się
choroby gospodarczej.

Panowie senatorowie rozumie
cie, jak na tle tej powszechnie
ciężkiej sytuacji kształtuje się
wewnętrzne położenie gospodar-
cze Polski.

Przebieg kryzysu gospodar
czego w naszym kraju wykazuje
te same znamiona, jakie cechuje
rozwój sytuacji w innych pań-
stwach europejskich i zamorskich.

Dla wielu z panów może wy-
dać się zdawkowym truizmem,
że rząd od trzech lat broni z ca-
łą bezwzględnością waluty i rów-
nowagi budżetowej.

Okupiona dużemi ofiarami
równowaga budżetu daje każde:
mu obywatelowi gwarancję, że
wysiłki jego i ofiary nie pójdą
na marne.

Nie ulega wątpliwości, że o-
bseną chwilę cechuje duży spo-
kój wewnętrzny w przebiegu prze-
silenia w Polsce. Spokój ten, spo-
kój gospodarczy znajduje swój
wyraz w niepoddawan'u się spo-:
łeczeństwa nastrojom  panikar-
skim i niedawaniu ucha plotkom,
jak równiez w dużem zaufaniu
obywateli do Państwa, do jego
urządzeń ekonomicznych i insty-
tucyj finansowych. Spokój ten
utrzymujący się w ciągu całego
zresztą dotychczasowego przebie-
gu kryzysu jest niewątpliwie jed-
nym z najpoważniejszych na-
szych Fplusów, wyniesionych z
dotychczasowej wałki z trudno-
ściami.

Czynnik wewnętrznego spoko-
ju jest fundamentem na którym
można opierać dalsze prace.

Punktem wyjścia dla tych prac
jest położenie naszego rolnictwa.
Wskaźnik cen rolniczych obniżył
od roku zeszłego z 68,6 punktów
na 446 punktów, a więc o dal-
sze 24 proc., w porównaniu zaś
z rokiem 1928 ceny rolnicze spad-
ły o przeszło 55 proc.

Zjawisko spadku cen płodów
rolnych nosi cechę trwałości.
W przyszłościfzagadnienie cen

płodów rolniczych nie wróży po-
prawy. Rolnik musi dostosować
się do zmienionych warunków.
Fby móc żyć, rolnik nietylko
musi pogodzić się z konieczno-
ścią niższej stopy życiowej, ale
musi zdwoić wysiłki w kierunku
obniżenia kosztów produkcji.

Polityka rządu w sprawach
rolnictwa wychodzi z dwóch głów-
nych założeń: 1) Należy, dążyć do
przeciwdziałania wahaniom zniž-
kowym cen.

2) Z drugiej strony uwaga
rządu skierowana jest na dosto-
sowanie kosztów produkcji do
warunków pracyjrolnika. Tu prem-
jer wymienia stosowane przez
rząd wobec rolnictwa ulgi podat-
kowe i kredytowe, dążenie do
zmniejszenia ciężarów socjalnych,
zniżki taryfowe i t. p.

Ogromna rozpiętość cen, ist-
niejąca dzisiaj w dziedzinie to-
warów przemysłowych i produk-
tów rolniczych nie może być ab-
solutnie tolerowania i ceny prze-
mysłowe ulec muszą znižce,

Przywiązując tak wielką wagę
do przyśpieszenia procesów wy
równawczych w dziedzinie ceń,
rząd wyszedł tu pierwszy z czya-
ną inicjatywą, redukując wydatnie
ceny od niego zależne, a więc
nawozy azotowe o plus minus
28 proc., sole potasowe o plus
minus 22 proc., wyroby Monopo-
lu Spirytusowego o 20—40 ргос,,
taryfa kolejowa w stu kilkudzie-

sięciu pozycjach o 30—40.
Podobnie jak dla rolnictwa,

takidia przemysłu stworzyć trze-
ba warunki ułatwiające potanie-
nie kosztów produkcji. Podkre-
ślając konieczność reformy świad-
czeń socjalnych, premjer oświad=
cza, że rząd wniósł do Sejmu u-
stawę scaleniową i przywiązuje
dvżą wagę do jej przeprowa-
dzenia.

Tak oceniam obecną naszą
sytuację — oświadcza w zakoń-
czeniu premjer. Nakreśliłem tyl:
ko te zasadnicze linje t. zw. pro-
gramu, o którym się dziś tak dużo
mówi. Streszcza się on w dwóch
puntkach: 1) W kontynuowaniu
wysiłków nad utrzymaniem we-
wnątrz kraju atmosiery spokoju,
2) w dążeniu do ożywienia rynku
wewnętrznego poprzez likwidację
wszelkich nienormalnych  obja-
wów i przerostów. — Kryzys —
Stwierdza premjer — zmusił do
zmiany zadawnionych przyzwy-
czajeń. Zwrócił uwagę na ko-
nieczność radykalnego zerwania z
życiem nad stan, zmusił do usu-
wania wszelkich wybujałości, któ-
rych pełno było w życiu państwo-
wem, samorządowem i prywatnem.

Po przemówieniu premjera
Prystora sen. Gląbinski (Klub Na-
rodowy wniósł o otwarcie dysku:
sjį nad oświadczeniem prezesa
Rady Ministrów. Marszałek oznaj-
mił, że do laski marszałkow=
skiej wpłynął wniosek o odro-
czenie dyskusji nad oświadcze-
niem premjera na jedno .z naj-
bliższych posiedzeń. Wniosek ten
został przez lzbę przyjęty.

Marszałek oznajmił, że jeżeli
prace komisji nie staną temu na
przeszkodzie, to następne posie
dzenie Senatu odbędzie się 2
stycznia.

