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Wyrok w sprawie bundychiego NAPAŃU | „„„O!Ę86 2w.,Praemowi przez Radio.
-ma pocztę w Gródku.

LWÓW. (Pat). Dzisiaj w 6 dniu
rozprawy publiczność jak zwykle
tłumnie zapełniła salę w oczekiwa
niu wyroku. Na ławach publiczno
ści zajął również miejsce brat ś.
p. posła Hołówki, komisarz policji
w Nowogródku Władysław Hołów
ko. Oskarżeni są zupełnie spokoj
ni i swobodnie rozmawiają między
sobą. Jeden tylko Żurakowski nie
bierze udziału w rozmowie. O go-
dzinie 9 min. 10 Trybunał wchodzi
na salę i udziela głosu obrońcy Kos -
saka mecenasowi Głuszkiewiczo-
wi. Obrońca stara się osłabić zezna
nia świadka Motyki i twierdzi, że
Kossak udzielał wprawdzie pomo-
cy w zbrodni dokonanej w Gródku
Jagiellońskim, ale nie znał przy-
czyn dla jakich posyłał list do Bi-
łasa. Obrońca twierdzi, że czyn je
go nie podlega sądowi doraźnemu
i prosi o zmianę kompetencji sądu.
W ostatniem słowie oskarżeni nic
nie wysuwają na swoją obronę. O
godz. 11 przewodniczący zarządził
przerwę i Trybunał udał się na na
radę. Wyrok spodziewany jest o-
koło godz. 12.
LWÓW (Pat). O godzinie 11,25

wchodzi na salę Trybunał. Przewo

dniczący odczytuje wyrok, mocą

którego oskarżeni Danyłyszyn, Bi-
łas i Żurakowski zostali skazani
na karę śmierci przez powiesze-

nie.
Kossak sądzony będzie przez

Sąd Przysięgłych.

W motywacji wyroku trybunał

ogłosił, że wina oskarżonych zo-
stała udowodniona zarówno ich
przyznaniem się jak i postępowa-

ECHA BOMBY PODRZU

niem dowodowem. Osk. Danyły-
szyn skazany został za napad zbroj
ny na cudze mienie oraz za usiło-

wanie zabójstwa na osobach poste

runkowego Sługockiego i Andru-

chowa, oskarżony Biłas za napad

zbrojny na cudze mienie i zabój-

stwo przodown. Kojaka, zaś oskar-

żony Żurakowski za napad zbroj-

ny na cudze mienie, Oskarżony

Kossak przekazany został sądowi

przysięgłych z powodu braku je-

dnomyślności wśród członków Try

bunału. Oskarżeni przyjęli wyrok

spokojnie. Imieniem obrońców ad

wokat Starosolski oświadczył, że

obrona wnosi do Pana Prezydenta

Rzeczypospolitej prośbę o ułaska-

wienie, Wkrótce po ogłoszeniu wy

roku Trybunał oraz obrońcy od-

nieśli się do Kancelarji Cywilnej

P, Prezydenta Rzeczypospolitej z

prośbą o łaskę dla wszystkich

trzech oskarżonych.

WARSZAWA (Pat). Pan Pre-

zydent Rzeczypospolitej skorzy-

stał z przysługującego mu prawa

łaski w stosunku do skazanego Żu

rakowskiego, zamieniając mu karę

śmierci na 15 lat więzienia.

W stosunku do skazanych Da-
nyłyczyna i Biłasa Pan Prezydent

nie skorzystał z prawa łaski. Wy

rok na tych dwóch skazanych wy-

konany zostanie w piątek o godz.

6,30 rano.

EJ POD
MAGISTRAT ŁUDZI.

ŁÓDŹ, (Pat). W toku docho-
dzeń w sprawie podrzucenia bomb
pod magistrat i urząd wojewódz-
ki stwierdzono, że wspólnikami
Kuchciaka byii między innemi
Rzetelski, Renosik, Wiśniewskii
Klimczak. Sprawcami podrzuce-
nia bomby pod województwo byli
Rzetelski i Wiśniewski. Bombę
otrzymali od Kuchciała i udali się
następnie na ul. Ogrodową. Po
wyjęciu przez Wiśniewskiego lon-
tu z zapalnika przerzucili bombę
przez mur, odgradzający posesję
od ulicy, pod ścianę urzędu woje-
wódzkiego. W magistracie pod-

rzucili bombę Renosik i Klimczak.
Oświadczają oni, że bombę otrzy-

mali na ulicy od osobnika, znane-
go im tylko z widzenia. Klimczak
był przydzielony Renosikowi tyl-
ko w celu przypilnowania wypeł-
nienia rozkazów Kuchciaka, W
podobnym charakterze występo-
wał Rzetelski w stosunku do
Wiśniewskiego. Obecnie wyszło
na jaw, że sprawcy rzucenia
bomb z Kuchciakiem na czele
byli również organizatorami i wy-
konawcami głośnego napadu na
kasjera firmy Kroenig, któremu
zrabowano teczkę z 28 tys. zł.

Wymiana więźniów politycznych z Sowie-
tami na razie nieaktualna.

Ki (Teletenem od własnego korespondenta.)

° — WARSZAWA. W najbliższym czasie nie nastąpi wymiana więż-
niów politycznych pomiędzy Polską a Sowietami.

Dopiero w styczniu za pośrednictwem Czerwonego Krzyża
w Genewie zaczną sie z Sowietami i Polską rozmowy w tej sprawie.

Zainteresowanie Brazylji przemysłem
metalurgicznym polskim.

w (Teletonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Brazylja poczyniła pierwsze próby na rynka pol-

skim, zamawiając 14 tysięcy szyn kolejowych.
Od wykonania tego zamówienia zależy dalsza współpraca Bra-

zylji z rynkiem polskim. ;
0 a a

Defraudacja 7.000 zł.
popełniona przez oficera -

lotnika.
Jak donosi prasa warszawska

w kołach lotniczych duże wrażenie
wywołało aresztowanie przez wła
dze wojskowe kapitana lotnika I-
zydora Olszańskiego z Centrum
Wyszkolenia Lotniczego w Dębli-
nie.

Kpt. Olszański pełnił w Dębli-
nie funkcję zastępcy kierownika
warsztatów elektrotechnicznych.

Przed kilkoma tygodniami kpt.
Olszański rozchorował się i przy-
jechał do szpitala im, Marszałka
Piłsudskiego w Warszawie.

W czasie jego nieobecności za
rządzona została kontrola ksiąg
buchalteryjnych, która w czasie re
wizji działu prowadzonego przez
kpt, Olszańskiego stwierdziła nie-
dokładności.

Wobec tego wdrożono docho-
dzenie, które ustaliło popełnienie
nadużyć na 7.000 złotych z sum
zainkasowanych z rozrachunków
z elektrownią.

W| rezultacie żandarmerja .na
rozkaz prokuratora aresztowała
kpt. Olszańskiego, osadzając go w
więzieniu wojskowem przy ul. Dzi
kiej.

Kpt. Olszański cieszył się do-
tychczas opinją wzorowego olice-
ra i całkowitem zaufaniem dowód
gów, JE

lajęcia poboczne, ale jakie?
Ministerstwo Spraw Wewnętrz

nych wydało okólnik w sprawie
zezwolenia urzędnikom, pozosta-

jącym w czynnej służbie, na zaję-
cia poboczne, Zezwolenia takie
wydawać będą wojewodowie.

Peładra w kasynie sopockiem.
GDAŃSK. (Pat). Wczorajszej

nocy, bezpośrednio przed zakoń-
czeniem gry w kasynie sopoc-
kiem, pod jednym ze stołów ru-
lety nastąpił wybuch petardy,
wywołując panikę wśród graczy
i żfunkcjonarjuszy kasyna. Jak
przypuszczają, wybuch petardy
miał wzniecić zamęt pośród gra-
jących, korzystając z czego spraw-
cy mieliby możność zabrania
pewnej ilości gotówki ze stołów.
Dotychczas nie ustalono, czy cel
ten został osiągnięty. Wypadku z
ludźmi, ani uszkodzeń materjal-
nych nie było.

Uparty wróg piwa.

WASZYNGTON. (Pat). — Izba
Reprezentantów przyjęła 230 gło-
sami przeciwko 165 projekt u-
stawy zezwalający na fabrykację
i sprzedaż piwa zawierającego
nie więcej niź 3,2 proc alkohulu.
O ile projekt ten przejdzie

również przez senat Hoower
złoży prawdopodobnie swoje veto.

 

tykańska nada przemówienie Oj=
ca świętego do kardynałów w

fali 16,84.

 

Deklaracja programowa
nowego rządu francuskiego.

PARYŻ (Pat). Deklaracja rzą-
dowa, odczytana w dn. 22 b. m.
po południu w parlamencie, pod-
kreśla, że przesilenie ministerjalne
rozpoczęło się w okolicznościach
specjalnie drażliwych, w przede-
dniu grożących znacznych spłat,
przyczem prestige Herriota, ani
jego polityka nie były w niczem
narażone na szwank. Prezydent
Lebrun i nowy rząd są przekona-
ni, że bez względu na znaczne,
lecz przejściowe różnice zdań,
większość republikańska, wyło-
niona z wyborów dnia 8 maja,
miała na względzie interesy kraju.
Nowy rząd przez swój skład
świadczy o świadomej woli konty-
nuowania poprzedniej polityki.
Rząd, współdziałając z narodem,
dążyć będzie stale do podniesie-
nia gospodarczego i jeśli pozo-
stawiony mu będzie należyty
czas, dokona poważnych reform,
których domagają się wyborcy.
Z drugiej strony trzeba będzie
przezwyciężyć trudności i przy-
wrócić równowagę budżetową
przez energiczne kompresje, o
których będzie mowa we właści-
wym czasie, gdyż niezależnie od
ofiar zwykłych i niezbędnych,
które ponosić muszą wszyscy
obywatele, jedynie reorganizacja
służby publicznej przyniesie trwa-
łe i istotne oszczędności. Odpo-
wiednie zarządzenia winny być
powzięte, aby zapewnić w budże-
cie 1933 roku niezbędną równo-
wagę. Narazie rząd domagać się
będzie jedynie prowizorjum na
styczeń, a następnie postara się
wprowadzić główną część zarzą-
dzeń, które uważa za zbawienne
dla kraju Obecna sytuacja poli-
tyczna w Stanach Zjednoczonych

wymaga wielkiej ostrożności. W
czasie przesilenia Herriot utrzy-
mywał na szczęście ścisły kontakt
z Waszyngtonem. Jesteśmy szcze-
rze wdzięczni Waszyngtonowi za
usiłowania zwalczenia trudności
i prowadzić będziemy rokowania
w dążeniu do osiągnięcia ogólne-
$o rozwiązania, któreby zakoń-
czyło bezład, jaki powoduje ciągłe
brzemię długów  międzyrządo-
wych.

PARYŻ (Pat). Podczas prze-
mówienia Paul-Boncoura w Izbie
Deputowanych trybuny dla pu-
bliczności przepełnione były po
brzegi. _ Odczytanie deklaracji
premjera odbyło się wśród uro-
czystej ciszy, Burza oklasków na-
stąpiła po odczytaniu ustępu, do-
tyczącego konieczności przywró-
cenia autorytetu państwa. Takie
same poruszenie nastąpiło wśród
prawicy i lewicy przy odczytywa-
niu ustępów o potrzebie energicz-
nej kompresji budżetu. Cała Izba
oklaskiwała projekt zniesienia
niepotrzebnych urzędów. Lewica
aprobowała ostentacyjnie ustęp
deklaracji, dotyczący ochrony
francuskiego rynku zbożowego
orąz środków zwalczania bezro-
bocia,

PARYŻ (Pat). W dniu 22 b, m.
obradowały najważniejsze grupy
polityczne Izby Deputowanych w
sprawie stanowiska, jakie należy
zająć wobec rządu. Frakcja ra-
dykalno-społeczna będzie głoso-
wać za rządem. Socjaliści zamie-
лаа 60 poprzeć pod warunkiem,
że program nowego rządu ich za-
'dowoli.. Centrum republikańskie,
którego przywódcą jest Tardieu,
postanowiło głosować przeciwko
rządowi Paul-Boncoura.

NAPAD NA KOLONJĘ FRANCUSKĄ,
ST. LOUIS (Senagal)(Pat). Fan-

tasty'zny przywódca jednego ze
szegapów maurytańskich z ko-
lonji hiszpańskiej  Rio-De-Oro,
Maaumon Mohamed el Marabut
dokonał na czele 200 uzbrojo-
nych tubylców zuchwałego na-
jazdu na terytorjum Maurytanji
zagrażając środkom  komunika-
cyjnym. Pierwsze starcie pomię-

dzy awangardą napastników a
8 Mzurami należącymi do milicji
francuskiej, nastąpiło na północ
od fortu Akjuzt. 7 Maurów zo-
stało zabitych. Ten zaś, który
pozostał przy życiu zaalarmował
regularne wojsko francuskie. Na-
pastnicy wycofali się na terytor-
jum Rio-De-Oro uniemożłiwiając
pościg.

Lloyd George contra Mac Donald.
Pozycja premjera anglelskiego jest zachwiana.

LONDYN. Pat. — Izba Gmin
była dziś widownią sensacyjnego
ataku, wymierzonego przez Lloyd
George'a przeciwko Mac Donal-
dowi na tle sprawy bezrobocia.
Ptak przywódcy liberałów podci-
na osłabioną już znacznie osobi-

stą pozycję Mac Donalda. lzba
Gmin rozeszła się na 6-tygodnio-
we ferje pod wrażeniem, że o
ile nie dni, to miesiące premje-
rostwa Mac Donalda są policzo-
ne.

ROZRUCHY KOMUNISTYCZNE W NIEMCZECH,
BERLIN (Pat). W ciągu wczo-

rajszego popołudnia powtórzyły
się w Berlinie i na prowincji de-
monstracje komunistyczne i napa-
dy na sklepy. Grupy komunistów
teroryzowały obsługę w sklepach
wystrzałami rewolwerowemi, po-
rywali towari pieniądze z kas.
Piądrowanie odbyło się równo-
cześnie w różnych dzielnicach
miasta, Komuniści usiłowali urzą-
dzić pozatem demonstrację ulicz-
ną, Tłum rozpędziła policja przy
pomocy pałek gumowych, doko-

nując licznych aresztowań, Po-
dobne zajścia miały miejsce poza
Berlinem, w Homborn, gdzie po-
między manifestantami a policją
doszło do wymiany strzałów. Ilość
rannych nie ustalona. Planowany
marsz głodowy komunistów do
Ratenow został przez władze uda-
remniony. Komuniści manifesto-
wali również w Bremie przed ra-
tuszem.  Interwenjowała policja,
rozpędzając przy pomocy pałek
gumowych. Zaburzenia powtarza-
ły się do późnego wieczora.

