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Tniana stanowóka Francji wohet Polski
Niepokojące głosy prasy francuskiej

(Teleionem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Prasa paryska podaje wiele materjału o

Polsce. Począwszy od „Volontė“, która nawet ucieka się do

pomocy prasy angieiskiej aby wykazać, że nawet Churchili wy-

raża pewność, że szkoda rozmów na temat rozkrojenia, dopó-

ki nie nastąpi zwret Pomorza Niemcom I Siedmiogrodu Wę*
grom, również „Temps” zamieszcza korespondencje z SBeriiaa
wykazująca, że tylko od rozstrzygnięcia sprawy zachodniej

granicy poiskiej zależy bezpieczeństwo Francji i porezumienie

francusko-niemieckie; prawie cała prasa opowiada się przeciw
zachowaniu Pomorza przez Polskę.

Rozmowy polsko-niemieckie
(Teietonem od własnego korespondenta.jį

WARSZAWA. Dnia 2 stycznia rozpoczną się rozmowy polsko-
niemieckie w sprawie równouprawnienia obywateli polskich w Gdań-
sku oraz w sprawach portowych.

Projekt noweli do ustawy o poczcie
"ŚR" i telegrafie.

(Telef. od własnego korespondenta.!

WARSZAWA. Ministerstwo Poczt i Telegrafów opracowuje pro-
jekt noweli do ustawy o poczcie i telegrafie który między innemi
domaga się zniesienia przywileju przesyłania poczty bez opłaty przez
ministerstwa i urzędy.

Ustawa o konwersji listów zastawnych
W Nr. 115 Dz. U. R. P. z dnia

24 grudnia 1932 r. ogłoszona zo-

stała ustawa z dnia 20 grudnia

1932 r. o obniżeniu oprocentowa-

nia i przedłużeniu okresów umo-

rzenia wierzytelności długotermi-

nowych, zabezpieczających listy

zastawne i obligacje, oraz wyda-

nych na podstawie tych wierzytel-

ności listów zastawnych i obliga-
cyj.

= Zgodnie z tą usiawą odsetki

pobierane od wierzytelności istnie

jących w dniu 1 stycznia 1933 r., a

zabezpieczających listy zastawne

i obligacje towarzystw kredyto-

wych ziemskich i miejskich, ban-

ków hipotecznych i komunalnych,

Wileńskiego Banku Ziemskiego

oraz banków państwowych obniża

się w wypadkach, o ile są one płat

ne zgóry, poczynając od rat, przy-

padających od zapłaty po dniu 30

listopada 1932 r, o ile są płatne

zdołu, poczynając od rat,płatnych

po dniu 3 stycznia 1933 r. i o ile są

płatne na warunkach odmiennych

aniżeli podanych powyżej, poczy-

nając od rat, przypadających do

zapłaty po 30 listopada 1932 r. Po

stanowienie obniżenia listów za-

stawnychi obligacyj towarzystw

kredytowych ziemskich i miejskich

znaków hipotecznych i komunal-

nych, Wileńskiego Banku Ziem-

skiego oraz banków państwowych

nie dotyczą wierzytelności, na pod

stawie których wypuszczono listy

zastawne i obligacje, oprocento-

wane na 5 proc. i niżej oraz emito-

wane w drodże emisji publicznej

na rynkach zagranicznych oraz no-

towane na giełdach zagranicznych.

Odsetki obniża się jak nastę-

puje: S
1) od wierzytelności, na pod-

stawie których wypuszczono listy

zastawne i obligacje towarzystw

kredytowych ziemskich i Wileń-

skiego Banku Ziemskiego — do 4

i pół proc.;

de2)= wierzytelności, na pod-

stawie których wypuszczono listy

zastawne i obligacje towarzystw

kredytowych miejskich banków

hipotecznych i komunalnych —

do 5 ргос.;
3) od wierzytelności, na pod-

stawie których wypuszczono listy

zastawne i obligacje banków pań-

stwowych, — nie wyżej 5i pół
proc., szczegółowe postanowienia,
dotyczące tego obniżenia, wyda
minister skarbu w drodze rozpo-
rządzenia.

Do dnia 1 kwietnia 1933 roku
minister skechv , wyda rozporzą-
dzenia „dotyczące przedłużenia
okresu umorzenia wyżej wyszcze-
gólnionych wierzytelności, ustali
nowe plany amortyzacyjne oraz
ogłosi rozporządzenia dotyczące
skonwertowania _ wierzytelności,
płatnych w całości lub jednorazo-
wo na wierzytelności, spłacane w
trybie stopniowej amortyzacji dłu-
goterminowej. Nowoustanowione
okresy umorzenia nie mogą być
dłuższe niż 56 od daty konwersji i
mogą zawierać o ile szczególne
przepisy nie przewidują dłuższych
okresów, 3-letni okres; w ciągu
którego spłata kapitału będzie
wstrzymana.

Listy zastawne i obligacje, z
wyjątkiem listów zastawnych i
obligacyj, za które udzielił poręki
skarb państwa — wyszczególnione
na początku niniejszego rozporzą-
dzenia ulegają konwersji na listy
zastawne i obligacje oprocentowa-
ne i umarzalne na zasadach odpo-
wiadających oprocentowaniu i o-
kresom umorzenia tych wierzytel-
ności; dotyczy to również listów
zastawnych i obligacyj płatnych w
całości jednorazowo, natomiast nie
dotyczą listów zastawnych i obli-
gacyj banków państwowych, za

które udzielił poręki skarb pań-
stwa, oprocentowanych na 5 proc.
i niżej oraz wypuszczonych w dro-
dze emisji publicznej na rynkach
zagranicznych, a notowanych na
giełdach zagranicznych.

Ustawa upoważnia ministra
Skarbu do obniżania oprocento-
wania i przedłużenia okresów umo
rzenia listów zastawnych, obliga-
cyj i innych zapisów długu, stano-
wiących własność instytucji prawa
publicznego, instytucyj państwo-
wych i skarbu państwa, nie wyłą-
czając funduszu, określonego w cz.
IV pkt. 1 lit. t. załącznika do roz-
porządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 13 października 1927
r. O planie stabilizacyjnym i za-
ciąśnięciu pożyczki zagranicznej.

Wzrost bezrobocia.
WARSZAWA, Pat. W-g da-

nych statystycznych liczba bezro-

botnych, zarejestrowanych w pań:

stwowych urzędach pośrednictwa
racy w dniu 24 grudnia, wyno-

UJĘCIE FAŁSZERZY 100-ZŁOTÓWEK.
POZNAŃ (Pat). Na kilka dni

przed świętami zauważono w

Gnieźnie fałszywe 100-złotówki.

Wszczęte natychmiast śledztwo

doprowadziło do aresztowania

niejakiego Aleksego Henschkego z

Poznania i Konstantego Kaniew-

skiego jako podejrzanych o pusz-

czanie w obieg fałszywych bank-

notów. W dalszym ciągu docho-

dzen policja aresztowała7 osób,

siła 208.360 osób, co stanowi wzrost

liczby bezrobotnych w stosunku do

tygodnia poprzedniegó o 10.088

osó na terenie calego państwa.

które zajmowały się  fałszer-
stwem. Przy jednym z aresztowa-

nych znaleziono 15 sztuk fałszy-

„wych 100-ziotówek banknotów,

zaś w mieszkaniu innego areszto-
wanego 808 sztuk takichże bank-
notów. Ogółem skonfiskowano

falsyfikatów jeszcze niewykoń-
czonych na sumę 83 tysiące zł.
Fałszerze zdołali puścić w obieg

zaledwie kilka sztuk falsyfikatów.

