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Nominacja wice-ministra Starzyńskiego
wice - prezesem Banku. Gospodarstwa

Krajowego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wice-minister skarbu Starzyński został mianowany
wice-prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. P. minister Zawadzki
udzielił mu urlopu na czas zajmowania nowego stanowiska.

Dławienie opozycji w łonie B. B. W. R.
(Teleionem od własnego korespondenta.]

WARSZAWA. Redaktor „Nowej Ziemi Lubelskiej" p. Adam
Zajączkowski znany ze swych ostrych wystąpień w łonie B. B. wy-
kluczony został ze Związku Legjonistów.

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych
z Sowietami.

[Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA.
o nieagresji i
w Warszawie dnia 23 b. m.

Wymiana dokumentów
umowy koncyljacyjnej z

ratyfikacyjnych paktu
Rosją sowiecką nastąpi

50 tysięcy robotników polskich musi
opuścić Francję

(Telefonem od własnego korespondenta.

WARSZAWA. Przedstawiciel francuskiego ministerstwa

pracy zapowiedział delegacji polskiej, że w ciągu tegorocznej

zimy około 50 tys. robotników polskich będzie musiało opu-

ścić granice Francji.

Proces 0 napad na pocztę © Gródku.
ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, — OSKARŻENIE

PROKURATORA.

LWÓW. (Pat). W czwartym
dnu rozprawy jako pierwszy ze-

znawał św. Mełetyj, wyrobnik z

Werynia. Świadek rozbroił Da-

nyłyszyna i Biłasa, gdy uciekali.
Świadek obu oskarżonych po-
znaje.

Następny świadek Jan Bow-
dur, sekretarz gminy w Rozwa-
dowie w pobliżu Mikołajowa ze-
znaje, że zawiadomiono go o po-
jawieniu się 2 osobników. Wy-
szedł więc z urzędu i zażądał ich

wylegitymowania się. Ci strzelili

do niego. Świadek widział uciecz-

kę obu zbiegów przez Dniestr.
Rozpoznaje Danyłyszyna i Biłasa.
Strzelał doń Danyłyszyn.
Po zeznaniach świadków prze-
wodniczący odczytuje protokół
zeznań oskarżonego Biłasa, który

został sądowi nadesłany przez sę-

dziego do spraw szczególnej wagi
Skorzyńskiego, prowadzącego
śledztwo w sprawie zabójstwa
ś. p. Hołówki.

Jak wynika z protokółu ze-

znań, Biłas wskazał na związek

jego z organizacją, a szczególnie

z jej przywódcą Hnatowem. Ów
Hnatow miał oświadczyć Biłaso-

wi, że wraz z Danyłyszynem prze-

znączeni są do wykonania zama-

chu na posła Hołówkę i wręczył

mu rewolwer. (W. oznaczonym

dniu obaj zamachowcy udali się

przed willę S. S, Służebniczek i

tam spotkali się z Bunijem. Bunij

oświadczył zamachowcom, žė

pos, Hołówko obecnie nie znaj-

duje się w swoim pokoju, gdyż nie

widzi tam światła. Po kilku minu-

tach Bunij zbadał sytuację i za-

wiadomił Biłasa, że pos. Hołówko

już znajduje się w pokoju i że jest

sam. Zamachowcy udali się do

pokoju posła Hołówki. Obaj trzy-

mali swe rewolwery w ręku. Bi-

"łas szedł pierwszy, za nim Dany-

łyszy. Na stukanie do drzwi pos.

Hołówko odpowiedział: „Proszę”,

W. pewnej chwili obaj zamachow-

cy zaczęli strzelać, Pos. Hołówko

zerwał się i wkrótce potem po-

czął się słaniać, Dalej Biłas już

nic nie widział, ponieważ razem

z Danyłyszynem szybko wybiegł.

W tem miejscu swych zaprotokó-

łowanych zeznań Biłas drobiaz-

gowo opowiada o swej ucieczce.

Na zapytanie przewodniczącego,

po odczytaniu protokółu Bilas

twierdzi ponownie, że wszystko,

co poprzednio powiedział w śledz-
twie, jest nieprawdziwe i że przed

zeznaniami zapoznał się z aktami

świadka Motyki, pozostającego

obecnie w więzieniu jako podej-
rzany o działalność wywrotową.

Biłas zmyślił całe to opowiadanie

w celu przewlekania sprawy i do-

prowadzenia do tego, żeby odda-
na została pod Sąd Przysięgłych.
W tem miejscu obrona stawia

ponownie wniosek o przekazanie
sprawy dotyczącej zamordowania
pos. Hołówki, sądowi zwyczaj-
nemu.

Po krótkiej przerwie trybunał
odrzuca wniosek obrony, gdyż sąd
dopiero po rozprawie będzie mógł
rozważyć, czy daną sprawę prze-
każe sądowi zwyczajnemu, czy
teżprzystąpi do wydania wyroku,

Po odczytaniu aktów w spra-
wie poprzedniej działalności Biła-
sa przewodniczący zamknął po-
stępowanie sądowe i oddał głos
prokuratorowi dr. Henrykowi Mo-
stowskiemu.

Prokurator stwierdza na wstę-
pie, że nie będzie oskarżał całej
organizacji OUN, mimo iż ma ona
na sumieniu cały łańcuch zbrodni,
a ogranicza się wyłącznie do
sprawy napadu na pocztę w Gród-
ku Jagiellońskim. Prokurator
przechodzi do analizy zbrodni, do-
konanej przez 4 oskarżonych,
przedewszystkiem Kossaka, któ-
remu zarzuca podżeganie do zbro-
dni. Uważa go on za główny czyn-
nik spisku. Zkolei prokurator
przytacza w ogólnych zarysach
szczegóły napadu na pocztę, w
którym główną rolę wyznaczono

Biłasowi i Danyłyszynowi, jako ta-
chowcom (oni też dokonali swego
czasu napadu na urząd pocztowy
w Truskawcu)j. Następnie proku-
rator przypomina, że w urzędzie
skarbowym i pocztowym padł
pierwszy trup i 7 osób było ran-
nych. Była to istna masakra i
gwałtowna strzelanina.  Zkolei

prokurator przypomina fakt do-

konania zbrodni na przodowniku
Kojaku i post. Sługockim. Oskar-

żonemu Żurakowskiemu zarzuca

prokurator bezczynny udział w

napadzie z bronią w ręku. Dalej

prokurator oświadcza, że przez
cały czas przez przewód sądowy
przesuwał się cień ponurej zbrodni
na osobie ś. p. Hołówki. (W. tem
miejscu przewodniczący  trybu-
nału wzywa prokuratora, aby
sprawy tej nie poruszał). Proku-

rator zastosowuje się do we-
zwania. Reasumując, prokurator

wnosi, aby trybunał wydał wyrok

przy zastosowaniu art. 32 rozpo-

rządzenia o sądach doraźnych i

by nie stosował żadnych okolicz-

ności łagodzących, wina bowiem

jest udowodniona dla wszystkich.
Na tem prokurator zakończył

swe przemówienie, a rozprawa
została odroczona do środy do

godz. 10 rano, — We środę przed

południem zabiorą głos obrońcy.

 

Z Rosji sowieckiej.
Głodówka w więzieniach sowieckich.

Z Mińska donoszą, iż w wię-
zieniach sowieckich w Połocku i

Mińsku od kilku dni panuje gło-

dówka więźniów politycznych.

Pokarmu nie przyjmuje zgórą 280

więźniów, Onegdaj z więzienia

mińskiego przetransportowano do

Smoleńska i Moskwy 80 niebez-
piecznych więźniów politycznych.

Głodówka więźniów wywołana
została złem obchodzeniem się

służby więziennej oraz złem kar-
mieniem więźniów.
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Plan uprzemystowienia [aji Sowietkej
Atmosfera 1932 r. w Sowie-

tach jest zupełnie inna niż w
1928 — 29. Federalizm liberalny i
zaprzątanie sobie umysłu humani-
taryzmem, o czem_ pisali turyści,
są na drugim planie. Codziennie
wszystkie wielkie pisma rosyjskie
drukują wiadomości na pierwszej
stronicy o wielkich piecach w Mag
nitorsku i kokosowniach w Kużź-
niecku. To też należy zauważyć,
że główne wysiłki ZSSR. idą w
obecnej chwili w kierunku Uralu i
Syberji. Ale trzeba tu wiedzieć, że
liczby podawane w prasie i infor-
macje zawierają tylko pół prawdy,
pokrywające bezład, szaleństwo
lub zmęczenie ludzkie.

ZSSR. jest obecnie kontynen-
tem w stanie wojny. Wojna prze-
mysłowa (prasa sow. stale używa
wyrażeń: front przemysł, linja
obrony przemysł. i t. p.), gdzie ży-
cie się mierzy w gromadzie według
usług jakie ona świadczy, jest woj-
ną ciężką i w niektórych okoli-
cach rozpaczliwą, bo sowiety za-
angażowały w przemysł całe swe
zasoby, cołanie się jest tu niedo-
puszczalne, Pierwszy plań pięcio-
letni powstał w 1928 r. Teoretycz-
nie powinien był być wykonany w

końcu 1932 r. Poprowadzono wal-
kę z kapitalizmem na zewnątrz i
walkę z indywidualizmem we-
wnątrz. Stalin powiedział: ,„Musi-
my przeobrazić nasz kraj z rolni-
czego w przemysłowy, zdolny pro-
dukować wszystko dla zaspokoje-
nia swych potrzeb — to jest głów-
ny punkt, cel ostateczny naszej
linji ogólnej”. Jakie są narzędzia
istotne uprzemysłowienia?  Ma-
szyna rolnicza z jednej strony i
fabryki wszelkiego rodzaju z dru-
giejj Do tego jeszcze potrzebne
dobre drogi żelazne. Ale by wy-
konać motory, traktory, mosty,
auta, wagony, szyny i t. d. potrze-
ba żelaza i węgla. Materjały te dła
Rosji z 1929 r. jako też i dla Rosji
z 1917 r. znajdowały się na Ukrai-
nie i nad morzem Czarnem (basen
Don-Dniepr), W) 1930 r. sytuacja
Sowietów była następująca: po-
wtarzano codziennie obywatelom
Związku, że oni pracują, by po-
wstał i utrwalił się ustrój, w któ-
rym buty, ubranie, chleb, maszy-
ny do pisania, wanny, dywany, fo-
nograły będą w nadmiarze w do-
mach zbudowanych solidnie, do-
brze ogrzanych i znakomicie o-
świetlonych i że powstałe już no-

EA TA EI TTDTAI KISIS 1.WOSEOZATOBA O

Zmiana frontu Hoovera?
NOWY YORK. (Pat). „New-

York Times” pisze: Hoover obec-
nie uznsł wreszcie, że trudności
finansowe obejmują cały świat i
że Stany Zjednoczone, nie mo-
gąc ich uniknąć, mogłyby przy-
czynić się do ałagodzenia po-
wszechnego kryzysu. „Herald
Tribune” Krytycznie rozpatruje

propozycje Hoovera, uważając,
że jeżeli mają być realizowane
podczas prezydentury Hoovera, a
następnie Roosevelta, słusznem
jest, iž Hooverw tych warunkach
szuka współpracy przyszłego pre-
zydenta i zwraca się z apelem
do narodów. —-

Zestawienie długów europejskich.
Rata europejska dla St. Zjedn.

e” grudnia wynosiła 124,984,127
ol.
Sześć państw europejskich za-

płaciło:
Anglja 95,550000 dol.
Czechosłowacja 1,500,000 „
Włochy 1,245,437 ,
Finlandja 186,000 „
Lotwa 148,852 „
Litwa 92.386 dol.

Razem 15. b. m. wpłynęło do
St. Zj. na poczet długu 98 722,675
dolarów. :

Pięć państw raty nie uišcilo:
Francja 19.261 452 dol.
Polska 4.427.980 „
Belgja 2.125000 „
Estonja 356370 „
Węgry 40729 „

 

razem | 26.211.531 dol.

WYNIKI ZJAZDU MAŁEJ ENTENTY.
Utworzenie Rady Małej Ententy.

BIAŁGORÓD. (Pat). Po ostat-
niem zebraniu min. spr. zagranicz-
nych państw Małej Ententy wyda-
no komunikat urzędowy stwier-
dzający, że po rozpatrzeniu ogól-
nej sytuacji - politycznej we
wszystkich kwestjach, ministrowie
stwierdzili raz jeszcze swoją zu-
pełną zgodność nietylko co do
stanowiska, którego _wymaga
chwila obecna, ale i co do decyzji
na przyszłość. Wyrażono przeko-
nania, że ogólny interes wyma-
ga jaknajściślejszej współpracy
państw Małej Ententy w kwe-
stjach politycznych i gospodar-

czych, oraz wytężonego wysiłku
w dziedzinie organizacji pokoju
Europy Środkowej. Ustalono Ra-
dę Małej Ententy, złożoną z 3 mi-
nistrów spraw zagranicznych ja-
ko permaneniną organizację, bro-
niącą interesów trzech państw,
Jednocześnie zorganizowano sta-
ły sekretarjat, który będzie przy-
gotowywał prace dla Rady, uła-
twiające współpracę państw Ma-
łej Ententy między sobą oraz z
innemi państwami Europy Środ-
kowej. Pierwsze zebianie Rady
odbędzie się w lutym roku przy-
szłego w Genewie.

 

Kurs antykomunistyczny rządów
Schieichera.

BERLIN. (Pat). W-g doniesień
prasy aresztowany został tu czło-
nek Centralnego komitetu partji
komunistycznej poseł do Reich-
stagu Schehr. Władze policyjne
nie udzielają żadnych wyjaśnień
w tej sprawie. Równocześnie
prasa donosi o aresztowaniu w

Norymberdze terrorystycznej or-
ganizacji komunistycznej, złożo-
nej z 30 osób i oskarżonej o licz-
ne napady i rabunki materjałów,
niezbędnych do sporządzania bi-
buły wywrotowej. Skonfiskowa-
no przytem skład broni. Kierow-
nik bandy zbiegł do ZSRR.

Zniesienie sądów nadzwyczajnych
w Niemczech.