Bezrobocie w Niemczech
BERLIN, (Pat). Liczba bezro-

botnych w Niemczech podniosła
się znacznie w pierwszej połowie

LONDYN. Pat. "Daily Expres”
donosi, że centralna rada węglo-
wa, której zadaniem jest określa-
nie kontygentów wydobycia węg-
la z poszczególnych kopaiń, ce-
lem regulowania eksportu, po-
stanowiła udzielić pozwolenia na
powiększenie dotychczasowych
kontyngentów bez żadnych ogra-
niczeń. Zarządzenie to, mające

grudnia, wzrastając 0 249.000
do 5.604.000 osób.

iel angielski konkuruje.
na celu znaczne rozszerzenie
eksportu węgla, posiada pierw-
szorzędne znaczenie. Jako po-
wód tego nowego zarządzenia
podają ze strony oficjalnej, jak
twierdzi "Daily Ekspress”, zgodę
Danji na odbiór węgla angielskie-
go w wysokości 4 mil. ton, czyli
tak jak w roku 1924 zamiast1 i pół
miljona jak w róku 1931.

Niepodległość i neutralność wysp
filipińskich.

WASZYNGTON. (Pat). Na od-
bytej we czwartek wspólnej kon-
ferencji członków obu Izb osiąg-
nięto całkowite porozumienie w
sprawie przyznania niezależności
wyspom Filipińskim. Na mocy
tego porozumienia Filipiny uzy-
skają pełną swobodę w ciągu 10
lat. Przewidziane jest zniesienie
ograniczeń w dziedzinie imigracji

i handlu. Stany Zjednoczone za-
trzymają swe rezerwy wojskowe
i morskie, a prezydent Stanów
Zjednoczonych ma podjąć z rzą-
dami zagranicznemi rokowania'o
zawarcie traktatów w sprawie
stałej neutralności wysp od chwili
uzyskania niepodległości. Powyż-
szy układ został przyjęty przez
Senat,

Gra Hindenburga—Schleicher. „4
Znakomity pisarz polityczny

irancuski, p. Renć Pinon, w na-
stępujący sposób przedstawia osta
tnie zdarzenia w. Niemczech („Re-
vue des Deux Mondes ').

„Resza niemiecka, która na-
rzeka, że jest rozbrojona, wybiera
sobie na czoło rządu jenerała, wcie
lenie tego sztabu jeneralnego, któ-
ry zawsze byi potężniejszy niż wła
dze państwowe i który jest krę-
gosłupem sprusaczonych Niemiec.
Feldmarszałek w prezydjum Rze-
szy, jenerai w urzędzie kancler-
skim, parlament doprowadzony da
nicości, demokracja wykpiona, re
publika chyłkiem usunięta. Oto
rękojmie pokoju, które Rzesza o-
fiaruje światu na rok 1933.

Marszałek von Hindenburg
mistrzowsko zagrał farsę, w któ-
rej na dudka został wystrychnięty
Hitler. Umiejętny zabieg arysto-
kracji pruskiej i wyłonionego z niej
sztabu jeneralnego, celem zdyskre
dytowania ustroju republikańskie-
$0 1 zniechęcenia doń nazawsze
Niemców, przeprowadzany jest
wytrwale. Chodziło o zużycie na-
przód Hitlera, który popełnił nie-
roztropność zapuszczenia się w
trzęsawisko parlamentarne, a na-

stępnie innych przewódców stron
nictw. Proporcjonalny system wy
borczy, wprowadzony w Niem-
czech przez konstytucję Weimar-
ską, nie dopuszcza utworzenia wię
kszości rządowej inaczej niż wdro
dze koalicji. Hitler, mimosiłyswej
grupy, nie mógł znaleźć dodatko-
wych składników koalicji, której
sam byłby duszą, ani też przyjąć
dla siebie i dla swych zastępców
roli drugorzędnej, a Hindenburg
odmówił mu postawienia go na
czele rządu nie oglądającego się na
większość, W rzeczywistości od
chwili dymisji rządu van. Papena,
myślał Hindenburg jedynie o przy
wróceniu tego rządu lub mianowa

niu innego prezydenckiego, Prze-
prowadzał to powoli. Po wyłącze-
niu Hitlera zwrócił się do przewo-
dniczącego centrum katol., prała-
ta Kaase, o utworzenie rządu, ale
ten oczywiście nie mógł go utwo-
rzyć bez poparcia hitlerowców,
Jest rzeczą zdumiewającą, z jaką
potulnością przewódcy stronnictw
poddawali się komedji, którą pre-
zydent Hindenburg, oraz jego do-
radcy: p. Meissner, młody von
Hindenburg, p. von Papen, jen.
Schleicher, wystawili ich kosztem.

Dnia 30-go listopada br. Prezy-
dent ogłosił zaniechanie mianowa-
nia rządu parlamentarnego i wez-
wał jen. von Schleichera. Jenerał
usiłował uzyskać przynajmniej ne
utralność hitlerowców, ale tym ra-
zem Hitler wziął sobie mały odwet,
bo przyjął zaproszenie na spotka-
nie, wsiadł do pociągu i zatrzymał
się po drodze w Weimarze. W ten
sposób pierwsza kombinacja von
Schleichera upadła. Hindenburg
pragnął powrotu von Papena, ale
uważano to za wydanie wojny na
rodowi niemieckiemu, wobec wy-
niku wyborów. Przekonano stare-
go feldmarszałka, że wywołałoby
to zbyt śwałtowne wybuchy namię
tności, i pojawił się na widowni
znowu jen. von Schleicher, który
utworzył szybko rząd, bliźniaczo
podobny do rządu von Papena.

Zręczny jenerał, który w rze-
czywistości dzierży w ręku całość
wszelkich władz, stara się głaskać
stronnictwa, uśmierzać namiętno-
ści, opierać się o syndykaty i przy
bierać postawę dyktatora lewico-
wego. Jako władca Rzeszy i Prus,
gotuje się od uśpienia resztek de-
mokracji niemieckiej, kryjąc w a-
ksamitnych rękawiczkach żelazną
rękę. I kto wie, czy ta demokracja
niemiecka przebudzi się kiedykol
wiek.

Polacy na obczyźnie
Przedstawienie polskie w Ameryce

Największą atrakcją w życiu
towarzyskiem miasta Chicago jest
co roku t. zw. „karnawał naro-
dów*, urządzony przez pismo
„Chicago Daily News“ na rzecz
biednych. Komitet amerykański
zwrócił się w tym roku do Polonji
z prośbą o zorganizowanie specjal
nego widowiska polskiego w Civic
Opera House, największej operze
świata. Odbyło się tam 27 listopa-
da widowisko tak wspaniałe, jakie
go dotąd nigdzie nie widziano. Ar-
tyści odtworzyli nasamprzód wieś
polską ze strzechami, Bożą Męką
it. d. Z podniesieniem kurtyny roz
legła się modlitwa z opery „Flis*”,
poczem w barwnej procesji prze-
szli wieśniacy przez scenę. W dru-
giej odsłonie bylo „okręžne“ i
„chłopskie wesele, Na scenę zaje-
chały wozy ze żniwiarzami i gość-
mi weselnymi. Odłańczono Krako
wiaka i Mazura. Scena weselna
odbywa się u podnórza gór. Góra-
le usłyszawszy zabawę w dolinie,
nie są w stanie powstrzymać się
od sposobności zabawienia się.
Zstępują z gór i wykonują piękne
swe tańce góralskie. W oddali sły-
chać śpiew chóralny i zapełnia się
scena coraz to liczniejszymi ucze-
stnikami zabawy, w malowniczych
strojach polskich.
W trzeciej części pokazano pu-

bliczności kilkanaście żywych o-
brazów na scenie obracającej się
za naciśnięciem guzików elektrycz
nych. ' Jeden z żywych obrazów
przedstawiał Kościuszkę, Puła-
skiego i Washingtona na koniach.
Osobną grupę stanowili sokoli i
weterani armji polskiej W stoso-
wnych kostjumach, a w bogatej
iluminacji przedstawiło się osobno
150 riajurodziwszych dziewcząt
polskich. Najlepsze chóry chica-
gowskie zaśpiewały szereg pieśni
ludowych. Na zakończenie był ba-
let narodowy zaczęty polonezem,
do którego stanęło 250 par w pol-
skich strojach.
Polacy zaimponowali wszystkim

innym narodowościom. Wszystkie
loże zostały rozkupione przez naj-
wybitniejszych Amerykanów. W
olbrzymiej sali fotele zajęte były
do ostatniego, przez 12.000 osób.
ai iOI KI IKOS

Špoleczne Biaro Pośrednicwa Pracy
Pol. Młodz. Akadem U.S.B.

poleca rytunowanych korepety-
torów, pierwszorzędne siły biuro”
we oraz inkasentów. Oferty pro-
szę składać pod adresem: ul.

Wielka 24, tel. 770,

Niemcy boją się, że biskup Ruch |
ze Strasburga może zostać kar-

dynałem kurjalnym,

(Berlin - KAP.) W numerze z
11-go bm. „Osservatore Romano”
umieścił notatkę, że Ojciec św.
przyjął na prywatnej audjencji bi-
skupa Strasburga, Mgra Ruch'a,
Prawdopodobnie był to zwykły
przyjazd biskupa al limina aposto-
lorum. Prasa niemiecka jednak do
patruje się w tej wizycie głębszej
przyczyny. Wyraża ona obawę, że
rząd francuski podejmuje nanowo
ulubioną jakoby myśl Poincare'go,
by w osobie biskupa strasburskie-
go otrzymać dla Francji drugiego
kardynała kurjalnego w Rzymie.

Przewiezienie zwłok «Orlątka».
Jak donoszą z Paryża, komitet.

sprowadzenia zwłok ks. Reichstad
tu („Orlątka '), na którego czele
stoi ks. Murat, przewiduje, iż uro-
czystość złożenia szczątków syna
Napoleona I w pałacu Inwalidów,
odbędzie się 5 maja przyszłego ro-
ku, t. j. w rocznicę śmierci Napo-
leona.

Bronzowy sarkofag ze szczątka
mi „Orlątka” ustawiony ma być u
stóp wielkiego marmurowego sar-
kofagu, mieszczącego zwłoki ce-
sarza.

Formalności jednak prawne
związane z przeniesieniem zwłok
„Orlątka” z Wiednia do Paryża,
nie są jeszcze załatwione. Eks-ce- |
sarzowa Zyta, jako głowa domu
Habsburgów i rząd ustrjacki wy-
razili zgodę na przeniesienie zwłok
Ale zezwolenie na umieszczenie
sarkofagu w pałacu Inwalidów wy-
maga zgody parlamentu lub rządu
w formie dekretu prezydenta.

Bonapartyści nie chcą zgodzić
się na uchwałę parlamentu, oba-
wiając się, że debata parlamentar-
na, jaka wynikłaby z teśo powodu,
może przybrać formy uwłaczające
pamięci Napoleona I i jego syna.

PLA ALT ESTA
KUPUJCIE

Jeszcze dziś ź
obejrzyjcie

w, Polskim Składzie 5
Apterzno - Parfumeryjnym

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

Grzebienie do torebek,
Suche perfumy, Kie.
szonkowe rozpylacze

to są najlepsze
upom!nki gwiazdkowe
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- Ро wyroku.
Wyrok w sprawie napadu na

pocztę w Gródku zapadł. Z po-

śród czterech oskarżonych —

trzech zostało skazanych na

śmierć, sprawę czwartego prze-

kazano zwykłemu sądowi. Z

ostatniej depeszy dowiadujemy

się, iż p. Prezydent skorzystał

z prawa łaski w stosunku do

jednego ze skazanych, dwaj pozo-

stali, Daniłyszyn i Biłas poniosą

twardą konsekwencję swojego

zbrodniczego czynu. W. chwili,

gdy czytelnicy nasi do rąk otrzy-

mają numer niniejszy pisma na-

szego, egzekucja prawdopodobnie

już będzie dokonana. Nie zaprze-

czamy bynajmniej, że fakt wy-

kreślenia z pośród żyjących dwóch

młodzieńców, pełnych siły, odwa-

g1 i — bądź co bądź — poświęce-

nia, którzy z pożytkiem mogli

żyć i pracować dla dobra ludz

kości i swych rodaków, ma w so-

bie coś głęboko tragicznego,

wstrząsającego.
:

Jednak inaczej stać się nie

mogło.

Wina skazanych udowodniona

została ponad wszelką wątpliwość

przez licznych świadków, zresztą

wobec tak oczywistych dowodów

przyznali się oni sami.

Zachodzi więc jedynie pytanie,

czy zasłużyli oni na ten najwyż-

szy wymiar kary?

Obrona z obowiązku swego

podkreśliła wszelkie okoliczności

łagodzące. Pomijamy tu czysto

prawnicze, formalne argumenty,

zatrzymamy się natomiast na

chwilę nad jednym, który nie-

wątpliwie posiada znaczenie Za-

sadnicze: zamachowcy nie byli

pospolitymi zbrodniarzami, doko-

nali czynu swego nie dla osobistej

korzyści.

Argument ten i tym podobne

niestety dotąd przemawiają nie

tylko do serc i wyobraźni, ale na-

wet do przekonania wielu, bardzo

wielu z pośród nas. Są to skutki

wschodniej kultury, wschodnich

obyczajów, które czasu niewoli

wycisnęły swe piętno na naszej

umysłowości. Tylko w Rosji,

w ówczesnych warunkach, które

zresztą dotąd nie uległy zasadni-

czej zmianie, skrytobójstwo, ban-

dytyzm mogły uchodzić za czyn

bohaterski, a nawpół legendarny

opryszek, Stienka Razin, stał się

niemal bohaterem narodowym.

W państwach wolnych każdy

obywatel, jakichkolwiek przeko-

nań politycznych, jakiejkolwiek

narodowości, ma zupełną wolność

żyć i pracować dla swej idei —

w ramach praworządności. Ponad

ddeami i celami czy to politycz-

nemi, czy narodowemi, stoi jednak

prawo Boskie, które powiada: nie

zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj

cudzej własności. Na tem prawie

Boskiem oparte jest prawodaw-

stwo wszystkich państw cywilizo-

wanych. Z tego prawa niema

inie może być żadnego wyjątku.

Przekroczenie go w pojęciu

społeczeństw o kulturze zacho-

dniej jest niczem innem jak mor-

- derstwem, bandytyzmem, kradzie-

żą i jako takie musi być trakto-

wane przez sądy i przez opinię.

Niema takich okoliczności, któ-

reby mogły uświęcić gwałt, mord,

bandytyzm i grabież. Nie może tu

być mowy o jakiemś bohaterstwie,

którego pierwszą, kardynalną ce-

chą jest szlachetność, prawość.