W obronie prów Sejm.
Z powodu konfskaty przez

cenzora w Bydgoszczy wniosku
przyjętego przez marszałka Sej-
mu, Kłub Narodowy wysłał wczo-
raj do marszałka  Świtalskiego
list Ireści następującej:
— Starostwo grodzkie w Byd-

goszczy s+onfiskowalo Nr. 284
„Gazety Bydgoskiej* z dnia 10
b. m. z powodu zamieszczenia
wniosku Klubu Narodowego w
sprawie krwawych wypadków we
Lwowie. Wnosek ten był przy-
jsty przez pana marszałka bez
żadnych zastrzeżeń i odesłany do
komisji administracyjnej.

Konfiskując wymieniony wnio-
sek Klubu Narodowego' starost-
wo grodzkie dopuściło się naru-
szenia art: 31 Konstytucji.

Donosząc o powyższeem, pre-
zydjum Kiubu Narodowego zwra-
ca się do pana marszałka o po-
czynienie odpowiednich kroków
celem zapewnienia poszanowania
przeż władze administracyjne
przepisów Konstytucji i praw
Sejmu.

Z poważaniem

(7) Al. Zwierzyński.

Po wybuch bomhy w Łodzi
Przebieg śledztwa w związku

z wybuchem bomby koło gma-
chu województwa w Łodzi, jest
w dalszym ciągu osłonięty ta-
jemnicą. Kilka osób aresztowano.

Jak się dowiadujemy, kobietą,
która została zabita w czasie eks-
plozji, jest 48 letnia Mindla Filo-
zof, żona tragarza.

Artykuł 280 k. k.
będzie znowelizowany.

Niejednokrotnie poruszana by-
ła sprawa art. 280 K. K., który
przewiduje obowiązek prowadze-
nia ksiąg handlowych przez
wszystkich przedsiębiorców. Wo-
bec ciężkiej sytuacji, w jakiej
znajdują się zwłaszcza drobne
przedsiębiorstwa, prowadzenie
ksiąg buchalteryjnych jest utrud-
nione. 2

Organizacje gospodarcze w
wystąpieniach do władz wskazy-
wały na nieżyciowość art. 280
K. K. i prosiły władze o znoweli-
zowanie lub odroczenie wykona-
nia tego artykułu, który zagraża
dziesiątkom tysięcy  przedsię-
biorstw. Jak się dowiadujemy,
sprawa ła jest obecnie rozważana
przez czynniki decydujące. Nie
jest wykluczone, że art. 280 uleg-
nie modyfikacji,
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Najwięcej żądana
na rynkach światowych

dag. AEKBAIA LYON
jai ze świeżych zbiorów

jest do nabycia w handiach
kolonjalnych

Żółte opakowanie ŁAGODNA
Czerwone .,, CIERPKA.    

Teo jest Francja.
Izba deputowanych po cało-

nocnych debatach odrzuciła 402
głosasami przeciwko 187 wniosek
deputowanego Chauvina, z któ-
rym rząd wiązał kwestję zaufania.
W ten sposób olbrzymią więk-

szością głosów upadł gabinet
Herriot'a, tego  sztandarowego
męża francuskiej lewicy, która
odniosła zwycięstwo w ostatnich
wyborach parlamentarnych i uję-
ła w swe ręce rządy w republice
francuskiej po gabinetach Lavala
i Tardieu, mających oparcie o
centrum i.,umiarkowaną prawicę.

Zdawałoby się, że zarówno w
kraju, jak i w parlamencie Herriot
ma bardzo mocne oparcie, a jed-
nak gabinet jego upadł i to upadł
z trzaskiem.

Jak to się mogło stać, że oba-
lono gabinet, mający całkiem zde-
cydowaną większość w parlamen-
cie?

Dla nas, skorośmy się przy-
zwyczaili do „murowanej“ wiek-
szošci, glosującej na rozkaz, wy-
daje się to rzeczą wprost niezro-
zumiałą.

Ale Francuzi nie myślą na roz-
kaz i, obok arytmetyki parlamen-
tarnej, znają zwykłe rachunki, a
w polityce nie tyle liczą, na gen-
jusze ile na zwykłą logikę i zwyk-
ły rozum ludzki.

Po wyborach utworzyła się
większość lewicowo - centrowa,
która powołała rząd Herriot'a,
ale ten fakt nie zaćmił ani zmy-
słów polityków francuskich, ani
narodu francuskiego.

Gdy Herriot rozpoczął polity-
kę ustępstw względem Niemiec,
Francuzi przyglądali się temu
spokojnie, oczekując wyników,
ale, gdy się okazało, że po szere-
gu ustępstw na rzecz swych dłuż-
ników, zachęcana do tego przez
Amerykę, Francja sama zmuszo-
na jest płacić swoim wierzycie-
lom 100 proc zobowiązań, cierpli-
wość Francuzów pękła. A ponie-
waż zą błędy wobec parlamentu i
narodu odpowiada rząd, więc mu-
siał on ustąpić, pomimo posiada-
nia większości na ławach posel-
skich.

Taka jest Francja i to stanowi
jej siłę i jej urok zarazem.

Nie przesądzamy w tej chwili,
kio stanie na czele nowego rzą-
du, ale jedno jest pewne, że Fran-
cuzi potrafią nawrócić z błędnej
drogi, na którą ją zwekslował
rząd lewicy i' zmusić kierowni-
ków swej polityki do prowadze-
nia Francji tam, gdzie tego sobie
życzy społeczeństwo.
Gdy się na to wszystko patrzy,

mimowoli przychodzą na myśl
nasze stosunki.

Mamy także większość w par-
lamencie i z ust posłów zasiada-
jących na ławach tej większości
słyszymy niejednokrotnie bardzo
ostrą krytykę obecnego stanu
rzeczy, a jednak nie widzimy ani
jednego kroku w kierunku zmia-
ny tego stanu, ani systemu, który
za ten stan ponosi odpowiedzial-
ność.

