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po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Św. Sakramentami zasnął w Panu
dn. 16 grudnia 1932 roku w wieku lat 71.

Eksportacja zwłok z domu żałoby (Mickiewicza 8) nastąpi w niedzielę dn. 18 grudnia
o godz. 5 i pół do kościoła św. Ducha.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w poniedziałek dn. 19 grudnia o godz. 10
rano poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Bernardyńskim.

O czem zawiadamia pogrążona w głębokim żalu

  

  RODZINA.

Posiedzenie plenarne Sejmu.
WARSZAWA (Pat). Posiedze-

nie rozpoczęło się o godzinie
16.20. izba przystąpiła do rozpa-
trywania projektu ustawy o obni-
żeniu oprocentowania i przedłu-
żeniu okresu umarzania wierzy-
telności długoterminowych.

Sprawozdawca pos. Czerni-
chowski (BB) podniósł, że chodzi
tu o kredyt długoterminowy kon-
wersyjny. Wyjątkowa sytuacja
wymaga wyjątkowej ustawy.
Przedłożona ustawa jest takim
wyjątkowym projektem, zdążają-
cym do obniżenia stopy procento-
wej w kredycie długoterminowych
emisyj i do rozłożenia spłaty tego
kredytu na dłuższe okresy czasu.
Projekt nie narusza jednak w ni-
czem praw wierzycieli w stosunku
do samego kapitału, ani praw
posiadaczy listów zastawnych i
obligacyj.

Pos. Czetwertyński (Klub Na-
rodowy) wyraził obawę, że w
wyniku tego projektu stosowanie
prawidłowe kredytów zmniejszy
się, a ponieważ ludność nie może
się obejść bez kredytu, więc
zwiększy się inna kategorja kre-
dytów. Ów kredyt kryjący się i
nieuchwytny może być zniszcze-
niem kredytów długoterminowych
na bardzo długie lata w naszym
kraju. Mówca zapytuje, dlaczego
nie próbowano w tej sprawie po-
lubownego układu między posia-
daczami listów zastawnych a
dłużnikami. Klub Narodowy gło-
sować będzie przeciw ustawie,
ponieważ ma ona charakter przy-
musu.

Pos. Rudziński (BB) twierdzi,

że w ocenie projetku ustawy nie
trzeba ciągle brać w obronę wie-
rzycieli. Projekt ten nie jest żad-
nem naruszeniem własności, lecz
jedynie ochroną przed wyzyskiem.

Sejm przyjął ustawę w drugiem
i trzeciem czytaniu.

Przystąpiono do pierwszego
czytania projektu ustawy o pań-

stwowych stypendjach i innych
formach pomocy dla młodzieży
szkół wyższych. Pos. Czapiński
(PPS) krytykował projekt, że od-
daje on w ręce ministra dyspono-
wanie stypendjami. Klub mówcy
wypowiada się przeciw ustawie.
Pos. Bielecki (Kl. Nar.) również
występuje przeciw ustawie, po-
nieważ zdaniem jego świadczy
ona o przeroście biurokratyzmu.
Po dyskusji projekt odesłano do
komisji.

Przystąpiono do rozpatrywa-
nia nagłości wniosku Klubu Naro-
dowego w sprawie linansowo-
gospodarczego położenia kraju i
planów rządu. Nagłość uzasadniał
pos. Rybarski (Kl. Nar.), kreśląc
w czarnych barwach położenie
gospodarcze. Mówca narzeka, że
etatyzm robi coraz większe po-
stępy, a perspektywy naszego
wywozu w latach najbliższych są
ponure. Przeciwko nagłości
przemawiał pos, Byrka (BB).

Nagłość wniosku odrzucono i
jako wniosek zwykły odesłano go
do komisji budżetowej,

Przystąpiono do nagłości wnio-
sku w sprawie naruszenia konsty-
tucji przez rząd. Pos. Stroński
(Kl. Nar.) uzasadniał naglošė
wniosku Klubu Narodowego w
sprawie naruszenia przez rząd
konstytucjj w związku z rozpo-
rządzeniami prezydenta, wyda-
nemi na podstawie pełnomoc-
nictw. Pos. Stroński, - interpretu-
jąc art. 44 konstytucji, uważa, że
rozporządzenia Prezydenta nie
zostały przedłożone Sejmowi w
czasie i w sposób, przewidziany
przez art, 44 konstytucji, wobec
czego, zdaniem mówcy, rozporzą-
dzenia te straciły swą moc obo-
wiązującą. Pos. Car (BB), odpo-
wiadając przedmówcy, twierdzi,
że w artykule 44 niema wogóle
mowy o obowiązku składania
przez rząd dekretów Sejmowi.
Rząd może je złożyć, a jeśli je
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Kredyty długoterminowe.
Komisja skarbowa Sejmu przy-

jęła w drugiem czytaniu rządowy
projekt ustawy o obniżeniu opro-
centowania i przedłużeniu okre-
sów umorzenia wierzytelności
długoterminowych i  obligacyj,
oraz wydanych na podstawie tych
wierzytelności listów zastawnych
i obligacyj a to mimo krytyki opo-
zycji. Posłowie Klubu Narodowe-
go: Czetwertyński, Gruetzmacher
i Trąmpczyński, zarzucili, iż pro-
jekt załatwia tylko jeden irag-

ment spraw kredytowych, w oder-
waniu od ogólnego planu polityki
finansowo - gospodarczej. Doma-
gali się też, by ustawa miała cha-
rakter doraźnej i obowiązywała 3
do 5 lat. Przedstawiciele Ch.-
Dem. i Koła żydowskiego wystą-
pili szczególnie energicznie prze-
ciwko przedłużeniu okresu amor-
tyzacyjnego aż do 56 lat. Więk-
szość rządowa odrzuciła wnioski
opozycyjne. Pod koniec posiedze-
nia lewica opuściła salę obrad.

Ustawa samorządowa.
Na wczorajszem posiedzeniu

senjorów Komisji administracyjnej
Sejmu przystąpiono do obrad nad
art. 8 rządowego projektu ustawy
samorządowej, który rozszerza
zasadę gminy zbiorowej na cały
obszar Rzeczypospolitej. Przeciw-
ko temu wypowiedzieli się kate-
gorycznie przedstawiciele wszyst-

kich klubów opozycyjnych, w.
szczególności posłowie: Rymar,
Wierczak, Bielecki (KL Nar.)
zwracając uwagę na ryzykowność

tego eksperymentu.
Odpowiedział wicemin. spraw

wewnętrznych p. Korsak, broniąc
projektu, który też większością
głosów BB uchwalono.

Próbny balonik p. Sławka zawiódi.
(Telefonem ed własnego korespondenta]

WARSZAWA. Po posiedzeniu sejmowem odbyło sią posiedze:
nie klubu B. B. W. R. na którem prezes klubu p. Sławek oświadczył,
że jego przemówienie na zjeździa Legjonistów zostało źle zrozumia-
ne, że en nigdy nie wyciągał i nie będzie wyciągał ręki do opozycji,
do demokratów i szkodaików.

Rozumie, że niektórzy legjeniści odepchnięci zostali od posad
za sprawę czwartej brygady,

Opozycja obwozi po całym kraju sweją krytykę, ale tej krytyki
ani gróźb nikt zbytnio nie bierze do serca,

O zajściu w Świeciu,
Wczoraj w Sądzie Okręgowym

w Grudziądzu zapadł wyrok w
sprawię zajść na zjeździe Obozu
Wielkiej Polski w Świeciu. Sąd
uniewinnił posłów Stronnictwa

Narodowego Sachę i Mazura, ska- ,
zując nalomiiast red. Łukaczyń-
skiego na rok więzienia, Mindy-
kowskiego na 6 miesięcy aresztu,
kilku zaś na mniejsze kary,

złoży, tracą one moc obowiązu-
jącą. Mogłaby być najwyżej mo-
wa o tem, czy dekret obowiązują,
czy nie, ale o złamaniu konsty-
tucji przez rząd wogóle mowy być
nie może.

Nagłość odrzucono i wniosek
jako zwykły przesłano do komisji
konstytucyjnej.

Po odczytaniu ineterpelacyj i
wniosków, które wpłynęły do las-
ki  marszałkowskiej, marszałek
Świtalski zawiadomił Izbę, że o
terminie następnego posiedzenia
będą posłowie powiadomieni na
piśmie, wreszcie życzył wszyst-
kim posłom wesołych świąt.

Na tem posiedzenie zakoń-
czono.

Wilno, Sobota 17grudnia 1932 r.
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Bielizna zdrowia dam.

Kombinacje damskie

Korale naszyjniki

Parasolki damskie
Pończochy dziecinne
Rękawiczki dziecinne
Kombinacje dziecinne
Kaftaniki dziecinne

Lecz na tem nie koniec!
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JM ННОНННЫННЙ
Niejasny komunikat w sprawie długu

amerykańskiego.
(Telef, od wiasnego korespondenta,j 4 rj

WARSZAWA. Wezoraj wieczorem ogłoszony został komunikat,
że rząd otrzymał rane odpowiedź amerykańską. W ciągu całego
dnia zastanawiał się nad jej treścią i udzieli niezwłocznie odpo-
więdzi.

Natomiast paryski „Łe Temps* z dnia 15 b. m. donosi, że 14
b. m. nadeszła odpowiedź z Warszawy, że rząd poiski nie uiści raty

. grudniowej.

Stany Zjednoczone wobec niewypłacalnych
dłużników,

PARYŻ, (Pat). "Agencja Ha-
vasa donosi w Waszyngtonu, że
miarodajne czynniki Waszyngtoń-
skie nie podzielają opinji pew-
nych kół paryskich, że uchwała
parlamentu francuskiego zpowo-
dowała zawieszenie wypłaty, lecz
bynajmniej nie oznacza odmowy
spłat wierzytelności Ameryce.
Francja, nie płacąc swej raty,
uważana jest za dłużnika łamią-
cego swe zobowiązania. Kore-
spondent Havasa przypuszcza, że
w niedalekiej przyszłości nastrój

stanie się bardziej jeszcze wrogi
w, stosunku do Francji. W każ-
dym razie przyszłe rokowania w
sprawie długów Stany Zjednoczo-
ne będą prowadziły jedynie z te-
mi państwami, które dokonały
spłaty grudniowej, t. j. z wyłą-
czeniem Francji, Belgji, Polski,
Węgier i Grecji.

Nawiązanie rokowań z temi
państwami, mogłoby być wszczę-
te jeżeli inicjatywa w tym kie-
runku wyjdzie od nich samych.

CHAUTEMPS TWORZY RZĄD. ;
PARYŻ, (Pat). Przez cały dzień

dzisiejszy Chautemps odbywał
konferencję (z przywódcami.
Przedstawicielom prasy oświad-
czył, iż solidaryzuje się całkowicie
z Herrietem w Sprawie raty grud-
niowej i jako warunek utworze-
nia nowego rządu stawia sprawę
przyjęcia przez Herriota teki mi-
nistra spraw zagranicznych. Dzi-
siejsze konferencje miały na celu
wyszukanie formuły, która mo-
głaby pogodzić projekt wniosku
rządowego, odrzuconego przez

parlament, z wnioskiem, przyjętym
przez lzbę, W-g Chautemps te
dwie tezy dadzą się z sobą po-
godzić.

Porozumienie z lbą uznane ze-
stało za możliwe również przez
konferencję, jaka  obradowała
dzisiaj na Quai d'Orsay z udżia-
łem wszystkich członków rządu,
exspertów finansowych, wchodzą:
cych w skład delegacji francus-
kiej na konferencję lozańską oraz
generalnego sekreterza na Quai
d'Orsay Berthelota.

Rozruchy komunistyczne w Niemczech.
BERLIN, (Pat). Zapowiedź gen.

Schleichera w sprawie zwalcze-
nia wystąpień komunistycznych
wywołała siłne wzburzenie wśród
komunistów, którzy zorganizowali
w piątek rano manifestacje.

Do demonstracyj na prowin-
cji doszło już we czwartek wie-
czorem. Większe rozmiary przy-
brały one w Monachjum i Dues-
seldorfie, gdzie rozbijane sklepy
z żywnością.

Przez cały piątek zaburzenia
powtarzały się w Kolonii, gdzie
wielokrotnie dochodziło do starć
między komunistami a policją. Po
ulicach krążą wzmocnione patrole
policyjne: Komuniści rozwinęli

również niezwykle ożywioną agi-
tację przy pomocy uloiek, wzy-
wających do strajków general-
nych, demonstracyj przed wię-
zieniami, wdzierania się do skle-
pów z żywnością i składów wę-
gla. Komuniści występują w ode-,
zwach w ostry sposób przeciwko
osobie Schleichera jako przedsta-
wiciela dyktatury faszystowskiej.
Władze policyjne ze swej strony
podjęły środki represyjne prze-
ciw komunistom. W Gotha, Halle,
Erfurcie i Kolonii rozwiązano sze-
reg zgromadzeń komunistycznych,
przeprowadzono liczne rewizje
domowe, dokonano wielu areszto-
wań.

SOBORODEREPEBZYSZRT SI TTTPRESTOSIS
KGMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWE60

W niedzielę, dnia -18 grudnia r. b. w sali własnej przy ul. Orzesz-
kowej Nt 11 o g. l-ej na zebraniu

Kała Miejskiego Stronnictwa Narodowego

red. p. PIOTR KOWNACKI

wygłosi przemówienie na temat p. t.:

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

PREWUMERIYA miacięczne4 ©...
: ш&и. :

н'-м_(ип kovo)po Wm. oewadagi
cyfrowa, kiwa 11

druku "ma przes

2|| M J MMM

organizuje sprzedaž w/g ponižszego cennika: ^

Garnitury šlizgawk. z 3 części od 15 zt.
Bluzki damskie wełniane
Swetry damskie wełniane
Garsonki damskie wełniane &
Pończochy damskie jedwabne
Pończochy damskie fildecos.
Pończochy damskie przędzowe
Pończochy damskie wełniane
Rękawiczki damskie wełniane
Apaszki i szale dam. weł.
Apaszki i szale dam. jedwabne
Reformy damskie jedwabne
Reformy damskie bajowe
Reformy damskie czysto weł.

Koszułki damskie dzienne ”

Torebki dam. skórz. i jedwab.
Chusteczki damskie do nosa "

Kolnierzyki damskie modne ..