Prawdziwy bohater nigdy, prze-

nigdy nie będzie posługiwał się

niegodnemi środkami, jak skryto-

bójstwo, przywłaszczenie cudzego

mienia, gwałt nad bezbronnymi.

Sąd doraźny wyrokiem swym

uznał tę elementarną prawdę,

a p. Prezydent, afirmując wyrok,

potwierdził ją. Winni utratą życia

odpokutują — czy może już od-

pokutowali — swój czyn zbrodni-

czy. Ale nam nie chodzi o ten

poszczególny wypadek, chodzi o

to, by całe społeczeństwo prze-

niknięte zostało do głębi i zrozu-

miało tę niezachwianą prawdę, że

niema takich okoliczności, które

mogłyby usprawiedliwić a tembar-

dziej mianem bohaterstwa ozdo-

bić — zbrodni.

Zbrodnia jest zawsze tylko —

zbrodnią, mord — mordem, gwałt

— gwałtem, bandytyzm — bandy-

tyzmem i w państwie praworząd-

nem nie może ujść bezkarnie.

Nie wątpimy, że wrogie nam

elementy świeżo zapadływyrok

sądu doraźnego postarają się

przedstawić jako akt zemsty,

w stosunku do niepodległościowe-

go ruchu ukraińskiego, z drugiej

DZIERNIK BICENEMI

Z prasy.
Paul-Boncour.

Osoba nowego premjera fran-

cuskiego budzi zrozumiałe zainte-

resowanie,
Wprawdzie nazwisko to jest w

Polsce znane z powodu przychyl-

nych nam wystąpień Paul-Bon-

cour'a w parlamencie francuskim,

ale w związku z objęciem przez

niego stanowiska szefa rządu, nie-

mal cała prasa poświęca mu wiele

uwagi.
„Kurjer Poznański” tak pisze o

tym niewątpliwie wybitnym poli-
tyku:

„Jest to polityk z dużą przeszłością,

obdarzony znacznym majątkiem i talen-

tem oratorskim, zajmował w polityce fran

cuskiej różne już stanowiska. Niegdyś, za

młodych lat, zbliżał się do grupy monar-

chistycznej ,„L'Action Francaise", Później

wypłynął w charakterze członka rządu

za czasów Waldeck-Rousseau. Po woj-

nie, którą przeszedł w randze pułkow-

nika, odznaczył się jako poseł socjali-

styczny, powoływany często przez rząd

na zjazdy międzynarodowe.
W. partji socjalistycznej p. Paul-Bon-

cour zajmował stanowisko umiarkowane,

przeciwstawiając się zwłaszcza tenden-

cjom kierownika partji, p. Leona Bluma

który w dziedzinie polityki zagranicznej

zmierzał wyraźnie ku rewizji traktatu

wersalskiego, popierając nieraz otwarcie

postulaty niemieckie. P. Paul-Boncour

wypowiadał się za utrzymaniem trakta-

tów i sojuszów, a przeciwko jednostron-

nemu rozwiązaniu sprawy rozbrojenia.

Ale wszystkie swoje koncepcje politycz-

ne opierał o Ligę Narodów. Na tym też

terenie rozwijał ostatnio największą dzia-

łalność, będąc głównym delegatem fran-

cuskim na konferencji rozbrojeniowej,

powołany na to stanowisko jeszcze przez

prawicowy rząd p. Tardieu. Gdy umarł

Briand, miejsce jego na terenie Genewy

zajął p. Paul-Boncour“.

Obecny premjer opuścił ostat-

nio szeregi partji socjalistycznej,

ale pozostał z socjalistami w przy-

jaznych stosunkach.

Zwrot na lewo.

Tem się tłomaczy fakt, że jego

gabinet nosi jednakże charakter

wyraźnie lewicowy, może nawet

bardziej lewicowy niż rządHer-

riota.
Stwierdza to i uzasadnia w

„Kurjerze Warszawskim” p. B. K.

„VW tworzeniu rząduoparł się Bon-

cour tak samo, jak sześć miesięcy temu

Herriot, na radykalistach społecznych

(radicaux-socialistes), ale z silniejszym

udziałem liczebnym ich skrzydła lewe-

go. Widzimy tedy wśród ministrów p.

Daladiera, Dalimiera, Meyera, zbliżonych

do t. zw. młodoturków; adjutantem zaś

Boncoura w ministerjum spraw zagra”

nicznych będzie młody a wielce ambitny

zwolennik znacznego zwrotu we francu-

skiej polityce zagranicznej, p.Piotr Cot.

Socjaliści nie weszli aa do no-

o rządu. Obiecali mu tylko poparcie,

p same, jakie zapewnili Herriotow! ;

W praktyce jednak, należy przypuszcza”

będzie ono teraz udzielane jeszczecieplej,

p. Bium ma bowiem w gabinecie „Bon-

coura sporo bliskichprzyjaci
ół politycz-

nych”. у ю

Czy takie rozwiązanie dobrze

odpowiada obecnej. sytuacjipoli-

tycznej weFrancji?

P. B. K. odpowiada na to cya

nie negatywnie i przewiduje wieje

ż-; jakie staną na drodze
trudności, jakie stana ю

"gabi a podstawie
naszego gabinetu, na pods s

głosów prasy francuskiej, Eat

konieczności powołania rzącu 1е

ności narodowej.

Siła moralna.

Przechodząc kolejno do spraw

polityki wewnętrznej, musimy je-

szcze raz powrócić do „wieko-

pomnej' mowy prezesa BB. na

zjezdzie legjonistów.
;

P. Sławek wspominał w tej
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mowie m. in. o potędze dzialania

„Siły moralnej”, która rzekomo

jednoczy myśli i czyny z BBWR. i
przyległości, stanowiąc dla nich

zarazem najpewniejszą śwarancję

„zwycięstwa.

Bezpośrednio po tym pięknym
ustępie przeszedł, jak wiadomo,

p. Sławek do pogróżek pod adre-
sem opozycji 1 już nie miał, nieste-

ty, możności szerszego rozwinięcia

wzniosłych myśli na temat „siły

moralnej” ale czyni to w jego za-

stępstwie dość dobrze feljetonista

„Robotnika“, uznając słowa p.

Sławka za właściwe tło, by wyka-
zać całą ich szlachetność i szcze-
rość. A więc, czytamy:

„Przedewszystkiem więc wypada

przypomnieć, że to p. Sławek był tym,
który w charakterze ówczesnego szefa

Rządu „uzasadniał* Brześć z trybuny

sejmowej, stwierdzając, m. in., że „sa-

dyzmu tam nie było”, i broniąc umundu-

rowanych dozorców brzeskich o znanych

powszechnie nazwiskach. Blask „siły mo

ralnej“, promieniejący Zz ich metod i dzia-

łań, odbił się, jak wiemy, olśniewającym

refleksem w Łucku, Toruniu i Kielcach

Lubli, Łapanowie i Daleszycach, nie mó-

wiąc już o wielu innych ośrodkach „pra-

cy państwowo-twórczej”, realizujących

w odpowiedni sposób zwycięstwo „siły

moralnej” tudzież — inne, wcześniejsze

nieco wskazania p. Sławka”.

W związku z drugą mową p.

Sławka, w klubie BB., w której

zapewniał, że z żadną ofertą pod

adresem opozycji się nie zwracał,

pisze „Naprzód'':
„To się tak mówi po otrzymaniu ko-

sza, po wysłuchaniu kilku przemówień

posłów opozycyjnych, z którychwynika,

że z góry odrzuca się zaproszenie do

współpzacy czy jakiejś innej formy po-

rozumienia”.

WI związku z zapewnieniami p.

Sławka o idealnej zgodzie, jaka

rzekomo panuje w szeregach BB.

pisze tenże „Naprzód”.
„Stare wygi, w młodym BB., słu-

chając tych wywodów, uśmiechali się pod

wąsem, ogół zaś śmiał się na głos, ponie-

waż jedni i drudzy wiedzą doskonale, jak

np. kochają się pies z kotem, czyli — w

danym obrazku — przedstawiciele rolni-

ków i przedstawiciele Lewiatana w BB.,

albo jak w rzeczywistości wygląda „jed-

ność” między grupami, które przywła-

szczyły sobie miana robotniczej i t. d.

Trzymają się jeszcze kupy — to prawda,

ale trzyma ich jedynie strach przed na-

stępstwami rozejścia się, które w ichpo-

łożeniu równa się przejściu do nicości”.

„Robotnik“ uzupelnia to w ten

sposób: :

„Strach przed 'odpowiedzialnością

trzymać będzie razem całe to zbiegowi-

sko, zwane BB. ale tylko do czasu.

Strach nie jest bowiem czynnikiem, na

którym można budować rzeczy trwałe.

Bardziej przestraszeni poczną uciekać.

Pociągną za sobąnastępnych. Wytworzy

się panika, a z nią koniec”,

świadczenia socjalne i podatki.

„Dziennik Poznańs | pisze o

świadczeniach socjalnych i po-

datkach:
са>

„Świadczenia socjalne i „dziedzina

ustaw podatkowych, to zagadnienia pra-

wie zupełnie nietknięte. Obrońcy świad-

czeń socjalnych twierdzą, iż ichwysokość

gra małą rolę w kosztachprodukcji.Nie

bardziej błędnego, zwłaszcza jeżeli doda-

my do tego niesłuszne interwencje in-

spekcji pracy, ustanowionej kiedyś dla-

tego, aby... jaknajmniej pracowano. Prze

stawiciele fiskalizmu dowodzą, że w za-

kresie podatków już dosyć ulg dano. Wi-

docznie jeszcze tych ulś — zwłaszcza je-

żeli chodzi o likwidację zaległości po-

datkowych — zbyt mało, gdy świadcze-

nia podatkowe załamują normalny to

życia gospodarczego i hamujązniżki cen.

A wysokie taryfy kolejowe? A ciągle

nierozwiązany problem przedsiębiorstw

państwowych, zabijających prywatną

konkurencję, obarczających skarb a po”

średnio podatnika”? ё

Tak pisze organ sanacyjny.
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nowego kodeksu karnego.

Socjalistyczny „Robotnik“ ze-

stawia dwa następujące artykuły

nowego kodeksu karnego:

— „Artykuł 125 $ 2 nowego

kodeksu karnego brzmi:

— „Kto uwłacza czci lub po-

wadze Prezydenta Rzeczypospoli-

tej Polskiej — podlega karze

więzienia do lat pięciu”, —

W tym artykule ustanowiono

występek obrazy majestatu Pre-

zydenta Rzeczypospolitej.

Postanowiono bowiem, że „kto

uwłacza czci lub powadze”, ulega

karze. „Cześć” oznacza pozy”

tywne okazywanie czci. „Powaga”

oznacza, że nikt nie może się tak

zachować lub działać, iżby przez

to zachowanie się, lub działanie,

mógł ucierpieć blask powagi, czyli

majestatu najwyższego reprezen”

tanta i dostojnika Rzeczypospo-

litej“.
Artykut 172 nowego kodeksu

karnego stanowi:

— „Kito publicznie Bogu bluž-

ni podlega karze więzienia do lat

pięciu”, —
Najwyższa Istota może być

dotknięta przez obywatela pod

groźbą kary tylko przez „bluźnie-

nie” i to „publicznie”. Słowo

„blužnienie“ oznacza oczywiście

słowa brzydkie, nieprzystojne itp.,

w każdym razei więcej zniewagi,

aniżeli „uwłaczanie powadze i

czci”. ) BI

Słowo „publicznie“ oznacza,

że „bluźnienie” Bogu będzie kary-

godne, gdy będzie popełnione wo-

bec więcej ludzi, albo w miejscu

publicznem. Prywatne bluźnienie

Bogu (w kółku domowem i t. p.)

nie jest zagrożone karą”. —

Z zestawienia tego wynika:

— „Bluźnienie publiczne Bogu

stanowi występek karalny wię-

zieniem do 5 lat.
Uwłaczanie, choćby prywatne,

czci i powadze Prezydenta sta-

nowi występek karalny więzie-

niem do 5 lat.
Słowo „bluźnienie' oznacza

istotę większej zniewagi, aniżeli

uwłaczanie czci i powadze. Sło-

wo „publiczne“ oznacza zacie-

śnienie odpowiedzialności  blu-

źniercy”. —

REGEEINASSDPKNWOKOTZORZOECEERZEORABROEA

strony jednak mamy to głębokie,

moralne przeświadczenie, że gdy-

by zamiast Danilyszyna i Bilasa

na ławie oskarżonych zasiedli

najrdzenniejsi Polacy, oskarżeni

i przekonani o zbrodnię, jaka po-

pełniona została w Gródku, wy-

rok sądu polskiego i opinii polskiej

byłby ten sam.

Bo naród nasz ma głęboko

wszczepione poczucie praworząd-

ności, którego żadne deprawujące

wpływy z duszy mu nie wyrwą.

Prawda i prawo w końcu muszą

zatryumfować, a zasłużona kara

dosięgnąć musi winowajców.

°

35-lecie pracy
prof. Z. Orłowskiego.
Dnia 18 grudnia rb. I Klinika

Chorób Wewnętrznych obchodzi-

ła w ścisłem kółku rocznicę 35-

lecia prasy naukowej i pedagogi-

czej prof. dr. Zenona Orłowskie-
go.

Urodzony w roku 1871 w fol.

Norwitpol koło Dokszyc, spędził

w Wilnie pierwsze lata swojej mło-

dości, tu bowiem ukończył gimna

zjaum w gmachu dawnego uniwer-

sytetu, Jakkolwiek losy rzuciły go

później do Petersburga, to jednak

Prof. Orłowski czuł się zawsze bar

dzo silnemi węzłami związany z

Wilnem, tak, że dziś jeszcze z przy

jemnością słucha, gdy go kto na-

zwie starym wilnianinem.
Nauki Uniwersyteckie ukoń-

czył w Petersburgu, gdzie otrzy-

mał stopień doktora medycyny i

habilitował się na docenta. Naj-

milszą chwilą w jego życiu był rok

1922, kiedy to Rada Wydziału Le

karskiego odrodzonego Uniwersy

tetu Stefana Batorego powołała

„Starego Wilnianina” na katedrę

profesora djagnostyki i terapji о-

gólnej, Powróciwszy „na ojczyzny

łono” zajął się organizowaniem Kli

niki z niezwykłą energją i konsek-

wencją, która cechuje go we wszy-

stkich poczynaniach. Na polu pra-

cy naukowej wydał szereg cennych

prac. Ostatnio zajął się szczególnie

tą dziedziną nauki, która jest zwią

zana z balneologją, organizując

pod swem kierownictwem liczne

wycieczki po zdrojowiskach pol-

skich, czem się przyczynił w dużej

mierze do propagowania polskich

zdrojowisk.