A jak się przedstawia myśl
polityczna tej części społeczeń-
stwa, która ów system  popiera-

Mieliśmy świeży przykład na
zjeździe ziemian kresowych w
Wilnie.
W przeciągu dwu dni padały

słowa ostrej krytyki, a obecni na
sali posłowie z BB nic właściwie
nie mieli do powiedzenia na swe
usprawiedliwienie, bo jako zawo-
dowi „współpracownicy” rządów*
odpowiedzialnych i za wydawane
w drodze dekretów ustawy i za
bierność sejmu ponoszą w równej
mierze z członkami rządu całko-
witą odpowiedzialność za to
wszystko, -схет obdarzyli i zie-
miaństwo i cały naród polski.

I cóż się stało?
Od tych panów nietylko nie

zażądano ustąpieńia z 'radosno-
twórczej większości, nietylko nie
domagano się jakiejś ekspiacji za
współudział w tem, co w dyskusji
nazwano „bezprawiem, ruiną rol-
nictwa' itp. ale jeszcze w końcu
uchwalono podziękować za owoc
ną i ofiarną pracę.

Dziękujemy za takie owoce,
ale tylko w Polsce pomajowej i
tylko w gronie sanacyjnem są lu-
dzie, którzy dobrowolnie chcą
je nadal spożywać.

My wolimy francuski. sposób
reakcji na gorzkie owoce błędnej
polityki. PK

Przygotowania do wypłat rent starczych
w Z. U.P. U.

Dyrekcja zakładu ubezpieczeń
pracowników umysłowych w War-
szawie czyni obecnie przygoto-
wania do podjęcia z dniem 1 stycz-
nia 1933 r. wypłaty rent star-
czych. Ułożenie odpowiednich
list oraz przygotowanie odpowie-
dnich kwot, niezbędnych do wy-
płacenia tych rent, związąne jest
z przeprowadzeniem całego szere-
gu formalności.

Ubiegający się o wypłatę renty
starczej powinni w interesie włas-
nym zawczasu złożyć w Z.U.P.U,
odpowiednie dokumenty, stwier-
dzające ich uprawnienia do po-
bierania renty. Przedewszystkiem
należy przedstawić w Z. U. P. U.

metrykę urodzenia, a w wypad-
kach kiedy dzieci uprawnionego
będą korzystały z dodatku do ren-
ty — również ich metryki urodze+
nia. Następnie należy bezwzględ-
nie złożyć w Z. U.P. U. kartę
ubezpieczeniową, należycie upo-
rządowaną, zawierającą dokładne
zapisy o latach pracy.

Niezgłoszenie powyższych do-
kumentów może spowodować
opóźnienie lub nawet wstrzymanie
wypłaty renty. Należy zaznaczyć,
że w myśl obowiązujących prze-
pisów powyższe dokumenty, skła-
dane celem pobierania zasiłków z
Z. U. P.U., wolne są od opłat
stemplowych.

Rewizja w «Gazecie Kieleckiej».
Z nakazu władz sądowych do-

konano rewizji w lokalu nowej
„Gazety Kieleckiej”, poczem lo-

* kal administracji i redakcji opie-
czętowano. Zabrano cały szereg
dokumentów.

Jak zadawnych czasów.
WARSZAWA (Kap.) — Ksiądz

prefekt jednej ze szkół powszech-
nych podwarszawskich, znany
działacz  niepodległościowy na
wychodžtwie, zwrócił się ostatnio
do inspektoratu szkolnego z proś-
bą o zezwolenie na odegranie
& В RATAE PSA LAAET VI SI

Agitacja sanacyjua W szkolath,
Szereg pism donosi, że w kil-

ku gimnazjach państwowych na:
uczyciele w klasie B-ej zalecają
uczniom prenumerowanie „Gaze-
ty Polskiej“.

Zelecanie to motywowene jest
koniecznością zapoznania się przez
opuszczających progi szkolne
młodzieńców z aktualnemi zagad-
„.nieniami państwowemi w ośwle-
tieniu seracyjnej gadety.

  

w sali szkolnej przez dzieci w
w okresie B>żego Narodzenia
„Betleem polskie”. Jakież było
jego zdumienie, gdy otrzymał 5i
p. inspektora Radwańskiego od-
powiedź odmowną.

Ten sam ksiądz prefekt na
podobną prośbę, skierowaną za
czasów carskich do gubernatora,
otrzymał odpowiedź: „nie razrie-
'szejetsia” (nie zezwala się).

BEZ LEKÓW USUNIESZ KAŻDĄ|
CHOROBĘ, KUP KSIĄŻKĘ

„Аа Мра`
Przyślij 3 zł. przekazem lub cze-

kiem na P.KO. Nr. 153,089
ADRES: Ks. Pawłcwski, KAŁUSZ-

Podmichale. 688-3
   



 

  

KRONIKA.
Nowe niebezpieczne eksperymenty

Magistratu.
W tym czasie, gdy miasto na-

sze nie posiada pełnej sieci wo-
dociągowo - kanalizacyjnej, gdy
„łby kocie" mówią o nędzy mia-
sta, gdy pracownikom -miejskim
obcina się pensje, panów sana-
torów 'z Magistratu ponosi fan-
tazją.
W najbliższych dniach sekcja

techniczna Magistratu przystępuje
de opracowania szczegółowego
referatu w sprawie projektowanej
budowy hydroelektrowni na Wilji.
Projektodawcą tego na szeroką
skalę zakrojonego przedsięwzięcia
jest dyrektor kanalizacyj i wodo-
ciągów inż. Jensz, prezes grupy
miejskiej B. B. W. R. Komisja
Techniczna, która projekt ten
juź rozważała, zwróciła się obec-
nie do prezydenta miasta z proś-
bą o wyasygnowanie 5000 zł. (!!)
na pokrycie wydatków związa-
nych z opracowaniem planu i
kosztorysu robót.

Hydroelektrownia stanęłaby w
edległości 16 klm. od Wilna
w dół Wilji w miejscowości Szy-

lany, gdzie około 100 hektarów
ziemi zalanych zostałoby wodą
oraz pobudowane zostałyby ka-
nały, służące do spiętrzania wody.