Šai

Po lat
W szeregu głosów v rządowym

projekcie przeciw autonomii szkół
wyższych pisze prof. lgnacy Chrza
nowski (Kurj. Warsz. z 24 b. m.):

„Rektora — głoszą Ustawy Ko-
misji Edukacyjnej — obierają szko
ły główne przez elekicrów, wię-
kszością głosów, „z liczby profeso-
rów uczących lub zasłużonych i w
stopniu profesorskim będących”.
Wybór podlega zatwierdzeniu ko-
misji; „jeżeliby zaś wybrany rektor
nie mógł być od komisji potwier-
dzonym dla przyczyn, które ko-
misja za sprawiedliwe uzna, po-
wtórna elekcja z jej nakazu nastą-
pić powinna, a rektor dawny tym-
czasem rząd utrzymywać będzie”.
Tuż potem czytamy: „Jednakże
komisja w takim wypadku raz
tylko zostawuje sobie wolność
nieprzyjęcia wybranego”, — to
znaczy, że uniwersytetom wolno
ponownie wybrać tego samego
rektora. Ale to jeszcze nie wszy-
stko. Już po siedmiu latach (1790)
komisja zrzekła się prawa zatwier
dzania rektora: przewodniczący
elekcji, „nie schodząc z sesji, cały
akt elekcji sekretarzowi szkoły
głównej w akta wpisać zaleci i, tę
ręką swoją podpisawszy, ekstrakt
pod pieczęcią jeden do komisji
prześle, drugi rektorowi obranemu
odda, któremu Komisja na urząd
rektorski patent swój przeszle”.

Tak było w XVIII wieku. Jak
ma być w wieku XX?

Rektora — opiewa projekt mi-
nistra — wybiera z pośród profe-
sorów zwyczajnych... zebranie de-
legatów wydziałów... Sposób wy-
znaczenia delegatów... ustala mi-
nister W. R. i O. P... Wybór rekto-

WYWIAD Z IGNAC
„Kurjer Poznański” zamieszcza

krótki wywiad z mistrzem Pade-
rewskim swego korespondenta z
Marsylji:

Po koncercie w Monte Carlo
Ignacy Paderewski przybył do
Marsylji dn. 19 b. m. w nocy o
godz. 21 i pó Na dworcu został
powitany przez konsula R. P.
p. Obrębskiego w otoczeniu człon-
ków konsulatu, oraz w imieniu
Wielkopolan, będących na emi-
gracji, przez em. majora lotn.
p. Mieczysława  Pizybyłowicza.
Mistrz udał się na spoczynek do
„Hotel de Noailles“.

Dnia 20 grudnia wieczorem dal
koncert galowy na wielkiej sali
koncertowej „Salle de Prat“. Ro-
zentuzjazmowana publicznošė mar
sylijska zgotowała mu gorące o-
wacje; Paderewski bisował trzy-
krotnie na usilne prośby publicz-
ności. Po koncercie tłumy oczeki-
wały przed gmachem, wznosząc
niemilknące okrzyki: „Vive la Po-
logne — vive Paderewski!”

Dnia następnego Paderewski
odbył przed południem przejaždž-
kę po mieście i krótką wycieczkę
do „Parc Borėly“, najladniejszego
parku Marsylji.
Po południu udzielił mi krótkie-

go wywiadu, czyniąc tu jedyny
wyjątek dla mnie jako Wielkopo-
lanina i korespondenta „Kurjera
Poznańskiego”. Paderewski z Mar

Rewizje i areszty
ukrai

LWÓW (Pat). Pisma wieczorne
donoszą, że akcja, rozpoczęta

przez władze bezpieczeństwa
przeciwko ukraińskim organizato-

rom nacjonalistycznej UON, toczy

się wciąż dalej. Na terenie 3 wo-

jewództw południowo-wschodnich
przeprowadzono ostatnio wiele re-
wizyj i aresztowań. Odbyły się one
zarówno na terenie większych

miast, jak i małych miasteczek.

Akcję przeprowadzono o jednej
porze. Rewizje były bardzo do-
kładne. Podejrzane osoby podda-
wano przesłuchaniu,  poczem
zwalniano je, bądź oddawano do
dyspozycji sędziego śledczego.

Akcja ta objęła miasta Lwów,

Stanisławów, Tarnopol, całe za-

głębie naftowe, Stryj, Sambor,

Brzeżany, Radziechów, Winniki

itd. W wielu miejscowościach

znaleziono obfity materjał w po-

staci ulotek antypaństwowych.

   

      

 

grudnia 1932 r.   
 

“uha salaw śródmieścia7
* przyległemi mniejszemi

— еа we wynającia w karnawale
na wieczory taneczne. — Warunki
przystępne. — Zamówienia przyjmuje

się od 11—3 I od 6—8.

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

ach 150.
ra podlega zatwierdzeniu przez
Prezydenta Rzeczypospolitej na
wniosek ministra W. R. i O. P...
W razie odmowy przedstawienia
przez ministra W. R. i O. P. wy-
branego kandydata Prezydentowi
Rzeczypospolitej do zatwierdze-
nia, zebranie delegatów  dokony-
wa.. nowego wyboru, przyczem
bezwzględna większość nie jest
wymagana... Minister W. R. i O. P.
przedstawia Prezydentowi Rzeczy
pospolitej do zatwierdzenia jedne-
$0 z dwóch kandydatów, którzy
przy nowym wyborze otrzymali
największą ilość głosów... Kandy-
dat na rektora, który nie uzyskał
zatwierdzenia lub którego zatwier
dzenie zostało odwołane, nie może
być ponownie wybrany na najbliż-
szą kadencję”.

Do tych szczegółów dodajmy
jeszcze, że „Ustawy'* Komisji edu-
kacyjnej ożywia, od początku do
końca, troska o dobro duchowe
Ojczyzny, zarówno moralne, jak
umysłowe: z dzisiejszego projektu
ministerjalnego wieje martwota
biurokratyczna i iście biurokra-
tyczna troską o władzę, a raczej o
wszechwładzę ministra nad szko-
łami akademickiemi.

loto niejednemu, kiedy po-
równa nowy projekt ustroju uni-
wersytetow ze staremi ustawami
Komisji Edukacyjnej o szkołach
głównych, mimowoli przypomina
się zakończenie „Starego Sługi”
-Senkiewiczą' „Hej! izy cię tss

cą!"
A są to łzy nietylko żalu po

minionem szczęściu, jak łzy Sien-
kiewicza, ale i... bólu...

YM PADEREWSKIM.
sylji udaje się na święta Bożego

Narodzenia do swej posiadłości
szwajcarskiej Riond-Bosson. Po

Nowym Roku natomiast udaje się
„do Anglji, gdzie daje cztery kon-

certy. Pierwszy z nich w Londynie

м „Albert-Hall“, « organizowany

pod protektoratem J. K. Mości
króla Jerzego V przez „Daily-

Mail" na rzecz bezrobotnych mu-

zyków. Po 20 stycznia wyjeżdża

Paderewski do Ameryki, gdzie

zabawi do końca kwietnia 1933 r.,
by następnie powrócić znowu do
Europy.

Wygląda zdrowo i rzeźko.
Oświadczył, że czuje się doskona-
le. Po wczorajszym koncercie był
bardzo rozczulony powitaniem po

polsku przez szefa sztabu fran-

cuskiego XV korpusu w Marsylii

pułkownika dypl. Didiot, który był
w Polsce podczas obrony Warsza-
wy, został ranny i jest odznaczony

orderami „Virtuti Militari" i „Po-
lonia Restituta”. Zostałem upo-
ważniony do zapewnienia o wiel-

kiej serdeczności uczuć p. prezy-
denta Paderewskiego dla społe-
czeństwa wielkopolskiego. Z Wiel
kopolską łączą $o nazawsze takie
„wspomnienia jak pamiętny przy-
jazd do Poznania w grudniu 1918
roku, który dał asumpt do wybu-
chu powstania i wygnania Niem-

ców.