BERLIN. Pat.— Ogłoszony zo-
stał dziś dekret prezydenta Rze-
szy, uchylający dotychczasowe
rozporządzenia nadzwyczajneprze-
ciwko terrorowi i wykroczeniom
politycznym. Nowy dekret, pod
nazwą: "Rozporządzenie Prezy-
denta Rzeszy dla utrzymania po-
koju wewnątrz”. częściowo przy-
wraca swobody obywatelskie,
krępowane dotąd zarządzeniami

wyjątkowemi, w szczególności
wolność zgromadzeń i prasy. Ró-
wnocześnie rząd Rzeszy ogłasza

oświadczenie, w ktėrem grozi
wprowadzeniem zaostrzonych re-

presyj na wypadek powtórzenia

się na przyszłość aktów gwałtu i

terroru, Uchylona została rów-

nież ustawa o ochronie republiki
z której tylko pewne postanowie-
nia weszły do dekretu, Do naj-
ważniejszych należą postanowie-
nia o wzmocnieniu ochrony oso-
by prezydenta Rzeszy oraz Reichs-
wehry. Ultrzymano pozatem w
mocy przepisy ochroniące ustrój,
godło i barwy Rzeszy i krajów
związkowych. Sądy nadzwyczaj
ne zostaiy zniesione. Kary, wy-
mierzone na podstawie wyroków
ferowanych przez te sądy złago
dzone. Policji przysługiwać będzie
w przyszłości prawo kontrolowa-
nia zgromadzeń publicznych przez
specjalnie w tym celu delegowa-
nych funkcjonarjuszy.

 

Skasowanie poselstwa holenderskiego.
Rząd Holandji postanowił ze

względów oszczędnościow. znieść
poselstwo. holenderskie wWar-
szawie,
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Katė,
we gmachy, asfalt w śródmieściu
Moskwy oraz -zjawienie się trak-
torów są pierwszymi oznakami
lepszej przyszłości, Ale żelaza la-
nego zbrakło. Pomimo całego wy-
siłku — brak.

To co wystarczało w 1914 lub
1928 nie wystarcza przy planie
pięcioletnim. A bez tego niema
maszyn. „Budownictwo komuni-
styczne" wchodzi tu w grę, Co po-
cząć? Wstrzymać? Importować?
Rubel jest tylko wewnętrznym
środkiem wymiany w Rosji. Po-
wstał plan „Ural-Kuzbas”, na któ-
rym opiera się uprzemysłowienie
Azji sowieckiej i prawie, że cała
przyszłość obecnego reżimu. Wę-
giel z Kuzniecka (Syberja Central
na) będzie transportowany do
Magnitorska (Ural). Między temi
ośrodkami jest 2.000 klm. Kuznieck
i Magnitorsk są to dwie podstawy
planu przemysłowego Syberii. W
Nowo-Kuźniecku (koło 200 tys.
mieszk.) jeden wielki piec (huta
żelazna) jest czynny od kwietnia,
drugi do czerwca 1932, Dwa dru-
gie mają być uruchomione w roku
przyszłym, W 1934 r. powinien
komplet pieców dać 1.200 tys.
tonn żelaza ianego, czyli ?/5 tego
co daje Azja cała, Indje i Japonia.
Obecnie N.-Kuznieck daje 400 tys.
tonn rocznej produkcji.

Jest to liczba znaczna, gdy
zważymy, że „węgiel jest do-
starczany z Uralu (2 tys. klm.) i
że nie korzystają z bliższego Ał-
taju z powodu braku dobrej ko-
munikacii,

W, N.-Kuzniecku pracuje 60
inżynierów niem. amer. dowożony
węgiel nie wystarcza. Podwójne
linje dróg żelaznych rzadko się
spotyka na Syberji i połudn. Ura-
lu. Sowiety zaniepokojone wypad
kami w Mandżurji część swych
wysiłków skierowały na granicę
Dalekiego Wschodu. To też daje
się odczuwać brak szyn i kół A
te rzeczy miały być wyrabiane
przez nowe fabryki. Błędne koło.
Magnitorsk — to część kombinacji
Ural — Syberja ma rudę, która
zawiera 62 proc. żelaza i można
ją eksploatować pod gołem nie-
bem. Dotychczas wydobywana
50 tys. tonn. Pragną wydobywać
6 milj. tonn rocznie. Węgla tu do-
starczają w ilości niedostatecznej.
Magnitorsk posiada 2 wielkie pie-
ce czynne. Pierwszy piec puszczo-
no w ruch w lutym 1932 r., drugi
— 5 czerwca. 2 pozostałe — mają
być uruchomione w końcu b. r.
Plan przewiduje 8 pieców, które
jak i inne mają być zbudowane
według planu amerykańskiego.
Pojemność ich ma być taka o ja-
kiej pojęcia nie mają ani w Eur.
ani w St. Zj. Komplet pieców da-
wać będzie w 1937 r. 4 milj. tonn
czyli Magnitorsk będzie najwięk-
szym zakładem metalurgicznym
na świecie. Dzisiaj miasto to liczy
230 tys. mieszkańców (w 1929 r.
była tu pustynia). Pomimo wysiłku
władz, w Magnitorsku brak rąk
roboczych. Na niepokój ludzki
dekrety mnie poradzą. W 1929 r.
rządca Moskwy  zadekretował:
Stal wyrobimy z żelaza magnitor-
skiego i węgla z Kuźniecka.

Los przemysłu sowieckiego
jest w silnym stopniu złączony pod
wieloma względami z losem sa-
mego bolszewizmu i z  roz-
wojem maszynizmu wogóle. Prze-
widywać w tei sprawie to to samo
co wejść na drogę iluzji. Niektó-
rzy kapitaliści wyobrażają sobie,
że te wszystkie fabryki runą siłą
własnego ciężaru po upływie lat
kilku jak to już było w końcu
XVIII w. z fabrykami tekstylnemi,
zbudowanemi na rozkaz Piotra
Wielkiego.

Ta iluzja odpowiada pragnie-
niom naturalnym krajów rozwi-
niętych przemysłowo, które nie
chcą mieć przed sobą rynków
zamkniętych dla swych wyrobów.
Kiedyś ekonomiści ang. uważali
za niepożądane, a nawet za szko-
dliwe dla harmonji światowej, by
Francja stała się krajem przemy-
słowym. Te same poglądy były
później śród Franc. i Angl. co do
Niemiec i Niemiec co do St. Zj.
A dzisiaj kraje przemysłowe tak
samo ustosunkowują się do Rosji.
Jednak prawo, którego nas pouc”:
historja od chwili, gdy świat szedł
ną drogę cywilizacji me-"anicznej

niema wyjątków: w.»=ystkie kraje,
mające naturalne Óogactwa i nie-
wielki nawet Sztab ludzi inteli-
gentnych,- tworzy wcześniej lub

później własny przemysł. Gdy ce-
sarz Japonji uważał, że nadeszła
chwila zmodernizowania kraju,
„upłynęło przeszło 60 lat — kraj

tzkowe w P. K.
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składał się z rolników, rybaków i
wojaków. 5000 profesorów, eks-
pertów, inżynierów, w tej liczbie
1.200 amer. sprowadzono do Ja-
ponji w ciągu pierwszych 30 lat.
Mikado kazał wpierw tkać ba-
wełnę i wyrabiać zapałki, bo to
było najłatwiejsze dla nieprzygo-
towanego robotnika i dało się łat-
wo spieniężyć zagranicą — za te
pieniądze kupowano maszyny.
Toż samo jest dzisiaj z nałtąi
drzewem rosyjskiem. Stopniowo _
pod opieką rządu ludność wciąga-
ła się w nowy tryb życia handlo-
wo-przemysłowego. W, 1880 r.
rząd już dopuszczał prywatnych
ludzi do przedsiębiorstw, a pierw-
sza odlewnia stali założona z pry-
watnych kapitałów, zaczęła pro-
dukować w 1911 r. Nie dla porów-
nania z Rosją dzisiejszą wspomina
my tu o Japonji, bo różnice poli-
tyczne i różnice skali nie wytrzy-
mują krytyki, ale by zrozumieć zja
wisko życia rosyjskiego, gdzie po-
lityka Stalina z ostatnich dwuch
lat pcha ją gwałtownie w atmoste-
rę azjatycką.

Drugi kierunek iluzji, w którym
idą bolszewicy, to wiara, że pań-
stwo może nieskończenie inwesto-
wać i rozwijać swą robotę stale w
tempie przyśpieszonem. Co czynią
Sowiety? Nie mogąc pożyczyć
pieniędzy jak Niemcy po wojnie,
tworzą prawie „ex nihilo" i pilnu-
ją jak pozycji rachunkowej za-
mknięcia swych granic. Następnie
wpadają w grzech kapitalizmu
pomnożony przez 10, posuwając
rozwój swego przemysłu w warun-
kach, które uniemożliwiają budo-
wanie z zyskiem na oszczędno-
ściach. i A

I jeżeli. wypadki pouczają, że
w cywilizacji maszynizmu można
produkować nie wiedzieć co i nie
wiedzieć w jakim czasie, to pou-
czają również, że ten eksperyment
jest szkodliwy. Dzisiejszy rozstrój
rosyjski jest dwojakiego rodzaju:
techniczny i linansowy.

Zamieszanie techniczne przy-
biera formy: kryzysu rąk robo-
czych, kryzysu inżynierów, kryzy-
su maszyny. Technikę chcą oni
często zastąpić przez entuzjazm.
Co do finansów, to wiadomo na ja-
kich podstawach one są opierają:
prolongacie kredytu zewnętrznego,
polowaniu na szlachetne metale
zagranicą, zamknięciu granic i dru
kowaniu dużo pieniędzy.

Gdy Stalin oświadcza: „system
poprawy warunków materialnych
rob. i ciągły wzrost jego potrzeb
są źródłem niewyczerpanem roz-
woju produkcji”, to powtarza z”
wzorów marksowskich piosenkę,
którą słyszeliśmy w St. Zj. i któ-
rej skutki dzisiaj oglądamy. Niema
„źródeł  niewyczerpanych* ani.
„ciągłego wzrostu potrzeb”. Są
prawa naturalne te same dla bol-
szewizmu, co i dla kapitalizmu i
które są być może jedyną prawdą
historyczną. Jedno z tych praw
zostało przyznane przez Stalina w,
czerwcu 1931 r., kiedy to oficjal- |
nie uznał różnicę płacy (dzisiaj w
fabryce robotnik pobiera 90 rubli
miesięcznie, a inżynier 1500 r.).
Prawo najmniejszego wysiłku sto-
suje się do ciał ciepłych i do ludzi
(niema wydajności, gdy niema pod
niety). Drugie prawo, to to, że każ
dy przemysł idzie w tempie okre-
ślonej szybkości jak i ciało żywe.
To znowuż Trocki rozumiał i zo-
stał podejrzany 0 mieńszewizm.
Przypomnijmy, że przed wojną
wszystkie zakł. metalurgiczne w
Rosji dawaiy 4.200 tys. tonn
odlew. żel. Obecnie dają 6 miljo-
nów. Niezależnie od wysiłku jaki
będzie uczyniony, można twier-
dzić, że Sowiety nie osiągną 17
milj. tonn przewidzianych na 1933
rok i nawet się nie zbliżą do tej
liczby. Prasa sowiecka podnosi,
że to będzie najważniejszy punkt
w rywalizacji między socj. i kapit.
Powiemy prościej, że upadek Kuź-
niecka i Magnitorska miałby, od
niosłe skutki dla śospod: „сВ į:: AOZWÓJ ic.
moralnego stanu Rosi; byłb. Ž
wzmocnižby Sow:*Y | DYISY Wa
ny dla Azji. . : й
Z Trowi= tważał, że komunizm

bęj>< miał rację bytu, śdy obej-

ule wszystkie kraje, a Stalin upie

ra się, że wystarczy rozwój jego

w Rosji.
Jak dotychczas, to stwierdza-

miy-w Sowietach bezład, oszustwo

i brak doświadczenia większy niż

o tem mówią: -

Tak pisze Pierre Fróderix w

„Revue de Paris“ po swym po-

wrocie z ZSSR.

Leon Perkowski, |     
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Jeszze o zjeździe ziemiańskim.
W. artykule „Na marginesie

Zjazdu Delegatów Kresowego
Związku Ziemian”, drukowanym

w nur. 308 „Dziennika Wileńskie-

go“ zrobiłem kilka uwag na te-

mat nastrojów panujących wśród

zebranych. Pisałem: „jeżeli ktoś

naprawdę kocha „Sanację”, (nie

bardzo w to wierzę!) to miałby

gruntowną okazję do zmartwienia

się na ostanim zjeździe ziemiań-

skim“. — W. kilka dni później u-

kazało się w prasie wileńskiej i

warszawskiej wyjaśnienie przewo-

dniczącego zjazdu, ks. Konstante-

go Swiatopołk - Czetwertyńskiego,

prezesa Rady Nadzorczej. Kreso-

wego Związku Ziemian, stwierdza

jące, iż na zebraniu „żadne mo-

menty polityczne w myśl zasad

związku, wyrażonych w jego statu

cie ani na tym zjeździe, ani na ża-

dnym uprzednim poruszane nie by

ły, w szczególności zaś nie był o-

mawiany stosunek ziemiaństwa

kresowego do rządu, wobec czego

oświetlenie przebiegu obrad, za-

warte w wymienionych artyku-

łach, nie odpowiada rzeczywisto-

ści.”

Wielce czcigodny prezes Kreso

wego Związku Ziemian, ks. Cze-

twertyński z głębokiem przekona-

niemi zasłużoną dumą może śmia-

ło stwierdzać, iż Kresowy Zwią-

zek Ziemian, skupiający wszyst-

kich ziemian bez różnicy przeko-

nań politycznych, dzięki rozumowi

swych przewodników rzeczywiście

nie schodził i nie schodzi na ma-

nowce polityczne. Przez szereg

lat ustrzegł się od zajmowania po-

lityką, dzięki czemu ziemiaństwo

kresowe nie rozbiło się na zwal-

-"czające wzajemnie obozy, a prze-

ciwnie idzie zwartą ławą w obro-

nie nietylko własnych interesów

materjalnych, ale i w dążeniu do

utrzymania dawnych tradycji pol-
sko - ziemiańskich. — Objaw to

zasługujący na jaknajwiększe u-

znanie w czasach,gdy polityka wci

ska się wszędzie i śdy pewne czyn

niki dokładają usilnych starań, by

wszelkie możliwe organizacje spo-

łeczne wciągnąć pod swe skrzyd-

ła opiekuńcze. — Z całą przyje-

mnością podkreślam ogromną za-

sługę i wytrawność obywatelską
władz Kresowego Związku Zie-

mian.

(Mimo to, nie możemy się zgo-
dzić na ostatni ustęp „wyjaśnienie”

księcia prezesa który pisze: „o-

świetlenie polityczne przebiegu
obrad, zawarte w wymienionych
artykułach, nie odpowiada rzeczy-
wistošci“.

Sam. prezes stwierdza, že nie
pisališmy o „polityce“ na zježdzie,
której faktycznie tam nie było, a
jedynie, iż daliśmy „oświetlenie po
lityczne'. — Słusznie! „Oświetle-
nie” było nasze, co zresztą podkre-
śliliśmy w tytule ,„Na marginesie
zjazdu...“

Na porządku dziennym obrad
między innemi znajdowały się dwa
punkty o ustawach podatkowych.
—Zgodzić się każdy musi, iż usta-
wy i podatki mają coś wspólnego
z polityką, że zatem można, nie
wprowadzając do samej dyskusji
„polityki”, dać tym problemom po-
lityczne oświetlenie!