Rejtuzy i sweterki dziecinne ..
Niedžwiadki dziec. wel. (z 4 cz.) „
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Tak wiadomość o niebywałej zniżce cen rozjaśnia, najbardziej przygnęblające nastroje EE
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POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJMA FRANCISZEK FRLICZKA Z

WILNO, ZAMKOWA 9 ==
3 т

CENNIK. ==
Garnitury tren. impreg. narciar. „ 13.— <

6— Skarpetki, rękaw. czapki narc „ 2— m.
10.— Kołnierze męskie sztywne 0.55 ке
19.— Krawaty męskie 0.40 Ed
2.50 Koszule męsk. dzien. i nocne 4.50 —
1— Koszule trakowe 1— ——
0.95 Skarpetki męskie „ 0.60 ==
2— Pończochy sportowe 1.50 —
1.50 Szelki 1.70 PA
2— Kalesony 3.70 ==
4— Chustki do nosa + 0.20 ==
2— Rękawiczki wełniane 1.80 mm
2.60 Rękawiczki skórz. na podszewce „ 4.25 ===
7.50 Szale weł. org. Shavls m

Schweikerta 2.70 —=

„Belliorma“ 5— Szale jedwabne białe = za
1.80 Bonjourki „11.50 —
8— Poulovery i kamizelki a AP =
2.75 , Gietry filcowe na zatrzasku 2.20 --
0.15 Płaszcze biur. satyn. czar. „ 6.90 —
0.75 Portfele, portmonetki skėrz. „—1-—- ——
1.20 Spinki do koln., mank., gorsu 0.15 ——1

43 00 Bielizna bajowa 3— ZZ
12060 Bielizna welnista 3.90 -
w „J— Bielizna Jeagerowska 6.80 =

1.90 Kalesony czar. dla księży 1— mna
2088 Kamizelki. dla księży czar. 11.50 —
4.50 Pończochy dla księży czar. w 1— z
14 — Koloratki płóc. i impregnowane „ 1.35 T

i wiele Innych nowinek z galanterii. ==
Bo ponadto na wszystkie towary udzielać będzie dodatkowego =

—
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Przed rozprawą © napad rabunkowy

na pocztę.
LWÓW, (Pat). Dnia 17 grudnia

rozpocznie się we Lwowie w try-
bie doraźnym rozprawa przeciw-
ko czterem członkom O. U. N,,
oskarżonym o napad rabunkowy
z bronią na urząd pocztowy w
Gródku Jagiellońskim i o zabój-
stwo funkcjonarjuszów państwo-
wych. 2 z pośród oskarżonych
przyznało się do współudziału w
morderstwie, dokonanem 29 sier-
pnia 1931 roku na osobie Ś. „p.
Tadeusza Hołówki w Truskawcu.

W. związku z tem P. A. T. do-
wiaduje się z kół miarodajnych,
że sprawa współudziału oskarżo-
nych w zamordowaniu Hołówki
będzie przedmiotem obszernego
przesłuchania i postępowania są-
dowego na obecnej rozprawie.
Sprawa ta, traktowana odrębnie,
nie mogłaby podpaść pod sąd do-
raźny z powodu upływu czasu, w

jakim zbrodnia podlega sądom do-
raźnym. W razie uwolnienia ©-
becnie oskarżonych lub zasądze*
nia ich na karę więzienia, wyto-
czony im zostanie następnie osob-
ny proces karny za współudział
w zamordowaniu Hołówki. W ra-
zie zupełnego _ potwierdzenia
przez wyrok na obecnej rozpra-
wie doraźnej winy oskarżonych co -
do zbrodni w Gródku Jagielloń-
skim, grozi im ewentualnie kara
śmierci i w takim wypadku spra-
wa mordu na Hołówce nie mogła-
by być nigdy sądownie wyświe-
tlona i złoczyńcy nie mogliby być
pociągnięci do odpowiedzialności
sądowej. Dla uniknięcia takiego
stanu rzeczy na obecnej rozpra-
wie współudział oskarżonych w
zabójstwie, popełnionem na oso-
bie Hołówki, będzie szczegółowo
zbadany i wyjaśniony.

Wyrok w sprawie Ciunkiewiczowej.
BRAKOW (Pat.) Dziś w pią:

tym i ostatnim dniu sensacyjne-
go procesu Ciunkiewiczowej о-
skarżonej o usiłowanie oszustwa
asekuracyjnego na szkodę t-wa
Lloyd, po 8-godzinnej rozprawie

Sąd wydęł wyrok, mocą którego
Ciunkiewiczowa skazana zostaje
na 15 miesięcy więżienia. Wyko-
nanie kary zostaje oskarżonej za-
wieszone warunkowo.

Ada OS

italja demonstruje przeciwko Jugosławii.
RZYM, (Pat). W Rzymie mia:

ły miejsce olbrzymie manifestacje
antyjugosłowiańskie, spowodowa-
ne zniszczeniem lwów św. Marka
na murach miasta Trogry w
Dslmacji podczas manifestacyj
antywłoskich. Olbrzymie pocho-

dy studentów i młodzieży faszy-
stowskiej przeciągnęły przez mia-

sto, kierując się ku siedzibie po*
selstwa jugosłowiańskiego. Poli-
cja energicznie przeciwstawiła się
naporowi tłumu, raniąc kilku de-
monstrantów przy  płazowaniu
szablami. Siedziba poselstwa ju-
gosłowiańskiego obstawiona „jest
wojskiem i żandarmerją.

Katastrofa kolejowa: w Niemczech.
BERLIN (Pat.) W piątek w

Wuerzburgu wydarzyła slę kata:
strofa kolejewa, która przybreła

znaczne rozmiary. Pociąg pośpie-
szy, jadący z Wrocławia, przed

wjazdam na dworzec w  Wuerz-

EBPENETRACJIZZZIEZYIORROORADZE 2

Szpiegostwo komunistyczne
w Finłandji.

HELSINGFORS (Pat.) W pół-

nocnej Finlandji nastąpiły liczne

aresztowania w sferach koinuni-
stycznych. Wykryto mianowicie

ogromnie rozgalęziona sieć szpie

gostwa wojskowego i przemyslo-
wo gospodarczego.

PAMIĘTAJ
'e potrzebach organizacyjnych

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

łub w Sek:etarj:cie (Orzeszkowej 1!)
w godzinach od 11 do3 i od6 do 7w.

<odziennie prócz niedziel i świąt.

burgu, najechał na manewrujący
pociąg towarowy, przyczem 10
wagonów pociągu pošpiesznego
uleglo wykolejeniu. 6 osób od-
niosło rany. Wedle doniesień
prasy, katastrofę powiększyła o-
koiiczność, że wyjeżdżający wła-
śnie z dworca drugi pociąg to-
warówy zderzył się z wykolejo-
nym pociągiem towarowym. Tor
kolejowy jest zupełnie zataraso-
wany.  Pasażerów przewieziono
autobusami do dwrca w Wuerz-
burgu.

biligliiųurna

PRZEPŁACAĆ I
Najtaniej OZDOBY

NA CHOINKĘ.
dostaniecie w Składzie

Apteczne - Paerfumeryjnym

E. KUDREWICZ i S-ka
Mickiewicza 26 tel. 7 10.
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Bez programu.
W związku z drugą notą rządu

polskiego do rządu Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej
Stronnictwo Narodowe zgłosiło w
Sejmie wniosek, domagający się
od rządu p. Prystora, by wreszcie

ujawnił wobec kraju to, co zmu-

szony był wykazać wierzycielom
państwa polskiego. Wniosek do-

magał się także od rządu przed-

stawienia parlamentowi konkret-

nego programu walki z przesile-

niem gospodarczem, które przeży-
wamy już od przeszło 3 lat.

Żądanie ŚStronictwa Narodo-

wego było zgłoszone w formie i w
chwili takiej, iż dalsze uchylanie

się od odpowiedzi potwierdziłoby
fakt nieposiadania programu i bez-

_ radności rządu.
Tem tłomaczymy sobie niespo-

dziewane wystąpienie „programo-

we“ p. premjera na posiedzeniu

jubileuszowem Senatu.
Mniejsza w tej chwili o to, dla-

czego właśnie w Senacie, a nie w

Sejmie wygłosił p. Prystor swoje
exposć.

Chodzi nam w tej chwili, czy

mowę premjera można uznać za

program wogóle, a za program

walki z katastrofą gospodarczą w

szczególności?
Naszem zdaniem mowa ta na

miano programu nie zasługuje i to

z wielu względów.

 - Dzieli się ona na 2 części. Ww

pierwszej — p. premjer mówił o

_ sytuacji gospodarczej zaś w dru-

giej o tem, co rząd robił w kie-

runku ulżenia czynnikom  gospo-
- derczym.

Jeżeli chodzi o część pierwszą,

to p. Prystor nie powiedział nic

nowego, starał się jedynie złago-

dzić nieco ponure barwy naszej

rzeczywistej rzeczywistości.

szczególności powoływanie się na

ogólno-światowy kryzys jest ar-

gumentem zużytym i nie robi już

wrażenia. е

© Zresztą sam p. premjer stwier-

dza, że jednak Polska jest w od-

miennych warunkach, skoro po-

wiada:
„szanse nasze w dalszej walce z

trudnościami bynajmniej nie są gorsze

aniżeli w jakimkolwiek innym  kraju.
stanowczością można

stwierdzić, że w porównaniu zwieloma

krajami szanse te są dla nas nawet lep-

sze dlatego, że pomimo wielkiego nacisku

na nas sytuacji ogólnej, pomimo ujemne-

go oddziaływania wydarzeń  zagranicz-

nych na nasze wewnętrzne położenie

gospodarcze, zdołaliśmy uchronić nasz

aparat ekonomiczny przed dezorganiza-

cją i zapewnić sobie możność dalszej

pracy nad stopniową poprawą sytuacji”.

samego początku

przesilenia gospodarczego twier-

dzili i domagaliśmy się wykorzy-

stania tych „szans”.

Dlaczego jednakże nasze lep-

sze położenie nie zostało należy-

cie wyzyskane i pomimo „lepszych

szans” przechodzimy iprzecho-

dziliśmy przesilenie znacznie о-
  

W szeregu zadań, które winien

| rozwiązać plan obrony państwa,
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zajmuje poważne miejsce przygo-

towanie terenu dla działań armji

' czy to drogą wznoszenia umoc-

nień stałych i rozwoju środków

- komunikacyjnych, czy też ulep-

szając warunki przyrodzone kra-

- ju dla manewru sił zbrojnych.

Naprężona wciąż sytuacja na

| zachodzie państwa skupia nie-

ustannie uwagę naszą ku zagro-

żonym rubieżom, ale przygotowa-

nie obrony w terenie musi obej-

mować wszystkie granice.

ь Sprawą tą zajął się na łamach

miesięcznika „Technika i Prze-
mysł” geodeta p. Maeusel, oświe-
tlając wielostronnie projekt osu-

szenia części polskiej Polesia.

"_ Projekt badany jest obecnie przez

| urzędowe biuro meljoracji. Autor
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artykułu kładzie słusznie nacisk

na konieczność uzgodnienia za-

mierzonych prac, doniosłych pod

|__ względem gospodarczym z wyma-

/ ganiami strategii, wypowiada w

tym kierunku szereg słusznych

| uwag. W, dziejach historycznych

Ę ' Polski odegrało Polesie rolę po-

ważną. Na dorzeczach bagnistych

Prypeci i Berezyny oparła Polska

Jagiellonów bezpiecznie swoje

granice w walkach z Moskwą.

W błotach poleskich ugrzązł w

wojnie światowej front niemiecki,

a przebieg wojny polsko-bolsze-

- wickiej uwydatnił raz jeszcze zna-

czenie wojenne Polesia.
Jest ono kluczem strategicz-

frontu wschodniego — jego

| rozległe bagna, liczne rzeki, ol-

brzymie  zalesienie i bezdroża

stwarzają potężną przeszkodę dla

ruchu większych oddziałów woj-

ska, a szczególnie artylerj i wo-

'zów motorowych. Polesie skraca

polski front bojowy o 200 klm.,
dzieli go na dwa teatry operacyj

samodzielnych, związanych luźno

onaszej stronie granicy koleją

aranowicze — Łuniniec — Sar-

_ ny, a u bolszewików [inją Żłobin,
Mozysz, Zwiahel, Police osłania

wreszcie wewnęfrzne skrzydła

działających tu armij.

Prypeć płynie w kierunku
wschodnim, nie przedstawia za-

tem żadnej zapory militarnej od
wschodu, ale inż. Maeusel wska-
zuje ma możliwość utworzenia ta-

kiej przeszkody, korzystając z do-
у rzeki Lani od pėlnocy i

:% od południa. Biegną one

strzej niż nasi słabsi i ubożsi są-

siedzi?
Odpowiedź na to pytanie znaj-

dujemy właśnie w drugiej części
przemówienia p. Prystora.

Cały jego „program“ jest wy-
bitnie defenzywny.

Nie widzimy w nim ani jedne-
go wskazania, jak wyjść z impasu.

Wszystkie zamierzenia i kroki
rządów pomajowych sprowadzają

się do wydawania zarządzeń ma-
jących na celu „ułżenie* doli po-
szczególnych gałęzi wytwórczości
i umożliwienie „przetrwania* kry-
zysu, który, powiada p. Prystor,
„daj Boże, jest w ostatniej fa-
zie”, (?)

Zresztą najwidoczniej kierow-
nik rządu wciąż oczekuje jakiejś
recepty międzynarodowej, która
wraz z kryzysem ogólnoświato-
wym uleczy także i chorobę orga-
nizmu gospodarczego pomajowej
Polski: i i

„Być może, że dopiero zapowiedzia-
na ogólnoświatowa konferencja w Lon-
dynie wypracuje jakiś konkretny plan
współdziałania państw dla zwalczania
piętrzących się wszędzie trudności. Stoją
przed nią nierozwiązane dotychczas pro-
blemy pieniężne i kredytowe, zagadnie-
nie zniesienia trudności w obrocie de-
wiz, ożywienia ruchu kapitałów, podnie-
sienia poziomu cen surowców, rozluźnie-
nie restrykcyj w handlu międzynarodo-
wym i t. p. kwestje, od których rozwią-
zania zależy odbudowa gospodarstwa
światowego”. Ё

W zdaniu tem najjaskrawiej
uwydatnia się światopogląd dzi-
siejszych władców Polski.

Bo jeżeli przyjrzymy się uwa-
żniej wyliczanym przez p. Prysto-
ra zarządzeniom, to z łatwością
przekonamy się, że nie stanowią
one żadnego planu, lecz luźne, nie-
powiązane w jedną całość fragmen
ty, których realizacja, jak to wi-
dzieliśmy na przykładzie t. zw.
ustaw ratowniczych dla rolnictwa,
była musztardą po obiedzie.

Stwierdzili to sami rolnicy na
ostatnim zjezdzie ziemian kreso-
wych.

O -„stu kilkudziesięciu" pozy-
cjach ulg w taryfie kolejowej da
się powiedzieć to samo, co o rol-

nictwie.
Twierdzenie, iż rząd daje przy-

kład wydatnej redukcji cen o
niego zależnych jest conajmniej
ryzykowne, skoro się przypomni
to, co w tej dziedzinie dzieje się
chociażby w dziale monopolów
państwowych.

Moznaby jeszcze na ten temat
wiele powiedzieć, ale chyba jas-
nem jest, że te wszystkie doryw-
cze zarządzenia nie mogą preten-
dować do nazwy programu.