Suma potrzebna na budowę
wynosi przeszło 10 miljonów zł.
(sicl. Według informacji z kół
fantastów sanacyjnych, w wypad
ku wprowadzenia w życie podję-
tej inicjatywy, koszty wytwarzania
prądu obniżyłyby się poniżej 10
gr. za klw/g. W ten sposób elek-
tryczność stałaby się dostępną
dla najszerszych warstw ludności
i odegrałaby decydującą rolę w
zasilaniu miasteczek i wsi w siłę
pędną i światło. Z drugiej zaś
strony realizacja tego projektu
rozwiązałaby omalże nie całko:
wicie kwest;ę bezrobocia' na te-
renie nietylko Wilna, ale i jego
bliższych i dalszych okolic na
dobrych -kilka lat, t. j. na czas
trwania robót.

Tak sobie wyobrażają panowie
eksperymentatorzy „radosną twór-
czość” wileńskiego Magistratu
w czasie najbliższym.

Posiedzenie Rady Miejskiej.
Przed rozpoczęciem wczoraj-

szego posiedzenia Rady Miejskiej
radni sanacyjni urządzili dziwną
i niezrozumiałą demonstrację, któ-
ra omal że nieumożliwiła odby-
cia posiedzenia. O godzinie 9-ej
radni sanacyjni opuścili salę i zs-
żądali skreślenia ich z listy obe-
cnošci. W ten sposób querum
zostało zdekompletowane i nie
można było otwsrzyć posiedze-
nia. Dopiero po godzinie 10-ej
przybyło kilku radnych i posie-
dzenie zostało otwarte przy 27
zapisanych na liście obecności
radnych.

Jedną z najbardziej ważnych
spraw załatwionych na wczoraj:
szem posiedzeniu by! wniosek
radnego koła chrześcijańsko na-
rodowego p. Gołębiowskiego o
obniżenie kar za zwłokę przy
opłacie podatków miejskich oraz
opłat za wodę i kanalizację do
1 i ćwierć procenta miesięcznie.
Wniosek został przez Radę miej-
ską przyjęty. Obniżka będzie
obowiązywała od dn. 17 grudnia.

Szczegółowe sprawozdanie z
posiedzenia zmuszeni jesteśmy
odłożyć do numeru jutrzejszego.

 

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZiś
POGODĘ?

Rano chmurneimglisto. W cią-
gu dnia dość pogodnie. Noc
mroźna Dniem temperatura n'eco
poniżej zera. Słabe wiatry połu-
dniowo-wschodnie i południowe.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNĘ.
Nabeżeństwe żałobne.

Dzisiaj 16 b. m. o godz. 9 rano
odprawione będzie w kościele
garnizonewym św. Ignacego na-
bożeństwo żałobne za spokój du-
szy pierwszego Prezydenta Rze-
czypospolitej, ś. p. Gabrjela Na-
rutewicza, w 10-tą rocznicę zgonu.
— Reraty Sodalicyj Marjań-

skich będą odprawione w nie-
dzielę dn. 17-:go grudnia o g. 7-ej
r. w kościele Ostrobramskim (św.
Teresy).

SPRAWY MIEJSKIE.
— Obniżenie stopy precen-

tewej. Komitet Rozbudowy m.
Wilna zwrócił się do władz cen-
tralnych z memorjałem, żądają-
cym obniżenia stopy procento-
wej od kredytów udzielonych w
latach ubiegłych na cele budo-
wlane.
— Zakończenie robót kana-

lizacyjnych na ul. Popowskiej.
W dniu wczorajszym zakończono
roboty kanalizacyjne na ul. Po-
powskiej. W najbliższych dniach
jezdnia zostanie uporządkewaną
i otwartą dla ruchu kołowego.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Ubezpieczenie podróżują-

cych autobusami. W myśl rozpo-
rządzenia z d. 6 listopada właści-
ciele autobusów obowiązani są
przed 1 lutego 1933 r. złożyć w
urzędach wojewódzkich  kaucje
dal zabezpieczenia ewentualnych
rozczeń z tytułu odpowiedzialno-
ści cywilnej za śmierć, lub uszko-
dzenie cielesne podróżujących. .

SPRAWY SZKOLNE.
— Ferje w szkołach. W ro-

ku bieżącym ferje w szkołach na

WODZE ZZOZ WRZRANGĘ,USESTT IIS USASSEEST NASA
Nie bacząę na ekres przedświąteczny już od BZ I Ś nejwspanialszy podwójny program. 1) Najpotęźniejsze arcy-

Blaski i Cienie Miłości
1 FREDRIC MARCH genjelny „Dr Jekyll I Mr Hyde". —Prasa stoł. peświęciła filmowi temu pełne zachwytu recenzje.

Jedna Noc na Rivierze
wających widoków Rviery. Seanse: 4, 6, 8 I 10,5. W dnie. św. o 2-е). Ма 1 зеапз teny zniżone

kasi JS «PAN»

Gi. WIELKA 42. Tel. 528.
2) Najrozkoszniejsza, szam-

pańska operetka

 

DŹWIĘKOWY

Teaja «h E LI QS»
Wileńska 38, tel. 926.

 

 

DŹWIĘKOWY KINO-.TEATR |> dla

«HOLLYWOOD»
MIGKIEWICZA Nr. 22, te). 15-28.

 

dzieło cieszące się niesłabnącem pewo-
dzeniem we wszystkich stolicach świeta

Dziś!
Przebój sezonul

Wilna. Wersja
dźwiękowa

terenie kuratorjum wileńskiego
trwać będą od 23 grudnia do 15
stycznia 1933 roku. |

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Godziny handlu przed-

świątecznego. Na mocy zarzą-
dzenia władz administracyjnych
w ostatnią niedzielę przed Świę-
tami (18 grudnia) sklepy będą
otwarte od godz. 1 do 6ej. Po-
czynając zaś od poniedziałku aż
do dnia 23 b. m. do godz. Seej
wiecz. w sobotę zaś 24 b. m. do
godz. 6-ej wiecz,

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— 4 tys. wykwallfikowa-

nych rzemieślników. Z dnem
15 b. m upłynął ostatni termin
zaopatrywania się w świadectwa
rzemieślnicze na warunkach ul-
gowych. Świadectwa takie na te-
renie Wilna nabyło: * zgórą 4000
wykwalifikowanych rzemieślni-
ków.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Strajk w garbarniach wl-

ieńskich coraz bardziej się zao-
strza. Obecnie strajkuje przeszło
200 garbarzy, oraz około 70 po-
mocników. Dotychczasowe per-
traktacje w kierunku zażegnania
nia akcji strajkowej nie odniosły
skutku.