Wielu mówców na zjeździe bar
dzo ostro krytykowało ustawy о-
chronne, jeszcze ostrzej napadano
na zły wymiar podatku dochodo-
wego. — Tak ustawy, jak i podatki
nie są pojęciami oderwanemi, a
przeciwnie związane z rządem i
jego or$anami wykonawczemi, a
temsamem podlegają „oświetleniu
politycznemu”, — Nie było na o-
mawianym zjeździe ani jednej oso-
by, któraby powiedziała: ustawy
ratunkowe dla rolnictwa są dobre
i nas zadawalniają; albo; wymiar
podatku dochodowego jest idealny,
albo: stosunek rządów pomajo-
wych do ziemiaństwa był zawsze
nadzwyczaj przychylny; albo wre-
szcie: jak prawnie i rozumnie po-

stępują zawsze nasze urzędy pań-
stwowe! — Tego nie powiedział
nikt, natomiast nie kryto się z o-
pinjami wielce ujemnemi na po-
wyższe tematy; poprostu mówiono
że w gospodarskiej dziedzinie ży-
cia państwowego jest bardzo źle.
Czyż wreszcie rezolucje, stwier-

dzające kompletną niewystarczal-
ność t, zw. ustaw ratowniczych, al
bo wzywające do kierowania do
prokuratury oskarżeń przeciw u-
rzędnikom skarbowym, bezpodsta
wnie nieuznającym zeznań płatni-
ków, można uważać za nic niemó-
wiące, za pozbawione głębszego
gaczenia?! — Sądzimy, że nie.
я “'.Ёг‘піе one wskazują na rze-
PCO gzęczywistość, bo wła-

nujących SĄ„braz nastrojėw pa-
aktas, PeWi-; grupie społe-

Apolityczna organizac„  zję.
miańska ma nietylko prawo «u {
obowiązek dbać o interesy swych
członków, taksamo jak apolityczne
organizacje przemysłowców, han-
dlowców, urzędników, robotników
it. d. — A obowiązkiem polityków
jest właśnie wyciąganie wniosków
i dalsze kierownictwo całokształ-
tem życia politycznego. — Ziemiań
stwo kresowe zadanie to swoje nie
tylko z punktu widzenia egoisty-
cznego, ale i państwowego rozu-
miało i rozumie. — Ani dawniej,
jak zarzucają niektórzy, nie po-
przestawało jedynie na utyskiwa-

niu na nieurodzaj, ani obecnie nie

zwęża do niemożliwości swoich

horyzontów. — Zasadniczo jest to

grupa ludzi trzeźwych, spokojnych,

może często zanadto ostrożnych i

biernych; ale gdy przemówi su-

mienie obywatelskie, wtenczas są

zdolni do wielkich czynów i ofiar,
(największy procent ochotników w
czasie ostatniej wojny).

Ziemiaństwo kresowe doszło

do przekonania, że większa włas-

ność ziemska w wojewódtzwach

wschodnich wali się, że grozi przej

ście ziemi, utrzymywanej przez set

ki lat w polskiem posiadaniu, w

obce ręce. I ziemiaństwo na ostat

nim zjeździe z całą cywilną odwa-
gą fakt ten stwierdziło. — Sądzi-
my iż w ten sposób słusznie i do-
brze postąpiło, zadaniem zaś już
innych czynników jest „danie poli
tycznego oświetlenia',poprowadze
mie odpowiedniej polityki i t. d. —
I tego obawiać się nie należy.

Ziemiaństwo kresowe szczyciło

się dawniej „rozumem stanu”; w

okresie „wczorajszym wprawdzie

bodaj mocno się pomyliło, w „dzi-

siejszym'* jednak wraca do jasnej
oceny rzeczywiście i to jest jego
wielką zasługą, której pomniejszać
nie należy. — „Wyjaśnienie'” pre-
zesa Kresowego Związku Ziemian
wynika bodaj z nadmiernej skrom-
ności, jak również z wielkiej ostro
żności; obawia się widać, by nie
mówiono, że ta właśnie grupa lu-
dzi m odwagę publicznego ogłasza-
nia swojej opinji. — Nie sądzimy,
by takie stawianie kwestji było słu
szne. — Dawna warstwa szlache-
cka, a obecnie ziemiańska ma do-

syć tytułów dotego, by tentować
o jedno z czołowych miejsc w społe
czeństwie kresowem! To też nie
powinno grzeszyć nadmierną skro
mnością! ;

Gdy ksiądz nawołuje z kazal-
nicy, by szanowano prawo Boskie
i ludzkie, wtenczas ateusz dopatrzy
się w kazaniu ingerencji Kościoła
w sprawy państwowe, prawy jed-

nak katolik w piersi się uderzy.
Taksamo, gdy ziemianin publicz-
nie stwierdzi, że pod pewnymi rzą
dami ziemia ojców z rąk mu się
wymyka, to mu przeciwnicy za-
rzucać będą „politykowanie”,
Ale doprawdy tak niesłusznych za
rzutów obawiać się nie należy!

Na zjeździe wileńskim ziemiań-
stwo „czystą polityką” nie zajmo-
wało się, ani swym stosunkiem do
rządu obecnego, te słowa jednak
które padały, były aż nadto wy-
mowne, mogą przeto i muszą słu-
żyć jako materjał do oświetlenia
fraktycznej sytuacji w kraju.
, Kresowy Związek Ziemian po-
lityką nie zajmował się i nie zaj-
muje, ziemiaństwo jednak coraz
trainiej ocenia „dobrodziejstwa
sanacji. I dlatego artykuł nasz „Na
marginesie zjazdu... zakoūczyli-
śmy zdaniem;

„Ostatni zjazd ziemiański jako
objaw otrzeźwienia politycznego
ze złud sanacyjnych zaliczony być
musi do zjawisk pomyślnych”.

Dom.
PS. „Słowo pomieszczając wyjaśnie

nie ks. Czetwertyńskiego, łaskawie wy-

drukowało w swym komentarzu i takie

zdanie: „Artykuły p. Dom. w „Dz. Wil"...

miały na celu wykorzystać poufność ob-

rad Kres. Zw. Ziem, aby o tych obra-

dach naplotkować”. — Redakcja „Sło-
wa” w ten sposób udzielała bardzo suro-

wej admonicji swemu naczelnemu reda-

ktorowi, gdyż przecież p. Cat już w dn.

4 grudnia, a więc wcześniej od nas ©-

głosił wstępny artykuł pt. „Zjazd zie-
mian“, — Jeżeli zjazd był „poufny”, to

p. Cat bardzo niedyskretnie postąpił! —

Możemy jednak zapewnić Redakcję

„Slowa“, že taksamo niesłusznie skarci-

ła swego redaktora jak i nas. P. Cat od
lat po każdym zjeździe delegatów Kres,

Zw. Ziem. pisuje artykuły sprawozdawcze,

a jednak go zapraszają, widać więc, że

„poułność” została wymyślona dość do-
wolnie i na poczekaniu. Ha, zrobiło się

gaffę! To trudno! — Słówko „plotko-

wanie” to już coś znacznie brzydszego!-—

Dla ludzi dobrej woli napisaliśmy powyż

szy artykuł, ludzi złej woli przekonywać

nie zamierzamy! — Pozwolimy sobie tyl

ko przytoczyć wyjątek z artykułu p. Cata

o zjazdach ziemiańskich: „Na tychsamych

zjazdach delegatów Kres, Zw. Ziem. sa-

me narzekania, kwękania, utyskiwania

słyszałem w 1928 i 1929 latach..." — To
zapewne nie płotkal.. To tylko surowa
krytyka... w chwili niezadowolenia po o-

statnim zjeździe.
Ano niech i tak będzie!

Dom.

 

Już wkrótce
otwarcie dźwiękowego

Kina „EMI
Procesy polityczne po Nowym Roku.

W. procesach politycznych, któ
re mają się toczyć w Warszawie z
początkiem roku przyszłego, mają
być poraz pierwszy zastosowane
Przepisy nowej procedury karnej,
skracającej w znacznym stopniu
rozprawy przed sądami apelacyj-
nemi,

„Pierwszą z tych rozpraw bę-
dzie proces o krwawe demonstra-
cje w dniu 14-go września 1930 r.,
w którym sąd postanowił.nie prze-
słuchiwać świadków oskarżenia,
ale poprzestać na odczytaniuńich

zeznań, złożonych poprzednio.
W ten sposób ilość świadków

zmniejszy się o około 50 osób.
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© prasy.
Słowa i czyny.

W związku z zajściem, jakie

zdarzyło się na posiedzeniu komisji

budżetowej pomiędzy sędziwym

marsz. Trąmpczyńskim, a po-

słem BB., Polakiewiczem, „ABC*

pisze o tem, jak piękne słowa w
zetknięciu się z życiem, skoro re-

alizują je ludzie typu Polakiewi-
czów, Miedzińskich czy Stpiczyń-
skich, przeradzają się w coś pot-
wornego.

„W rzeczywistości hasło, jak hasło,
słowo, jak słowo, samo przez się nic nie
znaczy i niczego nie dowodzi. Dopiero
intencja, cel rozstrzyga, czy to hasło i to
słowo zrodziło się z miłości czy z niena-
wiści, czy jest wyrazem akcji ratowniczej,
czy osłoną gazowego ataku. Nóż w rę-
kach chirurga jest środkiem ocalenia, w
w rękach zbrodniarza jest narzędziem
zguby. Pierwszy walczy ze złem teraź-
niejszym o lepszą przyszłość. Drugiego
myśl posępna, zatruta zemstą, zwróconą
jest wprzeszłość, zktórej zaklętego koła
wyrwać się nie chce czy nie może i w
imię której szerzy dalej śmierć i znisz-
RE Komu o prawdę chodzi, ma spraw
zian,“

Naczelne osobistości,
Jedna z tych osób zasiada o-

becnie na ławie oskarżonych war-

szawskiego Sądu Okręgowego. Ma

my ma myśli p. Olpińskiego.Pisze

o nim „Gazeta Warszawska”:
„Nadaremnie p. Sławek chwalił BB.

przed legjonistami a legjonistów przed

B. B. Daremnie usiłował wznieść
w $ó-

rę sztandar moralności. W chwili, śdy p.

Sławek wygłaszał na posiedzeniu swego

klubu wzniosły apel moralny, a p. Po-

lakiewicz miotał się na zarzuty marszał-

ka Trąmpczyńskiego o korupcji, prze

sądem okręgowym toczył się proces

Olpińskiego, którego postać stanowi cały

rozdział w dziejach obozu piłsudczyków.

Olpiński to nietylko wysoko ustosunko-

wany b. dyrektor naczelnego ich organu,

ale jeden z twórców „ideologji'. Jego

broszura polityczna z r. 1929 zawiera pro

gram, który następnie został niemal co

do joty wykonany.
Tak się przedstawia surowy bilans po

lityczny ostatnich dwóch miesięcy. Jest

on ujemny dla całego kraju, a wprost fa-

talny dla obozu sanacyjnego.”

Ku syndykalizmowi.

P. R. Knoll, który pisuje wstę-

pne artykuły w sanacyjnym „Ex-

presie Porannym“, przeprowadza

analogję między rządem gen.

Schleichera a obecnym rządem w

Polsce... Dokała osoby Schleiche-

ra — pisze — : :
„koncentrować się zaczynają zwią”

zki zowodowe rozmaitych kierunkówi

zwolennicy przebudowy państwa właśnie

w kierunku syndykalnym. :

My takže stoimy przed podobnymi

problemami. Ostatnie przemówienie pre

zesa Sławka na zjeździe Legjonistów wy

raźnie wskazuje nam tę drogę organizacji

społeczeństwa, a niedawny znakomity od

czyt ministra Makowskiego postawił wo

bec szerszej publiczności sprawę tę па

porządku dziennym.
Pod tym znakiem stan dzisiejszy w

Polsce może być też poniekąd uważany

za długotrwały stan tymczasowy. A wspa

niała w swej jednolitości organizacja wła

dzy, jaka została wytworzona, byłaby że-

laznym szkieletem przyszłego gmachu od

budowanego Państwa”.

Cóż na to panowie konserwa-
tyści?... Syndykalizm — kierunek
zainicjowany przez Sorela — 0-
piera się na idei „zorganizowania
świata pracy' i wywłaszczenia

dzisiejszych posiadaczy z własno-
ści produkcyjnej. Można wątpić,
czy ustrój syndykalistyczny odpo-
wiada konserwatystom.

Zresztą wystąpienie p. Knolla
należy traktować jako beznadziej-
ną próbę stworzenia dla sanacji
jakiegoś „programu, co przecież
według „Gazety Polskiej" jest zby
teczne,

Co piszą i co mówią.
W „Gazecie Polskiej* z dn. 16

bm. czytaliśmy: : '
„Niemiecki instytut badań konjun-

kturalnych ogłosił dane, co do stanu świa
towej produkcji przemysłowej we wrze-
śniu 1932 r. W zestawieniu poniższem
pażalków za podstawę wzięto 1928

Stany Zjednoczone 59,5, Anglja 78,6, Fran
cja 74,2, Niemcy 55,6, Rosja 174,3, Pol-
ska 53,2.

W tym samym numerze tejże
gazety wydrukowano, jak wiado-
mo, przemówienie premjera Pry-
stora, który m. in. powiedział:

„Przebieg kryzysu gospodarczęgo w
naszym kraju wykazuje te same znamio-
na, jakie cechują rozwój sytuacji w innych
państwach europejskich i zamorskich. Na
jednych odcinkach znamiona te występu
ją — być może — ostrzej — procesy spad
kowe sięgają głębiej, na innych są one
słabsze, nawet korzystniejsze dla nas.“

A nieco dalej:
„Jedno jest pewne: pośród trudno-

ści, trapiących świat dzisiejszy, bynaj-

mniej nie okazaliśmy się bezradni, i dzi-

siaj, u progu czwartego roku kryzysu,

szanse nasze w dalszej walce z trudno-

ściami bynajmniej nie są gorsze, aniżeli

w jakimkolwiek innym kraju. Przeciwnie

z całą stanowczością można stwierdzić,

że w porównaniu z wielu krajami szan-

se te są dla nas nawet lepsze... >

A więc z powołania się na nie

| niecki instytut badania konjun-

któw wynikałoby, iż w Polsce pro

dukcja przemysłowa skurczyła się

bardziej, niż w jakimkolwiek in-

nym kraju.
Natomiast p. Prystor twierdzi,

że szanse nasze w walce z trudno

ściami „bynajmniej nie są gorsze,

aniżeli w jakimkolwiek innym kra

ju”,
{

==—————

zawsze

Longina ®^`

cAUSENĄ
wszędzie

————

DR.THON © LWOWIE.
Dr. Thon, podpisany jako „pre

zes Koła żydowskiego w Sejmie”,
a więc jakby w imieniu całego

sejmowego przedstawicielstwa ży-

dowskiego, wypowiada w „Hajn-
cie“ z d. 9 bm., w artykule „Re-
fleksje z powodu wypadków
lwowskich”. Złorzecząc młodzieży
polskiej i rzucając na nią oskarże-
nie o kradzież w  rozbijanych
magazynach, stara się on zapew-
nić czytelników, że społeczeń-
stwo polskie niesłusznie odnosi
się do swej młodzieży z takim
szacunkiem. Władze i ich zacho-
wanie się również nie zadawala-
ją autora: trzeba było odrazu

wsadzić znaczną część studentów

do więzienia.
„Wszak można było postąpić tak,

np. wsadzić na kilka-dni do- więzienia
300 osób, zanimby one ostygły — byłby
przecież spokój”.