Mocne nerwy i spokój, a nawet
kompletna obojętność wobec tego,
co się dookoła dzieje, jeszcze
programu ratowniczego nie stano-
wią. A Polska dziś wymaga ratun-
ku: P. K.

Polesie.
równolegle do granic państwa i

mogą być przeistoczone na zbior-

niki wód, podsycone nowemi ka-

nałami tak północnemi, jak i po-

łudniowemi, prowadzącemi od za-
chodu i przecinającemi górne od-

cinki dpoływów Prypeci. Zasilone

w ten sposób rzeki te utworzą

linję łatwą do obrony szczegól-

niej w razie zastosowania systemu

śluz, umożliwiających zalew pas-

ma granicznego. Jak skutecznem

może być wywołanie zalewu w
akcji obrony biernej, wskazują o-

peracje jesienne we Flandrii w

1914 r., gdzie dzięki otwarciu

przez Belgów w chwili krytycznej

śluz na rzece Izarze pod Niupor-

tem, Niemcy zostali zmuszeni do

pošpiesznego opuszczenia zajętej

części frontu belgijskiego. Po-

zwoliło to obrońcom zmniejszyć
na tym odcinku swe siły do mi-

nimum.
Wszelkie zatem prace meljo-

racyjne na Polesiu winny być
podporządkowane zasadzie utrzy-

mania charakteru tego kraju,

jako przeszkody, dzielącej wscho-
dni teatr operacji na dwa odrębne

odcinki, by rozprowadzać wody
na swoim terenie obronnym sto-

sownie do wymagań strategii.

Wybitny specjalista _hydro-
techniki polskiej inž. Tillinger

stwierdza, że Rosja dzisiejsza

zrozumiała to dobrze i przygoto-

wuje starannie swój teren i ro-

boty hydrotechniczne są tam

intensywniej prowadzone, niż w
Polsce

Meljoracją Polesia zaintere-
sowala się Liga Narodów, dele-

gując komisję ekspertów na miej-

sce, a projekt kanału pomiędzy

Stochodem a Horynią zgodny
jest z wnioskami tej komisji. Na-

leży więc przypuszczać, że nastą-

pi sfinansowanie wykonania tego”

kanału pod egidą Ligi Narodów

jako ułamka pracy w kierunku

osuszenia Polesia.
Biuro meljoracji Polesia ist-

nieje już od 1928 r. Wszedł do
niego również delegat minister-

jum spraw wojskowych. O wyni-

kach dotychczasowej pracy, do-

konanej w łączności ze sprawą

kolonizacji kresów polskich ele-

mentem etnogreficznie polskim,
nic jednak nie wiadomo.
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Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

z prasy.
Sanacyjni konserwatyści i sana-

cyjni komuniści.
Na terenie uniwersytetów

działają zasadniczo 3 sanacyjne
organizacje: Miyśl Mocarstwowa
— odpowiednik konserwatystów,
Związek Polskiej Młodzieży De-
mokratycznej odpowiednik
„bartlującego“ odłamu sanacji i
Legjon Młodych, który odpowiada
pod względem politycznym grupie
„pułkowników”, (łamanie kości,
itp), a w dziedzinie zagadnień go-
spodarczych idzie po linji wska-
zań komunistycznych, wypowia-
dając się za  kolektywizmem,
a ustrój sowiecki uznaje za godny
naśladowania.

Sanacyjni konserwatyści mają
z tym odłamem młodzieży praw-
dziwy kłopot. Popierać jakoś
przykro, a zwalczać — zakazano.

To też taki konserwatywny
„Dziennik Poznański* pisze o

Legjonie Młodych bardzo delikat-
nie i otwarcie:

„Możnaby mieć pewne zastrzeżenia
co do ideologji Legjonu. Młodzi jego
członkowie zwłaszcza w dziedzinie dok-
tryny gospodarczej często błądzą, kry-
zys załamuje ich wiarę w ustrój ekono-
miczny, w którym żyjemy a wzorów bu-
dowy nowego ustroju szukają zbyt czę-
sto na wschodzie. Błądząc często w tak-
tyce pozwalali się niejedni jego człon-
kowie ponieść temperamentowi w wy-
stąpieniach  publicznychh. Przekonani
jednak jesteśmy, że w miarę dalszej
pracy przejawy te znikną i we współ-
pracy z innemi organizacjami młodzie-
ży państwowej na niwersytetach osiąg-
nięty zostanie cel, który wykreśla
ideologja Marszałka Piłsudskiego.

Legjonowi Młodych wyrażamy ser-
deczne życzenia dalszego rozwoju”.

Jest to tylko w „ustroju sana-
cyjnem' możliwe, by konserwa-
tyści składali „serdeczne życze-
nia dalszego rozwoju'* komunizu-
jącej młodzieży.

To jedna uwaga!
A druga: — jak ostatecznie

wygląda owa „ideologja marszał-
ka Piłsudskiego”?

Czy tak, jak zapewnia organ
konserwatystów?

Czy tak, jak rozumie Legjon
Młodych, gdy zaleca kolektywi-
zację i ustrój sowiecki?

Oczywista prawda, której trzeba
dziś dowieść.

« Czy można się w takich warun-
kach dziwić, że w głowach ludz-
kich w Polsce powstaje niebywa-
ły melanż, a prawdy ogólnie uzna-
ne są dziś wszystkie pod znakiem
zapytania. 5

Zastanawia się nad tem zagad-
nieniem posel Seweryn Czetwer-
tyński w „Kurjerze Warszaw-
skim“ i zapytuje.

„Czy nie komunałem i frazesem na
zwanoby w zwykłych czasach, że np

trzeba, jeżeli się rządzi, mieć poczucie

odpowiedzialności? Czy nie jest rze-

czą zwykłą, skupiać przy sobie ludzi,

zjednywać przekonywać? Czyż nie jest

powszechnie wiadomem, że przemoc nie
prowadzi do celu?“

Dlatego trzeba te komunały
u nas dopiero udowadniać?

„Dla tej — odpowiada poseł Cze-
twertyński — prostej przyczyny, że rze-
czywistość jest odwrotna, że już nie ja-
kaś zorganizowana opozycja, szeroki
ogół nabiera przekonania, że tam, gdzie
trzeba, nie widać dosyć poczucia odpo-
wiedzialności. Że to hasło trwać i
przetrwać, słuszne i skuteczne z kara-
binem w ręku, w okopie strzeleckim,
jest złym nakazem dla służby  publicz-
nej“.

Jak przetrwač?
Łatwo jest mówić o przetrwa-

niu, ale trzeba też sobie jasno
zdawać sprawę z tych środków i
zarzutów jakie posiadamy i z któ-
remi mamy przetrwać i doczekać
lepszych czasów. Bardzo pesymi-
styczny obraz pod tym względem
dała nam nota rządu naszego do
rządu waszyngtońskiego w spra-
wie spłaty długu na tle raczej sy-
tuacji finansowej. Notę tę zamie-
ściliśmy przed kilku dniami, na-
stępnie pisaliśmy o niej w artyku-
le „Siew i Żniwo”. Poniżej przy-
taczamy opinję „Głosu Narodu*:

„Można się o to spierać, czy dru-
ga nota rządu polskiego do Stanów
Zjednoczonych w sprawie odroczenia
teminu płatności raty grudniowej, jest
odpowiednio zredagowana, czy nie, ale
wszyscy muszą się zgodzić z tem, że
przedstawia ona sytuację gospodarczą i
finansową Polski w niezwykle ciemnych,
niemal rozpaczliwych, barwach. Odbiega
ona tak daleko swą treścią od wszelkich
enuncjacji urzędowych na ten temat, iż

chwilami poprostu nie chce się wierzyć,

że to jest dokument oficjalny, przezna-
czony dla zagranicy. Możnaby raczej
przypuszczać, że ma się do czynienia z

artykułem polemicznym na łamach pi-
sma, uprawiającego najskuteczniejszą o0-

pozycję w stosunku do sanacyjnego re-

gime'u".

Następują dłuższe ustępy z no-

ty, poczem konkluduje „Głos

Narodu'':
Oto, jak w oświetleniu urzędowem

przedstawia się sytuacja gospodarcza

Polski w piętnaście lat po jej odrodze-

niu państwowem, a w 7-ym roku ery sa-

nacyjnej. Obraz naprawdę mało pocie-

szający i nie mogący wzbudzić zbyt

wielkiej wiary ani wewnątrz kraju, ani

nazewnątrz w „radosną twórczość”,

która miała doprowadzić Polskę nietyl-

ko do mocarstwowego stanowiska, ale

także do rozkwitu wszystkich jej sił ży-

wotnych.
Przyznajemy otwarcie,

rzyło się nam dotychczas czytać bar-

dziej przygnębiającego dokumentu. Ła-

twiej byłoby go znieść, gdyby mu towa-

rzyszyło u góry przeświadczenie, że bez

unormalnienia stosunków politycznych
w kraju nie można myśleć o zmianie na

lepsze w sytuacji gospodarczej. „Ale te-

go przeświadczenia tam niema i to. bo-

daj jest jeszcze groźniejsze od samej sy-

tuacji, przedstawionejtak szczerze i bez

zwykłych upiększeń w oficjalnej e:

nuncji rządu”.

że nie zda-

Plany Grinbauma.
Grinbaum — jeszcze z Paryżą

—porusza w „Hajncie” z d. 9 bm.
odruchy społeczeństwa polskiego
na ofenzywę żydowską. Zaczyna
od wystąpień studenckich. Te wy*
stąpienia w roku bieżącym i w
tym samym czasie, co i w roku
zeszłym, wskazują na ich celo-
wość i na plan zgóry obmyślony.
Młodzież jest przednią strażą en-
decji, która dąży do władzy, a
chcąc ją zdobyć, dąży do wywo-
łania wśród najszerszych mas
polskich nienawiść do żydów,
czemu sprzyjają wypadki śmierci
studentów - Polaków, zabijanych
przez żydów:

„Otóż w tem tkwi niebezpieczeń-
stwo! Nie z epizodami mamy do czynie-
nia, lecz z systemem, obmyślanym przez
przywódców endeckich do  najdrobniej-
szych szczegółów, stosowanych z zimną
krwią. Ponad ciałami żydowskiemi, przy
pomocy napadów na żydów, ekscesów—
do władzy — oto myśl podstawowa,
tkwiąca w zeszłorocznych i tegorocz-
nych napadach na żydów”.

Narodowa demokracja jest
przekonana, że wpływy żydow-
skie zagranicą zmalały, tembar-
dziej, że kryzys wywołał znieczu-
lenie opinji zagranicznej na troski
żydowskie, można więc prowa-
dzić w kraju samoobronę przeciw
żydom. Jest to opinja obecnie
panująca w kołach narodowej de-
mokracji.

Ten objaw nie
dla żydów:

„Dlatego też to niebezpieczeństwo
jest dla nas jeszcze większe, jeszcze po-
ważniejsze. Musimy przeto ześrodko-
wać naszą uwagę na tem niebezpieczeń-
stwie. Tego, co się stało, nie można na-
prawić. Lecz można próbować nie do-
puścić do dalszych napadów na ży-
dów..." S :

Jest  niebezpieczeūstwo, że
pewne koła w Polsce mogą być
skłonne do dopuszczenia wystą-
pień przeciw żydom, aby .utrzy-
mać się u władzy:

„Wiemy, jak łatwo mogą powstać
w mózgach  poiltyków pewnego typu
myśli, że krew żydowska i łzy — to naj-
głębsze morza, w których można utopić
władzę wrogów wewnętrznych. Nieraz
widzieliśmy, jak taka myśl jest urzeczy-

wistniona...“ ы з
Žydzi muszą na to niebezpie-

czeństwo wskazać zarówno w
Polsce, jak i zagranicą. W; Polsce
o tem winien wiedzieć rząd:

„Rząd nie powinien lekceważyć
tych wydarzeń. Musi on zawczasu być
uprzedzany o tych tendencjach, o ich

możliwym wzroście. On nie powinien
uspokoić się po zastosowaniu doraź-
nych środków obrony...

jest pożądany

Żydzi nie mogą być z takiego.

rządu zadowoleni:
„Odpowiedzialność ponosi się nie

tylko wówczas, gdy się jest bezpośred-

nio winnym, lecz i wówczas, kiedy nie

przedsiębierze się należytych środków
i kiedy dopuszcza się do obrócenia się

iskier w pożar, który trudno będzie za-

gasić...” >

Żydzi muszą wywrzeć swój

wpływ zagranicą, aby narodowcy
w Polsce stracili swoje dotychcza-
sowe znaczenie:

„Musimy zawczasu ostrzegać, za-
wczdsu szukać środków, aby do „poża-
ru“ nie dopuścić”.

Słowem dla złamania oporu
polskiego społeczeństwa przeciw
ofenzywie żydowskiej na polskie
życie narodowe, początkowo za-
stosowano bojówki żydowskie.
Ale to nie wystarcza. Obecnie
plany Grinbauma idą dalej: w
kraju ma żydom pomagać rząd,
zagranicą opinja publiczna ma
być zmobilizowana przez żydów
do zwalczania endecji.

Przeciwko. czynienia zakapów
świątecznych n żydów.

Żyd. Ag. Telegraficzna z prze-
rażeniem woła, że młodzież agitu-
je przeciwko czynieniom zakupów
u żydów.

Tak w depeszy z Radomia Ż.
A. T. donosi:
W Radomiu kołportowane są

w dużej ilości antyżydowskie ulot-
ki bojkotowe. Ulotki nawołują lud-
ność chrześcijańską, aby nie czy-
niła zakupów na święta w skle-
pach żydowskich. „Wchodzą w ży-
cie nowe pokolenia, głosi ulotka,
które znaczenie kwestji żydow-
skiej rozumieją należycie, w spo-
łeczeństwie coraz silniejsza budzi
się świadomość konieczności cał-
kowitego, politycznego, kultural-
nego i gospodarczego uniezależ-
nienia się od żydowskich wpły-
wów”

Uruchomienie fabryk
„Schelbiera I Grohmana".
Jak donoszą pisma, łódzka fa-

bryka „Scheiblera i Grohmana*
zostanie częściowo uruchomiona
dn. 19 bm.

Przedewszystkiem będą pusz-
czone w ruch przędzalnie.

Uruchomienie dalszych dzia-
łów produkcji ma nastąpić w dn.
27 bm.

Dyrekcja przyjmie w najbliż-
szych dniach z powrotem do pra-
cy 1500 włókniarzy, którym za-
proponuje nowe, gorsze warun-
ki (!!)

Tpiękna dnia sala w śródmieścia
wraz z 3 przyległemi mniejszemi
salkaml do wynajęcia w karnawale
na wieczory taneczne. — Warunki
przystępne. — Zamówienia przyjmuje

się cd 11-58 I od 6—8.
- Orzeszkowej 11, m. 1.