Prof. Orłowski uchodzi dzisiaj

za najlepszego znawcę polskiej bal

neologji i protektora polskich zdro

jowisk.

на

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZLONKIEM

OBOZY WIELKIEJ POLSKI.

TEATRY MIEJSKIE.
TEATR LUTNIA.

„Lady Chic“, operetka w 3 aktach
Kollo.

Przed świętami każda szanu-

jąca się rodzina przeprowadza ge-
neralne porządki. Czyszczenie,

trzepanie, froterowanie wprowa-

dza taki nieład w uregulowane

zazwyczaj życie domowe, że nic

się nie udaje, a obiady są prze-

pieczone, albo niedogotowane.

Trudno, tak chce tradycja.

Wszystko to jest tylko dysonan-

sowem preludjum, do harmonijne-

$o, przepojonego sytem zadowo-
leniem świętowania.

Zupełnie coś podobnego wy-

darzyło się na środowej premje-

rze operetkowej. Przedstawienie

przypominało ognisko rodzinne w

okresie przedświątecznego wy-

miatania popiołu i sadzy.
Wszystko szło jak z kamienia.

Ciągle czegoś brakowało, a uro-

cza nasza primadonna z wrodzo-
nym wdziękiem pokrywała miłem

zakłopotaniem niespodziewane
pauzy swojej roli.

Trudno — porządki domowe!

Jestem przekonany, że w okresie

świątecznym, na który operetka

jest przeznaczona, pójdzie wszyst-

ko jak z płatka. Nie traktujmy

więc tego przedstawienia jako

premjery.
Šwiąteczna publicznošė będzie

napewno oklaskiwać „Lady Chic".

Ložko, przebieranie się, sytuacyj*

ne „qui pro quo", to efekty nie-

zawodne. Komu to nie wystarcza,

ma jeszcze grę mocno przeszarżo-

waną, aby już nikt nie wątpił, że

należy się śmiać.

Bardzo przyjemnie gra p. Szcza-

wiński, Jego Maharadża jest cza-

rująco męski i doskonale nosi

frak.
Pod względem muzycznym ope-

retka Kollo jest poniżej przecięt-

ności, można z niej jednak zrobić

wesoły „bałagan”, a o to zdaje

się najbardziej teatrowi chodziło.
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Szkodliwa ustawa.
Większość BB. w Sejmie uchwa

liła dnia 16 b. m. ustawę o obniże-

niu oprocentowania i przedłużeniu

okresu umorzenia wierzytelności

długoterminowych. KlubNarodo-

wy głosował przeciw tej ustawie.

Stanowisko Klubu uzasadnił dosko

nale poseł ks. Czetweriyński.

W sprawie tej pisze łódzka

„Prawda“ (nr. 51)), pismo kół go-

spodarczo - zachowawczych B,
„Ustawa ta zada śmiertelny

cios kredytowi długoterminowe-

mu. Samo wniesienie projektu wy-

wołało panikę posiadaczy listów

zastawnych i nienotowany dotych-

czas spadek ich kursu. List za-

stawny staje się papierem niepew-

nym w oczach człowieka z ulicy i

wiele lat upłynie, zanim to dawne

zaulanie odzyska. Nowe emisje li-

stów zastawnych towarzystw kre-

dytowych i banków hipotecznych

zostają uniemożliwione. Czy ko-

rzyści tej operacji zrównoważą

straty, jakie wynikną ze spusto-

szenia rynku kredytu długotermi-

nowego? Chyba nie. Emisja wszy-

stkich instytucyj prywatnych kre-

dytu długoterminowego wynosi

niespełna miljard złotych, z czego

znaczna część przypada na listy

konwersyjne — jeżeli więc redu-

kcja oprocentowania wyniesie 3

procent, to ulga z tego tytułu nie

wyniesie nawet 200 miljonów zło-

tych, Cóż to jest, chociażby wobec
zaległości podatkowych?

Cios ten jest tem  dotkliwszy,

że wygląda tak, jakby wymierzo-

ny był specjalnie przeciw prywat-

nym instytucjom kredytu długoter-

minowego, gdyż posiadacze listów

obligacyj banków państwowych

nic nie tracą. -W jakim celu to o-

kreślenie, że przyrzeczenie, zaopa

trzone pieczęcią państwową, jest

więcej warte od przyrzeczenia in-

stytucyj obywatelskich? Popytu

na listy banków państwowych to

nie zwiększy. Za ten gest dla listów

i obligacyj banków państwowych

zapłacić muszą przecież obywate-

le, gdyż różnicę procentów, płaco-

nych, a otrzymywanych przez ban
ki państwowe, pokrywać będzie

skarb państwa z funduszów po-

datkowych, a więc z funduszów,

ściąganych od tych samych oby-

wateli, których instytucje się za-

0 projekcie min. Jędrzejewicza.
Akademja Nauk Technicznych,

której założycielami i członkami

honorowymi są m, in. p. Prezydent

Rzplitej i b. premjer Bartel, uchwa

Bła w dn. 16 b. m. rezolucję, skie-

rowaną przeciwko projektowi mi-

nistra Jędrzejewicza ograniczeniu

autonomji wyższych uczelni.

Gdyby — powiada rezolucja—

projekt ustawy o szkołach akade-

mickich stał się prawem obowią-

zującem, przyniósłby niepoweto-

waną szkodę rozwojowi nauki

polskiej.

MB. przeciw autonemji Sląska.
Na posiedzeniu Sejmu Śląskie-

go w dn. 20 b. m., podczas dyskusji

nad wniesionym projektem usta-

wy ustrojowej, Klub BB. wypowie-

dział się przeciwko autonomii Ślą-

ska, domagając się jej ograniczenia.

bija.
I jeszcze jedno! Właściciel listu

zastawnego towarzystwa kredyto-

wego dał swoje oszczędności na

rzecz dobrą i pożyteczną, dał je

na rzecz podniesienia dobrobytu i

kultury swego kraju, bo je dał na

budowę domów, na podniesienie

kultury rolnej. Dał je naprzedsię-

wzięcia, które powinny się opłacać

i przysparzać dobrobytu społeczeń

stwu. Jeżeli się nie opłacają, to

nie jego wina — a w kgżdym razie

społeczeństwu strat nie przyspa-

rzają. Więc za co zostaje tak po-

traktowany?
Ten, kto dał pieniądze na kupno

listu zastawnego banku państwo-

wego, dał je w wielu wypadkach

na przedsięwzięcia aż nazbyt ry-

zykowne, bo przeważnie na Hnan-

sowanie eksperymentow  partyj-

nych zarządów komunalnych.

Wszystkie te przedsięwzięcia oka-

zały się nieprzemyślanemi i stały

się źródłem szkód i ciężarów dla

społeczeństwa, które musi dopła-

cać do ich egzystencji. I za to, że

był tak lekkomyślny, że na takie

interesy dawał pieniądze, zostaje

obecnie wyróżniony”.
Po przemówieniu pos. ks. Cze-

twertyńskiego bronił tej ustawy

pos. Rudziński z BB., dla którego

uwagi pisma tej samej grupy, do

której on należy, t. j. łódzkiej gru-

py zachowawczo - gospodarczej,
dobrą odpowiedzią.

Należy podkreślić, że ustawa

ta przeszła w komisjach senackich

bez zmian, chociaż referent p. Ża-

czek stawiał . co do niej poważne

zastrzeżenia. Istnieje prawie pew-

ność, że i plenum Senatu przyjmie
tę ustawę w szkodliwem — według

zdania pisma „sanacyjnego“ —

brzmieniu. Zupełnie jak w przysło-

wiu: dziad swoje, a baba swoje!

 

JUŻ ZA 2 DNI
nastąpi

OTWARCIE
Najwspanialszego | Największego

Kina „REOJA“
-——T———

dowe banknotų 100-2lotoWe.
Państwowa wytwórnia papie-

rów wartościowych pracuje obec-

nie nad wypuszczeniem nowej

emisji banknotów 100-złotowych.

Przypuszczać należy, że ukażą się
one już w lutym.

0 1 PROCENT...
Rada Banku Polskiego na po-

siedzeniu w dniu 15 b. m. uchwali-
ła swój budżet na rok 1933. Wy-
datki zmniejszono o 1 procent...

Ubezpieczenia społeczne.
Zaległości w opłatach na rzecz

świadczeń socjalnych wynosiły w

1930 roku 161,5 milj. zł, w 1931 r.

— 216,4 milj. zł., w roku bieżącym

zaległości te przekroczą sumę 250

miljonów zł.

SZKICE I OBRAZKI
CHOINKI. >

Już to kryzys kryzysem, a ludziska
o choince nie zapomnieli. Zapewne nie

będzie domu, w którymby „Bożego drze-

wka“ nie stalo,

Može byč choinka najskromniejsza,

najbardziej ubožuchna, a będzie.

Tu powieszą na niej piękne cacka

szklane i słodycze, tam tylko kilka pa-
pierowych wycinanek, ale choinka być
musi.

Poszedłem między choinkami, które

:ozmieściły się na kilku rynkach wileń-
skich oraz na placu katedralnym.

Frekwencja duża na małe choinki,

ale jakaż różnorodność cen!

Za taką samą choinkę, za którą się

na „dcewnianym* rynku płaci 60 groszy

żądają pod Katedrą 1 zł. 50 gr. Bo niby

to „pryncypalna ulica*, Choinka na tem

nie zyskuje, a cena większa. To samo

dotyczy ryb. Mimo cen ustalonych wytwo

rzyła się rybia „arystokracja*. Na ryne-
czku zarzecznym i drewnianym taniej i

lepsze a na Łukiszkach drożej. Dlacze-
go? Niewiadomo. Ale wracajmy do cho-

inelc.

Wchodzimy w las zaimprowizowany

na placyku, na którym dotychczas stawa-
li tragarze i baby z nabiałem.

Pachnie tu jedliną i błotem, które
rozchlapują liczni klijenci.

Cena choinki zależna jest też od

wyglądu kupującego. Im lepiej kto się

prezentuje, tem drożej mu się liczy za

drzewko.
—Panie, ile kosztuje ta choinka?

— Ta? To już nie choinka, ale cała

puszcza Rudnicka! Trzy złote!

—Bójcie się Boga, ta kobiecina za-

płaciła za taką samą złoty...

— Tamta kobieta to co innego. Ona

bezrobotna.
— A ja prawie też...

— To weź pan inna...
— Nie, tą...

— Ta? ostatnia cena.. dwa złoty

i pół...

Odchodzimy...
Za chwilę gania nas „lešniczy“ z cho

inką na plecach!
— Panok, daj pan złot pięćdziesiąt,a

szwagrowi mojemu pół złot za odniesie-

nie...
— Zgoda!

Zjawia się szwagier, który bierze na

plecy choinkę...
— Czego pan się tak chwieje za cię

żko panu?

— Up.. nie... tylko ja kapka... up...
przestudził ja się...

Od szwagra wieje nie tyle ozonem
co „denaturatem'*, a drzewko jedzie do

domu.
Zielone, piękne drzewiny, mimo sza-

roty pogody, nastrajają miasto jakoś świą-
tecznie i radośnie...

Bo i na sercu lżej jakoś i weselej.

Przecież to jutro wigilja.
M. Junosza.

Wychowanie państwowe bez
cudzysłowu.

Są takie dwa Pisma:
(dla dzieci starszych) i Peas
(dla młodszych). Kierunkowi zwła-
szcza pierwszego dałoby się wiele
zarzucić. Dziś jednak. chciałsym
ss;packa ioe

4 „Plomyk“, jako d.
świąteczny, lis
żeczkę, p. t. „Poczta”, ułożoną
przez p. Stefana Themersona, z
ilustracjami p. Franciszki Themer-
sonowej. Nadzwyczaj pomysłowo
ułożona książeczka zoznajamia
młodocianego czytelnika z istotą
i formami porozumiewania się od
czasów najdawniejszyck aż po
dziś, zwłaszcza zaś szczegółowo
daje poznać życie nowej polskiej
senas o obficie, udat-

wcipnie į -
erysunkami. AE =

orosłego- czytelni i
również YE acz
pouczające refleksje: wszakże rze- —
czy takich myśmy nie mogli lat
temu 20 czytać, boby trzeba było
z konieczności mówić o funkcjach
obcej państwowości. | naprawdę
zaczynamy kochać nasze państwo
i być zaczynamy z niego dumni.

©to przykład, jak możno i jak
należy szerzyćewychowanie pań-
stwowe. Bez ubocznych tenden-
cyj, bez nsrzucania podejrzanych
a e tylko
> S da ich łączy i wszyst-

Oby zawsze tak i tylko tak
pojmowano istotę wychowania
państwowego, a wszyscy staniemy
się jego entuzjastami.

Nauczyciel.

Oszczędności rządu belgijskiego
dzięki szkołom katolickim.

„(Bruksela - KAP.) Liberałowie
i socjaliści belgijscy, jak już dawno
wiadomo, stale wszelkiemi możli-
wemi środkami zwalczają szkolnict
wo katolickie w Belgji. Jak nie-
uzasadinonemi i bezsensownemi
są ataki bezbożników belgijskich
wykazuje najlepiej fakt, że dzięki
wolnemu nauczaniu w szkołach śre
dnich (a więc nie licząc wyższych
uczelni), czyli dzięki pracy nauczy
cielskiej księży i wychowawców

katolickich, rząd belgijski zaoszczę
dził za rok 1931 sumę 281 miljonów
franków.