Związek Zawodowy Robotni-
ków Przemysłu Skórzanego w
dalszym ciągu stoi na pierwo-
tnem stanowisku nie ustąpienia
właścicielom garbarń, którzy dą-
żą do obniżki płac garbarzom.
Przebieg strajku spokojny.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— $. 0. 5.!1 Ма pomoc!! 5.

0. $S.1!! Pod tem hasłem zosta-
nie wygłoszony w Ognisku Kole-
jewem (ul. Kolejowa 19) w sobo-'
tę dnia 17 grudnia r. b. urozma-
icony edczyt na temat aktualny.
Mówić będą pp.: Karol Wyrwicz-
Wichrpwski i Halina Hohendlin-
gerówna. Odczyt zakończy śpiew
solowy p. Wandy  Biszewskiej-

 

DOBRANOC WIEDNIU!
tnerka jego najsłynniejsza gwiazda Wiednia jasnowłosa ANNA NEAGLE. Nad prog am: Atrakcje dźwiękowe. Na

Starostwo Grodzkie zapowiada tępienie
nielegalnego handiu świątecznego.

Wileńskie Starostwo Grodzkie
komunikuje, że ostatnio na tere-
nie miasta Wilna mnożą się wy-
padki naruszania przez niesu-
miennych kupców ustawy o han-
dlu w godzinach, w których pro-
wadzenie handlu jest ustawowo
wzbronione, zwłaszcza w keto-
lickie święta. Ma to rzekomo po-
zostawać w związku z wiadomo-
$ciami prasy żydowskiej o ry-
chłem znowelizowaniu ustawy o

Doniosłe wyjaśnienie
Często się zdarzało, iż egze-

kwując zaległe podatki, władze
skarbowe zabierały u płatnika to-
wary, należące do niego, oddane
mu w komis lub też do przerobu.
Najczęściej zdarzały się takie wy-
padki w zakładach rzemieślni-
czych, gdzie np. sekwestratorzy
skarbowi znajdowali towar nale-
żący do klijentów, z którego mia-
ły być dopiero wyrobione ubrania.
To samo mogło się zdarzyć w za-
kładzie kuśnierskim,  bieliźniar-

skim itd.
W ten sposób przeprowadzona

egzekucja stawała w ciężkiej sy-
tuacji osoby trzecie, które musia-
ły cierpieć wskutek egzekucji do-
konanej przez władze skarbowe,
nie z winy faktycznie poszkodo-
wanego. Wprawdzie artykuł 92
ustawy o podatku przemysłowym
przewiduje, iż władze skarbowe

godzinach handlu.
P. Starosta Grodzki, stojąc na

straży ścisłego przestrzegania
obowiązującej nadal ustawy, po-
stanowił nakładać na wzmianko-
"wanych kupców surowsze, niż
dotychczas kary i osobiście kon-
trolować zwalczanie przez policję
tego rodzaju przekroczeń przez
niesumiennych kupców ustawy
e spoczynku niedzielnym i šwią-
tecznym. `

w sprawie egzekucji
przy ściąganiu zaległości mają
pierwszeństwo wobec osób trze-
cich, to jednak zupełnie słusznie
ministerstwo wyjaśniło w okólni-
ku z 15 lipca 1931 r., iż przy za-
bieraniu ruchomości należy się li-
czyć z tem, by nie zachodziły wy-
padki jak wyżej wymienione.
Obecnie ministerstwo okólnikiem
z dnia 21 listopada wyjaśniło na
zapytanie jednej z izb skarbo-
wych, iż wspomniany wyżej okól-
nik należy bezwzględnie stoso-
wać,

rpiękia dnia sala w śródmieściu
wraz z 3 przyległemi mniejszemi
salkami do wynajęcia w karnawale
na wieczory taneczne. — Warunki
przystępne. — Zamówienia przyjmuje

się od 11—3 I od 6—8.

Orzeszkowej 11, m. 1.
Wejście. z ulicy. —gr. o

|

 

 

Swietochowskiej przy akompan-
jamencie p. Zofji Godziszewskiej.
Początek o godz. 5 m. 30 po
ol. Wsten wa'nv dla wsrystei-h

ZEBRANIA i ODCZYTY.
— Odczyt o ratowania Ba-

zyliki Wileńskiej. W dniu 17
grudnia r. b. o godz. Bej wiecz.
w lokalu Stowarzyszenia Techni-
ków Polskich w Wilnie (Wileń-
ska 33) Kierownik Odbudowy Ba-
zyliki Wileńskiej, asystent Poli-
techniki Warszawskiej, inż. H. Wą-
sowicz wygłosi odczyt o meto-
dach ratowanie i robotach obe-
cnie prowadzonych w związku z
odbudową Bazyliki Wileńskiej.
— „Tatarzy litewscy". W

dniu 16 b. m. o godz. 6 w kasy-
nie Stowarzyszenia Oficerów w
st. spocz. w Wilnie,. Mickiewicza
22 m. 6, odbędzie się edczyt Płk:
Tuhan Baranowskiego Stefana na
temat: „Tatarzy litewscy”. Wstęp
wolny. Goście mile widziani.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.

— Gmina żydowska ruguje
lokatorów z podarowanego
gmachu. Po objęciu rentowego
gmachu rządowego przez Gminę
Żydowską przy ul. Orzeszkowej 7
zarząd gminy postanowił przepro-
wadzić przedewszystkiem „czyst-
kę” wśród lokatorów. Na wczo-
rajszem posiedzeniu komisji go-
spodarczej tejże gminy postano-
wiono wyeksmitować cały szereg
niewygodnych lokatorów.