Wejście z ullcy., — — дг. о

  

 

  

Znakomita rozprawa.
Ukazało się świetna broszura

profesora Uniwersytetu Wileń-
skiego, posła dr. Wacława Ko-
marnickiego pt. „Numerus Clau-
sus w szkolach akademickich“.
(Skład główny w biurze Obozu
Wielkiej Polski, Warszawa, Zło-
ta 5, — cena 1 złoty).
W przedmowie do Obozu

Wielkiej Polski, jako wydawcy
broszury, powiedziane jest, że
„kwsetja numerus clausus nie
jest ani mistyką, ani szałem zo-
ologicznego szowinizmu, czy śle-
pej nienawiści, ale zagadnieniem
chleba dla polskiej młodzieży na
polskiej ziemi. „Powiedziane jest
również, że dążenie do wprowa-
dzenia numerus clausus jest pro-
$gramem minimalnym Obozu Wiel-
kiej Polski. Są to zmiany, które
przeprowadzić można już w obec-
nym ustroju prawnym. Ale, dą-
żąc do tego minimum, Obóz Wiel-
kiej Polski nie zrzeka się dal-
szych zmian, niezbędnych dła na-
rodu polskiego. Iść one muszą i
pójdą w kierunku zasadniczej
zmiany prawno-politycznego po-
łożenia elementu żydowsikego w
Państwie Polskiem“.
W samej treści broszury za-

warte są opinje powag nauko-
uwych o sprawie „numerus clau-
sus” w innych krajach, tekst
wniosku sejmowego Stronnictwa
Narodowego w sprawie „numerus
clausus“, a wreszcie dane staty-
styczne o zalewie zawodów umy-
słowych w Polsce przez żywioł
żydowski.

Jak wynika z tych danych, w
zeszłym roku stanowili żydzi 31,8
proc. ogółu słuchaczy na Uniwer-
sytecie Lwowskim, 29,7 proc. na
Uniw. Wileńskim, 25,9 proc. na
Uniw. Jagiellońskim, 23,7 proc.
na Uniw. Warsz. Na niektórych
wydziałach liczba żydów zbliża
się do 40 proc.: i tak na wydziale
prawnym U, J. było ich w zesz-
łym roku 39,2 proc., na wydziale
humanistycznym Uniw. Lwowsk.
38,9 proc. i t. d. Nawet na poli-
technikach odsetek ich jest bar-
dzo wysoki: np. na wydziale ogól-
nym Polit. Lwowskiej jest ich 22,2
proc., a na wydziale architektury
20,3 proc.

W. zawodach wolnych prawie
wszędzie w Polsce żydzi przekra-
czają 30 proc. ogółu członków da-
nego zawodu, a w wielu okolicach
są poprostu w przytłaczającej
większości. Tak np. jeśli idzie o
lekarzy, w województwie Lubel-
skiem procent żydów wynosi mię-
dzy nimi 27 proc., w woj. Wileń-
skiem i Nowogródzkiem 28,8 pro-
cent, w woj. Krakowskiem i Kie-
leckiem 30,6 proc, w woj. War-
szawskiem i Białostockiem 31,1
proc. w mieście Lwowie 35,2
proc, w woj. Wołyńskiem 37,6
proc., w woj. Łódzkiem 44,7 proc.,
w woj. Tarnopolskiem 55,4 proc.,
w woj. Stanisławowskiem 57,2
proc.
, deszcze gorsze stosunki panu-
ją w adwokaturze: na terenie wi-
leńskiej izby adwokackiej jest
22,8 proc. żydów, na terenie izby
warszawskiej 27,6 proc. w Mało-
polsce Zachodniej 64 proc. żydów,
w Małopolsce Wschodniej adwo-
katów - Polaków (tj. po odlicze-
niu żydów i Rusinów) jest we
Lwowie 20 proc, a na prowincji
5 proc. Na 105 miejscowości w
Małopl Wsch., w których są sądy
powiatowe, w 73 niema ani jedne-

śo adwokata-Polaka, Ale ten
stan rzeczy należałoby jeszcze
uznać za dobry w porównaniu do
tego, co szykuje przyszłość. Stan
rzeczy między aplikantami adwo-
kackimi, to znaczy między adwo-
katurą przyszłą, jest jeszcze wie-
lekroć gorszy, niż między adwo-
katurą obecną. Na terenie izby
wileńskiej jest między aplikanta-
mi żydów 53,8 proc., na terenie
Małopolski Zachodniej 70 proc.
W Małopolsce Wschodniej jest
aplikantów - Polaków niespełna
4 proc. (20 730 żydów i Rusinów).
W świetle tych cylr „numerus

cłausus' okazuje się palącą po-
trzebą.

Prof. Komarnicki stwierdza,
že „numerus clausus“ w niczem

nie uchybia istniejącym normom
prawnym: ani konstytucyjnym
(art. 95, 96, 111), ani międzynaro-
dowym (traktat o mniejszościach).
Gdy Węgry wprowadziły u siebie
„numerus clausus“, Liga Narodėow
nie była w stanie legalności tego
kroku nic zarzucić. Zresztą — na-
wet żydzi wprowadzają zasadę
„numerus clausus“... tam, gdzie
im jest wygodna. Przed paru laty
radni żydowscy w Wilnie chcieli
ją wprowadzić w magistracie wi-
leńskim- w siosunku do urzędni-
ków.

Ktokolwiek przeczyta broszu-
prof. Komarnickiego — utrwali
się z pewnością w przekonaniu,
że wprowadzenie „numerus clau-
sus” na wyższych uczelniach jęst
postulatem palącym.

[ Walne da Pań Gospodyń
szezotki do froterowania i zamiata-
nia podłóg, zaprawy podłogowe, świe-
ce choinkowe, mydła do prania I to-

aletowe poleca
FR. RYMASZEWSKI

Wilno, Mickiewicza 35
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SZKICE I OBRAZKI,

ŚLIZGAWICA.

Życie ludzkie i tak już  śliskiemi

ścieżkami chodzi, a do tego ślizgawica

na ulicy,

Jest ona gorsza od ścieżki żywota,

śdyż na ulicznej ślizgawicy potknąć się
może nawet człowiek o najbardziej nie-
zlomnym charakterze...

Ale to życie, życiem,

dziom nie idą na rękę.

Nie tyle coprawda na rękę, co na

nogi i nikt nie pomyśli o tem, by można
było spokojnie ulicami chodzić,

Wiosną i jesienią błoto, w lecie w
czasie wycieczek poza miasto, nożowni-
cy, a zimą ślizgawica.

Sport! powiadają.

 

a ludzie lu-

No dobrze, rozumiem. Sportują już
obowiązkowo listonosze i maszynistki
po urzędach, miodzież potraciła głowę
dła sportu, sport krzepi, zastępuje je-
dzenie i stwarza optymistyczny pogląd
na życie... ale, na miły Bóg, żeby tak
sportować i ślizgać się, gdy człowiek le-
ci do pracy, lub z niej wraca — to za-
wiele.

Na ulicach ślizgawka i nikt nie po-
myślał o tem, by od czasu do czasu
chodniki piaskiem i popiołem wysypać.

To też ludziska łamią kończynyi
dziękują Naturze, że im daje po dwie
(ręce i nogi, z głową gorzej, bo niektó-
rzy mają tylko pół-główki).

Moja ciotka jak się grzmotnęła na
Wielkiej Pohulance, tak też i w pozycji
siedzącej zjechała, aż do Zawalnej. Co-
prawda prędko i wygodnie, ale zato
kobieta wstać nie mogła, ponieważ so-
bie starła w czasie „podróży” całą gar-
derobę i mogłaby wzbudzać zaintereso-
wanie gawiedzi i, co dalej idzie, zgor-
szenie spowodowane lokalną nagością.

Ale śmiech, śmiechem, a tu ulicami
przejść nie można i ludzie kaleczą się.

Policjantowi to dobrze, stoi taki na
środku ulicy, nie rusza się i nie space-
ruje, to się nie pośliznie, a na wszelkie
uwagi odpowiada ze stoickim spokojem.
— Panie komendancie, tu można

nogi połamać, niech pan każe wysypać
piaskiem chodnik.

— A pan ziamał nogę?
— №е!

— No to nie ma powodu spisywač
protokułu.. Złamie pan nóżkę, albo
rączkę, to pogadamy.

To jest słuszne, niemniej jednak

człowiek tak się boi o swoje grzeszne

ciało z półwyspami, że woła ratunku.

— Niech no Wincenty chodnik pia-
skiem wysypuje — powiadam do о-

zorcy,
— No coż?
— By się ludzie nie ślizgali.
— Jak do Bernardynki na ślizgawka

to chodzo i płaco, a jak na chodniku to

się obrażajo.
— No tak, ale my nie mamy kon-

cesji i nie możemy tamtym robić kon-
kurencji, więc proszę wysypać.

Narazie nikt prawie ulic nie wysy-

puje, ale zato ludzie się na nich wysy-

pują. Gmachy zaś państwowe i inne bu-
dowle olicjaine zupełnie sobie za obo-
wiązek nie mają dbać o przyległe do

nich chodniki.
A więc duchem panowie, piach do

worka i zapobiegać nieszczęściom.
M. Junosza.

AKTUALNY, NIEZALEŻNY
TYGOBNIK ILUSTROWANY «ŻÓŁTA MUCHA»

NIEWYCZERPANE ŻRÓDŁO HUMORU I SATYRY POLITYCZNEJ
Vty ROK WYDAWNICTWA

Dziś sanacja | drożyzna
oraz pusty trzos,

bezrobocie i golizna,
licytacyj st»s,—

niewesoło, każdy przyzna,
kształtuje się los,—

więc ze zmartwień sż siwizna
b'eli każdy włos.

Gdy tak smutek widzę wkoło,
radę chcę wam dać;

życie trzeba brać wesoło
1.. trzeba się śmiać.

Nie pomoże, kiedy goło,
jęczeć albo łkać, —

1+ez fortuny zmlenne kolo
trza za szprychy brać.

Grunt, — to humor i otucha,
W kąt więc troski rzuć

niechaj szczery śmiech wybacha,
nig4y się nie smuć.

Jak to zrobić? „Żółta Mucha"
uczy dobrze kłuć

tych szkodników. Jej posłuchaj,
ku niej myśl swą zwróć.

Humor, dowcip iam zawarty,
ilustracje też,

śmiech, satyry, cięte ża ty
zdrowie niosą,—wierz!

Lepszem jutrem tchną jej karty,
więc się człeku ciesz,

wszak szkodników porwą czarty, —
czegóż więcej chcesz?.

„Tse-Tse“ tylko grosz kosztuje,
opłeci się dać,

a kto zaprenumeruje,
(gdy go na to stać),

radość życia otrzymuje;—
więc każdemu radź,

kto w sanacji nie gustuje,
by chclał „Tse-Tse" brać...

CENA PRZEBPŁATY:—rocznie zł 8,—półrecznie zł 4.50, kwartalnie zł. 2,50

miesięcznie zł 1. ULGOWA — JUBLEUSZOWA PRZEBPŁATA tylko do 20stycz!
nia 1933 roku: — rocznie zł. 5,50, półrecznie zł. 3, — kwartalnie zł. 1,50, miesię.

cznie gr. 50. OKAZOWE NUMERY wysyła się na żądanie bezp'atnie, Całorecz

ne komplety (z roku 1931 i 1932) po zł. 6 (sześć).
Nalezność przesyłać należy na P. K. O Nr. kenta 3,400 „Życie”.
Adres redakcji i administracji: — WARSZAWA, Wspólna 6 m. 16.  



 

 

KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZI

POGODĘ? 8
Przewaźnie chmurno i mglisto

z możliwością drobnych opadów.
Nocą miejscami przymrozki.
Dniem wzrost temperatury do
3 stopni. Słabe, na wybrzeżu
umiarkowane wiatry południowo-
zachodnie i zachodnie.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Obniżenie wynagredze-

nia dziennego rabetalkem miej-
skim. Z powodugciężkiej sytuacji
finansowej miasta Magistrat po-
stanowił obniżyć z dniem 15 bm.
wynagrodzenie dzienne dla ro-
botników fizycznych z 3 złotych
na 2.50. Podobnej znižce uległy
również płace kobiet zatrudnio-
nych na robotach fizycznych.
Nadal otrzymywać one będą za-
miast 2 złotych 1 zł.

Stawki pracowników umysło;
wych zatrudnionych doraźnie
zmianie nie uległy i pozostały
nadal w wysokości dotychczaso-
wej (3 złote dziennie).
— Nowe kioski. W związku

z budową przez związek inwali-
dów nowych kiosków ulicznych
w sprawę tę wdała się dyrekcja
monopolu tytuniowego, żądając
wprowadzenia pewnych zmian
kenstrukcji kiosków. Między in-
nymi monopol tytuniowy żąda,
by kioski te były bardziej oszklo-
ne, niż przewidywał projekt pier-
wotny.

Pierwszy transport kiosków,
jak się dowiadujemy, ma być
wykończony w początkach roku
rzyszłego.
=» Z MIASTA.
— 400 kolędników. Z dniem

15 grudnia upłynął termin skła-
dania podań na kolędowanie w
okresie świąt Trzech Kroli. Akces

swój zgłosiło 400 kandydatów.
SPRAWY KOLEJOWE.

— Ruch w okresie Świą-
tecznym. Dyrekcja Okręgowa
Kolei Państwowych w Wilnie po:
daje do wiadomości, że w zwią-
zku z przewidywanem wzmoże-
niem się ruchu pasażerskiego
w okresie świąt Bożego Naro:
dzenia będą w o obiegu od Wil-
na do Warszawy i z powrotem
dodatkowe pociągi osobowe Nr.
714:a i 713-a, w-g następującego
rozkładu jazdy:

Pociąg Nr. 714-a — edjazd z
Wilna dnia 22 grudnia o godz.
20.15, Grodno — przyjazd 23.18,
odjazd 2328, Białystok—przyjazd
120, odjazd 1.50 dnia 23 grudn a,
WarszawaWileńska—przyjazd 5.40
dnia 23 grudnia.

Pociąg Nr. 713-a: odjazd z
Warzsawy Wileńskiej o godz. 21.45
dnia 23 grudnia, Białystok—przy-
jazd 1.00, odjazd 1.10 dnia 24

grudnia, Grodno przyjazd 2.46,
odjazd 2.56, Wilno—przyjazd 6.05
dnia 24 grudnia.

POCZTA i TELEGRAF.
— Świąteczne depesze gra-

' tulacyjne. Poczynając od dnia
15 b. m. do 2 stycznia wszystkie
urzędy pocztewo - telegraficzne

przyjmują depesze gratulacyjne
z okazji świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku o ustalonym
tekście.

Depesze do Stanów Zjedno-
czonych będą kosztowały 9 zł.

SPRA
— Вога!у Sodalicyj Marjań-

skich będą odprawione w nie-

- dzielę dnia 18 grudnia o g. 7 r.
w kościele Ostrobramskim (św.