Powódź we Francji,
PARYŻ. (Pat). — Powódź we

Francji południowej przybiera
coraz szersze rozmiary, ofiar w
ludziach jednak niema. Z Per-
pignan donoszą, że pod wodą
ay pdg się obecnie 50 tysię-
y ha. :
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KRONIKA.
Pracownicy miejscy wobec groźby

dalszych redukcyj.
W związku z przeprowadzoną

reorganizacją pracy w Magistra-

cie i biurach miejskich odbędzie

się w dniu dzisiejszym posiedze-
"nie Magistratu poświęcone opra-
cowaniu wytycznych dalszej akcji
oszczędnościowej i związanej z

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Chmurno i mglisto z niewiel-

kiemi rozpogodzeniami w ciągu
dnia. Temperatura w pobliżu ze-
ra. Słabe wiatry wschodnie i po-
łudniowo wschodnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Pasterki w kościołach wi-

leńskich odprawione zostaną w
następujących terminach: w ko-
ściele św. Jana o godz. 12 w nocy
(celebruje J. E. ks. Arcybiskup-
Metropolita Romuald Jałbrzykow-
ski); w kościele po-Bernardyń-
skim o godz. 12 w nocy; w koście-
le św. Michała o godz. 12 w nocy;
w kościele Najświętszego Serca
Jezusowego o godz. 12 w nocy;

w kościele Najświętszego Poczę-
cia N. M. P. na Sołtaniszkach
© godz. 7 rano; w kościele św.
Ducha (po-Dominikańskim) o go-
dzinie 6 rano; w kościele św. Ja-
k“ba o godz. 12 w nocy; w Ostrej
Bramie o godz. 12 w nocy; w ko-
šciele św. Piotra i Pawła o godz.
6 rano; w kościele Wszystkich
Świętych o godz. 12 w "nocy;
w kościele św. Rafała o godz. 6
rano; w kościele O. O. Bonifra-
trów o godz. 12 w nocy.
W innych kościołach jak w

roku ubiegłym.
— Msza św. na intencję so-

linizanta ks. Adama Kuleszy.
Na zakończenie 9-cio dniowej
nowenny, odprawionej przez oo.
Karmelitów na intencję Czcigod-
nego Solenizanta ks. kanonika
Adama Kuleszy zostanie odpra-
wiona Msza św. w kaplicy Matki
Boskiej Ostrobramskiej dnia 24 go
grudnia o g 9ej rano.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Referent prasowy w ma-

gistracie. Jak się dowiądujemy,
z inicjatywy prezydenta d ra Ma-
leszewskiego-w najbližsym czasie
na terenie Magistratu ma byč u-

ruchomiony referet prasowy.
Jako kandydata na to stano-

wisko w kołach Mag'stratu  wy-
mieniają sekratarza Rady Miej-
skiej p. Marjana Dziewickieao.

Z MIASTA.

— Praca w urzędach w dnie
przedświąteczne. W urzędach
państwowych i komunalnych u-
rzędowanie w dni przedświątecz-

ne odbywać się będzie zupełnie

normalnie z wyjątkiem soboty
W dniu tym we wszystkich biu-
rach rządowych i miejskich urzą-
dzone będą dyżury do godz. 12 ej
w południe. Normalne urzędowa-
nie rozpocznie się we wtorek rano.

— Gwiazdka w schroniskach,
przytułkach i szpitalach.Z racji
świąt Bażego Narodzenia Magi-
strat wileński postanowił wyasy:
gnować dodatkowo po1 zł. 20 gr
na każde dziecko w schroniskach
na urządzenie dla nich gwiazdki.
Również w przytułkach i szpiti-

lach miejskich w pierwsze dwa

dni świąt wydane zostaną zwięk-

szone racie żywnościowe.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
Przypomnienie dla właścicieli

samochodów. Termin ważności do-
wodów rejestracyjnych samocho-
dów zarobkowych i niektórych pry
watnych upływa z dniem 31 gru-
dnia 1932 r. Samochody, dla któ-

rych do dn. 31 grudnia 1932 r. nie

pędzie uzyskane przedłużenie te"-
minów ważności na rok następny,
zostaną w dniu 1 stycznia 1933 r.
wycofane z ruchu.
— Nowe terminy ochronne dla

zwierzyny. W Nr. 111 Dz. Ustaw
umieszczono 4 rozporządzenia

. min. rolnictwa i ref. roln., doty-
czące czasów ochronnych na

zwierzynę. M. in. utrzymano do

końca 1935 r. zakaz polowania
na łosie-byki przez cały rok. Ze-

zwolono polować na sarny-kozy

od 16 stycznia do 15 lutego, —

wprowadzono czas ochronny na
dziki (od 1 marca do 30 kwietnia)
i na kuny leśne (od 1 marca do
30 listopada), — wreszcie znie-
siono całkowity zakaz polowania

° па wiewiórki, ustanawiając czas

ochronny na te zwierzęta od 1-go

marca do 30 listopada. Zniesienie
bezwzględnej ochrony wiewiórek
następuje z dniem 1 stycznia
1933 r.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Święta w wojsku. W zwią

zku ze świętami dowództwo gar:
"nizonu wileńskiego i nowo-wilej-
skiego rozpoczęło wydawanie

* przepustek szaregowym i podefi-
" cerom na święta.

Urlop świąteczny wykorzystają
"wszyscy szeregowi i podoficero-
wie w dwóch turnusach.

Również dowództwo K. O P.
zwolniło kilkudziesięciu żołnierzy
na święta.
W strażnicach K. O. P. urzą-

dzone zostaną tradycyjne drzew-
ka i łamanie się dpłatkiem. Do
strażnic już dostarczają mnóstwo
smakołyków i wina dla „stróżów
rubieży”.
— Ostatnia tura rezerwi-

stów. W dniu 3 stycznia zosta-
nie wcielona doszeregów ostatnia

 

tem redukcji personelu.
Przy okazji należy zaznaczyć,

że do chwili obecnej Magistrat
zredukował już 120 pracowników.
Na dzień 1 stycznia, jak krążą
pogłoski otrzyma wymówienie
kilkudziesięciu pracowników.

tura rezerwistów. Karty powoła-
nia zostały już przez referat woj-
skowy Magistratu rozesłane W tej
turze powoływana jest przeważnie
artylerja.

SPRAWY PODATKOWE.
— [nterwencja w Wileńsk. Izbie

Skarbowej. W dniu 20 b. m. przy-
jął p. Prezes Izby Skarbowej de-

legację Izby P.-H. w Wilnie w
osobach pp. radcy M. Tauba i

dyrektora Izby W. Barańskiego,
która poruszyła sprawy nastę-

pujące: 1) t. zw. „roznosicieli pi-

wa''; 2) naruszenia art. 90 ustawy

o p. p. p. (niewzywania podatni-

ków na posiedzenie Komisji Od-

woławczej); 3) terminu lustracji

przedsiębiorstw w związku z wy-

kupieniem świadectw przemysło-
wych na rok 1933; 4) ulg przy na-

bywaniu świadectw przemysło-

wych na r. 1933 dla większych

restauracyj wileńskich; 5) zbyt

rygorystycznego przeprowadzania
egzekucyj, które ostatnio miały
miejsce.

Prezes Izby Skarbowej obie-

cał, po bliższem zaznajomieniu się

z temi sprawami, w miarę moż-

ności, uwzględnić wysunięte przez

Izbę P.-H. w Wilnie postulaty. |

—Fałszywi sekwestratorzy na
mieście, lzba Skarbowa ostrzega
osoby zainteresowane, iż na tere-

nie m. Wilna grasują oszuści, któ-

rzy podając się za sekwestratorów

podatkowych, ściągają podatki,

wystawiając na pobrane kwoty po

kwitowania prywatne.
Izba wyjaśnia, że sekwestrato-

rzy podatkowi, działający z ramie-
nnia Urzędów Skarbowych, wyda
ją pokwitowania urzędowe, typu
ustalonego, zaopatrzone w pieczęć
okrągłą oraz posiadają legityma-
cje urzędowe (również z pieczę-
cią okrągłą z godłem państwo-
wem), które winni okazywać na
każde żądanie przy rozpoczęciu
czynności.

O osobach, podających się za
sekwestratorów, a nie posiadają-
cych legitymacji. należy powiada-
miać niezwłocznie władze policyj-
ne i właściwe Urzędy Skarbowe.

HANDEL i PRZEMYSŁ

— Ceny maksymalne na ryby.
Na konferencji w gabinecie Sta-
rosty Grodzkiego, która odbyła
się na zaproszenie p. Starosty w
dn. 19 b. m, z udziałem przedsta-
wicięli hurtowego i detalicznego

handlu rybami ustalono następu-
jące ceny maksymalne na ryby
w detalu za jeden kilogram:

Szczupak żywy I gatunek do
3 zł, 50-gr., II gatunek do 3 zł.;
szczupak śnięty I. gat. do 3 zł.,
II gat. do 2 zł. 50 gr.;, karp żywy
Igat do 2 zł. 40 gr., II gat. do
2 zł.;, karp śnięty I gat. do 2 zł,
II gat. do 1 zł. 50 gr.; średnica do
1 zł. 50 gr.; drobnica do 50 gr.

Ustalenie tych cen ma na celu |
zapobieżenie nadmiernej zwyżce
cen na ryby w okresie przedświą-
tecznym.

— Niepomyślny wynik po-
łowu ryb. Z powiatów Wileń-
szczyzny donoszą, iż tegoroczny
połów w jeziorach i rzekach był
znacznie gorszy Od lat poprzed-
nich Mimo niepomyślnego po-
łowu w jeziorach pow. brasław-
skiego, postawskiego, Święcień-
skiego i trockiego złowiono oko-
ło «80 pudów szczupaków, 460
pudów ryby drobnej różnego ga-
tunku oraz około 300 pudów sie-
lawy, płotek i t. p. Wobec nie-
pomyślnego połowu cena na ry-
by wzrosła od 10 do 20 proc. na
klg. Zapotrzebowanie na ryby
znaczne.
— Na targu mięsnym przed

świętami. W tygodniu przed-
świątecznym na targ miejskł spę-
dzono około 3000 sztuk bydła i
nierogacizny. Na konsumcję miej-
scową zakupiono 2690 sztuk, 67
sztuk zbrakowano, resztę zakupi-
ły pobliskię gminy pow. wileńsko-
trockiego.

Spęd bydła znacznie ożywio-
my. Ceny w porównaniu z po-
przedniemi tygodniami nieco
zwyżkowały.
— Tartaki chcą sprowadzać

drzewo z Rosji sowieckiej. Ostat-
nio właściciele tartaków wileń-
skich zwrócili się do miarodaj-
nych władz z prośbą udzielenia
im zezwolenia na sprowadzenie z
Rosji. sowieckiej większej ilości
drzewa. W związku ztem sprawa

ta znalazła się na posiedzeniu
wczorajszem Izby Przemysłowo-
Handlowej, która po dłuższej dys-
kusji postanowiła wyłonić specjal-
mą komisję dla szczegółowego
zorjentowania się czy sprowadze-
nie drzewa sowieckiego nie od-
bije się ujemnie na rozwoju prze-
mysłu drzewnego w Polsce. W
wypadku pozytywnego wyniku
badań zezwolenie takie właści-
cielom tartaków zostanie udzie-
Jone.

DZIĘNNIE MILUERSE) _

Zniżka taryf na drzewo i len.
Izba Przemysłowo-Handlowa w

Wilnie otrzymuje informacje po-
twierdzające wiadomość naszego
korespondenta warszawskiego, iż
w najbliższym czasie zostanie
ogłoszony szereg zniżek taryfy
kolejowej, z których dla okręgu
Izby największe znaczenie posia-
dają zniżki dla drzewa i lnu.
W zakresie taryf drzewnych

mają być obniżone o około 30%
stawki dla przewozów drzewa
opałowego oraz surowca tartacz-
nego na odległości do 200 km.;
przy przewozach eksportowych
przez Gdynię i Gdańsk mają być
obniżone stawki dla drzewa okrą-

głego (surowiec tartaczny i dyk-
towy, papierówka, kopalniaki)
oraz dla sortymentów ciosanych
do poziomu stawek stosowanych
obecnie dla materjałów tartych;
według tychże zasad mają być
zniżone stawki dla eksportu po-
wyższych sortymentów przez gra-
nicę lądową. Zmiany powyższe
we wszystkich szczegółach będą
znane już w dniach najbliższych,
gdyż będą ogłoszone w najbliž-
szym numerze Dziennika Taryt i
Zarządzeń Kolejowych.

Również znaczne zniżki mają
nastąpić w taryfach dla eksportu
Inu i pakuł Inianych.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Wstrzymanie ruchu to-

warowego w dn. 24 b. m. Wzo-
rem lat ubiegłych w obiębie wi-
leńsklej dyrekcji kolejowej ruch
towerowy wstrzymany zostanie
daia 24 b. m. o god:, 6 wiecz.
Wznowienie ruchu towarowego
nastąpi dnia 26 b. m. o god:, 18.

Zarządzenie ito ma na celu,
umożliwić licznym rzeszom ko-
lejarzy spędzenie tradycyjnej Wilji
w kole rodzinnym.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE
— frzyaniewe kursy proi.

Lutosławskiego. Przypominamy
o zapowiedzianych trzydniowych
kursach prof. W. Lutosławskiego,
które się rozpoczną w Święto
Trzech Króli 6 stycznia 1933 r.,
o 1Otej rano w sali 5-tej Ulniwer-
sytetu. Wstęp wolny bez opłaty

dla wszystkich, bez różnicy wie-
ku, wyznania, płci ani uprzednie-
go stopnia wykształcenia.

SPRAWY SZKOLNE.
Ferje Świąteczne w

szkełach. W dniu wczorajszym
zakończyły się nauki w szkołach
średnich i powszechnych. Ferje
świąteczne będą trwały do 15
stycznia roku przyszłego.
te, Uczniowie w b. r. korzystają
również ze zniżek kolejowych

Wczoraj wieczorem w gimna-
zjach i szkołach zawodowychi
powszechnych odbyły się serdecz-
ne' tradycyjne „Opłatki*. Mło-
dzież przy pięknie ubranych
drzewkach spędziła kilka godzin
w serdecznym nastroju z perso-
nelem nauczycielskim.
— Zjazd Inspektorów Szkol-

nych. W dniach 19 i 20 grudnia
b. r. w gmachu Kuratorjum od-
była się konferencja Inspektorów
Szkolnych Okręgu Szkolnego Wi-
leńskiego.

Tematem obrad była głównie
trudna sytuacja, w jakiej zna-
lazło się skolnictwo powszechne
w ostatnim roku szkolnym z po-
wodu przyrostu dzieci i zatamo-
wania budownictwa szkolnego,
oraz ustalenie dróg i środków
zaradczych na najbliższą przy-
szłość.

Drugi dzień zjazdu poświęco-
ny był przedewszystkiem zarzą-
dzeniom wychowawczym i dy-
daktycznym.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Związek Oficerów Rezerwy

urządza w sobotę dnia 7 stycznia

0 godz. 8 min. 30 Opłatek Koleżeń

ski na który zaprasza Kolegów z
rodziną. Koszt uczęstnictwa wyno
si 3 złotych od osoby. Informacji
udziela i przyjmuje zapisy Sekre-
tarjat Koła codziennie w godz.od
18 — 20 oprócz świąt.
— W niedzielę dnia 8 stycznia

1933 r. o godz. 16 (4 popołudniu)
Choinka dla dzieci członków Z. O

R. Na całość złożą się: zabawa dla
dzieci przy muzyce, produkcje ar-

tystyczne, bajki Cioci Hali, Św, Mi
kołaj z podarunkami i szereg in-
mych niespodzianek. Wstęp dla
dzieci 1 złoty dla wprowadzają-
cych 50 groszy.