  

   

   

w organizacjach
ńskich.

Robotnik donosi:
Od dwu tygodni na terenie

Małopolski Wschodnie, odbywają
się masowe rewizje i liczne aresz-
towania wśród Ukraińców.
W Tarnopolu odbyia się re-

wizja w lokalu ukraińskiego klu-
bu sportowego „Podołe”, w towa-
rzystwie „Sokił', u wszystkich
członków wymienionych  towa-
rzystw.

Po rewizji aresztowano słu-
dentów J. Siskę, Z. Skorodenia,

W. pow. drohobyckim dokona-
no również licznych aresztowań.
W Hubyczach aresztowano urzęd-
nika „Ridnej Szkoły” Kazimierza
Horodeckiego, oraz wykładowcę
„Prošwity“ Dmytra Niemilowicza.
Tych ostatnich aresztowano w
czasie wygłaszania odczytu.

Odbyły się również masowe
rewizje w Hołowczynach pow.
rawskim.

PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Niemcy zawierają traktaty handlowe
z Francją i Anglią.

BERLIN (Pat). Dodatkowa u-
mowa handlowa między Niemcami
i Francją, parafowana w dniu 21
grudnia r. b., została dziś podpi-
sana w urzędzie spraw zagra-
nicznych. Równocześnie podpisa-
na została wymiana not w spra-
wie porozumienia z roku 1928,
dotyczącego obrotu towarów mię-
dzy zagłębiem Saary a niemiec-
kim obszarem celnym.

W/g informacyj prasy, umowa
dodatkowa znosi szereg ceł kon-
wencyjnych, na miejsce których
ustalono pewne sławki maksymal-
ne. Ostateczne stawki wyznaczo-
ne mają być na podstawie poro-
zumienia pomiędzy przedstawicie-
lami zainteresowanych kół gospo-
darczych obu krajów. W sprawie
obrotów dewizowych Niemcy

Ogłoszenia
Terminy

ažR.

przyznały wiele ułatwień przy fi-
nansowaniu
Pozatem podniesiono do 700 mk.
miesięcznie kwotę, jaką wolno
podróżnym wywozić z Niemiec
przy wyjeździe do Francji.

Po zawarciu dodatkowej umo-
wy handlowej z Francją na czoło
spraw z zakresu niemieckiej poli-
tyki handlowej wysuwa się obec-
nie kwestja rokowań. handlowych
z Anglją. Ostatnie rozmowyw tej
sprawie toczyły się w Berlinie 21
grudnia r. b. Dotychczasowe re-
zultaty tych rokowań trzymane
są przez obie strony w tajemnicy.
Równocześnie prowadzone są
prace przygotowawcze do ustale-
nia modus vivendi międzyNiem-
cami i Kanadą.

NAPAD HITLEROWCÓW NA POLAKÓW.
KATOWICE (Pat.) — Opolskie

„Nowiny Codzienne” donoszą o
nowym zuchwałym napadzie hi-
tlerowców mna Polaków. Miano-
wicie w miejscowości Rozmierka
grupa bojowców hitlerowskich
zatrzymała 2 wracających na ro-
werach z pracy funkcjonarju-

szy „Rolnika”, mianowićie Piąt-
kę i Kapicę, zabrała im ro-
wery, a później pobiła. Zawe-
zwany policjant wobec grożnei
postawy szturmowców nie mógł
interwenjować. Należy zaznaczyć
że podobne zajścia zdarzają się
dość często.

Walki hitlerowców z komunistami.
BERLIN (Pat). Ubiegłej nocy

doszło w północno - wschodniej
dzielnicy Berlina do krwawych
starć między narodowymi socjali-
stami a komunistami. Przed jed-
nym z lokali, uczęszczanych przez
szturmowców, wywiązała się ostra
bójka z oddziałem bojówki komu-
nistycznej, przyczem padł szereg
strzałów. Kilku hitlerowców 'i
jednego komunistę z poważnemi
obrażeniami odwieziono do szpi-
tala. Przybyłe namiejsce pogoto:
wie policyjne przeprowa s
okolicy obławę, w czasie której
aresztowano 60 osób i znaleziono

Wykrycie komunistycznego składu broni |
BERLIN (Pat). Policja w Ham-

burgu natrafiła dziś na ślad wiel-
kiego składu broni, znajdującego
się w ręku komunistów. 4 komu-
nistów aresztowano w chwili, gdy
transportowali w skrzyni większą
ilość broni palnej: karabinów, re-
wolwerów, granatów ręcznych. Na
pytanie policji, co zawiera skrzy-
nia, odpowiedziano, że jaja. Na
skutek przeprowadzonej natych-

Przesilenie
SOFJA, (Pat). Prezes rady

ministrów Muchanow złożył na
ręce króla dymisję całego gabi-
netu. Król przyjął dymisjęi po-
lecił członkom dotychczasowego
rządu załatwianie spraw bieżą-

W kotle Bałkańskim.
SOFJA, Pat. Kilku osobników

napadło i raniło naczelnego re-

daktora dziennika „Makedonja”

Estimowa. Napadu dokonano w
chwili, gdy redaktor Estimow

Za na-
w

opuszczał lokal redakcji.
pastnikami wszczęto pościg,

Deficytowy budżet itaiji,
RZYM, Pat. Prełiminarz bud-

żetowy italjj na rok 1933—34
przewiduje deficyt w sumie 3,1
miljarda lir. Preliminarz na rok
1932—33 wychodził z założenia,
że całoroczny deficyt roku bieżą-
cego wyniesie 1,4 miljarda, tym-

w Bułgarii.

porzuconą broń palną Wkrótce
potem oddział szturmowców za-
atakował w północnej dzielnicy
Berlina lokal, uczęszczany przez
komunistów, wrzucając do wnę-
trza silną petardę, która wyrzą-
dziła poważne spustoszenia. Ofiar
w ludziach nie zanotowano. Za-
alarmowana policja  spłoszyła
szturmowców. W) czasie przeszu-
kiwania okolicznych domów, do-
kąd schronili się uciekinierzy,

Atesstomano,2 RACOdAWKCh SAGA:
fiskowano broń palną.

miast rewizji wykryto w piwnicy
większy zapas broni i amunicji
oraz bibuły wywrotowej. Dalsze
aresztowania wśród uczestników
szeroko  rozgałęzionej  komuni-
stycznej organizacji terrorystycz-
nej są w toku. Ukryty skład broni
znajdował się w domu, sąsiadują-
cym z posterunkiem policyjnym.
Wyniki dotychczasowego docho-
dzenia trzymane są w tajemnicy.

cych do czasu powołania nowe-
go gabinetu. Krói rozpoczął już
narady, mające na celu stworze-
nie nowego gabinetu. Pierwszą
rozmowę odbył król z przewo-
dniczącym Sobranja Malinowem.

Czasie którego jeeden žandarm
został zabity, zaś 5 przechodniów
zostało ranionych. 2 napastni-
ków zostało aresztowanych. >
leżą oni do grupy- zwolenników
Protegorowa.

czasem wskutek nieprzewidzia-
nych wydatków i spadku docho-
dów nastąpiło znaczne zwiększe-
nie tego deficytu, Nowy prelimi=
narz przewiduje dochody w su=
mie 17,7 miljarda,
sumie 20,6 miljarda lirów,
—
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0d Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenume-
ratorom zamiejscowym, którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będziemy

zmuszeni bezwzglądnie wstrzy-
mać przesyłanie pisma z dniem

1 Stycznia.

+BOBORESOOKOCIALS

«Myśmy nie zabili».
„Diło* lwowskie donosi, że na

procesie bojowców ukraińskich,
po ogłoszeniu wyroku, podszedł
do skazanych brat Tadeusza Ho-
łówki, komisarz policjj w Nowo-
gródku, i zapytał ich czy oni za-
bili brata.