Teresy).
— Godziny urzędowania w

czasie feryj w Bratniej Pomo-

cy Polskiej Miosziežy Akade-

mickiej USB. Od dnia 15 grudnia

1932 r. do dnia 8 stycznia 1933 r.

/ Sekretarjat i poszczególne sekcje

Stowarzyszenia Bratniej Pomocy

czynne będą: T Lęgi

, 1—3, piątki godz, 7—8.

: 3 SPRA SZKOLNE.

г — Znižki kolejowe dla mto-

dzieży szkolnej. Wzorem lat
ubiegłych władze kolejowe w

czasie feryj świątecznych będą

udzielały odpowiednich zniżek

młodzieży akademickiej i szkol-

nej, udającej się na okres świąt

do domów.
A ZŻYCIASTOWARZYSZEŃ.
— Odezwa do właścicieli Nie-

ruchomości posiadających swe do-

my na ziemiach dzierżawionych i

czynszowych. Otrzymaliśmy z

kół- miarodajnych wiadomość o

niekorzystnym dla nas projekcie

nowej Ustawy o wykupie ziem

dzierżawionych i czynszowych.

celem  skoordynowania wysiłku

ku obronie interesów naszych i

się z treścią nowejzapoznania
Ustawy oraz naszych poprawek

do niej.
Stawcie się więc licznie w dniu

18 grudnia 1932 r. o godz. 12.30

do sali domu Ludowego przy ul.

Metropolitalnej Nr. 1 na ogólne

zebranie dzierżawców 1 .czyn-

szowników, które zadecyduje o

poprawkach do Ustawy, celem

przesłania ich do Sejmu. Stawcie

się licznie dla obrony własnych

interesów.
Zarząd Związku Właścicieli

Średnich i Drobnych Nieru-

chomości m. Wilna i woj.

WAL. ul. Gdańska 1 m. 6

— Z Sokoła, Zarząd Gniazda

G. T. Sokół” zaprasza wszystkich

druhów ich rodzinyi sympaly-

ków, na uroczystość łamania się

opłatkiem w dniu 18 bm, o godz.

17-tej. |

— Walne zebranie T-wa
tyžwlarsklego odbędzie się w
dniu 18 b. m. w lokalu T-wa Gim-
nastycznego „Sokół” przy ul. Wi-
leńskiej o godz. 3-ej.
— Doroczne walne zebranie

Związku służby domowej. W
dniu 15 b. m. odbyłe się walne
zebranie członkiń Chrześcijańskie-
go Związku Zawodowego Służby
Domowej im. św. Zyty. Obradom
przewodniczył patron związku ks
mgr. Aleksander Mościcki.

Po wstępnem przemówieniu
ks. Patrona dotychczasowa pre-
zeska związku p. Helena Syrwi-
dówna szczegółowo  zreferowała
sprawozdanie z działalności związ-
ku w roku ubiegłym oraz spra-
wozdanie kasowe za tenże okres,

Przedłożone sprawozdania zo-
stały zatwierdzone, poczem doko-
nano wyboru nowego zarządu
związku na rok 1933, w skład
którego weszły: panie Zuzanna
Grohmann — jako prezeske, Te-
kla Wojtowicz, Helena Borkow-
ska, Marja Zurawsks, Monika
Werbelówna, Felicja Wiszniewska
i Jurczykówna Aleksandra — ja-
ko członkinie.

Do Komisji Rewizyjnej powo-
łano: panie Helenę Syrwidównę,
Janinę Tomkiewiczównę iZofję
Biwojnównę.

Po uchwaleniu regulaminu dla
kasy na wypadek śmierci i omó-
wieniu innych spraw związkowych
przewodniczący zakomunikował
zebranym, iż Msza Św. za dusze
zmarłych człokiń odbędzie się w
kościele św. Ducha.

SPRAWY ROLNE.
— Walka 6 munopoi Žy-

dewski na dostawy wojsko-
we. Dowiadujemy się, że spra:
wa porozumienia czynników prze-
mysłowo:handlowych z rolnictwem
w sprawie dostaw do wojska po-
sunęła się nieco naprzód. W u=
biegtym tygodniu odbyła się w
Towarzystwie Organizacyj i Kółek
Rolniczych pierwsza wspólna kon-
ferencja zainteresowanych stron.

Po,wymianie pogiądów stwier-
dzono, że istnieje całkowita zgod-
ność stanowisk w sprawie celo-
wości domagania się całkowitego
uchylenia systemu przetargów,
jako szkodliwego dla obu stron.

Pozatem obydwie strony uwa-
żały, iż koniecznem jest ograni-
czenie koła dostawców wojsko-
wych do firm t spółdzielni, zasłu-
gujących na zaufanie.

Sprawa zrównania wszystkich
dostawców nie została jeszcze
ostatecznie rozstrzygnięta, gdyż
rolnicy chcieliby zastrzec przywi-
lej skupu bydła i uboju dla swo-
jej spółdzielni.

Natomiast zgadzają się oni na
wolną sprzedaż bitego pay

—Pogadanka artystyczna. Za-

rząd Wileńskiego Towarzystwa

Niezależnych _ artystów  Sztuk

Plastycznych urządza w dniu 18

grudnia rb. o godz. 19.30 w lokalu

Stow. Techników Wileńskich, 33
pogadankę artystyczną dla swych
członków i sympatyków oraz
wprowadzonych gości.

Program przwiduje referat me-
cenasa p. Bolesława Szyszkow-
skiego na temat: „Plastyka w

sztuce teatralnej" i szereg pro-

dukcji muzyczno wokalnych w

wykonaniu wybitnych sił arty-

stycznych.
— Ostre strzelanie. Staro-

stwo Grodzkie wileńskie podaje

do wiadomości publicznej, że w

dniu 17 b. m. edbędzie się ostre

strzelanie ze „Stokesów" w rejo-

nie Pośpieszka—Góry. Czas trwa-
nia strzelania od godz. 8—11.
— Zebranie podoficerów re-

zerwy odbędzie się dnia 18 bm.

w lokalu związku przy ul. Domi-
nikańskiej 13 o godz. 4ej p. p.

— й

OFIARY

złożone w Administracji „Dziennika
Wileńskiego”.

Na bezrobotnych — 2 zł.
manowa w Woropninkach.

Zamiast kwiatów na grób ś. p. Sta-

nisława Ciozdy dla biednej inteligencji
5 zł — Szymon Reniger.
FRZ

аииирлаа
że piękność, powodzenie
osiągniesz używając tylko

wyroby „GEMEY”
Wyłączna sprzedaż w firmie

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

breszur
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POLSKIE RADJO WILNO,

Sobota, dnia 17 grudnia.

1140: Przegl. prasy. 12.10: Muzyka.

13.10: 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 KłyRad-

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” — felj. 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.

  

Na czwartkowem posiedzeniu
Rada Miejska załatwiła szereg
spraw nie budzących większej
dyskusji, mimo to ważnych i ma-
jących duże znaczenie  gospo-
darcze. A

Na czoło wysunęła się poru-
szona przez radnego Wojciecha
Gołębiowskiego i poparta przez
koło  chrześcijańsko - narodowe
sprawa obniżenia kar za zwłokę.
Załatwienie tej sprawy niewątpli-
wie powitane będzie z zadowole-
niem przez szerokie stery płatni-
ków miejskich oraz właścicieli
domów, opłacających należności
za wodę i kanalizację.

Uchwalony przez Radę Miej-
ską wniosek radnego Gołębiow-
skiego brzmi w formie ostatecz-
nej, jak następuje:

„Wobec obniżenia przez Urzę-
dy Skarbowe skali odsetek za
zwłokę od zaległych podatków
oraz z uwagi na ciężki stan ma-
terjalny płatników, Wysoka Rada
uchwalić raczy:

„Wzywa się Magistrat do wy-
dania zarządzenia Wydziałowi
Finansowemu, nakazując pobierać
od dnia 17 grudnia 1932 roku od
zaległych miejskich podatków sa-
moistnych, jakoteż od rachunków
za wodę i kanalizację karę za
zwłokę w wysokości tylko 11/4
proc.“

Załatwiono również aktualną
od dawna kwestję obniżenia dzier-
żawy za stragany w hali miejskiej
i na rynkach. Tenuta dzierżawna
została obniżona o 25%/o.

Od dłuższego czasu dawał się
odczuwać brak miejsc w wileń-
skich szpitalach psychjatrycznych,
wskutek czego magistrat zmu-
szony był wielu chorych wysyłać
do zakładów w Świeciu i w Tro-
kach. Pociągało to z jednej stro-

_DZIENNIE MICERSMI
 

Rady miejskiej
ny znaczne koszty dla miasta,
z drugiej zaś strony narzekania
ze strony rodzin, które pozbawio-
ne zostawały możności widywa-
nia bliskich im chorych. Obecnie
uchwalono rozszerzyć istniejące
kolonje dla umysłowo chorych w
gminie rudziskiej i zaangażować
do tych kolonij lekarza psychja-
trę, jako kierownika, który cały
swój czas będzie poświęcał pracy
dla kolonji. Dotychczas opieka le-
karska była sprawowana przez le-
karzy dojeżdżających od czasu
do czasu do kolonji. Reorgani-
zacja kolonji da miastu oszczęd-
ność 12 tysięcy złotych rocznie
i usunie konieczność wywożenia
chorych do odległych od Wilna
zakładów.

Z innych spraw, załatwionych
na czwartkowem posiedzeniu Ra-
dy Miejskiej, wymienić należy
sprawę budowy pomnika Adama
Mickiewicza. W] roku 1925 po-
wzięta była przez Radę Miejską
uchwała postanawiająca, że po-
mnik stanie na placu przed ratu-
szem. Obecnie, zgodnie z propo-
zycją Komitetu Budowy Pomnika
uchwalono, że pomnik ma stanąć
na ulicy Mickiewicza, w miejscu
przewidzianem przez projekt Hen-
ryka Kuny.
W końcu porządku dziennego

dokonano wyborów do Państwo-
wej Rady Kolejowej prezydenta
Maleszewskiego, jako delegata
i wiceprezydenta Czyża, jako za-
stępcy. Do Rady Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń wzajemnych
wybrano na miejsce ławnika Ło-
kuciewskiego — ławnika dr. Sa-
farewicza. Do komisji kulturalno-
oświatowej na miejsce ławnika
dr. Fedorowicza wybrano inż. Do-
mańskiego.

kwesta na urządzenie Świąt
w herbaciarni dla bezrobotnej

inteligencji.
W wieczór wigilijny, gdy pierw-

sza gwiazdka zabłyśnie na niebie
zgromadzą się przy wspólnych sto-
łach wigilijnych rodziny, by się po-
dzielić białym opłatkiem — symbo
lem miłości i braterstwa, by zło-
żyć sobie nawzajem serdeczne ży-
czenia na przyszłość, by wreszcie
w gronie najbliższych spożyć wie-
czerzę wigilijną.

Dawna polska tradycja nie po-
zwala w dniu tym odejść od progu
domu nikomu zgłodniałemu. Sta-
wiano nawet na stołach więcej
nakryć niż było osób z myślą o
tym przechodniu, który w wieczór
ten może do drzwi domostwa za-
puka.

Tak było dawniej...
MĄ roku obecnym jest wiele о-

sób, które swojej „wigilji* mieć
nie będą. A takich biedaków w
Wilnie jest bardzo dużo.

Część ich stanowi grono stałych
gości ,„Herbaciarni dla bezrobotnej
i zubożałej inteligencji'. Jest ich
pięciuset.

Środki herbaciarni są niezwykle
małe, lecz mimo to Zarząd herba-
ciarni chcąc choć trochę ulżyć
niedoli tych ludzi, dla których
święta, w tych warunkach, w ja-
kich ta garść inteligencji pozostaje
będą bardzo ciężkie, a nawet bo-
lesne, postanowił urządzić dla
swoich gości bezpłatną wigilję oraz
pierwszy dzień świąt.

Dla tylu osób zorganizowanie
wieczerzy wigilijnej i posiłku świą-
tecznego będzie wymagało dużego

wysiłku pieniężnego.
(To też by zaradzić temu zarząd

herbaciarni w dniu 18 grudnia (nie
dziela) urządza w Wilnie kwestę
na ten cel.

W, zrozumieniu biedy moralnej i
materjalnej naszej inteligencji w
dniu tym niech nikt nie ominie
kwestarek, składając do skarbonki
choćby najmniejszy datek.

Teatr i muzyka.
— Teatr Wielki na Pohulance gra

dziś i jutro kapitalną sztukę „Dzielny
wojak Szwejk* w interpretacji „Arty-
stycznego Tournee", które przyjechało do
Wilna na gościnne występy, ze znakomi-
tymi artystami p. dyr. L. Czarnowskim i
L. Wyrwiczem w rolach głównych. Ceny
specjalne. Zniżki oprócz akademickich
nieważne, kredytówki po cenach pełno-
wartościowych.

„Sprawa Dreyfusa* na sobotniej po-
południówce. Dziś o godz. 4-ej pop. po
raz pierwszy na przedstawieniu popołud-
niowem, dany będzie fakto-montaż „Spra
wa Dreyfusa“. Ceny znižone. |
— Piękny gest Teatru Wielkiego na

Pohulance. W niedzielę o godz. 12 w poł.
dana będzie przepiękna baśń „Niebieski
ptak”, jako bezpłatne przedstawienie dla
najbiedniejszych dzieci Wilna. Piękny ten
gest Dyrekcji Teatru Wielkiego, zasługu-
je na najwyższe uznanie całego społe-
czeństwa i żywą wdzięczność  dziecię-
cych serduszek, które będą mogły swą
niedolę rozjaśnić wspomnieniem piękna i
czarodziejskich przeżyć w krainie ułudy.
Przedstawienie to pozostaje pod opieką
Kuratorjum i Taipalioja szkolnego.

—Niedzielna popołudniówka „Szwej-
ka", Dn. 18 grudnia o godz. 4 pop. „Dziel-
ny wojak Szwejk” z p. Leonem Wyrwi-
czem w roli „dr. Gruensteina*i dyr. Czar-
nowskim w roli tytułowej. Ceny miejsc
zwyczajne. Jest to jedyne przedstawienie
popołudniowe „Szwejka”.
— Hallo! Uwaga! „Panna Maliczew-

 

ska” zawita wkrótce na prowincję — w *
świetnem wykonaniu zespołu Teatru
Objazdowego, Teatrów Miejskich Z. A.
S. P. w Wilnie.
— Teatr muzyczny „Lutnia”*, Popu-

larne przedstawienie po cenach zniżo-
nych. Dziś ukaże się po raz 11-ty, cieszą-
ca się niesłabnącem powodzeniem, obfitu-
jąca w piękne melodje, operetka Kalma-
na „Fiołek z Montmartre”. W roli tytu-

Absolwenci wydziału lekarskiego.
Jak donosilišmy, odbyło się

przed paru dniami na Uniwersyte-
cie uroczyste złożenie przysięgi le-
karskiej przez absolwentów me-
dycyny. Poniżej podajemy nazwi-
ska absolwentów, którzy otrzymali
absolutorjum dn. 15 grudnia r. b.