We Lwowie, twierdzi autor,
głośno mówiono, że bronią żydów
ze względu na zagranicę.
Jednakowoż znajduje autor dla

rządu wyrazy szczerego  za-
chwytu:

„Trzeba powiedzieć, że rząd tej

dzikiej bachanalji nie chciał. Im wyższy

był stopień w hierachji urzędowej, tem

uczciwsza była chęć niedopuszczenia do
wstrętnych czynów”.

Stosunek endecji, jak zawsze,
był „wstrętny”.

Autor zadaje pytanie, jak ży-
dzi mają bronić się:

„Na to pytanie nie jestem zdolny
dać wyraźnej odpowiedzi: co mamy czy
nić, aby się bronić? Czy mamy odpowie-
dzieć temże? Pamiętamy przed rokiem:
ci, którzy byli, zostali słabo ukarani, ci,
co odpowiedzieli biciem, zostali wsa-
dzeni do kozy, zaledwie wyższe instan-
cje ich zwolniły, Czy mamy na tę dro-
64 wstąpić? Być może, jeżeli niema in-
nego wyjścia”,

Ta droga, droga dotychczaso-
wa, to Wacławski i Grotkowski...
Mamy więc zapowiedź, że żydzi,
„być może”, wejdą znowu na tę
drogę...

—

tha wypadków Iwowskich,
W poniedziałek został zwol-

niony z więzienia śledczego p. Jan

Matłachowski, prezes Młodzieży

Wszechpolskiej po  14-dniowym
pobycie w śledztwie.

Jest to ostatni z uwięzionych z

„transzy przywódców”, którego
wypuszczono.

AKTUALNY, NIEZALEŻNY
TYGODNIK ILUSTROWANY «ŻÓŁTA MUCHA»

NIEWYCZERPANE ŹRÓDŁO HUMORU I SATYRY POLITYCZNEJ
V-ty ROK WYDAWNICTWA

Dziś sanacja I drożyzna
oraz pusty trzos,

bezrobocie i golizna,
licytacyj stos,—

niewesoło, każdy przyzna,
kształtuje się los,—

więc za zmartwień eż siwizna
bieli każdy włos.

Gdy tak smutek widzę wkoło,
radę chcę wam dać;

życie trzeba brać wesoło
i.. trzeba się śmiać.

Nie pomoże, kiedy goło,
zeč albo łkać, —

l:cz fortuny zmienne koło
trza za szprychy brać..

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

niechaj szczery śmiech wybucha,
nigdy się nie smuć.

Jak to zrebić? „Żółła Mucha”
uczy dobrze kłuć.

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

Humor, dowcip tam 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?.

„Тве-Тзе“ tylko grosz kosztuje,
opłaci się dać,

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

radość życia otrzymuje; —
więc każdemu radź,

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

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

miesięcznie zł 1. ULGOWA — JUB'LEUSZOWA PRZEBPŁATA tylko do 20 stycz!

nia 1933 roku: — rocznie zł. 5,50, półrecznie zł. 3, — kwartalnie zł. 1,50, miesię,

cznie gr. 50. OKAZOWE NUMERY wysyła się na żądanie bezpiatnie. €ałorocz

ne komplety (z roku 1931 | 1932) po zł. 6 (sześć).
Nalezność przesyłać należy na P. K. O. Nr.

Adres redakcji i administrecji: — WARSZAWA,
kenta 3,400 „Życie”.

Wspólna 6 m. 16.

Niebezpieczeństwo „prusjanizmu”*
W Paryżu świeżo odbyły się

dwa sensacyjne odczyty: przema-
wiali Niemcy — w obronie trakta-
tu wersalskiego, przeciwko niebez
pieczeństwu „prusjanizmu”.

Jednym z prelegentów był zna
ny publicysta Emil Ludwig. Pod-
niósł on w jednym z odczytów, że
obalenie Trakt. Wersalskiego jest
ceną hegemonji Niemiec nad świa
tem. Po skruszeniu klauzul finan-
sowych, nastąpi skruszenie klau-
zul politycznych. Runie w ten spo
sób ostatnia tama, powstrzymująca
napór pangermanizmu.

Drugim prelegentem był wybi-
tny pacylista dr. Foerster, którego
odczyt odbył się przy wypełniońej
po brzegi sali. Niemcy — twier-
dził prof. Foerster — stały się
znów  niebezpieczeństwem — @а
Europy po części z winy Francji,
która zbytnio ufała w dobrą wolę
swego dawnego wroga. Francuzi
bowiem, którzy przybywają do nas
patrzą na nasze stosunki pod zu-
pełnie fałszywym kątem widzenia,
Patrzą mianowicie na nas oczyma
kraju,w którym rząd jest emanan-
cją narodu i nie rozumieją, że u nas
nad liczebną większością ludzi po
rządnych i uczciwych, rządzi mniej
szość awanturników. Samą trady:
cja prusjanizmu (le prussianisme)
jest anty - polska, anty - francuska
i anty - chrześcijańska. To jest
właśnie bismarksizm.

Czy oligarchja, mniejszość dy-
namiczna, która dyktuje u nas swo
ją wotę, dąży do wojny? — pyta
się siebie profi. Foersterr — Do
wojny bezpośrednio ona nie dąży
Pragnie jedynie rewizji granic
wschodnich, co oczywiście spowo
dowałoby wojnę. Podkreślmy wszę
lako — zaznaczą prof. Foerster z
naciskiem — że jeśli ona do woj-
ny bezpośrednio nie dąży, to przy
gotowuje ją z uporem i świadomie.
Oznaki tych przygotowań rzucają
się u nas (w Niemczech) wprost
w oczy: są to przygotowania we-
wnętrzne, polegające na gromadze
niu olbrzymiego potencjału wojen
nego i zewnętrzne, opierające się
na agitacji pacyfistycznej, która
ma osłabić odporność ewentual-
nych przeciwników i dezorganizo-
wać ich kadry.

Mówiąc o „korytarzu polskim”,
prof. Foerster wyjaśnia: dobrze się
stało, że stworzono „korytarz”. Po
nieważ państwo pruskie wybudo-
wane zostało na ciele Polski, by-
ło rzeczą nieuniknioną, że Polska
zmartwychwstała na ciele pru-
skiem. Cokolwiek zaś by sądzono
o Traktacie Wersalskim, nie ule-
ga wątpliwości, że dał on sprawie
dliwsze rozwiązanie zagadnienia,

& p. Wojtiech Dąbrowski.
Zmarł w Włarszawie po dłuż-

szych cierpieniach Wojciech Dą-
browski. Należał do starszego po-
kolenia dziennikarzy. Liczył lat
63. Urodzony na Podolu, jako syn
uczestnika powstania 1863 roku,
wychowywał się w Małopolsce,
gdzie skończył studja średnie i
wyższe na uniwersytecie lwow-
skim. Już w czasie studjów uni-
wersyteckich zaczął pracować w
dziennikarstwie. Kolejno praco-

wła w „Przeglądzie“, „Kurjerze

Lwowskim”, „Słowie Polskiem'" i
„Gazecie Wieczornej”, Podczas
wojny bawił w Kijowie, gdzie pra-

cował „Dzienniku Kijowskim”, Po

powrocie do kraju wszedł w skład
redakcji „Rzeczypospolitej”, póź-
niej „„Warszawianki”,

Śp. Wiojciech Dąbrowski pró-
bował również sił na polu literac-
kim. W ciągu 40 lat pracy dzien-

nikarskiej drukował w licznych
pismach nowelei poezje. Dużo

tłumaczył (m. in. A. E. Poego).

Ostatnio napisał dwie powieści:

„Pukanie w ścianę” i „Panienka z
Powiśla.

W pracy dziennikarskiej wybił
się w pierwsze szeregi świetnym
stylem publicysty, oryginalnem u-
jęciem, wielką erudykcją. Wśród

kolegów zostawia pamięć jaknaj-

lepszą. Wchodził ostatnio w

skład zarządu Syndykatu Dzien-
nikarzy Warszawskich.

Cześć Jego pamięci!

Lil Dugover

Niemieckie filmy dźwiękowe
w Polsce.

Rząd niemiecki wystąpił wobec

rządu polskiego z propozycją ze-

zwolenia na wyświetlanie w Pol-

sce niemieckich filmów dźwięko-

wych w miejscowościach, zamiesz

kałych przez Niemców, wzamian

za to polskie filmy dźwiękowe z

tekstami polskiemi dopuszczane

byłyby do wyświetlania w Niem-

czech.
Pierwszy mówiony film nie-

miecki ma być wyświetlany w

Bielsku.

Walne dla Pań Gospodyńl |
szęzotki do freterowanla i zamiata-
nia podłóg, zaprawy podłogowe, świe-
ce choinkowe, mydła do prania i to-

aletewe poleca „Skład farb,
FR. RYMASZEWSKI

Wilno, Mickiewicza 35
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niż Fryderyk Wielki. Zresztą gdy
by nawet zwrócono „korytarz”
Niemcom, jego mieszkańcy wygi-
nęliby z głodu, gdyż ekonomicznie
zależy on od tylnych terytorjów,
które w każdym razie pozostałyby
polskie. Toteż mapa Europy tak,
jak przedstawia się obecnie, jest
w zupełności zgodna z sprawiedli-
wością i w niczem nie przeszka-
dza Niemcom. Ale tego „prusja-
nizm' nie rozumie i w tem tkwi
niebezpieczeństwo. Dlatego Niem-
com odaje się cenną przysługę, gdy
się ich zmusza do respektowania
„status quo" i łamie ich opór. Zna-
jąc psychikę niemiecką, prof. Foer-
ster ostrzega, że tylko stanowisko
energiczne Francji i Anglji wobec
niemieckich ekstrawagancyj, może
zapewnić Europie trwały pokój.
Gdy niemieckie rozwydrzenie na-
potka na opór, Niemcy wrócą do
— rzeczywistości, : iZA

 

Kobieta z |

Monte Carlo
SZKICE I OBRAZKI,

OPTYMIZM.
Co jak co, ale stalem się krańcowym

optymistą. A Aa
Wszyscy chadzają z nosem ną kwiu-

tę, a ja jakoś się uśmiecham, bo jednak
jest wesoło w Wilnie.

ЧЕ I w ciężkich chwilach kryzysu u-
śmiać się można serdecznie.

; Kryzysowe.czasy wytwarzają dow-
cipy, które doczekają się dobrej doli.

Należało mi się trochę pieniędzy od
jednego wydawcy w. Warszawie,

Zbieram grosze i jadę.
Wchodzę do redakcji i wpadam w

ramiona dyrektora wydawnictwa.
— Złoty! Kochany! O radości, co

mnie spotyka, o serce ludzkie, które ra-
dości doznajesz. Przyjechał! Przyjechał z
Wilna,

No, myślę sobie, po takiem przyjęciu
forsa murowana.

Uśmiecham się jak goły w pokrzy:
wach i napomykam ostrożnie: | :
— (Cieszy się i serce moje, ale.
— Mów kochanie, mów, krwi: własnej

dla ciebie wytoczę, rękę uciąć każęj
— Niech Bóg zachowa, ja tylko te

pięćdziesiąt złotych, co od maja,
Człowiek ten zbladł nagle jak ścia-

na i zachwiał się na iotelu, Na łysinę je-

$o wystąpił kroplisty pot.
— Co. pan powiedział?
> Pięćdziesiąt złotych należy się od

maja Za

— Wody! — jęknął wydawca,

Podałem mu napój żądany.
Za chwilę wybełkotał;
— Drogi panie.. jak można... jak

można tak ranić człowieka.
— Ja mie ranię, ale idą święta, coś

by się przydało. jakiś "grosz gotowy...

Wydawca miał łzy w oczach.
— Gotowy grosz? Gdzie pan taki

znajdzie w stelicy. Ale ja pana rozu-

miem. Święta, Wigilja, rodzina... Wie pan
co, pieniędzy to panu nię dam, ale zato
dostanie pan kupon zniżkowy do kina i
flakon reklamowy pomady przeciwko
piegom...

Zaśmiałem się dziko. Zaśmiał się i
wydawca.  Śmialiśmy się radośnie przez
pół godziny.

Człowiek ten dobremu swemu kawa-
łowi zawdzięcza życie, bo gdyby nie mo-
ją skłonność do śmiechu, jużby nie żył.

Ale trzeba się jakoś pocieszać — to
trudno.

Spotykam kolegę i przyjaciela.
— Masz papierosa?

— №е!
— To źle!

— Dlaczego? Mogłoby być gorzej.
— Jakto? Gdybym go miał — mu-

siałbym ciebie nim poczęstować.
— Psiakrew! Kryzys!
— No to co z tego?
—No to jest źlel `
—M6j kochany, nie ulegaj psycho:

zie. Wszyscy mówią, że jest -źle, ale ci
wszyscy, którzy: coś mają. Co naprzykład

może ciebie spotkać?
— No zabiorą mi ostatnie ubranie!

— Mogłoby być gorzej.

— Jakto?

— Nogdyby zabrano ito, które no-
sisz,

   

— To niemożliwe!
— Dlączego? — ludzie chadzają góli.
— Ale nie u nas.
— Wlašnie, že u nas. Ale i wtedy

nie byłoby jeszcze źle.

— Człowieku co ty gadasz!
— No tak, mogą z ciebie zedrzeć

skórę,
-— To robili chińczycy w czerezwy-

czajce.
— To robią i u nas sekwestratorzy.

Ale zostałby ci jeszcze szkielet i układ

mięśniowy,

Człowiek ten miał rację. Nigdy nie
trzeba tracić głowy i zachować pogodę
umysłu, a życie już o nas pomyśli i nie
da nam zginąć.

Patrzcie jak ładnie płonie choinka

na wystawie sklepu, w którym sprzeda-
ją narzędzia chirurgiczne. Patrzcie jak |
diglarne płomyki świec załamują się pię-
knie w jasnym ostrzu noży do cięcia
skóry, skalpelów i piłek srebrnych do
piłowania kości.