Daniłyszyn nie odpowiedział,
zrozumiawszy w pierwszej

o co pytającemu chodzi.
odrazu odpowie-

nie
chwili,
Biłas natomiast
dział:

„Myśmy go nie zabili, cała spra-
wa wyjaśni się”.

Po zwolnieniu redaktorów „Pielgrzyma
Prasa pomorska o roli Kohna.
W związku ze zwolnieniem dn.

23 bm.
„Pielgrzyma Ciesielskiego i
Gwizdalskiego, podaje „Gazeta
Bydgoska” następujące komenta-
rze.

p.

„Okazuje się, iż w sprawie tej- 3
ujawniła się niecna gra pewnych
czynników, które inspirowały od-
powiednio żyda Kohna. Kohn
starał się znaleźć dowody, obcią-
żające redaktorów i w tym celu
był nawet wypuszczony z więzie-
nia, prowadząc po swem zwolnie-
niu akcję zakulisową w Bydgosz-
czy i Pelplinie, gdzie chciał wy-
móc od ojca oskarżonego również
o rzekomy przemyt, p. Bonusa,
pewne zobowiązania. Widocznie
te objazdy Kohna nie dały pożą- |
danych rezultatów”. `

BBTTTSISEEESS

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM |

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.

importu z Francji |

   

wydatki w. 28

z więzienia redaktorów |

ra
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  „Santasamic
Przedewszystkiem krótka re-

'._ Było to mniejwięcej przed 25

_ laty. Do Petersburga przybyli

dwaj duchowni marjawiccy, pierw-

si założyciele tej sekty: Kowalski

> iPróchniewski. Koła polityczne
rosyjskie, zwłaszcza prawicowe,

przyjęły ich niemal entuzjastycz-

nie. Klub t. zw. „październikow-

ców” („Oktiabristy” z Guczko-
wem na czele) urządził dla przy-

byszów z nad Wisły akademię.

- Jako pierwszy wobec przepeł-

nionej doborową publicznością sali

przemawiał Kowalski, uzasadnia-

tanie sekty rzekomem

 

„jąc póws

epsuciem kleru katolickiego.

Cała obszerna mowa była stekiem

jordynarniejszych kalumnij i

płaskich anegdotek, o życiu do-

mowem księży katolickich, roz-

ych obyczajach i t. p. Na

tak podmalowanem najczarniej-

szymi kolorami tle, dopiero wyła-

niały się dwie „świetlane” posta-

cie „apostołów” nowej wiary L

„sanatorów” katolicyzmu —Ko-

„walskiego i Prochniewskiego.

IW dyskusji, która następnie się

wywiązała, zabrał między innymi

głos członek Rady państwa Hipo-

lit Korwin - Milewski Zadanie

 

zebranie głośno darzyło marjawi-

-tów.
Milewski na wstępie krótko

zaznaczył, że nie będzie występo-

_ wać w obronie duchowieństwa

'_ katolickiego, które tej obrony nie

'_ potrzebuje. Jeżeli nawet przy-

puścić, że kalumnie rzucone

przed chwilą na kler katolicki, są

prawdziwe, to gdzie gwarancja,

/ że adepci nowej sekty będą lepsi?

5 Jeżeli nawet uznamy czystość

= intencji założycieli sekty, to czem

A oni zaręczyć mogą, że ich następ-

“cy nie wpadną w gorsze jeszcze

|. grzechy niż te, które zarzucają

księżom katolickim? Czystość

_obyczajów, uczciwość może być

_ jedynie zagwarantowana przez

| ustrój danego kościoła, ścisłą, su-

rową kontrolę — jeżeli zaś tego

| niema, jeżeli się opiera jedynie na

— (ABEPISPAREPŁFZBŻYGŁ KAY,
— % jest to podstawa bardzo kru-

  

>
3
*  

  

 

  

  

   

 

> cha, gdyż natura ludzka jest uło-
_ mna i przy braku kontroli i dys-

ypliny łatwo schodzi: na ma-

nowce.
Uwagi Milewskiego były pro-

rocze. Niedawne procesy, które
odsłoniły całą ohydę tej sekty

i jej „apostołów”, są tego najlep-

szym dowodem.

 

 

   

   

  
   

    

 

   

   
   

    

 

  

   

  
    
  

  
    

  

  

Jak wiadomo, przewrót majo-

wy roku 1926-$0 dokonany został

“pod hasłem „sanacji moralnej”,

„j. uzdrowienia i usunięcia tych
„nieprawości, które rzekomo na-
gromadziły się w Polsce przed-

jj. Mniejsza z tem, że

mimo licznych zapowiedzi, nie
udowodniono mężom  kierowni-
czym z okresu przedsanacyjnego
ani jednego nadużycia, ani jednej
zowych nieprawości. Natomiast

| obecnie, w siódmym roku rządów

sanacyjnych, coraz giośniej roz-
brzmiewa zew: „sanacjo, usanuj
M A Žanas »
"sama siebie“, a slowa te bynaj-

mniej nie pochodzą tylko z szere-

_ ków opozycji, ale od stuprocento-

-wych sanatorów.
L Płk. Sławek, prezes klubu BB,

- niedawno wystosował okólnik do
'prezesów rad wojewódzkich i po-

wiatowych, w którym stwierdza:

przychylne ustosunkowanie się do sa-
nacji. Osobniki te domagają się protek-

_cyj i przywilejów z tytułu przynależ-
mości do BB."
" _Dalej stwierdza p. Sławek, że

„jeżeli się pójdzie na drogę pro-
tekcji, stracony zostanie cały dotych-
czasowy dorobek BB, a organizacja sta-
nie się ośrodkiem deprawacji w społe-

-czeństwie”.

' P. Sławek występuje
| „przeciw ciemnym ligurom w BB,

domaga się usunięcia tych osobników
z organizacji, usunięcia tychwszystkich,

którzy chcą wyzyskać dla siebie po-

parcie lub protekcję."
| W związku z powyższym okól-

ikiem p. Sławka, organ sanacyj-

“ny „Nowa Ziemia Lubelska" wy-
 stąpiła z artykułem, który na
razie został skoniiskowany przez

Starostwo Grodzkie w Lublinie,

konfiskata następnie została uchy-
maprzez Sąd Okręgowy i arty-

uł ukazał się w n-rze 178 wspo-

_ mnianego pisma.
' Artykuł nosi charakterystycz-

 

 

 

ny tytuł „Czystka w В. B.

"MW. R“. „Ziemia Lubelska”, jako

 

     
   
  
  

  

    
   
  
  
   

  

   

  

   
    

  

   

  

 

Во!а i znaczenie sądów.
Poświąteczny numer „Gazety

Warszawskiej" przynosi nam b.

ciekawy artykuł o tein jak zmie-

nił się po maju charakter sądu,

który dziś z pośród trzech na-

czelnych władz w Rzeczypospoli-

tej jest wladzą najczynniejszą. |
„Gdy parlament od kilku. lat jest

faktycznie nieczynny, śdy rząd w naj-

ważniejszych obecnie sprawach  gospo-

darczych uprawia konsekwentnie poli-

tykę „przetrwania“, a jedynie w trzy-

maniu w ryzach społeczeństwa i  pró-

bach narzucenia młodzieży szkolnej

„państwowej” ideologii wykazuje dość

dużą energję, — sądy są formalnie za-

walone pracą. Nie pomogła ani amnestja,

ani karanie administracyjne, zaprowa-

dzone niedawno — nietylko celem od-

ciążenia sądów”. a

Można bez przesady powie-

dzieć, że całe życie nasze, prywat-

ne i publiczne, skoncentrowało
się obecnie — w sądzic. :

„Sądownictwo cywilne zajęte jest

sprawami, wynikającemi z kryzysu go-

spodarczego i jego skutków. Wydziały

karne mają wiele do czynienia ze wzro-

stem przestępczości, a także z mnożą-

cemi się procesami politycznemi. Oskar-

życiele publiczni nie mogą nadążyć z

aktami oskarżenia, wzrasta także ilość

spraw z oskarżenia prywatnego, zwłasz-

cza o obrazę czci. =

Należy podziwiać przewidującą po-

litykę rządu, który w samą porę prze-

prowadził „reorganizację sądownictwa.