Bancer Michał, Beck Ferdynand, Be-
lin Aron, Bohdanówna Anna, Brewda
Chonia, Brojnstejn Josif, Ciunelisówna
Wiktorja, Churg Jakob, Chylicki Stani-
slaw, Czesnowska Jadwiga, Dłogacz Sa-
lomon, Dworzecki Mark, Dziczkaniec Bo-
lesław, Dziobówna Helena, Fejgenberg
Mowsza, Filipowski Aron, Gewiss Mar-
cin, Gnoiński Stefan, Gojda Aron, Gold-
stein Markus, Goldberg Abraham, Gołoń-
ski Jerzy, Gordon Jakób, Grajkowski
Józef, Greb Witold, Grobicka Lucyna,
Grossówna Deborah, Heller Mordchej,
Henrykowski Ischok Zelik, Hermanówna
Helena, Hierasimowicz Mikołaj, Hurwicz
Borys, Fwanter Jerzy, Jodkowski Broni-
sław, Jurek Jan, Jurewicz Apolinary,
Kabzińska Lucyna, Kacenelenbogenówna
Zafja, Kamiński Apolinary, Kanigowski
Zygmunt, Kapliński Newach, Kaczorow-
ski Władysław, Klebanow Dawid, Klemen
tynowski, Kmieciówna Natalja, Knyszyń-
ski Abraham, Kołaczyński Tadeusz, Kot-
ler Leonid, Kowalik Michał, Krassowska
Janina, Krupieńczyk Edmund, Kurejnow-
ski Ilja, Kuszelewicz Judel, Lewinsonów-
na Nadzieja, Mazurec Michał, Mikuć
Wśitold, Mikłaszewicz Władysław, Miko-
łajczykówna Marja, Narkun Franciszek,
Narkuński Honon, Naumik Aleksander,
Norkin  Morduch, Ostrowska Halina,
Paktor Hirsz, Paradowski Jan, Piecho-
wicz Izaak, Pietraszkiewicz Mieczysław,
Prużański Aleksander, Pynkan Józef,
Rabinowicz Mejer, Rajzner Karol, Ru-
dziński Jan, Swierzyński Zdzisław, Sa-
wicki Bernard, Selikson Abraham, Ser-
jalisówna Jadwiga, Skupiński Stanisław,
tankiewicz Wiktor, Śtecki Leonard,

Świłasówna Jadwiga, Sutocka Barbara,
Szac Mania, Szołkowicz Eugenjusz, Szym
borski Bohdan, Tunicki Edward, Uszyń-
ski Zygmunt, Walkiewicz Halina, Waj-
denberg Hala, Weismanówna Nemi, Wi-
ner Eljasz, Wilenkinówna Szułamis, Win-
nik Abraham, Witkowski Kazimierz,
Wojciechowski Stanisław,  Wołczaska
Marja, Wróblowa Wacława, Zapolski
Stanisław, Ziarkiewicz=Marjan, Zieliński
Aston Zyblewski Józef, Żytłowska Na-
talja.

 

Zamach samobójstwa

urzędnika państwowego.
W dniu 15 b. m. wieczorem

Meskalow Włodzimierz, urzędnik
Państwowej Wytwórni Wódek, za-
mieszkały przy ul. Legjonowej
52, usiłował przed domem Nr. 50
na Antokolu pozbawić się życia
wystrzałem z rewolweru. Moska-
low zranił się tylko lekko w pra-
wy bok. Pogotowie udzieliło mu
pierwszej pomocy i odwiozło do
szpitala św. Jakóba. W chwili za-
machu samobójczego Moskalew
był nietrzeźwy. Przyczyna targ-
gnięcia się na życie nieznana.

WYPADKI.
— Nowe ofiary ślizgawicy. 55-letnia

bezrobotna Marja Koziełło, zam. przy ul.
Belmont 18, przechodząc wczoraj przez
ogród Żeligowskiego, wskutek ślizgawicy
upadła, doznając złamania nogi. Zawezwa
ne Pogotowie Ratunkowe przewiozło ją
do szpitala św. Jakóba.

Również w tymże samym dniu po-
dobnemu wypadkowi uległa 61-letnia Mi-
chalina Zinowicz (Rossa 36), która, pada-
jąc złamała rękę. 'Zinowiczową Pogoto-
wie przewiozło do szpitala żydowskiego.

łowej wystąpi Janina Kulczycka, w oto-
czeniu całego zespołu artystycznego. Ce- -
ny miejsc zostały zniżone.

Niedzielna  popołudniówka.
w niedzielę o godz. 4 pop. wystawiona
zostanie po cenach zniżonych melodyjna
operetka Kalia „Fiołek z Montmartre"
z J. Kulczyską w roli tytułowej.
— Wieczór muzyczny w Konserwa-

torjum. W sobotę 17 b. m. o g. 8 wiecz.
odbędzie się wieczór szkolny uczniów i
uczenic Konserwatorjum Muzycznego w
Wilnie, ul. Końska 1. Do *popisu staną
klasy: fortepianu, śpiewu solowego, chó-
rowego i instrumentów dętych. Karty
wstępu w sekretarjacie Konserwatorjum
od godz. 4 — 7 po poł.

Jutro,

Kryzys moralny i wzrost -
przestępczości w Polsce.

(Warszawa KAP) Podczas o-
statniej swej konferencji w War-
szawie Księża Biskupi wskazali
na cały szereg bolączek i niebez-
pieczeństw natury moralnej które
„wywołują u Episkopatu żywy
niepokój o religję i moralną przy-
szłość narodu”. Księża Biskupi
zapowiedzieli jednocześnie przed-
sięwzięcie środków zaradczych.

Rozprzężenie obyczajów i mo-
ralności, pochylające do wielu
występków i zbrodni, zostało na-
piętnowane przez warszawski
Sąd Apelacyjny, który w moty-
wach wyroku skazującego Dożyń-
skiego za zabójstwo aktorki Wiel-
śusówny pisze: ‚

„Gdyby nie wspėlczesny upa
dek moralnošci publicznej, pozwa
lający kultywować na pryncypal-
nych ulicach domy bezwstydu pu-
blicznego, gdzie jako największe
„przeboje” wystawione są ciała
niewieście bądź pojedyńczo bądź
w zespołach, a zawsze prawie na-
śo, i zawsze z dążnością do uwy-
puklenia tego, co w męskiej czę-
ści publiczności wywołuje najgor-
sze popędy — nie byłoby tragedji
Wjielgusówny. Wyrwano ją ze
środowiska bieednego, lecz uczci-
wego po to, aby z jej produkcji
równie trudnych, jak przeciwnych
moralności, ciąśnąć zyski. — Ого-
żyński był zbyt naiwny, by poku-
sę zwyciężyć. ;

Sąd Apelacyjny uważa za dru-
gi plus na korzyść Drożyńskiego
przy wymierzaniu mu kary, boć
społeczeństwo nie ma prawa rzu-
cać najcięższym kamieniem potę-
pienia w tego, kto zawinił, nie-
opatrznie poddawszy się złu,
przez to samo społeczeństwo po-
р1егапети'.

Wysoki trybunał sędziowski
apeluje do społeczeństwa polskie-
go w obliczu majestatu śmierci,
aby opamiętało się w tem zepsu-
ciu i zaczęło domagać się walki
ze złem, „które jest tem niebez-
pieczniejsze, że jest uprzystęp-
nione szerokim masom*'.

Dobrze się stało, że sądownic-
two nasze, przeładowane i prze-
męczone coraz bardziej zwięk-
szającą się ilością spraw, których
podłoże tkwi przedewszystkiem
w niezdrowej atmosterze moral-
nej, zabrało wreszcie głos, zwra-
cając uwagę naszym władzom i
społeczeństwu na niebezpieczeń-
stwa grożące narodowi.

Gdy organizacje katolickie
występowały niejednokrotnie o

położenie tamy panoszącemu się
bezwstydowi, siejącemu zwłasz-
cza zarazy wśród młodzieży, gdy
Księża Biskupi karcili wyuzdanie
w widowiskach i z okazji sportu,
nieraz lekcewałono te przestrogi,
albo pomawiano o pruderję. Dziś
Sąd Apelacyjny bez ogródek na-
zwał kabarety i t. zw. teatrzyki
rewjowe, mnożące się po naszych
miastach, „domami bezwstydu
publicznego”.

W]! związku z kryzystm moral-
nym wzrosła w naszych krajach i
przestępczość. Ostatnie dane sta-
tystyczne wykazują, że np. o-
szustw popełnionych w r. 1931
było dwa razy więcej (30.556 wy-
padków) aniżeli w r. 1925 15.206
wypadków). Liczba kradzieży w
r. 1925 wynosiła 208.073 wypadki,
w r. 1931 — 356.114; morderstw i
zabójstw w r. 1925 — 1.056, w r.
1931 — 1.502; przestępstw na tle
seksualnem w r. 1925 — 795 wy-
padków, w r. 1931 — 1237, Wy-
padki zdrady państwa wzrosły z
43 w r. 1926 do 597 w r. 1931. Da-
ne te świadczą wymownie, że
węzły moralne w ciągu kilku
ostatnich lat rozluźniły się po-
ważnie.

W. związku z tem wzrosły też
wydatki i na więziennictwo. Wy-
datki te wynosiły w okresach
budżetowych 1931/32 — 23 i pół
miljona zł., w r. 1932/33 — 25.300
tysięcy zł, obecny zaś prelimi-
narz na r. 1933/34 przewiduje 26
miljonów 195 tysięcy zł.

Powyższy stan moralny musi
niepokojem przejmować każdego
o przyszłość naszego narodu. Nie
można wzrostu przestępczności
wytłumacyzć tylko kryzysem go-
spodarczym i biedą, gdyż w ogrom '
nej części przestępstw motywy te
nie  odegrywają roli. Trzeba
wzmocnić wychowanie religijno-
moralne młodzieży, zarówno
szkolnej jak i pozaszkolnej, a nie
osłabić je, jak to niestety często
bywana nawet w  zarządzeniach
poszczególnych władz szkolnych.
Należy aby władze administracyj-
ne wykonywały przepisy parwa i
okólniki ministerjalne w walce z
bezwstydem i zgorszeniem pu-
blicznem. W. tem wszystikem po-
trzebna jest również i pomoc ca-
łego społeczeństwa, uświadamia-
jącego sobie niebezpieczeństwa,
grożącego naszemu poństwu.

Preces o utajenie pochodzenia
nieślubnych dzieci.

Niezwykle ciekawą sprawę
rozpoznawał wczoraj IIl-ci wy-
dział karny sądu okręgowego,
której przysłuchiwało się liczne
audytorjum.

Na ławie podsądnych zasiadła
cała rodzina Kęstowiczów, a więc
jei głowa Konstanty, liczący lai
56, emerytowany obecnie urzęd-
nik Wileńskiej Izby Skarbowej,
jego żona Wanda, lat 50, ich cór-
ka 23-letnia Konstancja, nieco
młodszy od nie brat Czesław oraz
niejaka Władysława  Aramowi-
czowa.
Akt oskarženia zarzucal wszyst-

kim podsądnym, iž dwukrotnie
wprowadzili w błąd ks. probosz-
cza kościoła Wszystkich Świę-
tych, przez przedstawienie do
chrztu niemowląt, podając je za
zrodzone prawnie z małżonków
Konstantego i Wandy Kęstowi-
czów, gdy w rzeczywistości były
to dzieci nieślubne ich córki Kon-
stancji. Na tej zasadzie sporzą-
dzone zostały zapisy w metrycz-
nych księgach o urodzeniu w
pierwszym wypadku Ireny, a w

Bezrobotnych NIEMA.
Czytamy w „Naprzodzie”':
„Społeczna akcja pomocy bez-

robotnym prowadzona jest sposo-
bem „kazionnym”. Idą pisma do“
wójtów z zapytaniem, czy są w
gminie bezrobotni. Wójt załatwia
sprawę krótką drogą: składa ra-
port, iż bezrobotnych niema i
wszyscy są zadowoleni; wójt, że
pozbył się kłopotu, komitet, że
bezrobocie znika, a tylko bezro-
botni stają się ubożsi o jedno
jeszcze złudzenie o wiarę w „spo-
łeczną* akcję pomocy dla nich.
Z Gromnika w powiecie tarnow-

skim piszą nam, że urząd gminny
w Golance taką dał odpowiedź na
zapytanie o liczbę bezrobotnych
gminie: $

 

„Gm. Golanka
L. 248.

Akcja pomocy bezrobotnym.
Do

Tym. Wydziału Powiatowego
w Tarnowie,

Na reskrypt z dn. 9 listopada b.
r. L. L. Pow. 2660/23/32 w sprawie
powyžszej donoszę, že na terenie
tut, gminy niema takich bezrobot-
nych, którzyby byli bez środków
do życia.

Zaś z miejscowemi komitetami
rodzicielskiemi w sprawie doży-
wiania dzieci w szkole gmina

współdziała. .
Nacz. gm. Sterkowicz Stanislaw

(Pieczęć): Urząd gminny Golanka“..
Sprawa załatwiona! Teraz już

„ loterji

drugim — Jerzego.
Nadto, w ten sposób uojco-

wiony Konstanty Kęstowicz prze-
dłożył w Izbie Skarbowej odpo-
wiednie dokumenty o powiększe-
niu się jego rodziny i pobierał
specjalne dodatki do uposażenia.
Przez okres trwania takiego sta-
nu Kęstowicz pobrał na Irenkę —
1125 zł. 77 gr., a na Jerzyka —
750 zł. 16 gr.

'Po wysłuchaniu oskarżenia pod-
prokuratora p. lAchmatowicza i
obrony mec. Petrusewicza i adw.
Sienkiewiczówny, sąd uznał winę
Wandy i Konstancji Kęstowicz,
skazując każdą z nich na za-
sadzie art. 2 $ 1, 195 i 31 K. K,
z 1923 r. na 6 miesięczny areszt,
lecz na mocy ustawy o amnestji
kary te zostały skazanym daro-
wane w całości.

Uznane za nieważne metryki
dzieci Konstancji K. sąd postano-
wił wraz z odpisem wyroku prze-
słać Kurji Metropolitalnej do od-
powiedniego skorygowania.

Kos.

2

Kto wygrał
na loterii.

Wczoraj w pierwszym dniu ciąg
nienia 2-giej klasy 26-ej polskiej

państwowej
wyśrane następujące:

20.000 zł.: 141129.
15.000 zł.: 100671.
5.000 zł.: 3828 24084 137456
2.000 zł.: 75486 97897. —
1.000 zł.: 117604 134908.
500 zł.:

112405 117107.
400 zł.: 6387 57830 58254 58280

89442 91506 100011 116179 134608.
250 zł.: 3246 15908 43611 +

57484 57746 61053 68908 75243
8303395097 96725 96992 99697
119330 145626.