Jak pięknie pod choinką wygląda
garnitur sztucznych zębów i żołądek al-
koholika w spirytusie.

Pięknym jest świat.
Tylko trzeba go brać na wesoło,
Górą optymizm. i

M. Junosza, |

 



W dniu wczorajszym w (lrzę-
dzie Ziemskim otrzymało wymó-
wienle 10 urzędników przeważnie
kontraktowych.

Podług kursujących wśród

Do dzisiejszego numeru za-

łączyliśmy dla prenumerato-

rów miejscowych odezwę „T-wa

Przyjaciół Ogrodu Zoelogicz-

nego w Wilnie* prosząc © po-

parcie tel użytecznej placówki.

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZiś
POGODĘ?

Dość pogodnie lub pogodnie.

Rano miejscami mgła lub opary.

Nocą lekkie przymrozki. Dniem
znaczny wzrost temperatury. Sła-

be wiatry z kierunków południo-
wych.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Posiedzenie Kapituły Wi-

leńskiej. W bieżącym miesiącu

odbyło się zwyczajne posiedzenie

Kapituły wileńskiej. Na posiedze-

niu tem, po omówieniu poleco-

nych przez J.E. ks. Arcybiskupa-
Metropolitę szeregu spraw, bar-

dzo szeroko omawiano sprawę

remontu - Bazyliki i obecnego
stanu robót.
— Ferje Sądu Arcybisku-

piego i Metropolitalnego rozpo-
czynają się we czwartek, dnia

22 bież. mies. i będą trwać do

15 stycznia 1933 r.

SPRAWY MIEJSKIE.
Ostatnie w tym roku

posiedzenie Rady mie[skiej.
Magistrat zdecydował ostatnio

zwołać jeszcze przed Nowyw ro-

kiem plenarne posiedzenie Rady

Miejskiej. Posiedzenie to odbę-

dzie się we czwartek 29 bm.

Porządek dzienny znajduje się

w opracowaniu.
— Sprawa Arbenu. W związ

ku z dąženiami Arbonu do zmia-
ny istniejącej umowy, sprawa ta

znalazła się wczoraj na posiedze-

niu kolegjum Magistratu, które

postanowiło potraktować ją jako

bardzo pilną, a to ze względu
na to, że z dniem 2 stycznia u-
pływa termin wypłacenia przez

Dyrekcję Arbonu na rzecz mia-
sta 1 ł h.ao PORE SĄDY.
— Echa zajść listopadowych

w 1981 r. Wczoraj w Sądzie Ape-

lacyjnym miał miejsce ostatni
proces listopadowy. Sądzeni byli
dwaj studenci żydzi U$B., Solc
i Feldman. W pierwszej instancji

skazani byli oni po 2 tygodnie

aresztu. Przeciwko wyrokowi ska-

zani apelowoli i prokurator. Sąd

Apelacyjny zatwierdził wyrok Iej

instancji i na mocy amnestji wi-

nę darował.

SPRAWY PODATKOWE.
I-szy Urząd Skarbowy

zaskarżony do policji. W zwią:
zku z często zdarzającemi dziwo-
lągami podatkowemi wymierza-

nemi przez |-szy Urząd Skarbo-

wy platnikom, szereg kupców
zwrócił się ze skargami do władz
skarbowych i władz policyjnych.
Policja badała onegdaj kupca
Kajfesa, któremu usiłowano bez:
prawnie zabrać towar za jzkieś

podatki. W policji sporządzono
dokładny  protokuł,  zarządano
różne wyciągi i akta, które skie-
rowano do odnośnych władz.

POCZTA i TELEGRAF,
— Godziny urzędowania u=

rzędów i jagency|j pocztowych

w czasie świąt. W dniu 24 gru-
dnia b. r. urzędy i agencje po-
cztowo-telegraficzne będą czynne
do 17-tej godz. W dniu 25 gru-
dnia br. służba pocztowa dla pu-
bliczności oraz służba doręczeń
przesyłek pocztowych ustaje w
zupełności. Wyjątek stanowią pa-
czki żywnościowe i przesyłki po-

 

Dwie królowe
otrute?

W dzienniku Palermeńskim
„L'Ora“ z dn. 16,XI b. r. przeczy-
tałem wzmiankę telegraficzną z
Wilna, opiewającą, iż w podzie-
miach tamtejszej Katedry odnale-
ziono zwłoki królowych Elżbiety
Rakuszanki i Barbary Radziwił-
łówny, które kolejno były małżon-
kami króla Zygmunta Augusta.
Przeczytałem tam również, iż
paznokcie i włosy doskonale je-
szcze zachowane, poddane będą
badaniu czy nie znajdzie się w
nich śładów arszeniku, by osądzić
czy owe królowe były rzeczywiście
jako wielu przypuszczało — otru-
te przez królewską świekrę.

Powyższa wiadomość nie mo-
że pozostawić obojętnym tego,
który zna ową legendę o otrutych
królowych, legendę która chętnie
w postaci królowej matki doszu-
kuje się domniemanej okrutnej

- trucicielki. A ponieważ jestem nie
tylko skromnym adwokatem lecz
również i skromnym  szperaczem
historji polskiej, pozwalam sobie
zwrócić pokrótce uwagę na pew-
ne trudności nastręczające się
przy owych badaniach szumnie
zapowiedzianych przez dziennika-
rzy. Chcąc być bardziej zwięzłym,
streszczę ową wzmiankę w dwa
argumenty przedstawiające jakby
punkt początkowy i końcowy, za- 

KRONIKA.
Redukcje w Urzędzie Ziemskim.

sfer pracowniczych pogłosek z
dniem 1 stycznia ma ulec re-
dukcji dalszych kilkanaście osób.

Redukcje podyktowane zostały
względami oszczędnościowemi.

 

śpieszne listowe oraz zawiado-
mienia na inne pośpiasżne prze-
syłki pocztowe, które będą w
tym dniu deręczane.
W dniu 26 grudnia b. r. urzę-

dy poacztowe będą czynne tylko
w zakresie wydawania przesyłek
pośpiesznych oraz gazet adresa-
tom zgłaszającym się po ich od-
biór. Doręczane będą w tym dniu
paczki żywnościowe i pośpieszne
przesyłki listowe oraz zawiado-
mienia na inne pośpieszne prze-
syłki pocztowe.

Godziny urzędowe w telegra-
fie i telefonie pozostają bez zmia-
ny (iak w niedziele i świeta)
SPRAWY UNIWERSYTECKIE
— Z Wydziału Humanistycz-

neSo Uniwersytetu Stefana Ba-
torego. W czwartek 22 b. m. o
godz. 13 w Puli Kolumnewej od-
będzie się promocja p. Pawła
Mateusza Puciaty na stopień do-
ktora filozofji.

SPRAWY AKADEMICKIE
— Akademickie Koło Ko-

wnian zawiadamia, że dn. 22
grudnia w lokalu przy ul. Zam-
kowej 3—3 odbędzie się trady-
cyjna Wilja Koła.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Koledzy Podoficerowie

Rezerwy! Uwaga! Zbliżają się
Swięta Bożego Narodzenia, Więc
wszyscy Ci z Kolegów, którzy są
zatrudnieni na posadach i meją
byt zapewniony bez troski o ju-
tro, niech pomyślą o swych ko-
iegach bezrobotnych, i niech po-
śpieszą im z pomocą. Niech
każdy wypełni swój obowiązek
koleżeński. Nie dajcie by Wasi
koledzy w tak tradycyjne święta
odczuwali niedostatek. Niech
każdy z Was co kto może ofia-
ruje. Odzież, artykuły spożyw-
cze i ofiary pieniężne. Wszystko
to uprasza się o znoszenie do
lokalu Zw. Pod. Rez przy ul. Do-
minikańskiej 13 w godz. od 18
do 20 codziennie do dnia 22
grudnia rb włącznie.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
— Przed umową zbiorową

w piekarstwie. Konferencja wła-
ścicieli zakładów piekarskich z
przedstawicielami pracowników
piekarskich odbędzie się w dniu
22 b. m. (czwartek) w lokalu
instytutu Pracy przy ul. Ostro-
bramskiej. Tematem obrad będzie
sprawa podpisania nowej umowy
zbiorowej.

SPRAWY LITEWSKIE.
— Wycieczka studentów II-

twinów do Kowna. W najbliż-
szy piątek na podstawie uzyska-
nych przepustek udaje się z Wii-
na do Kowna wycieczka studen-
tów Litwinów złożona z 10 osób
która zabawi w Litwie przez okres
świąt Bożego Narodzenia.

NADESŁANE.
— Kino teatrów miejskich.

Jak się dowiadujemy Kino Miej-
skie zostanie już wkrótce uru-
chomione przez Zespół Mrtystów
Teatrów Miejskich pod nazwą
Kino „Rewja”. Prace przygoto-
wawcze do otwarcia kina są w
pełnym biegu. Loksl odpowied-
nio odremontowany, armatura
świetlna i dźwiękowa nowe za-
instalowane. Całe kierownictwo
tego przedsiębiorstwa spoczywa
w rękach znanego fachowca tej
dziedziny p. Smoczyńskiego, co
daje pełną gwarancję, że zado-
wolni szerokie masy zwiedzają-
czch, a najważniejsze, że ceny
będą zastosowane do obecnego
kryzysu.

warte w powyższej wiadomości:
1) Ponieważ w jednem z pod-

ziemi Katedry wileńskiej odnale-
ziono zwłoki w stanie zmumiliko-
wanym, znaczy to iż obie królowe
były otrute arszenikiem, który jest
substancją powstrzymującą roz-
kład.

: 2) Jeśli we włosach i paznok-
ciach odnajdzie się jakiśkolwiek
ślad arszeniku, będzie to wówczas
prawdą, iż Elżbieta i Barbara były
otrute przez... świekrę.

Oprócz wszelkich zastrzeżeń
co do analizy mającej się odbyć
po 400 latach, wystarczy kilku u-
wag by podać w wątpliwość twier
dzenie zawarte w pierwszym pun-
kcie. Zmumifikowanie zwłok mo-
że być wytworzone sztucznie, (jak
np. słynne mumje odkryte w E-
gipcie w grobowcach faraonów).
lub może być procesem natura|l-
nym, przytem warunkiem zasadni-
czym, niezbędnym jest zanik wil-
goci, wyrażany przez wygląd za
suszony mumii, których waga wy-
nosi zaledwie około 5-ciu, 6-ciu
klg. Mumifikacja naturalna może
być z kolei wywołana przez dwie
przyczyny wręcz odrębne: albo
zwłoki były wystawione na dzia-
łanie wysokiej temperatury (jak
mumje pustyń afrykańskich) lub
też znajdowały się one w grotach,
podziemiach i podlegały działaniu
powietrza o niskiej temperaturze
(np. mumje, których setki można
oglądać w słynnych katakumbach

DBLENNIR_MIERSNAI

Wywóz towarów z okręgu Wileńskiej
Izby Przemysłowo-Handiowej.

w listopadzie r. b.
Z Wileńszczyzny w ub. m.

wywieziono 3000 klg. grzybów su-
szonych do Francji, Niemiec,
Szwajcarji i Stanów Zjednoczo-
nych A. P. oraz 15000 klg. grzy-
bów (kurki) do Francji i Niemiec
i 5000 klg. grzybów konserwo-
wanych. borowików i kurek do
Szwajcarji. Ceny grzybów nie-
znacznie zwyżkowały, wskutek
zmniejszonej podaży. Zapotrze=
bowania na grzyby wpływają w
dalszym ciągu.

Tak samo dużym popytem jako
artykuł eksportowy cieszyły się
jaja. Ostatnio jednak wbrew ocze-
kiwaniom polepszeniu konjunktu-
ry w związku ze spadkiem pro-
dukcji jaj, sytuacja eksportowa w
handlu jajczarskim uległa dalsze-
mu pogorszeniu. Podwyższenie z
dniem 15 listopada barjer celnych
na rynku angielskim w niemałym
stopniu ograniczyło wywóz jaj z
tutejszego okręgu. Ponadto istnie-
jące na rynkach zbytu w chło-
dniach poważniejsze ilości jaj, od-
działywują bardzo silnie na zapo-
trzebowania, które nie wykazuje
większego ożywienia.

Z powodu powyższych oko-

liczności większość składów jaj-
czarskich na terenie Izby wileń
skiej przerwała swoją działalność
eksportową.

Eksport jaj w listopadzie ro-
ku bieżącego w okręgu Izby wi-
leńskiej zmniejszył się w porów-
naniu z październikiem roku bie-
żącego 0 całe 50 procent, osią-
gając zaledwie 10 wagonów,
które skierowano do Anglji, Nie-
miec, Hiszranji i Austrii.

Ceny eksportowe jaj w po-
równaniu z październikiem nie-
znacznie zwyżkowały, co, wobec
dość mocnych cen w kraju, dało
efekt bardzo słaby.

Nadmienić jeszcze należy o
drugim atutowym artykule eks-
portowym Wilna — o rękawicz-
kach. Wobec tego, że rękawicz-
nicy pracowali głównie na rynku
krajowym, eksport był stosunko-
wo niewielki. Wjywieziono w cią-

gu listopada z Wilna 400 klg. rę-

kawiczek, ogólnej wartości prze-

szło 31.000. złotych. Transporty
zostały skierowane głównie do
Niemiec, Meksyku, Szwajcarji,

Anglii, Rumunji, Palestyny i Ho-

landji.

Teatr i muzyka.
— Teatr Wielki Pohulanka. W śro-

dę, czwartek i piątek „Sprawa Drey-
fussa".
W dniu 24. XII teatr nieczynny. —

Repertuar świąteczny będzie podany
wkrótce,
— Jedenasta rocznica śmierci zna-

komitej komedjo-pisarki G. Zapolskiej
uczczona zostanie przez Stały Teatr
Objazdowy Teatrów Miejskich Z.A.S.P.
w Wilnie, wystawieniem świetnej tragi-
farsy Zapolskiej „Panna Maliczewska”,
którą prowincja będzie mogła podziwiać
już od dn. 2 stycznia 1933 r.
— Dzisiejsza premjera. Teatr Mu-

zyczny „Lutnia”, Dziś po raz pierwszy
pełna humoru operetka „Lady Chic“
Waltera Kollo z primadonną Janiną
Kulczycką, która wstępnym bojem pod-
biła Wilno — na czele.
— wło-yo* Sylwestrowe, Teatr mu-

zyczny „Lutnia” pzygotowuje na Syl-

westra niebywałą atrakcję. Będzie nią

wspaniała rewja w wykonaniu całego

bez wyjątku zespołu artystów teatru
muzycznego „Lutnia”, pełnej orkiestry,
baletu i t. d.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 21 grudnia 1932 r.
11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.