Bez tej „reorganizacji“ bieg prac sądo-

wych nie bylby tak sprawny, jak jest
obecnie", SE Ty
Dopiero przesunięcie się punktu

ciężkości życia publicznego z ga-

binetów  ministerjalnych i izby

poselskiej ku salom rozpraw są-

dowych, dostarczają nam dwa
ostatnie lata.

„Okresem zainteresowania się spo-

łeczeństwa działalnością rządu i Sejmu

oraz ich wzajemnym stosunkiem, a za-

tem — polityką, jest sezon sesji budże-

towej. Otóż w ubiegłym roku ponad

obrady budżetowe wybił się proces

brzeski, a obecnie tak się złożyło, że

gdy Sejm będzie odwałał budżet, toczyć

się będą aż trzy wielkie rozprawy ape-

lacyjne, a mianowicie: brzeska, o zajścia

w dniu 14 września 1930 r. i o zamach

na p. Piłsudskiego. Zgóry można prze-

widzieć, że budżetem i dyskusją sejmo-

wą mało kło będzie się interesował.

Klub BB zapewne nie zmartwił się tak-

że zbiegiem terminów. Ža 5

Nowością w dziedzinie wymia-

ru sprawiedliwości są sprawy

między członkami obozu sanacyj-

nego. RE:
Wprawdzie odbywają się one

przed „sądami“ koleżeńskiemi,

jak np. sprawa senatora Wyrost-

ka, ale i sądy honorowe mają z

panami sanatorami coraz więcej

do czynienia.
„Jedną z nich był

Stefanowi Olpińskiemu, skazanemu na

10 miesięcy aresztu za zniesławienie

świeżo mianowanego wiceprezesem Ban-

proces przeciw

 

Z prasy.
ku Gospodarstwa Krajowego p. Stefana
Starzyńskiego.  Olpiński, potraktowany
przez prokuratora jako fałszerz, aferzy-
sta i bigamista, jeszcze przed czterema
laty był bardzo ważną osobistością w
obozie sanacyjnym: dyrektorem naczel-
nego organu sanacji, kandydatem na
kandydata do Sejmu, autorem politycz-
no-ideowych rozpraw i uczestnikiem po-
ufnych narad w  dobranem gronie
(„szambelan').

Bywają czasami zagadki.
„Należy do nich przemówienie o-

brońcy Ciunkiewiczowej mec. Wożźnia-
kowski, który oświadczył, że 80 procent
z tego, co wie, musi przemilczeć. Drugą
taką zagadką jest śledztwo w sprawie
inż. Ruszczewskiego, które trwa już 3
lata i 9 miesięcy. Już parokrotnie zapo-
wiadano rozprawę w sądzie i dotąd jej
nie wyznaczono.

Niewiadomo, co się stanie z proce-
sem morderców śp. Hołówki. Oskarżeni
o ten mord zostali straceni za krwawy
napad na urząd pocztowy w Gródku i
zabicie dwóch funkcjunarjuszów _ policji
na stacji kolejowej w  GlinnejNawarji.

Rok 1932 kończy się w sądzie.
W sądzie też rozpocznie się rok
1933.

„Za usługi...

Peowiacka „Nowa Ziemia Lu-
belska“ nie ustaje w walce z ko-
legami z BB i w uzasadnieniu
swego stanowiska nie waha się+
nazywać rzeczy po imieniu,

Oto co zdaniem „N. Z. L."
stanowiło o mandacie w BB.

„Już w roku 1928 przed wyborami
do Sejmu, kandydata do BB pytano,
a z jakiej on partji? A iłu z tej partji
może przyciągnąć ze sobą do BB lu-
dzi? A więc za większe usługi — na-
zwijmy to tak delikatnie — to znaczy
poważniejsze rozbicia wrogich partyj,
pociągnięcia z nich większej partji ludzi
— był w perspektywie poselski manda-
cik, za mniejsze — sekretarjacik powia-
towy BB, względnie później posadka w
imię „zaciągniętych zobowiązań”.

Charakterystyczne „ustugi“.

„W nieporządku“.

Ale już nietylko „Nowa Ziemėa

Lubelska“ pisze o wszelkiego ro-

dzaju pikantnych szczególikach z

zakulisowego życia rycerzy po-

majowych. To samo zaczyna ro-
bić organ p. Jaworowskiego,
„Walka”, w której czytamy:

„Opinja szerokich mas prawdziwych
Piłsudczyków dawnych bojowców, fra-

ków, przysięgłych legunów — bacznie

obserwując publicystyczną działalność

ob. Zajączkowskiego — nie może się po-

wstrzymać od zestawienia, że Eugenjusz

Getter, morderca legjonistów, wehrmach-

towiec i szpicel niemiecki, nie został re-
rawachlegowany, ani zawieszony w ‹

с:%оп!и Związku Legjonistów Polskich.

Owszem, ośmielał się nawet kandydo-

wać do Zarządu. A powyższe zarzuty,

stawiane Getterowi, nie zostały przecież

obalone. -:

Coś tu jest tedy w nieporządku”.

Nam się jednakże wydaje, że to

już nie „nieporządek”, lecz wprost

skandal.
,

ŻYCIE) KATOLICKIE. <
Geneza wigilijnego przemówienia

papieskiego.
Niezwykłe wrażenie.

Citta del Vaticano (tel. wł.
KAP. 28.XII). Treść wigilijnego
przemówienia Ojca sw. až do 0-
słatniej prawie chwili nie była
wiadomą. Nie wiadomem również
było, czy przemówienie to nadane
będzie przez radjo. Jeszcze w nie-
dzielę przedświąteczną, gdy dy-
rektor stacji radjowej watykań-
skiej, o. Gianfranceschi, podczas
zwykłej audjencji niedzielnej za-
pytywał Ojca św. czy ma przygo-
tować stację do transmitowania

przemówienia wigilijnego, Papież
nie udzielił odpowiedzi potwier-
dzającej. Natomiast w czwartek
zrana Pius XI specjalnie wezwał
o. Gianfranceschi, aby zalecić mu

przygotowanie stacji do transmisji

radjowej, albowiem poprzedniego
ranka podczas Mszy św. nawie-

dziła Go myśl uczczenia  jubileu-

szem  1900-leci Śmiesci i Zmar-

twychwstania Chrystusa Pana. Oj-

ciec św. o swym zamiarze nikomu

nie mówił prócz o. Bea, rektora
Papieskiego Instytutu Biblijnego,
którego wezwał, aby. ustalić naj-
bardziej prawdopodobną datę
śmierci Jezusa Chrystusa.

O. Gianfranceschi natychmiast
przystąpił do przygotowań tech-
nicznych, jednak do piątku wie-
czorem otrzymał zaledwie trzy
strony tekstu przemówienia, sta-
nowiącą pierwszą jego część. W
piątek Ojciec św. zawiesił wszel-
kie audjencje o godzinie 8 wieczo-
rem i zajął się pisaniem pozostałej
części przemówienia, co trwało do
wpół do pierwszej po północy.