200 zł.: 1537.10638 14774 23037 |
24175 24683 25580 25736 27291
43747 55388 81857 88098 92130
96974 93610 103922 106394 106658
109717 113525 117989 126093
129004 130684 132948 134857
135931 138594 139917. :
WARSZAWA. (Pat). W 2-m

dniu ciągnienia II klasy 26 Polskiej
Państwowej _ Loterji  Klasowej
główniejsze wygrane padły na nu-
mery: 10 tysięcy — 28.555, 53.806,
5 tysięcy — 137.773, 2 tysiące —
14.873. ч

NOPHUSRODAST RER

bezrobotni, ktėrych jest w śminie
sporo, mogą spokojnie umierać z
głodu.

wylosowano |
ky

15312 64004 103934

  

  

      

  

   
  

  

  

 

  

  

  

  

     

   

  

  

 

  

 

  

     

  

      

   

   

   

  

  

  

   

    
   

        

    

   

 

  
    

  

              

    

   

  

 

   

 

  

  



 

Z KRAJU.
Projekt budowy pomnika Steiana Batorego w Grodnie.

W związku z 350 rocznicą

śmierci Stefana Batorego, na Wę-
grzech czynione są wielkie przy-
gotowania do uroczystości.

Grodno tak zespolone histo-
rycznie z postacią któla Stefana
Batorego, również godnie uczci
rocznicę śmierci wielkiego króla

i budowniczego Polski.
Ostatnio wyłonił się projekt i

powstał Komitet budowy pomni-
ka Stefana Batorego w Grodnie.

Wybrano również komisję
propagandową i finansową.

Komitet budowy przystąpił
już do pracy i sądzi, że na 350

rocznicę śmierci Stefana Batore-

go uda się w Grodnie postawić

pomnik. Jednocześnie Komitet

zajmie się uroczystościami we

wrześniu 1933 r., w którym przy-

pada 400-lecie urodzin króla Ste-

fana Batorego.

Olbrzymi meteor spadł w gminie rudziskiej.

W dniu wczorajszym mieszkań-
cy gminy rudziskiej w okolicy wsi
Klopacze posłyszeli nagle niezwy-
kłej siły detonację. Zdawało się,

że gdzieś w pobliżu wyleciał w
powietrze cały arsenał amuni-
cyjny. Wywołało to zrozumiałe
zaniepokojenie. Nikt nie znał
przyczyny tak silnego wybuchu.
Wśród zabobonnych wieśniaków
lotem błyskawicy rozeszła się
wiadomość, że jest to znak Boży
z powodu zbliżającej się nowej
wojny świalowej. naleźli się
również ludzie, którzy opowia-
dali, że przed niezwykłym wybu-
chem widzieli na niebie niezwy-
kłą błyskawicę oraz kometę, spa-
dającą z szaloną szybkością na

ziemię.
Wiadomość o wybuchu dotarła

również do posterunku policyj-
nego w Rudziszkach, który nie-
zwłocznie powiadomił o tem wo-
jewódzką komendę policji.

Zarządzono natychmiastowe
śledztwo. Wpierw powstało przy-
puszczenie, że mógł tu mieć miej-
sce wybuch jakiegoś zakonspiro-
wanego arsenału amunicji, wobec
czego poprowadzono śledztwo ze
zdwojoną enerśją.

Po kiłkugodzinnem śledztwie
udało się tajemnicę wybuchu wy-
jaśnić, Okazało się, iż ma się w

Ujęcie bezbożnika

Dnia 15 b. m. o godz. 7 wie-

czorem sołtys wsi Milikańce gm.

kozłowskiej zatrzymał Piotra Ba-

rańskiego, który niósł w worku

statuę Najświętszej Matki Bos-

kiej.
Jak ustalono, Barański statuę

Panny Marji usunął z kapliczki

przydrożnej, znajdującej się na

skraju wsi. Zatrzymany Barański

danym wypadku do czynienia z

niecodziennem zjawiskiem  spa-

dnięcia olbrzymiego meteoru.

Po otrzymaniu powyższych

wiadomości zwróciliśmy się do

Olkienik po bliższe szczegóły.

Otrzymaliśmy następujące da-

ne: Meteor spadł niedaleko wsi

Klepacze o godz. 11.20 wiecz. dnia

15 b. m. Pierwszy upadek me-

teoru zauważył posterunkowy

P. P. z posterunku Wójtowo. Za-

uważył on na firmamencie wielką

gwiazdę, która przybrała roz-

miary półksiężyca. Owa gwiazda

zerwała się w pewnej chwili z

firmamentu i poczęła błyskawicz-
nie spadać. Gwiazda ta, z długim
ogonem, spadła niedaleko wsi Kle-
pacze. W) czasie spadania w od-
ległości kilku klm. słyszane były
silne wstrząśnienia i wybuch, W
okolicznych wsiach powstała pa-
nika. Pierwotnie sądzono bowiem,
że strzelają z ciężkich dział lub
wysadzają w powietrze jakieś

składy amunicyjne. Narazie miej-

sca upadku meteoru nie ustalono.

Na teren wsi Klepacze udała się
specjalna komisja, która bada
grunta. Możliwem jest, iż meteor
spadł po stronie litewskiej, bo-
wiem wieś Klepacze znajduje się
niedaleko granicy.

na gorącym uczynku.

tłumaczy się, iż żywiąc wielki

kult do N. M. Boskiej, postanowił
statuę Jej ustawić sobie w domu.

Oczywiście tłumaczeniu Ba-

rańskiego nie dano wiary, gdyż
zachodzi podejrzenie, iż chciał on
statuę zatopić w stawie, bowiem
znany jest we wsi jako ateista i

„ wolnomyśliciel.

Nagła śmierć „szczura cmentarnego".

W dniu wczorajszym na cmen-

tarzu wiejskim, znajdującym się

koło wsi Grudy gm. mikołajew-

szczyzna, znaleziono martwego
Kazimierza Biżewa, znanego zło-

dzieja. Komisja lekarska ustaliła,

iż Biżow zmarł wskutek udaru

sercowego. Zachodzi podejrzenie,
iż Biżew dostał się na cmentarz
w celach okradzenia grobów.
Podczas „szperania” na cmenta-
rzu, Biżew czegoś się przeląkł,
dostał ataku i zmarł.

Postrzelenie przemytnika,

Z Brasławia donoszą, iż oneś-

daj w czasie przekraczania gra-

nicy polsko-łotewskiej patrol gra-

niczny zatrzymał trzech osobni-

ków,  obładowanych workami.

W czasie odprowadzania na straż-

nicę jeden z zatarzymanych rzu-

cił się do ucieczki. Gdy wezwa-
nia żołnierzy do zatrzymania się
pozostały bez skutku, oddano za
zbiegiem strzały. Jedna z kul
trafiła zbiega w plecy. Rannym
okazał się znany przemytnik
Adam Kulaniec z Kałkun.

 

z pogranicza.
Przerwa w wytykaniu granicy polsko-łotewskiej.

Trwające wstępne prace nad

wytyczeniem granicy  polsko-

łotewskiej przez specjalną komisję

mieszaną polsko-łotewską, na czas

zimowego okresu zostały prze-

rwane. Prace rozpoczną się w

pierwszych dniach marca roku

przyszłego. Komisje już zdołały

uzgodnić cały szereg spraw oraz

ustalić program prac na rok

przyszły.

„Czystka* wśród sowieckich osadników wojskowych.

Jak już swego czasu podawa-

liśmy, na terenie poszczególnych

okręgów pogranicznych, położo-

nych na terenie Białorusi sowiec-

kiej, centralne władze sowieckie

osiedliły kilka tysięcy osadników

wojskowych. Obecnie na teren

Mińszczyzny przybyła specjalna

komisja z C. K. W. P. K., która

rozpoczęła lustrację poszczegól-

nych rejonów.

= ATZ

LEKARZE. iDŻWIĘKOWY
KR CHELIOS»ulicaWfleńska38,tel. 926.

  

Dziś!
Przebój sezonu!
tnerka jego najsłynniejsza gwiazda Wiednia

Komisja C.K.W.P.K, ma za za-
danie przeprowadzenie selekcji
wśród osiedleńców i szczegółowo
zbadania ich stosunku do polityki
(komunizmu), religji i t. p. Z tego
wynika, że władze sowieckie zbyt
pochopnie osiedliły tak znaczną
ilość osadników, nie zbadawszy
przytem ich „lojalności państwo-
wej”.

Charakterystycznem jest, iż

CENY KRYZYSOWE

1-szy sesns

Balkon 40 I 49 gr.
DOBRANOC WIEDNIU!

jasnowłosa ANNA NEAGLE. Nad
ceny źniżone. Seanse o g. 4, 6,8 |

  

DZIENNIK MILĘŃSKI

SPORT.
Tygodniowe kursy narciarskie.

Z chwilą spadnięcia większych
śniegów rozpoczną się liczne kur-
sy narciarskie, jak dla początku-
jących, tak też i dla wprawnych.

Najlepszy klub narciarski Wil-
na „Ognisko'* wprowadzić zamie*
rza w tym sezonie ciekawą ino-
wację, która w innych miastach
jest już dawno praktykowana.

„Ognisko“ zamierza wziąć w
swe ręce akcję wyszkoleniową
młodzieży, organizując liczne kur-
sy, które prowadzone będą przez

Kursy prowadzone będą sy-
stemem tygodniowym, to znaczy,

że co poniedziałek kurs taki bę-

dzie się zaczynał, a co niedzielę

będzie się kończył wycieczką w

teren. W ten sposób pomyślana

organizacja kjursów z uwzględ-

nieniem godzin przed i popołu-

dniowych da możność szerszym

masom młodzieży i osobom star:

szym zapoznać się szczegółowo z

tajnikami kunsztu narciarskiego.

Bliższe informacje co do zapi-
kursów podamyznanych narciarzy wileńskich, sów i godzin

mających dyplomy instruktorskie niebawem.
Polskiego Związku Narciarskiego.

Zygzaki.

Znany bokser zawodowy Polski
Ran według ułożonej listy przez
dziennik sportowy „L'Auto” za-
mieszczony został w wadze pół-
średniej na piątem miejscu, za
Brouillardem, Jackiem Fieldsem,
Jackiem Thompsonem i Jimmem
Mac Larninem.

Bawiąca w Anglji kanadyjska
drużyna hokejowa rozegrała w
Anglji szereg meczów, wywożąc
zaszczytny stosunek ždobytych
bramek 4177.

Wszystkie zapadłe uchwały na
walnem zebraniu A. Z. S. war-
szawskiego zostały przez kura-
tora prot. Drewnowskiego zawie-
szone. Wyznaczono więc nowy
termin walnego zgromadzenia.

W, Budapeszcie na porządku
dziennym są awantury na me-
czach piłkarskich. Ostatnio po

 

meczu  Misćoleu — Attella pobi-

to sędziego i kilku graczy.

Mistrzostwo Polski w hokeju

na lodzie zostało wyznaczone na

1 lutego, a w dwa tygodnie póź-

niej odbędą się w Pradze hokejo-

we mistrzostwa świata. W mię-

dzyczasie zorganizowany będzie
obóz treningowy.

Wyznaczony na najbliższą nie-

dzielę termin finałowego meczu

bokserskiego o drużynowe mi-

strzostwo Polski został odwołany.

Amerykański Związek Związ-

ków Sportowych wprowadził 2-

procentowy dodatek od wszelkich

imprez sportowych na rzecz

zwiększenia funduszu  olimpij-

skiego.
W najbliższą niedzielę w Za-

kopanem zostanie otwarty sezon

narciarski.

Skanda! z kasynem otwockiem przybiera
coraz większe rozmiary. |

Sprawa kasyna gry w Otwocku
pod Warszawą grozi wielkim skan-
dalem.

Kasyno, wzniesione kosztem
3,000,000 złotych, dotychczas nie

zostało uruchomione. Magistrat
otwocki ponosi znaczne straty z
powodu unieruchomienia kasyna
i obecnie pragnie rozwiązać umo-

wę. Pan Pojzel tytułem kaucji

wpłacił 20.000 złotych, które ma-
gistrat pragnie wyprocesować,

jako odszkodowanie za straty.
Poza tem przeciwko panu Poj-

zlowi wnieśli skargi liczni kelne-

rzy i zaangażowani pracownicy

kasyna, od których pobrał kaucje.
Jak się okazuje, wadjum aco-

ne magistratowi otwockiemu, po-

chodzi z tych kaucyj, których

obecnie Gustaw Pojzel nie jest

w stanie oddać. Sprawa karna o

przywłaszczenie kaucyj znajdzie

się wkrótce na wokandzie sądo-
wej. W związku z temi sprawami,
wychodzi na jaw szereś sensacyj-
nych okoliczności. Jak się oka-
zuje, p. Pojzel jest tylko podsta-
wioną osobą, natomiast finanso-
wać go mieli hrabia Jerzy Rze-
wuski i inż. Włodzimierz Kwiat-
kowski, którzy najprawdopodo-
bniej będą do spraw przypozwani
sądownie.

Największą jednak sensację
budzi wiadomość, że na drogę są-
dową występują również przedsta-
wiciele międzynarodowego kon-
cernu domów gry z Neustadtem
z Rygi na czele. Panowie ci mieli
rzekomo wpłacić a conto oczeki-
„wanej koncesji 25.000 złotych.
Wkrótce więc przed sądami war-
szawskiemi rozegra się epilog nie-
doszłej afery ruletowej w uzdro-
wisku pod Warszawą.

Pomysłowy jegomość wygrał na loterji 1600000 zł.

Niejaki Czapski, zapomocą po-

mysłowych trików, w przeciągu

5-ciu lat zdołał wygrać na loterji

państwowej około 1.600.000 zł.

Szczęście Czapskiego polegoło na

tem, że obchodził on kolejno

większe kolektury warszawskie i

notował wystawione w oknach

numery biletów. W, dniu ciąg-

nienia Czapski udawał się do

gmachu loterji, gdzie asystował

przy ciągnieniu i notował wszyst-
kie wygrane numery, które po-

przednio już figurowały w jego

spisie. Następnie siądał szybko

w taksówkę, objeżdżał kolejno

kolektury, w. których znajdowały

się wygrane losy i wykupywał je.

Manipulacje Czapskieko trwały

przez 5 lat.
Sąd Okręgowy nie dopatrzył

się w postępowaniu Czapskiego

znamion przestępstwa, wychodząc

z założenia, że ciągnienie lo-

terji państwowej odbywa się pu-

blicznie i, że każdemu wolno

OZERAIOIEEOWŁECOSEZEWAAU SO

wśród osadników wojskowych

znajduje się dwa tysiące Sybira-

ków, którzy wnieśli petycję do

władz o zezwolenie na otwarcie

w okręgu koszyrskim cerkwi

prawosławnej, zamkniętej

 

 

Parter 75 I 85 gr.
Arcydzieło śpiewn*-muzyczne z bohat. t.