SPRAWIY ŻYDOWSKIE.
+, — Ultimatum: nauczycieli ży-
dowskich. Wczoraj Związki Na-
uczycieli Żydowskich wysłały no-
we ultimatum do Gminy Żydow-
skiej. W piśmie swem żydowscy
pedagodzy oświadczają, że kate-
gorycznie odrzucają przyznane im
subsydjum przez śminę w wyso-
kości 5000 zł. i pozostają przy
swojem słanowisku, že  gmina
musi im wypłacić do końca b. m.
należne 15.000 zł. Nauczyciele
dali gminie 24 godzinyi jeżeli w
tym terminie gmina nie przyjmie
ich żądania, ogłoszą strajk. W
związku z ultimatum nauczycieli
odbyło się nadzwyczajne posie-
dzenie prezydjum gminy, na któ-
rem omawiano sprawę odmowy
nauczycieli przyjęcia 5000 zł. Pre-
zydjum postanowiło odpowiedzieć
nauczycielom, iż przyznana im su-
ma jest najwyższą, jaką gmina
dać może przy obecnym stanie
finansowym.

RÓŻNE.

— Sylwestro Dancing. Za-
rząd Wojewódzkiygo. Komitetu
Dni Przeciwgrużliczych zawiada-
mia, że dnia 31 grudnia b. r. w
lokalu Zielonego Sztrala (Mickie-
wicza 22) urządza Syiwestrowy
Dancing, z którego całkowity do-
chód przeznacza na nowo otwar-
te prewentorjum dla dzieci za-
grożonych gruźlicą. Ze względu
na wielkie zainteresowanie zaba-
wą upraszamy o wcześniejsze za-
mawianie stolików. Wejście wy-
łącznie za zaproszeniami. Wstęp
2 złote, akademicy płacą 1 zł.
50 gr.

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE ZASP. w WILNIE.

— Teatr Wielki na Pohulance, —

Gra dziś i jutro po raz ostatni — „Spra-
wa Dreyfusa'.
REPERTUAR TYGODNIA

ŚWIĄTECZNEGo TEATRU
WIELKIEGO na POHULANCE,
— 25 bm. o godz. 8-ej w. potężne

dzieło St. Wyspiańskiego „Zyśmunt Au-

gust”, 26 bm. o godz. 12-ej w poł. mi-

sterjum Maeterlincka „Niebieski Ptak”.

26 bm. o godz. 4-ej pop. baletowy kon-

cert Sawinej - Dolskiej oraz jej uczenic.

26 bm. o godz. 8-ej w. „Dzika pszczoła”.

27 bm. o godz. 8-ej w. „Zygmunt August".

Cenv propagandowe.
— „Marjusz* — piękna, pełna egzo-

tyzmu, nastrojów, marynarskich pieśni,

kolorowych twarzy — sztuka Pagnol'a, u-

każe się we czwartek 29 bm. po raz

pierwszy w Wilnie.
— Uwaga! Prowincja! — Już wkró-

tce zawita „Panna Maliczewska!'*—wstęp
tylko dla dorosłych!
— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś

i jutro widowiska w teatrze „Lutnia“ —

zawieszone. Od dnia dzisiejszego kasa

teatru rozpoczęła sprzedaż biletów na

przedstawienia w okresie świątecznym.

— Repertuar świąteczny. Wielce u-

rozmaicony repertuar dni świątecznych

zapowiada w niedzielę 25 bm. o gdz.

8,15 w. — pełną humoru, operetką Kol-

la „Lady Chic“. W poniedziałek 26 bm.

pop. o godz. 4-ej „Fijołek zMontmartre ь

wieczorem o godz. 8,15 „Lady Chic“, we

wtorek 27 bm. 8,15 wieczorem — po raz

30-ty „Wiktorja i jej huzar* Abrahama

jceny zniżone), w środę 28 bm. 8,15 w.

— „Lady Chic“. We wszystkich tych о-

peretkach wystąpi znakomita artystka

Janina Kulczycka. Zniżki akademickie

będą ważne na widowiska po cenach

normalnych. и

— Znižki do teatru „Lutnia“. Zgło-

szenia w sprawie uzyskania zniżek bile-

towych do teatru „Lutnia” przyjmuje się

w administracji teatru „Lutnia“ codzien-

nie od godz, 10 — 2 pp. Do korzystania

ze zniżki uprawnione są urzędy, organiza”

cje, związki, oraz stowarzyszenia o cha-

rakterze społecznym.
о—

POLSKIE RADJO WILNO.

Piątek, dnia 23 grudnia 1932 r.

11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.

Czas. 12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom.

14,45: Muzyka operetkowa (pły
teor.

ty) 15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Kom.

Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 15.35: Lekcja

angielskiego. 15.50: Pieśni (płyty). 16.20:

Mala Ukotynecza 16.40: „Obudzenie

się polskiej myśli patrjotycznej w 1 1876

—- 1890" — odczyt. 17.00: Koncert, 18,00

Koncert religijny w wyk. chóru „Echo“ i

prof. Władysława Kalinowskiego (orga-

ny). 18.55: Wiad. bieżące. 19.00: Pola-

kom na Kowieńszczyźnie. 19.20:Przegl.

prasy roln. 19.30: „Gwiazdka zagranicą

—felj. 19.45: Pras. dziennike radj. 20.00:

Pogad. muzyczna. 20.15: Koncert symfo-

niczny. 22.40: Wiad. sport. 23.00: Muzy-

ka cygańska.
ET dnia 24 grudnia 1932 r.

11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.

Czas. 12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom.
meteor 15.25: Wiad. wojskowe. 15.35:

15.35: Ksncert życzeń (płyty). 16.00: „Po
siedmiu l»tach' — odczyt. 16.15: Koncert

życzeń (płyty). 16.40: „Zwyczaje wigilij-
ne na poluocy“ — odczyt. Od godz. 17.00

do 20:15: — przerwa. 200.15: Przemówie
nie do rodaków na obczyźnie. 20.30: Słu
chowisko, dla dzieci. 21.00; Kolendy. 21.30

„Wigilia samotnych”. 22.00: Komunika-
ty. 22.05: Koncert chopinowski. 22.40:

„Anegdoty wigilijne" —felj. 22.55: Progr.
na dzień nast. 24.00: Hejnał i pasterka.

Ž ZA KOTAR STUDIO.
Chór i organy.

W dniu dzisiejszym o godz. 18 tran-

mitowany będzie z Wilna koncert mu-

ski o oowej i chóralnej. Prof. WŁ

Kalinowski odegra na organach Prelu-

djum i Fugę Liszta na temat B. A. C. H.

(cztery tony śamy, których oznaczniki

składają się z nazwisk wielkiego kompo-

zytora J. S. Bacha) oraz cztery utwory

Regera: Canzonę, Capriccio, Preludjum i

i Ponadto chėr „Echo“ odšpie-Toccatę.
wa „Ea Mater" Dvorakaa, „Hymn do

św. Cecylji** Thielena i Psalm Nowowiej-

skiego, 28
U nas i gdzieindziej.

O godz. 19,30 p. RomanaDalbergo-

wa zapozna radjosłuchaczyz ciekawemi

zwyczajami i tradycjami świątecznemi w

transmitowanym z Warszawy feljetonie

p. t „Gwiazdka zagranicą «

"TEDIESKUZSTRZZA

DOBROCZYNNOŚĆ.

— Rozdawnictwo chleba dla

bezrobotnych. Dzisiaj Wojewódz-

ki Komitet do spraw Bezrobocia

rozpoczyna bezpłatne rozdawnic-

two chleba dla bezrobotnych. Sa-

motny otrzyma dwa kilogramy

szarego chleba, rodzina do 4 osób

sześć kg., rodzina ponad 4 osoby

8 kg. Każdy bezrobotny, który

chce otrzymać bezpłatnie chleb

w składnicach rejonowych sekcji

pomocy doraźnej Komitetu, musi

wykazać się legitymacją PUPP,

Rozdawnictwo odbywać się

będzie w dni 23 i 24 bm., t. +

w piątek i sobotę w następują-

cych punktach miasta: 1) Ostro-

bramska 5, 2) Zaułek Lidzki (Mu-

ry pofranciszkańskie), 3) Szkoła

Techniczna ną Antokolu, 4) Kal-

waryjska Nr. 71, 5) ul. Szeptyc-

kiego Nr. 10, 6) Dom Ludowy na

ulicy Sołtaniskiej, 7) ul. Kurlandz-

ka 6, 8) Ognisko Kolejowe, obok

dworca kolejowego.

— Czterysta kilogramów wie-

przowiny ofiarowali rzeźnicy wi-
bezrobotnychleńscy na rzecz

miasta Wilna, do dyspozycji p.

„Wojewody. .
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Poepierajcie Polską
Macierz Szkolną.

Katastrofalny spadekikon-
sumcji pieczywa. + Į

Po świętach zwołują piekarze
stołeczni naradę dla omówienia
sprawy katastrofalnego spadku
konsumcji pieczywa. Na odbytem
w ostatnich dniach walnem zgro-
madzeniu cechu  piekars«iego
ustalone zostało, że w roku bie-

żącym spadek sprzedaży białego

pieczywa osiągnął 40 proc. w po-

równaniu z r. 1931. Zmniejszenie
konsumcji dało się również za-

obserwować w sprzedaży pieczy-

wa pszennego (o 25 proc.) Naj-

mniej sprzedaje się obecnie bia-

łych bułek.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania

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

ZWIĘKSZA WAGĘ CIAŁA,
POBUDZA APETYT,

WZMACNIA OGÓLNIE
Zawierający czynniki witaminowe

   
ma" Ą BUKOWSKIEGO

Wystrzegać się bezwariościowych
namiastek i našladownictw.

34213
M] 

Znowu zamach samobójczy.
W dniu wczorajszym około

godziny 10 w bramie gmachu

Komendy Powiatowej Policji przy

ulicy Subocz wystrzałem z rewol-

weru systemu Nagan w skroń po-

pełnił samobójstwo starszy po-

sterunkowy Powiatowej Komendy

Edward Świetlikowski. W. stanie
beznadziejnym przewieziono go
do szpitala żydowskiego.

Jak się dowiadujemy, przyczy*
ną samobójstwa był silny rozstrój
nerwowy. Samobójca osierocit
żonę i troje dzieci.

Żębrak—właściciel folwarczku.
W dniu wczorajszym podczas

obławy zarządzonej przez władze

administracyjne aresztowany zo-

stał niejaki Kozłowski, uprawia-
jący zawodowo żebraninę.

° аК się okazało, aresztowany

czywistości posiada on pod Ru-
dziszkami gospodarstwo, składa-
jące się z 16 dziesięcin ziemi,
Przybywał on prawie codziennie
do Wilna i uprawiał natrętnie że-
braninę. Zostanie on pociągnięty

Kozłowski należy do kategorji do odpowiedzialności sądowej za

żebraków symulantów. W rze- uprawianie natrętnego żebractwa.
taa cte

POD
Nie ulega wątpliwości, że naj-

bardziej nawet zagorzały zwolen-

nik sportu musi dołączyć się dzisiaj

do szeregu artykułów, zwalczają-

cych te gałęzie sportu, w czasie

uprawiania których przypłaca się

nieraz życiem.
Jesteśmy po.dwóch już wypad-

kach śmierci, która nastąpiła bez-

pośrednio po walce bokserskiej.

W sporcie polskim mamy tylko
dwa wypadki, ale jeżeli zaczniemy

sobie przypominać wyniki meczów

pięściarskich w innych państwach,

to nie starczy nam palców do pora

chowania tych nieszczęśliwych wy
padków, notowanych w historji

sportu, które kończą się śmiercią.

Jest już dziś rzeczą całkiem

pewną, nie ulegającą żadnej dysku

sji, że boks jest sportem wysoce

niebezpiecznym.

Fakt śmierci na ringu bokser-

skim musi stać się przestrogą dla

tych, którzy w niewłaściwy spo-

sób propagują sport.
Śmierć w sporcie jest rzeczą

okropną, bo przecież występujący

na arenie młodzieniec nie ma żad-

nych zwyrodniałych zamiarów i

nigdy nie przypuszcza, że tam w

ciosach jego przeciwnika, w tych

skórzanych rękawicach czyha nań

śmierć.
Walczy z przeciwnikiem dla

własnej przyjemności, bo inaczej

nie można zrozumieć wogóle spor-

tu amatorskiego, gdy raptem za-

czyna czuć, że jego partner z każ-

dą chwilą przeistacza się w czło-

wieka strasznego. W ciosach jego

wyczuwa niebezpieczeństwo, jest

jednak już zapóźno.

Pada zemdlały na deski ringu...

Widownia pełna zachwytu sza-

leje z radości. :

Zwycięzca otrzymuje kwiaty.

Ale po chwili następuje wręcz

przeciwne wrażenie. Pokonany

bokser nie wraca do przytomności,

Ciało jego zaczyna zastygać. Le-

karz stwierdza śmierć.

A teraz postarajmy się zanali-
zowąć poszczególne momenty tej
walki i wyszukać siedlisko zasad-
niczego zła, bo przecież zgodzić
się trzeba, że boks, jako gałęź
sportu, może — ma się rozumieć—

mieć swoich przeciwników, ale
zbyt krańcowem będzie powie-

dzenie, że nie jest on sportem.
Występujący na meczu bokser,

zanim dopuszczony zostaje do wal
ki, przedtem jest przecież ogląda-
ny parokrotnie przez lekarza-spe-
cjalistę. Przez długie miesiące
przygotowuje się do walki, prze-
„prowadzając tak zwany trening, a
więc jest zupełnie zdrów i w da-
nym wypadku nie można choroby
usprawiedliwiać śmiercią, która
nastąpiła na skutek samej walki.

Walka ta musiała więc być rze-

czywiście prowadzona о nadzwy-

czaj wysoką stawkę, o śmierć i

życie.
Prowadzona w silnem napięciu

nerwowem, walka przeszła grani-

cę walki sportowej, a stała się wal

ką nienawiści. W duszy zwycięzcy

mordercy zrodziła się dzika chęć

zwycięstwa. Zwycięstwa nie spor-

towego, ale zwierzęcego.

ggiii EK,

RYBY
żywe

Rarpie, $zczapaki i jane
$ zadał p 5

INDYKI TUCZONE
poleca

D-H St. BANEL i S-ka
ul. Mick ewlcza 28, tel. 8-49

CENY RYNKOWE.
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Z premedytacją pada cios za

ciosem, aż w końcu silniejszy zwy-
cięža. Zwycięża dlatego, że prze
ciwnik jego był słabszy i był może
delikatniejszym, większym gentle-
menem. Zwycięża dlatego, że idjo
ta trener, przeważnie człowiek o
małej inteligencji, tak go uczył, by
właśnie w chwili załamania się
przeciwnika skoczyć na niego, a
serje ataków wygrać przez „K. O."
Zwycięża również dlatego, że pan
sędzia prowadzący walkę, nie u-
waża za stosowne, widząc przewa
śę, przerwać i odrazu ogłosić zwy
cięstwo na punkty, co jest przewi-
dziane regulaminem.