Na pierwszy ogień pójdzie
szkoła pielęgniarek, a następnie
inne instytucje, które nie płacą
rzekomo komornego.
— Emigracje żydów do Ro-

sji Sowieckiej. Starania absol-
wentów żydowskich szkół tech-
nicznych na wyjazd do republiki
żydowskiej Biro-Bidžanu w Tur-
kiestanie narazie nie odniosly re-
zultatu. Bolszewicy w b. r. odmó-
wili dalszych wiz na wyjazd do
Rosji sowieckiej, lecz jest prze-
widziane wydawanie w większych
ilościach wiz na wiosnę przyszłe-
go roku. Do Wilna w sprawie
emigrecji do Rosji sowieckiej
przyjedzie w m. marcu 1933 r.
specjalny delegat sowiecki, który
przeprowadzi na miejscu sprawę
emigracji żydów do Biro-Bidža-
nu. W przyszłym roku Wilno ma
opuścić około 1000 młodzieży
żydowskiej obojga płci.

1-szy seans ceny zniżone. Seanse o g. 4, 6,8 I 10,20.

«W

 

Biure: Jagiellońska 3, tel. 811.
Swłady: bocznica własna, Ki
—   

Robota solidna.  

| BRYKIETY rl
o wadze 0.700 i 1000 gramów do opału kuchen, |
pieców mieszkamiewych | L. d. po cenie za 1

1 tonnę 58 zł., 1/2 ‘оппу 29 2} ч szczelnie za-
mkniętych i zaplombewanych wozach |

dostarcza M. DEULL, wiine,

swska B, tel. 999.

i. WYSZONIRSK: chiietajańska
były mejster firmy М. Rydlewski,
Wilno, ul. Wileńska Nr. 22.

łaprawa zegarków i biżuterj.
Ceny kryzysowe.

G

Midzwa: ALEKSANDER ZMIERZYŃSK. ||

   

  
towych, SA

ury

Kupno
i Sprzedaż ;

sklep kołonjalno-
SPOŻYWCZY

Koacęsja tyten'owa, wy*
robiona klijentela, dobry
punkt — de sprzedania. nie).
Adres w Admisistracji. 

 

ołga, Wołga» se

największ
przedświąteczny wybór:

sukien, sweterków, ubrań dziecinnych — szkol-
nych, paltek jesiennych, zimewych, kołder wa-

płócien wiejskich i wszelkiej manuta-

Tylko w pelskim sklepie

KAZIMIERZA IWO
ul. Bazyljańska 9. Ceny najniższe

Kresowy”.
 

w wykonaniu fenemenelnej pa-
ry kochanków SILVIA SIDNEY

Symfonja przepysznej muzyką, śp'ewu, tań-
ca, humora I gry aktorskiej ns tle olśnie-

 

Arcydzieło śpiewne-muzyczne z bohat. f.
„Monte Carlo" JACK BUCHANAN. Par-

Rosyjskie śpiewy, chór kozsków I t:ń
roli głównej H. SCHLETOW. Re-

Teatr i muzyka.
— Teatr na Pohulance. Dziś

„Dzielny Wojak Szwejk”.
" — Teatr Lutnia. Dziś
łek z Montmartre".

„Fio-

POLSKIE RADJO WILNO.
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 tolnicza.

15,25: Kom. L. O. P. P'u. 15.35: Lekcja

angielskiego. 15.50: Koncert dla młodzie-

ży (płyty). 16.20: Utwory Głazunowa

(płyty). 1640: „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.
Sobota, dnia 17 grudnia.

11.40: Przegl. prasy. 12.10: Muzyka.

1310: Kom. meteor. 13.15: Poranek

szkolny. 14.45: Muzyka popularna (pły-

ty). 15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Wiad.

wojskowe. 15.35: Słuchowisko dladzieci.

16.00: Przegl. wyd. gwiazdkowych. 16.15.

Sonaty (płyty). 16.25: „Wilcze Kły Rad-

jowe”. 16.40: „Romantyczny rycerz Pol-

ski porozbrojeniowej“. 17.00: Pieśni ży-

dowskie. 17.30: Dawna muzyka klawe-

synowa (płyty) 17.40: „Boczna antena"

— odczyt. 18.00 Muzyka lekka (płyty).

18.40: Odcinek powieściowy. 19.00: Ty-

godnik literacki. 19.15: „Film rysunko-

му” — . 19.30: „Na widnokręgu“

20.00: Godziny życzeń (płyty). 20.55:

Wiad sportowe. 21.05: Koncert. 22.00:

Pogadanka. 22.05: Koncert chopinowski.

22.40: „Na polskiem wybrzeżu” — felj.

23,00: Muz. taneczna.

zy Pani wiet a
że piękność, powodzenie
osiągniesz užywejąe tylko

wyroby „GEMEY“
Wyłączna sprzedaż w firmie

W. CHARYTONOWICZ i $-ka
Tamże najtańsze źródło zakupu
prosimy żądać bezpłatnych

broszur
APTECZNY D - H.

Wilno, Micklawicza Ma 7
Tal. 8—71.

Sprzedaż Hurtowa Wielka 58.

  

    

  
  

 

  

   

PAMIĘTAJ
otrzebach organizacyjnych

(TRONNICTWA KARODOWEGO
i wpłać składkę do P. K, O.
na kento czekowe 180.785

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

codziennie prócz niedziel i świąt.

(ASKAK ESS
NA GWIAZDKĘ

najpiękniejszym podarunkiem są

RESZTKI FABRYCZNE
najrozmaitszych materjałów

Wzrost bezrobocia.
WARSZAWA (Pat) W-g da-

nych statystycznych, liczba bez-
robotnych, zarejestrowanych w
P. U. P. P. wynosiła w dniu 10
grudnia r. b. na terenie całego
państwa 187 677 osób, co stanowi
wzrost w stosunku do tygodnia
poprzedniego o 10.218 osób.