„Monte Carlo“ JACK
Lv Atrskcje ćżwiękowe. Na

przy tem asystować, z drugiej
znów strony losy sprzedawane
były Czapskiemu przez kolekto-
rów dobrowolnie.

TRS WORK ОИ

latradniaj prścowaika Polaka.
Sckeja Pracy. (Metropolitalna 1, H-gie
pitęwo, pokój Nr.4)wskaża ci dobre

go | sumiennego pracownika.

Żydostwo Wschodnie.
„Moment“ z 2.XII. w depeszy

žali. z Berlina podaje wywiad
prasy żydowskiej z dr. Bern.
Kohn'em, dyr. „Joint* na Europę,
po jego podróży do Polski, Litwy,
Łotwy i Rosji. „Joint” nie rozpo-
rządza obecnie takiemi zasobami,
jak poprzednio:

„jednak w ciągu ostatnich 3 lat wy-
dawał rocznie 200—500 tys. dol. (poza
Rosją i Erec Izrael). Podczas swojego
ostatniego pobytu w Polsce dr. Kohn
miał możność oświadczenia  spółdziel-
niom kredytowym, že „Foundation“i

„Joint“ wyznaczyly na nowe kredyty w
Polsce 175 tys. dol.“

Dalsza dzialalnošė „Joint“ ma
polegač na pomocy przewarstwo-

wienia żydów:
„Żydzi, wyciskani z różnych gałęzi

gospodarczych, mają być wspomagani
nie tylko przez pomoc kredytową, lecz

również przez otrzymywanie odpowied-

nich wskazówek o zawodach, którym
mają poświęcić się.”

Nie trzeba przesadzać, że po-

łożenie jest beznadziejne:

„On, dr. Kohn, spotkał się z bezna-
dziejnością po stronie przywódców, lecz

nie po stronie mas. Żydowski stan śred-

ni jest przeciętny. Czynniki urzędowe

odnoszą się do tego obojętnie. Co po-

cząć? Samopomoc, przewarstwowienie,

zdobycie rzeczywistego równouprawnie-
nia żydów, opuszczenie zacofanego rze-

miosła i przejście do przemysłowego

SYTUACJA
„Moment“ z 12 grudnia podaje

swoje informacje o położeniu w
Rosji sowieckiej. Wiedług jego in-
formacyj, jest ono bardzo naprę-
żone. Rząd sowiecki jest zaniepo-
kojony o wyniki swojej dotychcza-
sowej gospodarki:

„Najmniejsza zmiana ku gorszemu
może zmieść z powierzchni wszystko, tak
jest ciężkie położenie ludności, tak są
napięte nerwy *...

Rząd sowiecki nie życzy sobie
obecnie żadnych przewrotów za-
granicą:

„Kilka dni temu „Prawda“ napisała,
że Moskwa nie chce obecnie żadnych
rewolucyj zagranicą, gdyż każdy wybuch
nawet nie w granicach Rosji, może wy-

stawić na niebezpieczeństwo wszystko,
ca stalinizm dotąd uczynił. Powstanie, np.
w Niemczech, może jeszcze więcej po-

Działalność spółdzielni kredy-
towych winna polegać na ułatwie-
niu przewarstwowienia:

: „Ten proces przewarstwowienia mu-
si być kontrolowany i regulowany. Na
tem polega właściwie cel spółdzielczo-
ści kredytowej, której ,„Joint* przezna-
czył w ostatnich latach 300 tys. dol. na
ten właśnie cel."

Po porównawczem zobrazowa-
niu losu żydów w Polsce, na Li-
twie i Łotwie (na czem polega —
tego nie podano) dr. Kohn prze-
szedł do stanu w Rosji, gdzie jest
głód, zwłaszcza na Ukrainie, jed-
nak:

„niema już wśród żydów  kategorji
„bezprawnych“ („liszeńców*), bowiem
młodzież pociąga za sobą rodziców. Ma-
sy żydowskie wciągnięte do przemysłu.
Wyzwolenie żydów odbywa się tutaj
przez wejście ich do wszystkich gałęzi
$ospodarczych. Proces, odbywający się
wśród żydów rosyjskich, ma
znaczenie dia Wschodu.”

Żydzi przechodzą również na
rolę:

„ „Poza uprzemyslowieniem
się nadal proces wciągania
stanu włościańskiego, której
pomaga „Agro-Joint“. Na ukrainie od-
notowano pewne niepowodzenia,  žato
na Krymie praca w rolnictwie postępuje
naprzė е

Slowem, krzyczy się, że jest
źle w tej Europie ,„„Wschodniej',
ale w istocie tak źle nie jest.

W ROSJI.
£orszyć położenie ekonomiczne i handel
Rosji sowieckiej, a na stan „jeszcze gor-
szy „ludność już nie ma sił..."

7 . ы >
Walter  Turanti, moskiewski

korespondent „New York Times*,
telegrafuje:

: „Moskwa oczekuje obecnej zimy z
dużym niepokojem. Moskwa lęka się
możliwych wybuchów przewrotów zagra-
nicą, a w tymże czasie są tutaj ludzie
pewni, że gdzieś tej zimy coś się wyda-
EES

Wysłanie wojsk i materjałów
wojennych oraz zapasów żywności
na wschód w obawie wojny zwię-
kszyło trudności wewnątrz kraju:

„Położenie w Rosji sowieckiej jest
obecnie tak naprężone, że każdy nowy
większy wysiłek może spowodować. za-
łamanie się wszystkiego. Obecna chwila
w życiu Rosji sowieckiej jest bardzo po”
ważna. Położenie jest krytyczne”.

również

odbywa
żydów do
do akcji

 

inżynierowie amerykańscy opuszczają
«raj sowiecki».

(Berlin KAP) Na początku br.
350 inżynierów amerykańskich o-
puściło Bolszewję. Obecnie nowa
ich partja złożona z 17 osób wy-
jechała z radością z osławionego
„raju'. Korespondent „Telegraph-
Expressu' miał możność rozma-
wiania z nimi gdy przeježdžali
przez Berlin. Przewodniczący
grupy p. Sydney Morell. na zapy-
tanie dzienniakrza, czemu obec-
nie opuszczają sowiety odpowia-
da wyczerpująco.

„Wyjeżdżamy z ZSSR po dwu-
letnim tam pobycie. Z początku
rząd wypłacał nam gażę w dola-
rach i nie mogliśmy się skarżyć
na żadne braki. Ale atmosiera
panująca w fabrykach odrazu by-
ła nieprzyjemna. . Robotnicy z
wielką niechęcią odnoszą się do
cudzoziemców. Bardzo prędko
zorjentowaliśmy się skąd ta nie-

«Czas to pieniądz» a ia Mussolini,
Na wystawie faszyzmu, zorga-

nizowanej z okazji 10-letniej rocz-
nicy marszu faszystowskiego na
Rzym, figuruje pośród wielu pa-
miątek z życia i działalności dy-
ktatora Włoch oryginalny doku-
ment. Jest to list napisany trzy-
dzieści pięć lat temu do ojca Mus-
soliniego przez prof. szkoły, do
której uczęszczał młody Benito.
Profesor skarży się ojcu i opowia-
da o następującym fakcie:

Dał do wypracowania swoim
uczniom zadanie na temat „Czas
to pieniądz". Mieli na to dwie go-
dziny czasu. Jakież więc było
zdziwienie profesora, gdy po kil-
ku minutach mały Benito wstaje,

od opuszcza swoje miejsce i oddaje

zadanie ze słowami: „Ja skoń-
czyłem*. Profesor spojrzał na
wypracowanie Mussoliniego i
przeczytał następujących kilka
słów: „Czas to pieniądz, a więc
nie powinien być marnotrawiony.
Wobec tego wracam do domu,
żeby przygotowywać się do egza-
minów, które się zbliżają. Czy to
nie jest logiczne?

Za ten wybryk młody Benito
wydalony został ze szkoły na
przeciąg dziesięciu dni. Dziś opis
tego faktu widnieje na wystawie
jako przykład do naśladowania.
„Widocznie jednak co do tego 0-
statniego miano jakieś wątpliwo-
ści, gdyż ostatnio wycofano ten
dokument z wystawy.
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Dr. Ginsberg
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Rutynowany Buchalter
z dużą praktyką banko-
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„Źródło Polskie"

chęć. Przybyli z zagranicy otrzy-
mują wszystko co jest do życia
koniecznem. Tymczasem obywa-
tele „raju” chodzą głodni. obdar-
ci, bezdomni. Na początku jednak
tego roku gaże nasze zaczęły się
zmniejszać, pozatem nie otrzyma-
liśmy ich w dolarach, ale w walu-
cie sowieckiej, co wynosiło 5 do-
larów miesięcznie. Nie wydawa-
no nam mięsa i masła i jaj. Bylis-
my zmuszeni kupować te produk-
ty na targu i to z wielkiemi trud-
nościami po bajońskich sumach.

To wszystko zdecydowało nas
do opuszczenia tego kraju, w któ-
rym ludność cierpi na niedosta-
tek, a cudzoziemiec stale drży o
swoją skórę", Kończąc swe opo-
wiadanie p. Morell dodaje, że o-
koło 500 inżynierów amerykań-
sikch przygotowuje się do wyjaz-
du z Rosji sowieckiej.

 

GIEŁDA.
"ARSZAWA (Pat) 16. XII. 1932 r.
Dewizy;

Gdansk 175,35—173,78 --172,92.
Holandja 358,95-—359,83—359,05.
Londyn 29,55—20,56 —29,700 —29,41.
Nowy York 8,925 —8.745- 8,905
Nowy York kabel 8,929—8,949 —3,909,
Paryż 34,85—34,94—34,76,
Praga 26,43--26,49—26,37
Szwajsarja 171,80—! 72,23 —171,37.
Rerlin w obr. prywatnych 212,50.
Tendenecja mnenielsza.

Papiery procentowe:
rożyczka inwestycyjna 99 —98,50.
5|, konwers. 40,00.
6, dołarowa 57,25 57 (drobne).
“I, dolarowa 51,60—51,75.
Ti, stabilizac. 54,13 — 54— 53,50 —

4 (drobne).
о оЫ. Кот. B. G. K. 93.

4'||. L.Z. ziem. 33,50 —33,25(drobne)
4'a”|o warszawskie 40,00.
5% Warszawy 43,50.
81, Wersx. 44—41,50—42,25.
Tendencja słabsza.
Akcje:
Bank Polski 86,50, Ostrowiec serja

B 26 Tendencja utrzymana.
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a RAERkA 42. Tel. 528. Ц 45° PREDRIĖ MARCH Blaski i Cienie Miłości * 5a." Jedna Not M Riwierze, а8 я‘{_‘;:‘‚'}і'{*‚a AOR: ;"‘;'в"д"г':-'д'п""тйа:'$“ЩТЕС1МУ-

Przepyszna muzyka. — Spiew. — Tańce. Humor. tel. 567. do Redakcji Dz. Wil. „Bu- ! LILITHЕ Ž 5 „Bu- ®
chalter“. grl

AVSARSSEE

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR S a dla Ww W Rosyjskie śpiewy, chór kozaków i teń- Krau ;

е Pr kr ite, Ke RCA iawst
<HOLLYWOOW|" Wołga, ołga» sówMsciieTowR| NAUKA||Sagenė st pieUBI 22
MICKIEWICZA Nr. 22, tel. 15-28. ki“. Mad program: Dodatki dżwiękowe. Początek o godz. 4-ej. AaftiżsżejEE Wyko- Specjalność. D R U KI

aisVLIK DTLACTO STIGA lid — Nasze leńst
Śledwał Pokieshaiki a“ Etasis PORASZZĆ jeść żak delikains, 20
dziela lekeyj matema- 11 m. 9. r3 obawiam się sama je PILNE:

jak ь .т""т'о = 2 y, +1 02 upro tyki w zakresie wszyst- 12 przewijać. Pozostawiam

bieliznę męską | damskąpo cenat R NE kieh kiss gimnazjum. Panienka poszukujepra: te memu mężowi. BILETY

najniższych poleca Sprzedaż Przygotowuje do egza- cy Jako bona, dogospod. —- Czy on się zna na WIZYTOWE

I. KŁODECKI Dyrekcja Kolonji dla Wieika RA ППяаЫО weprowadzić samodziel. "9? paralnie. Jest ZAPROSZENIA
firma la cja ja wyprzedaż me- » »  — Naturalnie. Jest pa-

Zamkowa 17, telef. 928. $ с'д'!ппі- cherych bil.Niebywala ekazja— również lekcyj dla grap.L<kspadjent" kownikiem w składzie —

Pracownia gorsetówI blustonoszów. „JARIELISZKI" zyjmu- sprzedaje się różne me- Warunki w ostatnim wy. ki. Refarencja: Sniegowa porcelany. AFISZE
о ja chorych — opleka le- ble po bardzo niskich Padku zalažne od ilošei 26 m. 4 045 — 7 godz. WYKONYWA

Resztki z_rabatem _50'/,. karska—psychjat. Całke- cenach oraz pskój jadal ZSłoszonych. Adres Ро- lub listownie.  882—1o DRUKARNIA

 

 

 

powska 6 m, 2-a. gr3wite utrzymanie €0 zł. ny — model paryski,
Wezesny pewrót. miesięcznie. peA e tanio; na żąda”

st; nym zniżka do proc. nie—na raty. Wzorowa

LOKALE dó ss wy a Perozumieč się można warsztaty — Wilno, Sus Student U. S. B. udzieli

TSEEEIEYETENONN dzenia? ego posie” ejęonicznie Poazta Po- bocz 19. 806-—0e korapetycyj w zakresie
— Jak wi dnie łukała Nr. 1 Janieliszki. nowGimnazjum podczas ferji

ko toi sia —— Fortepian Beckera, świątecznych za utrzy*

m Prainię plerwszorzędną krzyżowy, w doskonałym manie. (Gotowy na wy- słeneczne, cieple | su- się budzić?"

egzystującą 15 lat od- stanie, prześliczny ten, jezd). Oferty do Adm. che. Oglądač od 12 do Ach nie, proszę

lieńska 27—6. sprzedam tanie. UI. Ke- „Dz. Wii." pad „Student“ 4'ej. Uli. Meniuszki Nr. pani. Chyba, że byłabym

Reduktor odpowiedzialny; JAROSŁAW NIECIECKI,

ИННИНИНИОНИИМ п wrRoLieATORNIA
1 pokoje Służąca. . ZWIERZYŃSKIEGO

Do wynajęcia mieszka- Panl do nowej służą: Mostowa ul. Nr.1.
nia po $ pokoje | ku. cej:—„A jak to będzie Telefon 12-44,
chnie  odrementowane, rane, czy trzeba Mary
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