W. dzień wigilijny w czasie
odczytywania Swego przemówie-
nia, Ojciec św. był bardzo wzru-
szony, zwłaszcza przy ustępie do-
tyczącym Męki i Śmierci Zbawi-
ciela. Niezwykle również poru-
szeni byli kardynałowie i całe oto-
czenie papieskie.

Boże Narodzenie w Watykanie,
Citta del Vaticano, (tel. wł.

KAP. 28,XII). W dzień Bożego Na-

rodzenia Ojciec św. o północy od-

prawił trzy Msze św. w: obecności

swej najbliższej rodziny. Poza

Mszą św. o północy w kościele pa-

rafjalnym Miasta Watykańskiego

innych uroczystości w dniu tym

nie było. Natomiast w drugim dniu
świąt Ojciec św. przyjął życzenia

najbliższej służby, śwardji papie-

pismo niewątpliwie sanacyjne, po-

dnos: zasługi ideowych zwolenni-
ków sanacji, do których zalicza
także p. Sławka.

„Ale również do Bloku weszło bar-
dzo wielu, którzy w nim szukali karjer,

protekcji i bezkarności w swych bru-
dnych sprawach, I ci ilościowo przewa-
żyli. Oni to, jak sam p. prezes płk.

Sławek stwierdza, domagają się protek-
cji i przywilejów, oni to interwenjują i
wywierają nacisk na rząd i władze, by
usunąć ludzi sobie niewygodnych, by
zniszczyć ich materjalnie i moralnie, dla-

tego tylko, że wskazują na nich, jako
szkodników państwa i rządu. Oni to
operują inwektywami, insynuacjami i ka-

lumnią, by zdyskredytować wobec władz

ludzi, stojących twardo przy ideologji

Komendanta. Oni i tylko oni. A że są
ilościową większością i wspólnemi 050-
bistemi interesami związani, oni to na-

dają ton i barwę Blokowi, przyśniatając

i niwecząc wszelkie wysiłki mniejszości

z BB., pragnącej urzeczywistnić, zreali-

zować ideologję Bloku.*

W. konkluzji „Ziemia Lubel-

ska” wyraża bardzo pesymistycz-

ny pogląd co do przyszłości BB,

skiej, wzajemnie składając im ży-
czenia i błogosławiąc. Następnie
złożyli powinszowania Kardynał
Sekretarz Stanu i inni wyżsi do-
stojnicy watykańscy. Zjawił się
również z życzeniami kardynał
Bourne, który właśnie wyzdrowiał
i zgłosił się do Ojca św, by po-
dziękować za dowody interesowa-
nia się stanem jego zdrowia.

ESETAAS

„o ile silne i uczciwe

ręce nie ujmą miotły”.

Słowem, sami sanatorowie do-

magają się radykalnej „czystki

w swoich szeregach.

Nie przeczymy, że taka „czyst-

ka” przydałaby się „sanacji“, sta-

nowczo jednak nie wierzymy w jej

skuteczność, przynajmniej na dłuż-

szą metę. W. Rosji od czasu po-

wstania bolszewizmu zkolei trze-

cia już „czystka* przeprowadza

się i to przy pomocy tak radykal-
nych środków jak rozstrzeliwanie,

zsyłka na wyspy Sołowieckie

i t. pod. Po upływie kilku lat

(o ile tymczasem bolszewizm nie

upadnie) okaże się potrzeba

czwartej „czystki* i tak dalej...

a nieprawości coraz więcej.

Jest to naturalnym skutkiem

nastroju, który dobro państwa bu-

duje na ułomnej naturze jedno-
stek, wykluczając czynnik naj-

ważniejszy — kontrolę społeczną.

 

-Bokqd zmierza Europa?
B. minister włoski hr. Sforza zamieszcza w „L'esprit International"

artykuł, który podajemy w streszczeniu, mimo że niezgadzamy się w wie-

lu punktach z jego treścią. Artykuł jest bardzo ciekawy, jako wyraz
opinji, nurtujących najwpływowsze dziś koła polityczne na zachodzie,

opinji tych można nie podzielać, ale liczyć się z niemi trzeba, jako że

pośrednio dotyczą one najżywotniejszych naszych spraw., Polityka strusia

jest zawsze najszkodliwszą.

Cały świat stawia dzisiaj py-
tanie — dokąd zmierza Europa?
I nietylko odpowiedź wrogów na-
szych, ale i odpowiedź przyjaciół
nas nie zadawalnia.

Nigdy w przeszłości nie myśla-
no i nie mówiono tyle o Europie,
co po ostatniej wojnie i chociaż
optymizm jest najistotniejszym
warunkiem życia, te jednak pisa-
rze polityczni wciąż ironizują na
temat „marzeū“ o pacylikacji
europejskiej.
Po wstrząsie śwałtownym woj-

ny francusko-pruskiej z 1870 r.
zaczęto przypommać scbie o Eu-
ropie, Europa staje się ideałem
mężów stanu.

Solidarność europejska nie na-
rzuciła się umysłom po 1815 r. —
nie było tej potrzeby. Owcześni
zwycięscy byli zręczniejsi od zwy-
cięsców 1918 r. -— tamci trosz-
czyli się, by w krajach zwyciężo-
nych zrozumiano, że to nie oni
wywołali wojnę, lecz „Potwór
prowadził wszystkich na rzeź. Nie
należy zapomińać, że legenda i
popularność Napoleona I rozpoczy
na się zaledwie w 1830 r. i, że w
1815 wszystkie narody, a francu-
ski w pierwszym rzędzie z uczu-
ciem dużej ulgi przyjęły do wia-
domości fakt zniknięcia Napole-
ona z widowni. Napoleon III był
bezsilny wobec traktatu z 1815 r.
—załamanie się jego nastąpiło na
skutek czynników historycznych,
silniejszych od wszelkich trakta-
tów, były to: unilikacja Włoch i
unifikacja Niemiec. Dlaczego za-
raz po traktacie Wersalskim wa-
hano się długo, chodzono po
omacku, nieśmiało, zanim zdecy-
cydowano, że należy wreszcie u-
tworzyć Europę? To niezdecydo-
wanie leży w samej naturze trak-
tatu; poznanie tej natury zbliżyło-
by nas do sądu, który wyda hi-
storja pewnego dnia o tym słyn-
nym dokumencie. Traktat Wer-
salski może być porównany, a po-
równanie może zawierać jego naj-
lepszą definicję, do statuy z bron-
zu, którą dwie drużyny robotni-
cze odlewają jednocześnie, ale
każda pracuje niezależnie, każda
wrzuca do pieca inne metale;
grupy te były zgodne na jednym
pon: że należy działać szyb-
0.
Sprzecznošci traktatu juž po-

niekąd tłomaczą wahania, chwiej-
ność powojenną rozpoczętą przez
radę najwyższą w 1920—21, Ale
bŁędy te były nieuniknione. Po-
kój całkowicie wilsonowski lub
pokój w rodzaju westfalskiego
dałby wcześniej lub później re-
akcje i krystalizacje bardziej bez-
pośrednie. Nie powinniśmy jed-
nak zanadto przesadzać podziwia-
jąc trwałość kryzysu i obwiniać
dzisiejszą generację. Wojna świa-
towa była rewolucją, a rewolucje
są długotrwałe. Angielska trwała
pół wieku. Francuska — najwięk-
szy przewrót historyczny - osłat-
nich pokoleń — zaczęła się w
1789, a skończyła faktycznie za-
ledwie w 1876. A przeobrażenia
polityczne w ltalji rozpoczęte w
XVIII w. przez grupę ideowców i
mężów stanu nie zostały jeszcze
zakończone, Dowodem anormal-
nych warunków bytu Włoch jest
stan ich obecny od czaeu prze-
wrotu faszystowskiego.