Nie od rzeczy również będzie
w danym wypadku fakt do poru-
szenia, że akurat tak jakoś dziwnie
się złożyło, że w dwóch wypad-
kach śmierci mordercami na rin-
gu są žydzi. Gra więc tutaj rolę
krew a może i wrodzona nienawiść,
która w sporcie przybiera czasami
tak okropną 'formę, że aż kończy
się zwycięstwem, połączonem z
zabójstwem.

Nie można więc mówić tutaj
o wypadkach. Trzeba fakty oce-
mić krytycznie i z całą bezwzglę-
dnością potępić, bo sport nie po-
trzebuje ofiar śmierci.

Morderstwa sportowe winny
wywołać w społeczeństwie odpo-
„wiednią reakcję, a władze sporto-
we muszą się tą sprawą zająć, bo
jeżeli dalej taki stan pozostanie, to
0 wychowaniu, o sporcie jako o
szkole życia będzie się mówiło z
uśmiechem na ustach, jako o baj-
ce dla małych i naiwnych dzieci, a
do tego dopuścić nie możemy.

Trzeba więc ałbo wogóle zer-
wać z uprawianiem takich sportów
które są niebezpieczne, albo po-
starać się je odpowiednio zmodyfi
kować. .

Možna przeciež zmienič tak re
gulamin walki bokserskiej, že bę
dzie ona wykluczala wszelkie nie-
szczęśliwe następstwa.

Rękawice bakserskie są sta-
nowczo za twarde. Można zastrzec,

że nie wolno bić w głowę, że za-
miast 3 minutowych rund będą 2
minutowe, co zmusi przeciwników,
do walki na punkty, ale nigdy do
polowania na czyjeś życie. Potrze
cię trzeba wyznaczać umiejętnych
sędziów, ale nie faworyzować pół
inteligentów, którzy nie mają po-
jęcia o etyce sportowej, pozwala-
jąc mordować ludzi.

Niech więc te smutne pogrzeby
dwóch młodych, pełnych energji i
zapału ludzi staną się przynaj-
mniej przyczyną koniecznych re-
form życia sportowego.

Niech kilka tych słów pisanych
z oburzeniem i goryczą wywoła
zdrowy odruch w społeczeństwie
sportowem.

Pora już raz nareszcie zdobyć
się na śmiałe stwierdzenie faktu,
że to, co jest wstrętnem i obrzy-
dliwem, winno być nazwane po i-
mieniu.

Sport na tem nic nie straci, a

tylko zyska.
Morderców z ringu bokserskie-

go oddawać trzeba pod sąd!
Ja. Nie.

"Najlepszy
upominek

Ma „iwiazdkę —to perfumy,
puder i woda kolońska

nabyte

© wd. W. CHARYTONOWICZ sa
Wilno, Mickiewicza № 1

Tel - 9 Ti.
CENY NAJNIŻSZE.
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z pogranicza.
Na święta z Polski do Litwy i z powrotem.

№ dniu wczorajszym na odcin-
ku granicznym Zawiasy na pod-
stawie specjalnych przepustek gra-
nicznych z Wilna udała się grupa
młodzieży uniwersyteckiej i gim-
nazjalnej celem spędzenia świąt
Bożego Narodzenia w gronie naj-

bliższej rodziny. Również dziś z
Litwy przybyć ma na teren Wi-
leńszczyzny grupa osób, zamiesz-
kała na Litwie.

Z pow. święciańskiego dziś uda
się do Litwy około 25 osób.

Zagadkowe samoloty nad Brasławiem.

Wczoraj nad Brasławiem zau-
ważono dwa samoloty, który przez
pewien czas krążyły nad miastem
i okolicą, Po pewnym czasie samo-
loty skierowały się śranicy łotew-
skiej i pasmem rzeki Dźwiny odle-

ciały w kierunku Dryssy.
Nie ustalono, czy to były sa-

moloty litewskie czy łotewskie, lub
też sowieckie, bowiem w dniu tym
panowała silna mgła.

Uciekli wreszcie z raju sowieckiego.
Ze Stołpców donoszą, iż one-

gdaj na teren polski w rejonie Mi-
kołajewszczyzny przedostało się
trzech osobników, którzy zrabowa
ną motorówką, należącą do sowie

ckiej straży granicznej szczęśliwie
przeprawili się przez Niemen.

Uciekinierzy są to b. więźnio-
wie polityczni, zatrzymani na gra
nicy polskiej.

Walka litewskiej straży granicznej z przemytnikami,

MW dniu wczorajszym na pogra
niczu polsko - litewskiem w rejo-
nie Druskienik straż litewska sto-
czyła formalną walkę z bandą prze
mytniczą, która łodziami usiłowa-
ła dostać się na teren Polski. Pod-
czas strzelaniny jeden z przemyt-
ników został zastrzelony i utonął
w nurtach rzeki, zaś dwaj Wacław

Kajranis i Michał Puszanko zosta-
li zatrzymani przez żołnierzy K. O.
Р., gdyż ostrzelani gęstym ogniem
karabinowym przez straże litew-
skie, powyskakiwali z łodzi i nie
zważając na przejmujące zimno
dostali się wpław do brzegów pol
skich. Łodzie z przemytem moto-
rówki litewskie zabrały.

Przemycanie futer.
Na odcinku granicznym Wiżaj-

ny w ostatnich dniach zatrzymano
naładowany wóz z futrami, pocho-
dzącemi z przemytu. Futer dostar-
czał niejaki Kagan Zejglik, który
przy pomocy swoich agentów fu-
tra i skórki otrzymywał z Prus
Wschodnich.

Kagan przemycane skórki do-
starczał do sklepów futrzanych w
Warszawie, Białymstoku, Grodnie
i Wilnie. Składnica przemycanych
skórek mieściła się w jednym z o-
puszczonych składów starego mły-
na, dzierżawionego przez szwagra
Kagana J. Naglikowa.

SPORT.
Zabity bokser pochowany w

Nowej Wilejce,
Na cmentarzu w N. Wilejce zła

żone zostały zwłoki ś. p. C. Zda-
nowicza, który ubiegłej niedzieli
zabity został w czasie walki bok-
serskiej na ringu w Białymstoku.

Jak się dowiadujemy, š. p.
Zdanowicz był wilnianinem i człon
kiem „Ogniska”.

Pogrzeb odbył się przy dźwię-
kach dwóch orkiestr z udziałem
licznie zgromadzonych kolegów
zmarłego, którzy zaskoczeni zosta
li niespodziewaną i tak tragiczną
śmiercią.
Słaby poziom bokserów wileńskich

Wczorajsze zawody pięściar-
skie wykazały z jednej strony sła-
by poziom zawodników, a z dru-
giej organizatorów, którzy mecz
rozpoczęli zamiast 18 o 19.

Godzina czasu powinna chyba
coś znaczyć. Jakoby opóźnienie na
stąpiło wskutek badań lekarskich
zawodników.

Wyniki techniczne były nastę-
pujące:

Roginiewicz zwycięża na pun-
kty w wadze piórkowej Gudalew
skiego, byłego mistrza Wilna.

Bielewski wygrywa przez tech-
niczny K. O. w II rudzie z Zydle-
rem.

Znamierowski okazal się naj-
lepszym pięściarzem zawodów i
zdecydowanie po ładnej walce zwy
ciężył z Guszczańskim.

Zandler wygrał po mało cieka-
wej walce z Kaganem.

Paszkowski wygrał z małą prze
wagą punktów, walcząc z Micha-

DZIŚ PREMJERA! Najwaselszy progrzm świąteczny. GWIAZDA komików, nejulubieńszyi nejpopularniejszy mistrz

ее— GPAN>
GlWIELKA42 Tel. 528

 

humoru doby obecnej

słych i
pro
dukeji

Buster Keaton
Człowisk, który sam nigdy się nie śmieje, śmieszy wszystkich, starych, młodych, doro-

dzieci w swoim najdowcipniejszym filmie—arcywesciej

«DOBROCZYNCA LUDZKOSCI»

łowskim.
Zyg był drugim po Znamierow*

skim zawodnikiem, który zasłu-
śuje na wyróżnienie. Wygrał on,
walcząc z Cweigiem.

Mecz sędziował w ringu p. M.
Nowicki. Punktowymi byli p. p.:
por. Małaszkiewicz, Zapolski i Tro
jecki.

Publiczności sporo.
Zwolnienie od podatków,
WARSZAWA (Pat). Jak już

donosiliśmy, zostały zwolnione od
podatku komunalnego wszystkie
amatorskie zawody sportowe w
kraju. O zniesienie podatku tego
usilnie zabiegał od dłuższego cza-
su Związek Polskich Związków
Sportowych. Obecnie usiłowania
te uwieńczone zostały powodze-
niem. Na komisji skarbowej spra-
wę zniesienia podatku referował
pos. Tebinka.
Wilnianie jadą do Zakopanego.
W] sobotę wieczorem wyjeżdża

z Wilna kilkunastu sportowców do
Zakopanego, gdzie w czasie Świąt
Bożego Narodzenia używać będą
rozkoszy narciarstwa.

Najwięcej, bo aż siedmiu nar-
ciarzy jedzie z „Ogniska'. Część
z nich weźmie udział w kursie in-
struktorskim. Obok więc Łabucia
i Hermanowicza „Ognisko” będzie
miało swoich przedstawicieli w
Zakopanem w osobach: Nowickie-
śo, Radziula, Stefanowicza, Downa
rowicza i Roginiewicza.

Kilku narciarzy jedzie również
z A. Z, S$, na czele tej wycieczki
stoją pp. Grabowiecki, Stankie-
wicz, Puchalski i Szumański.

omedji nejnowszej
Nad program: Nadzwy-
czajre atrzkcje dżwię-

kowe. Seanse: o g. 4, 6, B I 10,15 w dnie św. o g. 2ej. Bliety honorowe nieważne.

 

PREMJERA! Program Świąteczny! Precz z tęsknctą i smutkiem! Król śmiechu I radości! 2 godziny humoruiśmiechu

HAROLD LLOYD
nie jest w stanie, powstrzymać się od wybuchów śmiechu podczas

słuchania i oglądania tego najdowcipniejszego filmu.
Nad program: Fłrakcje dżwiękowe. Ceny kryzysewe: Na |! seans balkon 40 gr. parter 75 gr.

na pozostełe seanse: balkon 49 gr. parter 85 gr.

Lijany KARYŁY | Remy GARATA p.t: «JA-
Sen o szczęściu, o spełn. nadziejach, © zniszczonych marzeniach. Nad program:
Urezmaicone dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w
dnie świąt. o godz, 2-ef.

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR,

„HELIOS*
ul Wileńska 38.

       

 

al ASINO į
Wielka 47. tot. 15-41.

 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR | Dziś. Wielki program świąteczny

«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA Nr. 22, tel. 15-28,

 

|. NA ŚWIĘTA

J.
Wyk6r nojįwlększy.

  

Kalendarze, Pocztówki,

FERDINANDO PAOLIERI.

PARAWAN.
O zmierzchu, kiedy na świat

Boży wychodzą starcy i nietope-
rze, spotykałem ich wracając z

lasu, dokąd chodziłem malować,
a raczej marzyć. V

Byłem szczęśliwy, że żyję na

wsi, woniejącej rozkosznie w po-
rze wieczornej.

Zapachy siana i kwitnących
oliwek, nawozu i zoranej ziemi

łączyły się w powietrzu, które
stawało się coraz czystsze. Poja-

wiały się drżące, pierwsze $wia-

zdy.
Docierałem do zakrętu Kan-

deli, gdzie znajduje się niski, wa-

lący się murek, tu siadałem i

czekałem.
Czekałem, jak czekam teraz w

teatrze, póki nie pójdzie kurtyna

w górę i nie rozpocznie się przed-

stawienie. Ale przedstawienie, na
które czekałem w owe dni, było
zupełnie inne, wspaniałe,

Zaledwie zajaśniała pierwsza
świazda na bezmiernym fiolecie,

druga, — niemniej błyszcząca od-

powiadała jej z dołu, z pośród
zielonego jeszcze zboża.

(W tym niewyraźnym kolorze,
który przyprawia o zawrót głowy,
a zwykł towarzyszyć zamierają-

cemu słońcu, i nadchodzącej no-

 

Pe raz pierwszy w Wilnie
ziemi rumuńskiej.

Na Gwiazdke!
Ozdoby Choinkowe, Zabawki, Laiki, Koniki, Rowerki,

Gry dziecinne I towarzyskie.

Wieczne Pióra, Albumy, Teki, Biuwary, Przybory do
pisania i t. p. Upominki Gwiazdkowe. l

Bilety wizytowe od zł. 1,20

CENY ZNIŻONE.

W.Borkowski
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372.

Nikt

 

remjera! Lekka, wescła, pełna radosnego wdzięku i

pomiu a bajka filmowa z udziałem niezrównanej

SNOWŁOSY SEN»
WTRYSKOAKZROOOTYRATSTZIAO11

PRPM SuiI

RAPSODJA RUMUŃSKA
W rol. gł MARCELA ALBANI I MIKOŁAJ MALIKOW. Wspaniala wystawa. Czarvjąca muzyka.

Nad pregrzm; Atrakcje dźwiękowe. Początek o godzinie 4, 6, 8 1 10,15. W dn. św. o 2, Na 1 seans ceny zniżone.

ko-
medji

Początek

Ceny od 25 groszy.

 

w najlepszej, pikantnej, erotyczne]

«KINOMANJAK»

 

Hymn wielkiej miłości na tle prze-
pięknych pól I łanów pełnej uroku

o godz. 2-ej.
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NA SWIETA

OSZCZĘDNY OBYWATELZęceczce, perfumeryjne T gospodarcze tylko u “

Szambedaia|| III
W. Pohulanka 14, (vis a vis Teatru Wielkiego)

: Istnieje od roku 1901.

Obsługa punktualna i sumienna.
Ceny najniższe.  

cy, wszystko dziwnie wygląda, ko-
lory stają się dziwne!

Nieraz pytałem siebie, czy nie
jesteśmy mieszkańcami jakiegoś
nieznanego morza, nad którem hen
istnieje dopiero prawdziwa nie-
skończoność i prawdziwe niebo.

Gdy w końcu cały ów niezmie-
rzony łuk niebieski zabłysnął
świazdami jasnemi, a zielone zbo-
że zaroiło się od robaczków świę-
tojańskich, oni wyłaniali się z gę-
stwiny cyprysów.

Były to dwie istoty — kobieta
i mężczyzna,

On był szewcem, ona wieś-
niaczką.

Byli mniej więcej w tym sa-
mym wieku, mogli mieć około
czterdziestu, wyglądali jednak o
wiele starzej.

Może nie byli nigdy młodzi.
On przy chodzeniu podnosił

lewą nogę, jakby kulał, w rzeczy-
wistości był to „tik* nerwowy.