Czas. 12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom.
meteor. 14,45: Ludowe tańce polskie i pio
senki (płyty). 15.15: Giełda rolnicza.
15.25; Chwilka strzelecka. 15.35: Audycja
dla dzieci. 16.00: Koncert symfoniczny
(płyty). 16,40: „Co nas boli?" — prze-
chadzki Mika po mieście, 17.00: Odczyt
dla nauczycieli muzyki. 17.15: Komuni-
katy. 17,20: „Skrzynka pocztowa nr.
221'. 17.40: „Zagadnienie skrócenia cza-
su prący na terenie międzynarodowym”
—odczyt. 18.00: Muzyka tan. Wiad. bież.
18.40: Codz. odcinek powieść. 18:50: Ro-
zmaitości. 19.15: „Co się dzieje w Wil-
nie?" — pogad. 19.30: „Domyślne ser-
ce księżniczki Czartoryskiej” 19.45:
Pras. dzien. radj. 20.00: „Tenor, sława i
kres" (Enrico Caruso). 20.30: Recital
skrzypcowy. 21.00: Wiad. sportowe. Dod.
do pras. dr. radj. 21.10: Koncert kame-
ralny. 22.00: „Na widnokręgu”. 22.15:
„Akuku — mówiony dwutygodnik humo
rystyczny. 22.45: Organizacja Szybownict
wa na terenie woj. Nowogródzk. i Wi-
leńskiego — pogad. 22.55: Komunikaty
23.00: Muz. tan.

Czwartek, dnia 22 grudnia.
11.40: Przegląd prasy. Kom meteor.

Czas. 12.10: Koncert popularny. 13.20:
Kom. meteor. 14,45: Słynni śpiewacy na
płytach. 15.15: Giełda rolnicza, 15.25:
Kom. Tow. „Sokėl“. 15.35: „Przegląd
czasopism kobiecych". 15.50: Koncert
dla młodzieży (płyty). 16.25: Francuski.
16.40: „Wynalazki a dobrobyt”. 17.00:
Nowe płyty. 17.40: „O Marji Konopnic-
kiej” — pogad. 18.00: Muzyka lekka.
18.40: Odc. pow. 18.55: Kom. litewski.
19.00: Ordonówna i Krukowski (płyty).
19.20: Pogad. Wil. Tow. Przeciwgruźli-
czego. 19.30: Recytacje nowych utwo-
rów Czesława Miłosza. 20.00: Koncert.
21.30: Słuchowisko. 22.15: Muzyka ta-
neczna. 22.55: Kom. meteor. 23.00:
Muzyka tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Zmiana w programie.

Skrzynka pocztowa, zapowiedziana
na czwartek, została przeniesiona na
dzień dzisiejszy, wobec czego odpo-

 

Kapucynów w Palermo, lub w
podziemiach kościoła św. Michała?
w Padwie. W pierwszym wypad-
ku, gorąco afrykańskie wysuszało
powoli zwłoki. Wi drugim zaś, po-
wolna mumifikacja wytworzona
była przez niską temperaturę, któ
ra powstrzymywała rozkład dzięki
niezliczonej ilości krypto-
$gammów, wchłaniających w siebie
wilgoć zawartą w zwłokach, jak
również przez mirjady  drobnou-
strojów przyczyniających się do
wysuszenia lub zaniku wewnę-
trznych części zwłok. Wprawdzie
dawniej utrzymywano, iż w wy-
padkach zatrucia spirytusem, ar-
szenikiem i t. p. rozkład był u-
trudniony i uważano, iż arszenik
sprzyja procesowi mumifikacji,
wiemy jednakże iż organizm ludz-
ki nie jest wstanie pochłonąć ol-
brzymiej ilości arszeniku, koniecz-
nej do powstrzymania rozkładu,
śdyż gdyby było inaczej, wówczas
wszystkie zwłoki osób otrutych
arszenikiem, musiałyby być zaw-
sze doskonale zachowane — prze-
ciwnie zaś, w praktyce, własności
antyseptyczne arszeniku nie za-
wsze dają się zauważyć, a nawet,
według zdania Kanigera, Kebera,
Kolpa i Gaulke'go, ułatwiają one
często rozkład. Słuszniejszem prze
to będzie założenie, iż zachowanie
zwłok znalezionych w Wilnie spo-
wodowane było procesem natural
nym, analogicznym do tego, który
miał miejsce w katakumbach Ka-

WYPADKI.
Pożar 3utobusu,  Liczni

przechodnie, znajdujący się one-

gdaj na ul. Wielkiej Pohulance,

koło ul. Teatralnej, byli świadka-
mi następującego wypadku:

Od ul. Zawalnej w stronę ul.

Piłsudskiego w szybkim pędzie

jechał autobus Arbonu. W pew-

nym momencie z pod pokrywy
motoru poczęły wydobywać się
kłęby czarnego dymu. W parę
minut później buchnął ogień.

Wśród pasażerów powstała
panika. Jeden po drugim poczęli
cisnąć się do drzwi i wyskakiwać
ż pędzącego samochodu.

Szofer zatrzymał wóz i zawe-
zwał straż ogniową, która ogień
ugasiła. Spaliła się tylko insta-
lacja w motorze. Pomimo to wóz
został unieruchomiony.

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego".
Ku uczczeniu pamięci nieodżałowa-

nego ś. p. Wiktora  Godlewskiego

składa Marja Tupalska na Ochronę św.
Wincentego 4 Paulo (dla dzieci — Su-

bocz 20) złotych 10-— i na Herbaciarnię
dla inteligencji zł. 10.—.

Zarząd i pracownicy Wileńskiego

Banku Ziemskiego składają, stosownie

do dyspozycji Rodziny ś. p. Wiktora
Godlewskiego: zł. 134-— na IX Konle-
rencję Św. Wincentego & Paulo i zł.

134— na Herbarciarnię dla Inteligencji
przy N. O. K., jako pozostałość sumy
zebranej na kupno wieńca.

Zamiast kwiatów na grób ukocha-

nego męża i ojca ś. p. Kazimierza

Druetta — żona i dzieci złożyły zł.
100— dlażajbiedsezejck ZA Ostro-

bramskiej do uznania IV i X Koni. Tow.
Pań Miłosierdzia Św. Wincentego 4
Paulo.

wiedž na swoje listy usłyszą radjosłu-

chacze w środę o godz. 17.20.

Domyślne serce ks. Wirtemberskiej.

Q godz. 19,30 będą mogli radjosłu-

chacze wziąć udział w dyskusji literac-

kiej zapoczątkowanej niedawno przez

radjo. Znane literatki pp. Marja Kunce-
wiczowa i Wanda Melcer Sztekkerowa

spotkają się przed mikrofonem, aby po-

dzielić się zapatrywaniami na tema

źródeł naszego romansu psychologiczne-

go. Dyskusja zacznie się od omówienia

pierwszego romansu polskiego, mianowi-

cie „Malwiny” ks. Wirtemberskiej.

Płyty Carusa.

О godz. 20-ej rozgłośnia wileńska
nadaje na całą Polskę nastrojowe slu-
chowisko pt. „Tenor, sława i kres”,
opracowane przez Witolda Hulewicza
na kanwie cyklu poezji M. Pawlikow-
skiej „Płyty Carusa'. Słuchowisko ilu-
strowane będzie szeregiem płyt gramo-
fonowych, odtwarzających głos wielkie-
go tenora włoskiego. Wykonawcy —
Celina Niedzwiecka, art. drm. W. Hu-
lewicz i T. Byrski.

pucynów w Palermo. Zresztą po-

wtarzam, o ile chodzi o arszenik,
niema żadnej pewności, gdyż w
praktyce znajdowano zmumifiko-
wane zwłoki osób, których śmierć
nie była spowodowaną arszeni-
kiem lub inną trucizną — nato-
miast zachodziły wypadki, iż ciała
osobników otrutych arszenikiem
ulegały rozkładowi.

, Drugi punkt, w którym streści-
łem fantastyczne wnioski prasy,

przedstawia jeszcze inne trudności.

W teorji wszyscy uczeni pouczają
nas, iż możliwem jest znaleźć śla-

dy arszeniku nawet wówczas gdy

od chwili zgonu dzieli nas długi
okres czasu, gdyż arszenik umiej-

scowia się nawet w kościach skó-

rze, paznokciach i włosach, prze-

dewszystkiem zaś w tych ostatnich
możliwem jest stwierdzenie obec-
ności arszeniku, nawet wówczas

gdyby inne organy nie wykazywa-
ły żadnych jego śladów (Bloemen-
dal, Heffler, Meillere). Ale trze-

babyjeszcze stwierdzić czy ten

„długi okres czasu”, o którym mó-
wi teorja może być zastosowanym

do 400 lat rzeczywistości? Jed-
nakże, po cudach dokonanych
przez uczonych w Tuktorze, w gro
bowcu Tutankhamona, nie powin-

ny nas zadziwić inne cuda gdy

chodzi o zwłoki „młodsze” od fa-
raonowych.

Bardzo nowożytne systemy
analizy, które udoskonaliły kla-

syczny aparat Marth'a pozwalają

POM

RYBYE
żywe

Narpie, Szczopaki i inne
SANDACZE

żywo mrożone

INDYKI TUCZONE
poleca

D-H St. BANEL i S-ka
ul. Mick'ewicza ?3, tel. 8-49

CENY RYNKOWE.

iii
Sarawa napadų na Antokolu.

We wczorajszym numerze na-
szego pisma donosiliśmy już o
aresztowaniu sprawców nieuda-
nego napadu na mieszkanie wła-
ściciela sklepu kolonjalnego przy
ulicy Antokolskiej nr, 35.
W dniu wczorajszym zbadano

wszystkich aresztowanych, któ-
rych odesłano do więzienia na

3
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LABOR zNOWEGO

Łukiszkach.
Jak się dowiadujemy, ze źró-

deł miarodajnych, sprawcy napa-
du nie zostaną postawieni °
sądem doraznym ze względu na
ich dotychczasową niekaralnośći*
na szereg innych okoliczności ła-
godzących. Staną oni przed zwy-
kłym Sądem Okręgowym.

Echa aresztowania pomysłowej złodziejki
W, swoim czasie donosiliśmy

już, iż policja wileńska areszto-
wała niebezpieczną  złodziejkę
Marję Gajewską, prowadzącą po-
dwójny tryb życia. W! Warszawie,
gdzie posiadała ona własną ka-
mienicę, Marja Gajewska obraca-
ła się w najlepszych kołach towa-
rzyskich, natomiast od czasu do
czasu wyjeżdżała ona na „gościn-
ne występy” na prowincję, gdzie
obejmowała posady pokojowej,

lub kucharki. Oryginalna ta zło-
dziejka zdemaskowana została w
Wilnie po dokonaniu kradzieży w
mieszkaniu Kopelmana. Obecnie
do policji wileńskiej nadeszła wia-
domość z Radomia, iż ta sama
Gajewska okradła tam w swoim
czasie pewnego notarjusza na su-
mę 10.000 zł. Gajewska przesła-
na zostanie wobec tego w tych
dniach do dyspozycji policji ra-
domskiej.

Napadu żydów na policję
w Michaliszkach.

Głośną sprawą w  Michalisz-
kach, gdzie kilku żydów  potur-
bowała przodownika policji i zra-
bowało mu rewolwer zajęły się
władze śledczo-sądowe.  Zatrzy-
manych żydów osadzone w wię-

zieniu na Łukiszkach. Onegdaj
u władz sądowych interwenjował
mec. Czernihew, który czynił sta-
rania o zwolnienie zatrzymanych
za kaucją. Starania te narazie
nie odniosły skutku.
a

Ograniczenie procesów.
Ministerstwo Sprawiedliwości

wydało wyjaśnienie, które wpły-

nąć ma na ograniczenie liczby pro
cesów z prywatnego oskarżenia,

jak np. spraw o obrazę, które

przeciążają sądy niższych instan-

cyj. W myśl tego wyjaśnienia za-

liczka na poczet kosztów sądo-

wych wpłacana ma być przy skar-

gach zbiorowych przez każdą o-
sobę skarżącą.

Ruch wydawniczy.
„Granice Świata* K, Wierzyń-

skiego. Dla wielbicieli K, Wie-

rzyńskiego i jego. djonizyjskiego

upojenia życiem, jego debjut pro-

zatorski („Granice Świata”, na-

kład Gebethnera i Wblifa) będzie

ciekawą _ niespodzianką. Jest

to bowiem nietylko debjut, jakie-

go dawno nie było, ale i niewątpli

wie punkt zwrotny w twórczości

znakomitego poety.
Doloryczny ton, ramiętne do-

cieranie do dna życia — w tych
opowiadaniach o przeżyciach wo-
jennych, o odwiecznej sprawie
między kobietą a mężczyzną —
jakże odbija od tętniących rado-
ścią życia wierszy „Wiosny i Wi-
na', ązy „Lauru Olimpijskiego”.

E. Rewerowski. „Królowa Ja-
dwiga”, Księgarnia „Kroniki Ro-
dzinnej” otrzymała na skład g'ów-
ny interesującą broszurę p. Emila
Rewerowskiego pt. „Królowa Ja-
dwiga — Polska Joanna D'Arc".
Autor tej ciekawej pracy omawia
w niej doniosłą sprawę beatyfi-
kacji, a następnie kanonizacji Kró
lowej Jadwigi. Kwestję tę jeszcze

przed wojną poruszył śp. ks. bp.

Bandurski i był jej gorącym rzecz-

nikiem. Wielka wojna i wypadki
z nią związane, wstrzymały pod-
jętą akcję, którą dziś z zapałem
podnosi p. Rewerowski.

nie tylko na odnalezienie nawet

minimalnej dawki arszeniku, lecz

gwarantują również absolutną

pewność pozytywnego wyniku.

Nie zapominajmy jednakże, iż, jak

twierdzi kilku znakomitych uczo-
nych (Gautier, Pagel, Hóldmoser,
Bertrand, Billeter, Marfurt, Ogier,

Kohn, Abrest) arszenik się znaj-

duje we wszystkich organizmach i

wszystkie organy zawierają drobną

ilość tej trucizny. W organizmie

człowieka (płucach, wątrobie, skó

rze, kościach, paznogciach, wło-

sach i krwi) zawartość normalna,

w zależności od wypadków, odpo-

wiada mniejwięcej 0,004 g., 0,00875

1 0,0131%. 7

Otóż, stawiając hypotezę, że

ekspertom uda się odnaleźć nawet

małą ilość arszeniku, jakież mogą

być wnioski? Zapewne, criterium

chemiczne nawet gdy jest pozy-

tywne, nie może mieć, samo przez

się, wartości «absolutnej i musi

być uzupełnione przez innę czyn-

niki. Nie wystarczy znaleźć ślady

arszeniku, ale trzeba stwierdzić

czy śmierć była spowodowana

przez tę truciznę? (Nie chcę sta-

wiać hypotezy czy arszenik był

wprowadzony do ciała jako środek

dezyniekcyjny, lub też dia wywo-

łania wrażenia otrucia i obarcze-

nia kogoś podejrzeniem).