Skoro przeobrażenia politycz-
ne i społeczne organów mniej lub
więcej już ukształtowanych są
tak powolne, to cóż dziwnego, że
Europa nie może w krótkim cza-
sie wejść na tory normalnego roz-
woju.

Błędy traktatu wersalskiego są
wywołane przedewszystkiem czyn
nikami historycznymi, których je-
steśmy ofiarami. W 1814 i 1815
wiedziano oddawna w Londynie i
w Wiedniu, że godzina upadku
Napoleona wybiła. Już w 1859 r.
Cavour wiedział, że panowanie
austrjaków we Włoszech należa-
ło do przeszłości. Ale zwycię-
stwo w 1918 r. psychologicznie
było niespodzianką dla narodów.
Europa nie może byc zbawioną
ani przez rządy ani przez konfe-
rencje. Ją może uratować tylko
praca. twórcza opinji publicznej
nie karmionej wzorami zrodzony-
mi w czasie, gdy ślepe namięlno-
ści stawały się niemal obowiąz-
kiem. Może przyjść okres względ-
nego pokoju, to znaczy, pokoju
pełnego jeszcze kontrastów i
trudności, bo takie jest prawo ży-
«ia, ale bez chorobliwych sen-
sacji, że jesteśmy w przededniu
nowych konwulsji i niebezpie-
czeństw codzień śroźniejszych, w
przededniu nowej klęski naszego
wspólnego dobra — cywilizacji
europejskiej.

Traktaty 1919 r. pomnożyły
barjery między narodami. W; 1914
roku mieliśmy 26 granic celnych i
13 systemów monetarnych, W
1932 r. mamy 35 granic celnych i
27 systemów monet, czyli 6.000
klm. nowych  barje" celnych.
Wniosek prosty: mówiąc stylem
propagandy madziarskiej, powie:
my że Europa jest zbałkanizowana,
W Europie mamy 30 suwerennych

państw zamiast 18 z przed wojny.
Unja europejska w sensie przed-
wojennym może być rozważana
jako unja z powodu likwidacji Ho-
henzollernów, Habsburgów, Ro-
manowych i Burbonów. Już
Mazzini przepowiedział wszyst-
kim gnębionym narodom, że dnie
amalgamy habsburskiej są  poli-
czone i, że zobaczymy wkrótce
wskrzeszone nietylko Włochy,
ale Polskę, Czechosłowację i Ju-
gosławję. Jednak unja europejska
tak jak ją pojmował Briand nie
jest utopją. Prawda, że próby
związków ekonomicznych idą o-
pornie, bo trwa jeszcze upojenie
niepodległością i są resztki urazy
i uprzedzeń, które zwłaszcza
Wiedeń cesarski umiał siać doko-
ła siebie.

Ale są już takie fo1macje mie-
szanin narodowościowych, w któ-
rych niema ucisku narodowości
np. Szwajcarja, gdzie jeszcze w
pierwszej połowie XIX w. były
duże rozbieżności między kanto-
nami.

Azja jest zawsze odrębnym
światem, zupełnie innym niż
Europa, która jest tylko jej ma-
łym półwyspem. Zbliżyliśmy do
siebie Azję, ale tylko :materjalnie.
Rosja coprawda idzie do Azji, ale
z człowiekiem kolektywu, z ty-
pem antieuropejskim.

Przyjdzie dzień, że przyznają
być może, iż nawet wojna świato-
wa i cztery lata masakry zawiera-
ły w sobie pierwiastki zbliżenia
między narodami. Ale te myśli
nie opanowują jeszcze sfer kie-
rowniczych, które niemal wszę-
dzie są zarażone lub teryrozowa-
ne przez nacjonalizm. Mówimy tu
o tym nacjonalizmie, który jest
karykaturą patrjotyzmu. Poeci i
myśliciele włoscy od Manzoniego
doMazziniego propagowali zrzu-
cenie niewoli niemieckiej, ale za-
wsze bez żadnego akcentu niena-
wiści przeciwko niemcom. I w
piosence wojennej z 1848 r. śpie-
wano „Ripassin 1'Alpe e tornerem
fratelli* (gdy przejdziemy Alpy,
będziemy znowuż braćmi).

, W. dniu, kiedy  nacjona-
lizmy dojdą do kresu swego żywo-
ta efemerycznego i wrócimy do
czystego j prostego patrjotyzmu z
48 r., który widzimy u Micheleta,
Hugo, _ Manziniego, . tego. - dnia
poczną rozwijać się nowe ideały
europejskie, których symptomy
dzisiaj są widziałne w masach eu-
ropejskich i u rzadkich wybrań-
ców. Nie chodzi tu o marzenia.
Dla Metternicha, który był siłą w
Europie od 1815 do 1845, Włochy
były „tylko pojęciem geograficz-
nem”, niespełna sta lat potem
Austrja cesarska jest tyl
ko wspomnieniem historycznem.
Przykładów można dać więcej.
Faktem jest, że Europa już zrozu-
miała, że wojna, to głupi i zły in-
teres i, żę należy porozumiewać
się, jeżeli nie z pobudek miłości,
to z nakazu rozsądku. A już sko-
ro teidee weszły w kurs, to da-
dzą rezultaty prędzej niż się tego
spodzewają sceptycy.

L. P.

— fatatyjta gospodarka
w Kasia Chorych w Szubinie.
W kwietniu i; w maju b, r.

głośna a sprawa defraudacyj w
Kasie Chorych w Szubinie. W
związku z tą sprawą oresztowano
kilku urzędników, a w pierwszych
dniach lipca i dyrektora tej Kasy
p. Hipolita Walkowskiego, czoło-
wego działacza „sanacyjnego” w
pow. szubińskim oraz kandydata
na posła BB. Wszyscy siedzieli w
areszcie. Ponieważ obecnie śledz-
two doprowadzono do końca, a-
resztanci zostali zwolnieni. Wal-
kowski za kaucją w wysokości 50
tys. zł., a dalsi oskarżeni bez kau-

 

cji, z tem, iż znajdować się będą
poddozorem policyjnym.

Śledztwo ujawniło sprzenie-

SZKICE ! OBRAZKI,
DOBERMAN.

Spotkałem dzisiaj Glibstaga. Minę

miał zaałerowaną.

— (o panu jest, panie Glibstag?

— Mam zmartwienie,  Szwarcejur.

Niech pan czyta,

Podaje mi depeszę. Czytam.

„Dziś licytacja. Sprzedają doberma-

na, co robić? Moniek".

— No więc depesza!

— Tak ale ja żadnego dobermana

nie znam...

— Może to pies?

— Panie, co pan potrzebujesz mó-

wić, to musi fyrma Boberman i Dober-

man, fabryke od gutaperka...
— No więc niech pan kupuje.

— Już lecę oddepeszować., Ryzyk
bez spodniów nie chodzi, kupuję,

— Daj Boże.

Za godzinę Glibstag dzwoni.

— Co pan wie, co? mnie całe fa-

bryke z gutaperkiem sprzedają za pięć
tysiące,

— Dziś są tanie, ceny niskie. Niech
pan kupi.

: Za dwie godziny Glbstag byl u
mnie,

— Panie ten Doberman skoczył jak
pcheł w górę. Chce siedem tysiąców,

— To warto depeszuj pan.

Po południu przychodzi

Glibstag i mówi...

— Mów pan do mnie „dyrektoru“
kupiłem fabryke Dobermana. Siedem
tysiąców czterysta dwadzieścia dwa zło-
ty. No co? ||

— świetnie, winszuję,..