Ona, najmłodsza w rodzinie,
nie chciała wyjść za mąż.

Zburzyła swe życie i poświę-
ciła się, jak męczennica dla drob-
nych siostrzeńców.

Pewnego dnia, już stara, przed-
wcześnie stara, spostrzegła z lę-
kiem, że uczucie i wdzięczność —
to tylko złudzenia.

Gdy zachorowała, opuścili ją
wszyscy. Nikt nie poświęcił włas-

Mydawca: ALEKSANDER ZMIERZYŃSKI,

nica $-10 Jaiska 6.

Potrzebny
spólnik z 3 —4 tys. zł.
do poważ. przeds. Zauł.

Św. Jerski 3 m. 3 od pianino koncertowe,no-
4—7 godz.

FRNA -

dziecinne

PO NAJNIŻSZYCH
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8 Kupno

| ROZW Sprzedaż

ADMINISTRATOR
energiczny, samotny —
przyjmie zarząd domem. NL
Ła:kawe oferty w Adm.
„Dz. Wil." pod 930.

930:8 mrożone
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EWTEDRZNP KPZR

MAJĄTKOWE || ||)i
ATEO" i tuczona

poleca najtaniej

Lwiedryński |,
Wileńska 28, tel. 1224

we do sprzedania spiesz-
nie Wielka 41—2.

nych spraw, aby pomóc tej, która
udzielała pomocy wszystkim.

Ona, która nie wydalała się
nigdy ze swej wioski, była zmu-
szona udać się teraz do szpitala,
ona, która nigdy nie pokazała się
nikomu z odsłoniętą szyją, mu-
siała narazić się na rozbieranie
przez obce ręce.

Kiedy wyzdrowiała, przywo-
łała natychmiast pośrednika mał-
żeństw i poleciła mu, aby jej za-
raz wyszukał męża.

Miejski pośrednik byłby się ro-
ześmiał, ale wieśniak, znający się
doskonale na takiego rodzaju kon-
traktach ślubnych, nie śmiał się,
przeciwnie, rozważył natychmiast
możliwości i przeciwności.

Oto w jaki sposób powstają
wielkie dzieła sztuki.

Małżeństwo Pule i Giusty było
w swoim rodzaju dziełem sztuki.

Ten dziwny samotnik, który
jadał tylko, gdy nikt na niego nie
patrzył, przeczuł odrazu, że- ta
kobieta, która chodziła do ko-
ścioła o świcie, a wieczór na
ostatni różaniec, aby uniknąć
świata, była kobietą stworzoną
dla niego.

Obydwoje zgodzili się na pro-
pozycję pośrednika.

Pierwsze spotkanie było dra-
matyczne.

Oczywiście, nikt nie był obec-

Drskeraia A. Zwierzyśskiefo,Mostowa 1,7 2

Poleca Sz. klijanteli na gwiazd-
kę: swetry, pulowery, bonjour-
ki, torebki, berety oraz w wiel-
kim wyborze krawaty I eleplą
bieliznę, Jak równiez zabawki

CENACH.

zeszytu
z przesyłkąI”

О.
DOM HANDLOWY

l. hymkiwicz

 

Imię

Wilno, ul. A. Mic- —- й &
klewicza 9 аю;

Poleca: 100,000 zł. długa.

Stare miody sycone
od 2 zł. za butelkę.
Wina krajowe owoco-
we od 2 zł. za but.
Wina gronowe fran-| |
cuskie od 4 zł. za but.
Wódki gatunkowe |
liklery po cenach naj-

niższych.

‚ее  kwutę 250 zł.
przez Bolesława

— Patrz tam Idzie dy- na imię Teresy Usowiez
rektor Złotowski, ten | nadany listem poleco-
kiedyś rozpoczął bez nym w m.Plisie w dn.
groszal 26-VIII-32 r. uniew. się,

ny, pytajcie mnie zatem, skąd tem?
wiem, co sobie powiedzieli.

Faktem jest, że się dowie-
działem.

Pośrednik odprowadził Pule aż
do skraju lasu, za kapliczkę Mat-
ki Boskiej, i wskazał mu drożynę
wśród sosen. Poczem oddalił się,

Na początku pinety znajduje
się wielka przestrzeń, właściwie
zbiornik śmieci, М

Tm właśnie przyszedł o zmie-
rzchu Pule i zastał Giustę, która
czekała na niego, plotąc warkocz,

Było jeszcze widnawo, rozej-
rzeli się podejrzliwie dookoła.

Nagle zauważyli, że ściemniło
się całkiem i wszystkie świerszcze
zaczęły naraz ćwierkać.

Wówczas zbliżyli się do siebie,
i on rzekł:
— Dobry wieczór... No i cóż?

Czy się zgadzacie? Co do mnie,
zgadzam się. Mam dwie izby,
sklep i sypialnię. W sklepie jest
miejsce też dla was... będziecie
mogli siedzieć,i pleść warkocz,
szyć koszyki, modne obecnie...
płacą dobrze... robotę mam, nie
zalegam nigdy z komornem. Ale
we dwoje jako bezpieczniej, a
mniej się zmęczycie, niż w polu.
Zresztą znacie mnie przecież. Nie
piję, nie przeklinam i nie gram.
O was zaś wiem, że jesteście ko-
bietą zręczną.  Godzicie się za-

 

ilustracje 1 7 plansze

ko'orowe, ryciny, _fotografje,

rysunki, fotomontaże, wykresy

WARUNKI NABYCIA:
pojedyńczy egz. każdego

zł. 6.— zł. 45.15. Przy prenumeracie zbiorowej kilku egz. znacz
ny opust. Szczegóły w prospektach.
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Kupon do odcięcia

P. T. Kślążnica—Atias
Lwów, Czarnieckiego 12.

Proszę o nadesłanie prespektów
Bncyklopedji „Świat I Życia”.

Adres

 

ZGUBY

SARAS tadny, z wygodami i nie-

Zagubiony weksel na iwydany pobliżu Sądu,

Bojkot podatkowy w Rosji.
„Ekonomiczeskaja Żizń”* dono-

si, że kolektywy sowieckie rolne,
państwowe zakłady przemysłu i
handlu nie płacą państwu należ-
nych podatków, Jest to dla So-
wietów sprawa tem drażliwsza, że
z tego źródła skarb sowiecki czer-
pie 80 proc. wszystkich swych
wpływów:

„Dość powiedzieć, że dzielnica im.
Gorkiego wpłaciła tylko 47,7 proc. na-
leżnych podatków, dzielnica Leningradu
52,8 proc., Iwanowska 52,1 proc., Repu-
blika Niemiecka 34,3 proc. należnych po
datków.”

Jeszcze gorzej sprawa stoi z
przemysłem i handlem:

„Związek handlu bawełną jest winien
państwu przeszło 100 miljonów rubli za-
ległych podatków, związek handlu tyto-
niem nie dopłaca z miesiąca na miesiąc
przeszło 40 miljonów rubli, a jednocze-
śnie związki te nie wyzyskują przysługu-
jącego im w banku państwa kredytu.”

Okazuje się przytem, że zaró-
wno organizacje handlowe jak i
przemysłowe posiadają znacznie
większe zapasy gotówki niż ich
dług podatkowy i mają wszelką
możność uiszczenia należności.

Widać tedy, że przemysł i han-
del sowiecki, pomimo form socjali
stycznych, zdążył wyrobić sobie
nawyknienie kapitalistyczne w
stosunku do podatków i za wszel-
ką cenę uchyla się od spełnienia
swych zobowiązań:

„Trzeba zwalczać bezlitośnie objawy
podobnego rodzaju, niezgodne ani z poli
tyką partji, ani z interesem warstwy ro-
botniczej. Tego rodzaju burżuazyjne me-
tody kłócą się z zasadami zdrowej kal-
kulacji. Kierowników tych organizacyj

BITATEITISBIIT

Ponadto jedzie do Zakopanego
szereg osób z prowincji i „kibi-
ców klubowych.

 

Nowe Życie. Nowa Polska. Nowa Szkoła.
Nowa Książka,

ŚWIAT I ŻYCIE
Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury
w opracowaniu nejwybitniejszych polskich
i pisany ped redakcją Dr. Z. Łempickiego, prof. Uniw. Warsz.

Pod tym tytułem zaczęła ukazywać się w 5-cio arkuszowych zeszytach mie-
sięcznych Encyklopedja dla młodzieży w pięciu tomach. Tomy I-IV dają pełny
obraz współczesnej kultury we wszystkich jej dziedzinach. Tem V będzie
Encyk!opedją podręczną, zawierającą szereg krótkich i zwięzłych informacyj.

Główne prądy współczesnego życia duchowego. — Najnowsze zdobycze i wy-
niki wiedzy przyrodniczej, — Podstawy życia gospodarczego. — Oblicze głów-
nych państw i narodów. — Zagadnienia, dotyczące bytu i rozwoju Państwa. —
Literatura, sztuka. — Sport i wychowanie fizyczne. — Najnowsze wynalazki

i najaktualniejsze wyniki techniki.

wy typ pomocy szkolne
łowy typ Encyklopedj

PRENUMERATA:
1 egz. miesięcznie
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kuchni.
m. 11. śr.

„ POKÓJ do
za zło?

krępującem wejściem w —-

bBouffałowa 19 —6, godz.Haluzo + 5 po poł, tel, 366.

Giusta plotła warkocz po ciem-
ku i nie odpowiadała.

Pole podrapał się w głowę.
Wsparł się o cień sosny i

chciał zapalić fajkę, ale rozmyślił
się i włożył z powrotem do kie-
szeni fajkę i zapałki.

Blask światła mógł zdradzić
ich obecność w lesie.

I pomyślał: Teraz zastanawia
się i da mi odpowiedź, zacze-
kajmy...

Ona jednak nie odpowiadała.
Nagle, Pule jakby sobie coś

przypomniał, rozejrzał się znów
dookoła. Teraz już było istotnie
tak ciemno, że nie wiadomo było,
jak znaleźć drogę do domu.

Uczynił krok naprzód, zbliżył
się do Giusty i powiedział cicho:
— Łóżko mam na jedną oso-

bę... ale mam kilkaset lirów, by
kupić drugie i postawić je przy
tem...

Giusta odrzekła:
— A ja mam w domu parawan

z papieru francuskiego... mam go
w swoim pokoju. Kupiłam go z
drobnych oszczędności, kiedy
dzieciaki zaczęły dorastać... ro-
zumiecie? '
— A zatem wszystko omó-

wione... porozumieliśmy się, Oto
ręka.
— Qto ręka.

Czarnieckiego 12, Р.К.О. 149,599,

Żądajcie bezpłatnych prospektów:

Książnica-Atlas 5. A.
Lwów, Czarneckiego 12
tel. 79-60, P.K.O. 149-598

——  — Tatusiu, €zy nie po-
wynajęcia winniśmy dobrem płacić BILETY WIZYTOWE

[

Oczywiście,
ul. Góra chłopcze! V

— No to doj mi dzie- I ROŻNE KSIĄŻKI
sięć groszy, bo siłukłem

913—2twoje okuiary.

pociągać należy do najsurowszej odpowie
dzialności,

: Bardzo często bywa tak, że przedsię
biorstwa nie ściągają należności od swych
dłużnikow, byle tylko nie wykazać do-
chodu 1 nie płacić od niego podatku
obrotowego.

Nie płacąc, narażają się na znaczne
straty, zarówno w formie opłat karnych
jak i opłat manipulacyjnych. W ciągu
2 miesięcy przedsiębiorstwa leningradz-
kie wpłaciły 340.000 rubli za opóźnienie
i 40.000 opłat manipulacyjnych, spowodo
wanych przymusowem egzekwowaniem
należności.”

Ta sama „Ekon. Żizń* stwier-
dza jednocześnie, że nie przejmują
się tem zbytnio i sowieckie organy
podatkowe:

„Organizacjom przemysłowym i han
dlowym nie śpieszy się zbytnio, a organy
podatkowe czekają również” — kończy
swe wywody „Ekon. Żizń'.

Przedsiębiorstwa komunistycz
ne uprawiają systematyczny boj-
kot podatkowy skarbu sowieckie-
go, a organy podatkowe obojętnie
przyglądają się temu.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 22. XII. 1932 +.

Dewizy:
Belgja 123,65—123,96—123,34
Gdańsk 173,40—173,83—172,97.
Holandja 358,70—359,60—357,80.
Loadyx 29,80—29,73—29,91—-29,62.
Mowy York kabel 8,929—8,949 —8,909.
Paryż 34,85—34,91—34,76.
Praga 26,43-——26,49—26,39
Szwajcaria 172,00—172,43.
Berlin 212,55.
Tendencje niejednolita.

Papiery procentowe;
Pożyczka budowla-a 38,50— 00,00.

Ё. Inwestycyjna 98—98,25.
5°\, konwers. 41,00.
= dolarowa 54,50.

je stabilizac. 53,75 — 54,25 — 5
Drobne 54,38-——54,25 ® е

8'|, ziem. dolarowe 70—70.37.
7% L. Z. ziemskie dolarowe 37.

PARAVTIMEEISS
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uczonych

Dia nauczyciela I ucznia.

Dla_ rodziców I dzieci

Dia chłopców 1 dziewcząt

zł 4.80, półrocznie zł 23.30, roczne

 

S. A. Ksiąžnica-Atlas, Lwów,

Warszawa, Nowy Świat 59.
tel. 223-65. P. K. О. 117.
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— Kiedy się pobierzemy?
— Za rok... aby nie daė po-

wodu do gadania, zgadzacie się.
— Zgadzam się.. mnie tam

wszystko jedno, wcześniej czy
później! ldzie tylko o to, gdyby
jedno zachorowało, żeby mu dru-
gie mogło podać filiżankę rosołu.
Ja tak pojmuję małżeństwo,

Ja także.
— Odchodzę zatem, by nie

dać powodu do obmowy.
— Tak będzie lepiej...
— Do widzenia Giusta, — „na

przeglądzie".
— Do widzenia, Pule.
Po roku późnym wieczorem

wśród treli świerszczów, w oświe-
tleniu księżyca, który wschodził
z ponad miękkiej, soczystej pine-
ty, wysunął się z pośród cypry-
sów Pule, niosąc na głowie jakiś
dług przedmiot, podobny do mar:
był to „parawan“ Giusty.

Z tyłu, w oddaleniu stu kro-
ków, dreptała Giusta, plotąc war-
kocz,

Byli mężem i żoną,
Zapach siana i nawozu, kwit-

nących oliwek i zoranej ziemi,
napełniały powietrze rozkoszną
wonią i nawet nietoperze myślały
o miłości w blasku gwiazd.

 

Radzktor odpowiedzialny: JAROSŁAWNIECIECKI,