Trzeba byłoby przedewszyst-

kiem odpowiedzieć na to pytanie:

„Kto otruł obie królowe”?

Oto jest wielka przeszkoda,

63517

'veneni suspicione'* lecz nie wska:

Kto wygrał
na loterii.

W czwartym dniu ciągnienia
Ii klasy loterji państwowej padły
następujące wygrane:

15.000 zł.: 1721,
10.000 zł.: 62690 104707.
5.000 zł.: 2165 114906. .
2.000 zł. 46667 91974 74316

83233 93694 122388.
1.000 zł.: 74710 86339.
500 zł: 19880 28200 31331

43003 53518 92319 103913 126997.
400 zł.: 11344 25203 35909

117773 123502 135597
138989, '

250 z1.: 5788 8509 13239 18212
45518 106831 110005
123054 129592,

Po 200 zł.: 6758 8389

20135 20781 23255 31148
32099 38667 34328 40541
45442 plus premja, 46200
50680 54624 58092 58339
68373 68702 70785 73269
75547 19052 90096 92634 94917
101932 105110 105778 plus premia,

16561
31991
42555

106413 107678 117449 117193
112147 120134 125758 135296
135486 140545 144446 146398
147811.

Stawki z premjami, których
wysokość uslalona będzie w ostat-
nim dniu ciągnienia II klasy, pa-
dły na numery:

501 2696 3038 4334 7642 18085
22307 22999 24697 31569 32328
37698 39689 44637 45443
48029 52172 61893 62082 63580
70157 71468 77112 81262 84202
86972 99176 112213 124744 126951
128347 132639 136503 140165
141083 141595 143159 143684
145725.
WARSZAWA (Pat). Ciągnie-

nie loterji w piątym dniu: 150 ty-
sięcy — 109.707, 50 tysięcy —
98.837, 10 tysięcy — 9.432.

Г

której nie może przezwyciężyć a-

110261 |

    

naliza chemiczna o ile nie będzie |
wspomożona przez krytykę histo-
ryczną będącą
miarodajnym.

Lecz i krytyka historyczna nie.
zawsze jest wszechwiedzącą. Nie
może oskarżać królewską świekrę
która zresztą według podania otru |
ła tylko Barbarę Radziwiłłównę,
bez zastanowienia się nad bra-

rycznych. Żaden z dawniejszyc
znakomitych krytyków polskich
nie cisnął oskarżeniem w królowę
matkę!

nie iż Barbara umarła „non fine

zała nikogo. s
Wreszcie w otoczeniu króla, |

Barbara «miała dużo wrogów:K.
Leszczyński,. Piotr Kmita i Piotr
Baratyński Буй: najzaciętszymi.|
Zwłaszcza zaś Piotr"Baratyński
który — bezskutecznie — dora-
dzał Zygmuntowi porzucenie Bar:
bary, stawiając mu jako przykład|
Tytusa * poświęcającego Berenikę
dla uspokojenia lidu rzymskiego.
A więc...? jeden milligram, 1

gram, sto gram arszeniku...? Zgo
da! Lecz wielkie pytanie, pozosta
je zawsze. tajemnicą: Kto otruł o
bie królowe? zi sA

G. M. Puglisz
adwokat.—

° Ра!егто.

Stanisław Orzechowski ь
(Rerum Polonie (I) powiada jedy+ |

jedynym sędzią |
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Z KRAJU.
Przed utworzeniem Izby rolniczej w Nowogródku.

NOWOGRÓDEK. (Pat). W so-
botę ubiegłą, pod przewodnic-
twem prezesa inż. Czesława Dę-
bickiego odbyło się posiedzenie
Rady Wojewódzkiej T-wa Organi-
zacyj i Kółek Rolniczych, w któ-
rem wziął również udział p. Ma-
culewicz, dyrektor Wileńskiego
Odziału Państwowego Banku Rol
nego, a zarazem komisarz' rządo-
wy dla spraw finansowo-rolnych.
Poza załatwieniem szeregu spraw
mniejszej wagi, Rada, po wyczer-
pującej dyskusji, zajęła stanowi-
sko pozytywne co do utworzenia
Izby Rolniczej w Nowogródku,
wychodząc z założenia, że powo-
łanej Izbie powinny być przeka-

zane nietylko prace T-wa, lecz że
do dyspozycji Izby oddać należy
cały element społeczny, który w
ramach T-wa pracował nad pod-
niesieniem rolnictwa. Rada bę-
dzie dążyła również do pogłębie-
nia współpracy T-wa z biurami
finansowo-rolnemi w terenie, u-
dzielając tym biurom jak najdalej
idącego poparcia w formie naj-
szerszej propagandy wśród ludno-
ści rolniczej. Na posiedzeniu wy-
słuchano sprawozdań z działal-
ności T-wa, wygłoszonych przez
dyrektora inż. Molińskiego i kie-
rownika działu hodowlanego inż.
Podoskiego.

Odnawianie świątyń grodzieńskich

W kościele po-Bernardyńskim
w Grodnie niedawno zakończono
odnawianie wielkiego ołtarza; zo-
stał mianowicie oczyszczony, 'na-
prawiony i odpolerowany bogaty
stiuk, który podczas poprzednie-
go remontu nieszczęśliwie był
pokryty grubą warstwą farb po-
kostowych.

Ponadto sciany i sklepienia w
prezbiterjum, po gruntownem od-
nowieniu i wyrównaniu tynków,
zostały pomalowane.

Dawna tara Witoldowa, obec-
nie kościół garnizonowy pod we-
zwaniem Wniebowzięcia Najświę-
tszej Maryi Panny, ostatniego lata
został  nazewnątrz gruntownie
przerobiony: usunięto resztki mo-

Baranzwełnąza2

Niewesoło żyje się na Polesiu
— pisze specjalny korespondent
„Głosu Przemysłu Mięsnego”, — a
gdy już kryzys, jak obecnie, da się
we znaki — życie tu układa się
wprost tragicznie i tormalna klę-
ska głodu zagląda ludziom w oczy.
W tym roku właśnie, na przedwio-
śniu, głód przeszedł przez kilka po
wiatów, powodując nawet wypad-
ki specyficznego tyfusu głodowego.
W podobnym stanie rzeczy by

łoby niepodobieństwem przetrwać
sytuację bez interwencji ze strony
czynników rządowych i społecz-

nych, dzięki którym doraźnie orga
* nizuje się w punktach najbardziej
zagrożonych akcję pomocy — w
formie rozdawania zboża najbied-
niejszym, ziarna siewnego i t. p.

Na specjalną uwagę zasługują
"tu stosunki, panujące w zakresie
hodowli, stanowiącej zarówno w
mokrej części Polesia, jak i w su-
chej — jedyne bodaj oparcie, dla
ludności Polesia, któremuproduk-
cja roślinna nigdy nie dawała do-
statecznych wyników, nawet dla
potrzeb miejscowych, jest dosko-
nałym terenem dla wypasu bydła

skiewskiego bizantynizmu, upo-
rządkowano wieżę i ułożono nowy
dach z dachówek.

O ile roboty w dalszym ciągu
pójdą w takiem tempie, jak do-
tychczas, należy się spodziewać,
że w ciągu roku przyszłego świą-
tynia będzie zupełnie odrestau-
rowana.

Na gruntowny remont i otwar-
cie oczekuje kościół P. P. Ber-
nardynek, pozostający obecnie we
władaniu Państwowego Semina-
rjum Nauczycielskiego.

Gdy zakończone zostaną prace
w pierwszych dwóch  świąty-
niach — odnowiony zostanie ko-
ściół P. P. Bernardynek.

zł. 80 gr. na Polesiu.

i nierogacizny. Jedno wszakże na-
leży tu zauważyć, że w obecnych
konjunkturach, kiedy koszty trans
portu wobec spadku ceny żywca
uniemożliwiają jego wywóz na bar
dziej odalone rynki zbytu — szan-
se rozwoju hodowli na Polesiu za
leżą od tego, czy zdoła się zorgani-
zować na miejscu przetwórstwo. I
oto w tej chwili, sdy np. cena ba-
rana wraz ze skórą wynosi zł.
2,80 za sztukę i wojsko, wprowa-
dzając nakaz spożywania barani-
ny w oddziałach, doprowadziło ce-
nę do zł, 6, wysunęła się koncepcja
założenia w Pińsku fabryki kon-
serw mięsnych, któraby dała moż-
ność użycia na miejscu produktów
hodowlanych. Założenie takiej fa-
bryki nie wymaga znacznych inwe
stycyj i może być załatwione dość
szybko. Dla istnienia takiej fabry-
ki, nad założeniem której pracują
organizacje rolnicze, w porozumie-
niu z wojskiem, wystarczy, aby
wszystkiminnym fabrykom wojsko
obniżyło kontyngent o parę procen
tów, zapewniając w ten sposób sta
ły zbyt wytwórni pińskiej.

T

Pożar tolwarku.

Ubiegłej nocy spalił się folwark
należący do Andrzeja Makare-
wicza, zam. w Gierwiatowie gm.
kozłowskiej. Straty sięgają około
40 tys. złotych.

Pastwą płomieni padły dwa
budynki gospodarskie, stajnia,
dwa chlewy, spichrze i budynek
służby tolwarczej, Jak ustalono

Pałac Na Kółkach 56"
yje. «PA»|BUSTER KEATON
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CUKIERKI OD KASZLU poleca

Bziś! Wielki film
genja'nego
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SKŁAD APTECZNY I PERFUMERYJNY

J. Szambecdał
W. Pohulanka 14, (vis a vis Teatru Wielkiego). Egz. od r. 1901.
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pożar powstał z nieostrożnego ob-
chodzenia się z ogniem parobka
Jana Tupinowicza.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania

Orzeszkowej 11
od 11—3 i od 6-8 wiecz.

 

 

gram! Komedjo-dramat

DZIRRNIE MILEKARI

SPORT.
Jutro zawody bokserskie.
W. sali Ośrodka W. F. jutro

mają się odbyć o godz. 18 zawody
bokserskie z udziałem  najlep-
szych pięściarzy wileńskich.

Zawody te będą doskonałym
treningiem i pozwolą nam zorjen-
tować się nieco w poziomie spor-
towym naszych mistrzów.

Skocznia się remontuje,
Dziś rozpoczną się prace zimo-

we na skoczni narciarskiej na
Antokolu. Prace prowadzić bę-
dzie por. Niepokulczycki, który
który zna.się doskonale na bu-
dowlach sportowych i fachowo
przeprowadzał już kilkakrotnie
remont skoczni Antokolskiej.

Ze względu, że Magistrat od-
dał skocznię tylko na rok, więc
władze narciarskie postanowiły
prowizorycznie ją tylko naprawić,
ale w dalszym ciągu starać się o
pozostawienie skoczni nadal.

Łabuć (Ognisko) wśród najlepszych
narciarzy.

W Zakopanem sezon narciarski
w całej pełni. W, niedzielę odbyły
się pierwsze w tym sezonie zawo-
dy, które miały charakter trenin-
gowy.

Grupa najlepszych narciarzy

Polski trenuje usilnie pod kierun-
kiem Norwega Tomtera, a między
innymi jest również w Zakopanem
narciarz wileński — Łabuć, który
razem z Hermanowiczem został wy
słany przez „Ognisko“ na trening.

Ostatnio pismo sportowe „Raz,
Dwa, Trzy* zamieściło fotografję
Łabucia wraz z grupą trenującą.
Łabucia spotkał więc nielada za-
szczyt sportowy. Obok niego stoją
tacy, jak Motyka, Gawlikowski i
sam trener Tomter.

Widzimy więc, że Łabuć trafił
w godne towarzystwo i nie ulega
wątpliwości, że dużo skorzysta.

Pieszo z Krakowa.
Wczoraj odwiedził redakcję

„Dz. Wil' A. Więckowicz, który
przybył pieszo z Krakowa do

ilna.
Więckowicz przeszedł już

przeszło 2,400 klm. idąc przez M.
Polskę, Wołyń i Polesie. W dro-
dze powrotnej Więckowicz ma
odwiedzić Poznań, Gdynię i wró-
ci do Krakowa.

Cała podróż ma wynieść koło
5.000 kilometrów.
[Więckowicz idzie sam. W Wil-

nie zabawi on dłuższy czas, by
po odpoczynku ruszyć w drugą
turę swej ciekawej podróży.

 ORZEEEREREZEERREELED ZAC ROZORZNEDUA RZ RODZZCEBRZ 13 BSES ODA ONA

Przedświąteczne życzenia dzieci.
Redakcja wielkiego dziennika

czeskiego „Ceske Slovo“ urządzi-
ło ciekawą ankietę wśród dzieci
poniżej lat 13. W ankiecie wzięły
udział dzieci jednej z powszech-
nych szkół praskich. Dzieci te
rekrutują się z różnych sier spo-
łecznych. Zadano im iedno pyta-
nie: !
— Co uczyniłbyś, gdybyś po-

siadał 100 Kcz. (około 25 zł.)?
Ciekawe jest, że większość u-

czestników ankiety odpowiada, że
pieniądze ulokowaliby w kasie
oszczędności, z czego sądzić moż-
na o praktycznym zmyśle mło-
dzieży szkolnej i o zmyśle oszczę-
dzania.

Z reszty odpowiedzi na uwa-
gę zasługują odpowiedzi, w któ-
rych wyraża się chęć zakupienia
książek, co w dzisiejszych cza-
sach jest wcale charakterystycz-
ne. Są również odpowiedzi tych
dzieci, któreby pieniądze te cho-
ciażby tylko częściowo przezna-
czyły dla ulżenia doli bezrobot-
nych i biednych dzieci.  Przyto-
czymy niektóre charakterystycz-
ne odpowiedzi.

10-letni syn urzędnika skarbo-
wego odpowiada:
—Dałbym to biednym!
12-letni syn urzędnika pisze:
— Gdybym miał 100 koron,

połowę rozdałbym wśród bezro-
botnych a drugą połowę dałbym
mamusi. Ona już wie, co miałaby
za to kupić.

Wzruszająco odpowiedź napi-
sał 10-letni synek robotnika bez
pracy:
— Pieniądze dałbym ojcu, aby

miał na pożywienie.
9-letnia córka robotnika wyłli-

cza szczegółowo:

zamierza spędzić święta
Bożego Narodzenia u nas

w_ rol.Dziecko Grzech

seans ceny zniżo)

1) Najpotężniejsze arcydzieło fenomenalnych gwiazd ekranu SILVIA SIDNEY

Jedna Kot na Riwierze.
Przepyszna muzyka. — Splew. — Tańce. Humor.
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— 10 Kcz. na cukier, 10 Kcz.
na mąkę, 4 Kcz, na cykorję, 2
Kcz. na świece, 15 Kcz. do kasy,
20 Kcz. na książki a 39 Kcz. daro-
wałaby biednym.