Mie i tr ró |
szęzotki do froterowania i zamiata-
nia podłóg, zaprawy podłogowe, świe-

ce choinkowe, mydła do prania i to-
aletowe peleca

 FR. RYMASZEWSKI
| „Wilno, Mickiewicza 35
L. Ceny niskis, 5 |

Litwini zapowiadają gwałtowną kampanię
społeczno-oświatową.

Tymcżasowy Komitet Litewski
w Wilnie postanowił przystąpić

do wiełkiej akcji spoleczno-oš-

wiatowej w Wilnie i na prowin-
cji. Na terenie miasta ma być

uruchomionych kilka czytelni, kó-

łek literacks naakowych w każdej
z dzielnic. W kółkach tych prele-

genci litewscy. meją urządzać re-
feraty, odczyty i t. p.

Również na wiosnę r. przy-

szłago na prowincję ma wyruszyć

zastęp wykwalifikowanych  prele-

gentów oświatowców, którzy prze-

prowadzą energiczną akcję spo-

łeczno oświatową w powiatach:

święciańskim, wileńsko - trockim,

grodzieńskim i lidzkim.
Na cel ten Tymczasowy Ko-

mitet Litewski uzyskał już znacz-
ne subwencje z Kowna.

Zagadkowe otrucie się w hotelu
Niszkowskiego.

Abselwent wydziału humanistycznego USB. otruł się narkotykiem

W środę w godzinach popol.

do hotelu Niszkowskiego zgłosił

się nieznany osobnik i wynajął

pokój W księdze hotelowej za-

meldował się jako absolwent wy-

działu humanistycznego U. S. B.

Sergjusz Huryn.
Nowoprzybyły gość wszedł do

swego pokoju i w ciągu calego

dnia nie wychodził z niego.

„Około godziny 12-ej w nocy

numerowy, przechodząc koryta-

rzem posłyszał wydobywające się

z pokoju jakieś podejrzane jęki.

Przypuszczając, iż gościowi stało

się coś złego, numerowy wyważył

drzwi i wszedł do pokoju.

Na łóżku w stanie nawpól

przytomnym leżał ze slabemi

oznakami życia Sergjusz Huryn.

Zawezwano Pogotowie Ratunko-

we. Lekarz stwierdził, iż chory

uległ zatruciu przez zażycie wię-

kszej ilości jakiegoś narkotyku.
Huryna przewieziono w stanie

ciężkim do szpitala.

Przy przeprowadzonej rewizji

w pokoju, w którym otruł się

Huryn. znaleziono iist który prze-

kazany został. do dyspozycji władz
sądowo:śledczych.

W szpitelu po doprowadzeniu

Huryna do przytomności przesłu-

chane go. Podczas badania Hu-

ryn kategorycznie zaprzeczył. by

Rdii DE

Z KRAJU.
Nagminny koklusz w Bielicy.

LIDA, (Pat). We wsi Sielec

gminy bielickiej lekarz rejonowy
z Bielicy że stwierdził w miejscowej

szkole powszechnej, na 77 dzieci
przeszło 30 jest chorych na ke-
klusz. Wobec tege, na zarządze-

nie lekarza powiatowego w Li-

dzie nauka w tej szkole została
przerwana. Ponadto w „wymie
nionej wiosce choruje na koklusz
kilkoro dzieci w wieku przed-
szkolnym.

Wieczór ku czci Chopina
w Lidzie.

LIDA, (Pat). W sali kina „Edi-
son* w Lidzie, z inicjatywy ka-
pelmistrza orkiestry 77 p. p. kpt.
Wiltosz, odbył się obchód cho-
pinowski, na który przybyło oko-
ło pół tysiąca osób.

Dochód w kwocie około 400
zł. przeznaczono na rzecz Komi-
tetu Obchodu Chopinowskiego.
Na program obchodu złożyły się
występy orkiestry 77 p. p.. wy-
stępy solowe oraz okołicznościo-
wy odczyt.

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

go I sumiennego pracownika.

po NIEBYWALE NISKICH CENACM

żyserja W. lurżańskiego, twórcy „Troj-
i“, Nad program: Dodatki dżwiękowe. Początek o godz. 4-ej.
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folwark Student U S. B. udzieli

 

— Sprzedaje się
blisko Wilna. Dowiedzieć
się: Wilno, Więzienna 8

m. 2, 644—4

jalanterji
ICZA

PorPO
| ; NAUKA i

Student Politechniki u-

LII<zcia akty) mateme-
Restauracja
kiem wódek do sprzeda-

SE radaS SEA minów maturalnych. Wa-

tyki w zakresie wszyst-
kich klas gimnazjam.
Przygotowuje de egza-

r wyszyn-

runki degodne. Ūdziela
również lekcyj dla grup.

785—9

" Warunki w ostatnim wy-
 

Dom murowany do sprze- padku zależne od ilości
dańia 7800 zł. ul. Klono- Ą
wa 34 (Nowe zabudowa- Era za zo

848—1 gr4

:CET—4

- „Dz. Wil.“ pod „Student“.

ski pies perwał.

prawną.

Kosygnacyjny Dom Tewarowy
Fabryk Włókienniczych

2. KAZASK
Prosze przekonać sie|

Nato adwekat:—Placę, lewej
ale teraz niech mi pan mogę chodzić...
zapłaci 10 zł. za peradę

 

chciał sobie życie odebrać, co
znajduje się jednak w sprzecz-
ności z treścią znalezionego w po-
koju listu.
Abu SALOSREKORDi:

SZKICE i OBRAZKI
ZGOLOGJA. Ё

Obraza jest rzeczą

względną...

Gdy się powie komuś,

nią. to nie zawsze obraża się człowie-

ka, ale niewinne zwierzę... To samo do-

tyczy osła, gęsi, małby szczura, papugi.

Ale ludzie obrażają się za podobne

porównanie, a w zwierzętach zdobywa

sobie człowiek * śmiertelnego wroga —

dlatego, że się je porównuje do ludzi.

Najlepiej jednak nie porównywać

nikogo do pobratymców zwierząt.

niesłychanie

že jest šwi-

Juž lepiej do rzeczy martwych, Do

nóg stołowych naprzykład, pod tym jed-

nak warunkiem, że nie będą to nogi,

śliczne rzeźbionych gdańskich stołów...

Bo szkoda antycznego sprzętu... Ale lu-

dzie sobie coś do zwierząt specjalnie

upatrzyli.

Na mojem podwórku była dwa dni

temu piekielna awantura.

Pani Kaźmierzowa powiedziała żo-

nie malarza (pokojowego)... że jest „fał-

szywaa świnia”.

Rozpętał się sabbat, a malarzowa od-

powiedziała, że „zdechnie, a tę papuśę

do kryminału zamknie”...

Na  sędziów-arbitrów

sklepikarza z mojego domu i mnie. I

dzięki też temu i mojej elokwencji, któ-

ryś tam oddział Sądu Grodzkiego nie

zazna przyjemności, rozpatrywania spra-

wy. Wytłomaczyłem bowiem obu stro-

nom, że soczyste skądinąd określenie

„łałszywa šwinia“ jest raczej dla na-

zwanej pochlebne, gdyż, o ile ktoś jest

„fałszywą świnią” t. z. nią nie jest, Zaś

określenie „papuga” jest dla niewiasty

conajmniej pochlebne, śdyż ptaszę to

nie tylko jest barwne, ale odznacza się

i wybitną elokwencją, która właśnie na-

zwaną cechuje,..

W świecie koleżeńskim moim zoolo-

giczne epitety są tak popularne, że z

kompletu tego możnaby założyć pierw-

szorzędny ogród, przy którym ogród

Hagenbeka to pies.

Ja zaś w tym światku zajmowałbym

miejsce najbardziej uczęszczane przez

dziatwę i ludzi, którzy doszukują się

cech do siebie podobnych u miłych i ro-

dzinami żyjących zwierząt.

Nie obrażam się jednak na wszelkie

porównania zoologiczne, chociażby mnie

miano porównać do hipopotama.

Bo proszę pomyśleć, czy kto sły-

szał kiedy, żeby hipopotam ukradł pie-

miądze, siałszował weksel, pobił własną

żonę, włamał się do kasy, krzywoprzy-

sięgał, obmamiał, udawał świętoszka,

biužnil, pożyczał i nieoddawał, był a-

rogancki, bawił się w filantropję.. i in-

ne grzechy główne...

A człowiek?...

zaproszono

M. Junosza.

 

ABEGARK Swetry, dźempry, pończochy, kołdry,
bieliznę męską I damską po cenach

najniższych poleca

tlrma l. KŁODECKI
Zamkowa 17, telef. 928.

Pracownia gorsetów i blustonoszów.
Resztki z rabatem 50',.
 

WIELKA
„i Zana 7

niec).

nodze,

— Hm... io objaw wie-
ku... przypuszczam.

Ghawirinapodczas Ter] za Rwa
świątecznych za Ansi IDKNANINIM A PE a dis: :

anie. (Got e
jeża), Oleciydo Ndz. © a Pokój

844

iL
Perachewali się.

Pies adwokata ukradł
rzeźnikowi kiełbasę. Ten
idzie de adwokata i py-
ta, czy mežna skarżyć
właściciela o wyrzą-
dzoną szkodę.
— Alež naturalnie —

mówi adwokat.
— Ne, to mi pan me-

<елез zaplaci 2 zł. za
klełbasę, którą mi pań-

przyjmu,
pracownia

3-3.

 

t { ' Ww Wilnie, 4 2 5 *

į PRACA į H=——2214
TAPK TERA TATSIA

eszukujepra-
, do gos i | RÓŻNE

demewege, może take-
we prowadzić samedziel-

 

robety kuśnierskie
je najteniej

chrzeście
jańska. Królewska

: rządna sita) przyjmuje
SSE ESĖ obstaluaki, praerobki po

Też racja.

— Tak mi strzyka w 11 m. 9.

   

nie, kasjerki, ekspedjent- Praini
ki. Referencje. Sniegowa 5

  
    

lub listewnie. 882

 

Krawcewa (plerwszo-

najniższej cenie Wyko-
„nanie solidne. Może szyć czyk,
na dom. M. Pehulanka Jaki

Służąca młoda potrzeb-
na zaraz zgłaszać się ze wi?
świadectwami.

Luksusowe mieszkanie
5 pokojowe de wynaję-

Komorne niżej de-

egzystującą 15 lat od-
20 m. 4 ed 5 — 7 godz. stąpię Wiieńska 27—6.

Spiy nydozorca.

— Zachwycający chło
ten pański syna
zgrabny | wesely.

gr4 Bardze miły dzieciak.

— O którym pan mó:

Temasza„‚ — © tym, który tam
m. 10 Ski na trawniku bawi się o-

bręczą. Wszak to jest
= ński syn?Mieszkania | kę

— Tak, istotnie.

(że nie | ы ! pokoje — W takimrazie niech
pan zapłaci 5 złotych ka
ry. Chodzenie po tra-
wniku jest w parku su-

Antekolska 50. '0Y0 wzbronione.

428 -6 0

UDO

89| [режнетааовисдустоницЕ

de wynajęcia,
można z cbiadami Mię-
klewicza 4—12,

Sam na sam,

©na. Więc jeśli usiądę
z panem tu na ławce, to
eblecuje mi pan, że nie

będzie mnie ściskał?

Qn: Obiecuję.

Ona: I nie będzie mnie
pan całował?
On: Nie będę.

©na: To pecóż właści-
r wie mamy tu sladač?

00728

pierwszorzędną

885—2

Redrktorotpowietdzialny: JAROSŁAM NIECIKCKI,

 