Ośmioletni syn rzemieśnika pi-
sze, że 50 koron ofiarowałby dzie-
ciom bezrobotnych rodziców, a za
50 Kcz. kupiłby sobie książek,

Bardzo praktycznie na pienią-
dze zapatruje się 11-letni syn
kupca:
— 7а 9 Kcz. kupiłbym sobie

kalendarz, a resztę dałbym ojcu
do interesu! — pisze ten obiecu-
jący chłopak.

Jednastoletni syn bezrobotne-
go pisze, że kupiłby sobie ubra-
nie i buty, ponieważ ojciec jest
bez pracy. |
Zbyt przesadzone pojęcie o sile

kupna 100 koron ma 8-mioletnia
córka podurzędnika pocztowego.
Kupiłabym sobie domek, abym w
nim mogła mieszkać, coś dałabym
do kasy oszczędności a coś ubo-
gim dzieciom.

Jeszcze jeden syn bezrobot-
nego ma inne marzenia:
— Kupiłbym bilet do kina dla

rodziców, gdyż już rok nie byli w
kinie. Ojciec nie może znaleźć
pracy.

Syn inspektora policyjnego
pisze:
— Poszedłbym do księgarni i

kupiłbym książki.
Nie brak i fantastycznych od-

powiedzi. 5-letni Henryś odpo-
wiada:
— Kupiłbym sobie namiot in-

dyjski.
Natomiast nie skromne życze-

nie ma sześcioletni Piotruś. Odpo-
wiada krótko: — Kupiłbym „dra-
pacza chmur”.

E MARIE
; WALLACEEBE:

w Wilnie. |

 

 

 

środki odżywcze :

   

 

 

CHRZEŚCIJAŃSKA CUKIERNIA

ul. Wileńska 15
Antoniego Hempla |—

poleca na nadchodzące święta wielki wybór
wyrobów cukierniczych. Przyjmuje s'ę za-
mówienia po cenach znacznie zniźonych.

LEKARZE.

 

dr. med. Cymbier
WENERYGZNE,SKORNE,

 „EEA 

 
SKLEP WĘDLIN..

ŻYTKIEWICZA JB
Mickiewicza 22. | 94—

Poleca na >więta Sz. Klijenteliwid
wybór wędlin—po cenach dostępnych.

 

Wie THK. B— m. je

tel. 567. 

„МАНЕ
шп $-to Jaiska 6.

- Żono nie gniewaj męża -НН
=" Szynkę, prosiaka i wszelkie wędliny Świą- pokój do wynajęcia od

teczne każda oszczędna gospodyni
nabywa tylko w znanej firmie

Sklepwędlin L, KNAPIK
Wilno, ul. Wileńska 27.

TowarPE —

r. Ginsberg[a|
skórme, wene- POKÓJ do wynajęcia momiA

ryczne | moczopłcłowe. że być z używalnością
kuchni. Wiłkomierska+

FIRMA
ki, torebki,

dziecinne

PO NAJNIŻSZYCH

Sklep obficie zaopatrzony.

duże wewnętrz.

blowany i z utrzym,

Poleca Sz. klljentell na gwiazd-
kę: swetry, pore: bonjour-

erety oraz w wiel-
kim wyborze krawaty i ciepłą
bieliznę, jak również zabawki

CENACH.

Ceny najn'ższe'

ln iiidilio,
Do wynającia pokėj lada,

wszelk. Pokoje umeblowane do
wygody, może być ume- wynajęcia, wejście kory=

dla tarzowe, od 20zł. mie-
solidnego pana (pani) w sjęcznie ul. Konarskiego
mał. cich. polsk. rodzinie. 33, 920
Niemiecka 3 m. 11. 897-4

a UMA bibi) ADDONT

[.-
МЫ

wyjaśnień.

142V1.

pły, jasny, swieżo odre-
montowany, komfortowa
umeblowany Zz užywal-
nością łazienki. Oglądač
można od 5—7 wieczór
Sierakowskiego .e 2

  
 

 

rób, zanieczyszcza krew i

ZIOŁA Z GÓR HARCU II. LiteraSłynne od 50 lat
w całym świecie
są dobrym środkiem przeszyszcz:jącym,

trawienia, witnieniaji
Zioła z Gór Harcu Dr. Lauera
karskich, najwyższem odznaczeniem I złotemi mada

linie, Wiedniu, Paryżu, Londynie I wielu inn
Cena pół pudełka zł. 1.50, pedw. pudełko zł. 2.50.

 

BAAOul. AD. MICKIEWICZA 4.

1uszvi_PĘŁOSZENIE M. spr. 1—2970/32 I.
Przewodniczący wydziału VI Sądu Okręgowego

w Wilnie niniejszem ogłasza,

nia 1933 roku © godz. 10 rano w tymże Sądzie
w sali Sądu Grodzkiego Nr I,
wana sprawa Zarządu Spełki z egr. „9dp.

wał Apteczny Dom Hurtowy" o odro-

t. Spr.
Rao wierzyele le wspomnianej Spółki

Nowego Roku duży, cle- gą przybyć na rozprawę celem ud:lelenia Są

z peoegranicza.
Przedświąteczny

W ostatnim tygodniu przed-
świątecznym zauważono znaczne
ożywienie na granicy polsko-ło-
tewskiej.

W. ciągu ostatnich trzech dni
wydano 126 przepustek granicz-
nych osobom udającym się do
Łotwy. Z Łotwy na teren polski
na podstawie przepustek granicz-
nych przybyło około 80 osób z
inwentarzem żywym i martwym.
Przemytnicy także nie próżnują.
W ostatnich dniach na granicy
zatrzymano z górą 20 przemytni-
ków z przemytem w postaci ro-
dzynek, cukru, tytoniu.

Na granicy polsko-litewskiej
zauważono kilkunastu przemytni-
ków z towarem wartości około 20
tys. złotych.
W okresie przedświątecznym

ruch graniczny.
na teren polski przybędzie kilka-
naście osób z Litwy na podstawie
specjalnych przepustek. Jutro w
rejonie Zawias ma przekroczyć
granicę wycieczka żydów, którzy
wezmą udział w zjeździe absol-
wentów-nauczycieli.

Również szereg osób z Wilna
i z powiatów czyni starania u
władz administracyjnych o wyjed-
nania przepustek granicznych do
Litwy na święta.

Jedynie spokój panuje na gra-
nicy polsko-sowieckiej.  Odruto-
wana granica, silne posterunki so-
wieckie nie dają całkowitej moż-
ności przekroczenia granicy ani
z Sowietów ani z Polski.

Na granicy tej nie są wydawa-
ne żadne przepustki graniczne ani
ze strony polskiej ani sowieckiej.

Obława na agitatorów bolszewickich.
W ostatnich dniach w wyniku

generalnej obławy na pograniczu

polsko-sowieckiem osgana K.O.P.
zatrzymały około 20 osobników,
trudniących się agitacją przeciw-

religijną w miejscowościach prze-
ważnie zamieszkałych przez Bia-
łorusinów i Rosjan. Wszyscy za-
trzymani byli w kontakcie z Cen-
tralnym Związkiem Bezbożników.

 

«Nie na wysokości»,
„lzwiestja” moskiewskie z d.

13 bm. zastanawiają się nad tem,
że nawet do szeregów partji ko-
munistycznej zakradły się wątpli-
wości co do dalszej polityki go-
spodarczej Sowietów:

„Fakty ostatnich miesięcy świad-
czą o tem, że, kiedy chodziło o wykona-
nie planu finansowego, i walkę z rozkra-
daniem, o walkę z łazikami, w walce o
utrzymanie socjalistycznej dyscypliny
cały szereg komunistów okazał się nie
na wysokości. Nie tylko nie rozwinęli
oni walki przeciwko  drobnoburżuazyj-
nym nastrojom, lecz sami bardzo często

wprowadzali dezorganizację, dawali
przykład dezorganizacji i z karygodnym
oportunizmem traktowali naistotniejsze
swe obowiązki.

Partja powinna się uwolnić od tych
żywiołów. Powinna ona bezlitośnie wy-
rzucić ze swych szeregów wszystkich
swych ukrytych wrogów, trockistów i
zwolenników lewicy, wszystkich ludzi
duchowo obcych  partji, którzy tylko
wcisnęli się chyłkiem do szeregów

partji”. RS :

O tem samem zjawisku, nieco
w  innem ujęciu, donosi „prasa
amerykańska ze słów inżynierów,
powracających z Rosji. Jak wia-
domo, Sowiety zaangażowały ty-
siące inżynierów z Ameryki i
Niemiec dla budowy fabryk. Pra-
cowali oni tak Augo, póki byli
płatni w walucie obcej, lecz od
kilku miesięcy zaczęto im płacić
w walucie sowieckiej, co zredu-
kowało ich wynagrodzenie z 200
—300 dol. do 3-chi 5-u. Zaczął się
wobec tego gwałtowny odpływ
tej kategorji cudzoziemców. Opo-
wiadają oni, że warunki, w jakich
pracować musi robotnik sowiec-
ki, są niezwykle ciężkie. Jakiś

EE

Naogół sądzić można, że w
odpowiedziach małych uczestni-
ków ankiety przeważa pierwia-
stek społeczny. Większa część
uczestników chce przyjść z po-
mocą bliźnim, chce dopomóc bied-
nym dzieciom, chce ulżyć doli
nieszczęśliwych rodziców, którzy
nie mogą znaleźć pracy. Dużo
dzieci marzy o książkach, co rów-
nież charakterystyczne jest u
młodzieży do lat 13.

 

ziły,

ją organizm i

1 składachIskładach aptecznych,a zenowwnkiodaiaa
zast-

_!……WOSAREAWAAREREN

j WITOLD JUREWICZ
były majster firmy

„PAWEŁ BURE"=|
Poleca zegarki, biżuterję, sre-
bro, piatery oraz wszelką na-
prawę po cenach znacznie

znižonych

iż w dniu 18 stycz-

będzie rozpat!=

Nr. Ž—2970|32.

Przewodniczący Wydziełu.

WAROWNIA ratas

RYBY
žywe I šnięte: karpie, liny, szczupaki, płotki,
okonie I wszelkie inne z pierwszego źródła

z własnych basenów sprzedaje

SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW RYB—
z Drzewny przy ul. Zawalnej 41
Tamże sprzedażsasandaczy mroženych.

И— szawa.

że dużo chorób
powstaje z

str:

Chory żąłądek jest cłówną Un anso - cho-

ułatwiają funkcję organów
ah SZ ae

nargrodzone na wystawach le-
"|." и lsmi wBadenie,Ber-

ch rrlastach.
przedaż w » me"

1197147- m

4. DRZEWIECKI
Wilno, Wielka 33 (róg
Szklane|).
oraz całkowite urzą-

 

ia
@# dobremi referenejami ZAPROSZENIA,
na Wileńszezyznę, pra-
ZARSYW oaz spožyw-
czym, drogeryjnym I t.
potrzebny, „O jk
Polski“Warecka 14, War-

czas wierzono tam pod wplywem
agitacji, že „piatiletka“ poprawi
sytuację, lecz sprowadziła ona
tylko dalsze pogorszenie, zarów-
no na wsi jak i w miastach. Na
tem tle powstało powszechne
zniechęcenie. Pierwszym  obja-
wem była ucieczka z fabryk, t.
zw. „płynność pracy”, uniemożli-
wiająca socjalizację i obniżająca
poziom produkcji. Jako dalszy
skutek tego zniechęcenia jest tak
często wymieniany w pismach $0-
wieckich „oportunizm“, który
jest w istocie niczem, innem, jak
niechęcią do dalszych ofiar na
rzecz „przebudowy socjalistycz-
nej” i niechęcią do zwalczania
mnożącego się oporu przeciwko

ustrojowi sowieckiemu.
Zaradzić temu stanowi rze-

czy ma nowy dekret Centralnych
Władz Sowietów, datowany 10 b.
m., nakazujący przeprowadzić
„czystkę” w szeregach partji ko-
munistycznej i narazie przerwać
przyjmowanie kandydatów na
członków partji.

Tą drogą ma być podniesiony
duch partji, o którym się pisze,
że jest on „nie na wysokości.
Czy środek ten okaże się skutecz-
ny, czy nie zwiększy on poprostu
liczby niezadowolonych, pokaże
przyszłość najbliższa.

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 20. XIL.1932 e.
Dewizy:

Gdańsk 173,37—173,60—172,94.
Holandja 358,77—359,67—357,87.
Londyn 29,57—29,55—29,70—29,42.
Nowy York 8,925—8,945— 8.905.
Rowy York kabel 8,929—8,949—8,909,
Peryż 34,85—34,86—34,94—34,77,
Srwajaarja 171,90—172,33—171,47.
Berlin w obr. prywatnych212,50.

Tendencja mocniejsza».

Papiery procentowe:
3 „ budowlara 38,00-—00,00.
PożyczkaInwestycyjna 48.
Seryjna 104,75
5%\, konwers.
4 dolarowa 52,,50—53,25.
7% stabilizac. 52,25 — 53— 52,75 —

     MME
Najsłynniejsze światowe

SI lekerskie stwier-

|| ludu
IT
poleca najtaniej

Lwiedryński
Wileńskaitel. 1224

Tanio |wpezedam ładny,
orzechowy większy kre-

 

dens. Łukiska 11 m. 2
R Z& НЕ parter od 2—5 pop,

902—1

ar R aa=pogrze sa я м

Enfant Terryble

Clecia Klementyna jest
z wizytą u swych krew-

Karawany

dzenia pogrzebów. nych.
Ekshumacja i przewóz — Ładny z ciebie chło-

zwłok. pezyk, Jerzyku — po-
wiada do 8- letniego slo-

KRYNICA. strzeńca — masz oczy
Pensjonatu Belweder o- mamusi i nos tatusia-
becnie nie prowadzę.
Neztomi»st prow dzę pen- mego starszego bracisz-
sjonat Marja Małgorza- ka,
ta, <entrum,
ogrzewanie wodne, ble-
żąca woda w pokojach,

mo. holie, korytarze ogrza*
dowi ne. Kornowa, tel. 121.

— A spodnie mam

centralne

pinasia Ža

DRUKARNIA
I INTROLIGATORNIA

Ml. PWIERZYŃSAJEGO.
MostowaUl.1. Tel' 12-44

PRZYJMUJE DO DRUKU

DZIEŁA, BROSZURY
BILETY WIZYTOWE,

oird SZA

I ROŻNE KSIĄŻKI

DO OPRAWY

WYKONYWA

35556 PUNK TUALNIE,

jgrodni

Raduktorodpowiedzialny: JAROSŁAJRI NIECIĘCKI,

 