Dnia następnego o godz. ósmej rano
budzi mnie dzwonek, omał aparat nie
trzaśnie,

— Panie, co jest, co? Szkandał i już.
Co zrobił ten szmondak Moniek. On
msie przysyła pies...

— Jakto pies...

— Nu pies, z metryke całe.
„Dziubdziusz* się zwabia, a dalej to

napisane co jest doberman i co jego
wszystkie dziatki i babki same dober-
many były. Ja nie rozumiem, co jest, co?

— No widocznie pan tego psa kupił
na licytacji...

— Jake licytacji?
— No te siedem tysięty...

z metryką,,.

— Ja w życiu psa nie wziąłem do
rąk.,.

— Ależ panie taki mały pies, za-
pewne szczeniak...

— Co jest mały, Rewolwer też ma-
ły, a ja go się nigdy nie dotyczę.
— Niech pan się Mońka zapyta...
— Jusz piszę telegram.

Na drugi dzień rano znaleziono
Glibstaga nieżywego, powieszonego na
drzwiach.

Dziwny ten samobójca, miał w ręku
zaciśniętą metrykę rodu dobermanów,
zaś u nóg warował mu piesek.

Denat powiesił się na psiej smy-
czy... Na biirku znaleziono depeszę od

Mońka.
„Pies

niek“,

Gdy zdjęto wisielca,

pesza,.. uzupełniająca.

— Psa z tabryki posłałem. Co ro-
bić z zakupioną przez pana iabryką gu-
taperki. Odpowiedzieć, Moniek.

Niestety jednak, Glibstag już nie od-
powie nigdy...

do mnie

Rasowy

kupiony na licytacji — Mo-

nadeszła de-

M. Junosza.

V. MENLICZ i ła
WILNO, MICKIEWICZA 19.—Tel. 1-46

przedaż

WĘGLA «286
Koncernu GIEŚCHE $p. Akt.

Dostawa natychmiastowa wszczelnie
zaplombowenych wozach.

  

  
     
wierzenia dochodzące do 180 tys.
zł.,z których około 20 tys. miał
sprzeniewierzyć sam Walkowski,
a siostra jego, kasjerka 70 tys. zł.
Resztę roztrwonil: Służewski, Al-
win i Strauchman. Prócz sprze-
niewierzeń Wialkowski ma odpo-
wiadać za pobieranie łapówek, m.
in. od firmy ,„Opatrunek*, Sprawa
ta, której akta obejmują wiele gru
bych tomów, znajduje się obecnie
w prokuraturze i jest w stadjum
przygotowywania oskarżenia, Znaj
dzie się ona na wokandzie sądu
okręgowego prawdopodobnie pod
koniec stycznia..Proces budzi wiel
kie: zainteresowanie. Sąd okręgo-
wy zarezerwował salę na 5 dni.

AKTUALNY, NIEZALEŻNY
TYGOBRIK ILUSTROWANY «ŻÓŁTA MUCHA»

NIEWYCZERPANE ŻRÓDŁO HUMORU | SATYRY POLITYCZNEJ
Vty ROK WYDAWNICTWA

Dziś sanacja i drożyzna
oraz ka trzos,

bezrobsciei golizna,
licytacyj stes,—

miewesoło, każdy przyzna,
kształtuje się los,—-

więc ze zmartwień aż siwizna
bieli każdy włos.

Gdy tak smutek widzę wkełe,
radę chcę wam dać;

życie trzeba brać wesoło
1... trzeba się śmiać.

Nie pemoże, kiedy geło,
jęczeć albo łkać, —

lecz fertuny zmlenne kolo
trza za szprychy brać..

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

niechaj szczery śmiech wybucha,
nigdy się nie smuć.

€ENA PRZEBPŁATY:—rocznie zł. 8,—półr.

Jak to zrobić? „Żółta Mucha"
uczy dobrze kłuć

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

Humor, dowelp tam zawarty,
ilustracje też,

śmiech, satyry, cięte żarty
zdrowie niesą,—wierzi

Lepszem jutrem tchną jej karty,
więc się człeku elesz,

wszak szkodników porwą стаг!у, —
czegóż więcej chcesz?.

„Tse-Tse" tylkepaz kosztuje,
opłaci się dat,

a kte ien tajų,
(gdy go na to stać),

radość życia ot:zymuje;—
więc każdemu radź, a

kto w sanacji nie gustuje,
by chciał „Tse-Tse" brać...
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„KRONIKA.
Antisanitarny projekt Maglstratu.
Co na te odpowie Wileński Urząd Zdrowia.

Na skutek ogólnego zuboże-
nia ludności zaległości w opła-
tach za wodę, stale się zwiększa-
ją. W związku z tem, Magistrat
zaprojektował właścicielom po-
sesyj, którzy w terminach nie
wywiążą się z ciążących na nich
rachunków wyłączać wodę, jak

to ma miejsce obecnie z elek-
trycznością. W sprawie tej na
dzień 3 stycznia zwołane zostało

posiedzenie Komisji Sanitarnej,
które podobno ma projekt Magi-
stratu zaakceptować. W ten anti:
sanitarny spósób Magistrat spo-
dziewa się wpłynąć na opiesza-
łych płatników. Droga obrona
przez Magistrat grozi poważnemi
konsekwencjami sanitarnemi. Wej-
rzeć w to muszą władze nadzor-

cze.

онн

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?

Przeważnie pochmurno. Miej:

scami mglisto z możliwością spa-

dów. Po nocnych przymrozkach

w dzień temperatura w pobliżu

zera. Słabe wiatry zachodnie, na

wybrzeżu umiarkowane południo-

wo-zachodnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE,
Starania e beatyfikację:

W listopadzie roku bież. minęła

25 recznica śmierci Józefa Kali-

nowskiego, ojca Rafała Karmel ty,

Wilnianina, którego wielka Świę-

tobliwość i żywot męczeński po-

zwala przypuszczać, że starania

zakonu O. O. Kermzlitów o bea-

tyfikację Jego uwieńczone zo-

staną pomyślnym rezultatem.
W związku z tem, poszcze-

gólne Stowarzyszenia Młodzieży

Polskiej zamierzeją w bieżącym

jeszcze miesiącu zorganizować

zkademje ku czci ojca Kalinow-

skiego.
SPRAWY MIEJSKIE,

— Sprawa kemunikacji miej-

skiej. Jsk już podawaliśmy, Ar-

bon dąży do zmiany warunków

obowiązującej obecnie umowy.

Sprawę tę również Magistrat truk-

tuje jako bardzo pilną, gdyż już

2 stycznia ma być wypłacona,
przypadająca do zapłacenia rocz-

na rata w wysokości 150000. W

myśl projektowanej umowy opła-

ta ta ma wynosić 5 procent

Brutto, a więc przypuszczalnie ja:
kieš 100,000 złotych.

Kwestja nowej umowy była

już przedmiotem obrad Komisji

do spraw komunikacji miejskiej
nie została jednak na skutek roz-

bieżności zdań pozytywnie roż-

strzygniętą. W związku z tem na

30 b. m. zwołane zostało posie-
dzenie komisji, na którem Ko-

misja ma już konkreta'e ustusun-

kować się do żądań Arbonu i

opinję swąją przedłożyć na jed-

nem z najbliższych posiedzeń Ra-

dy Miejskiej celem ostatecznego
rozstrzygnięcie.

SPRAWY SANITARNE.
— Wzrost zasłabnięć na

ospę wietrzną. Podług ostanich

danych na terenie Wilna zanoto-
wano następujące wypadki cho-
rób zakaźnych: ospa wietrzna 15,
tyfus brzuszny 7, płonica 12, bło-
nica 2, róża 4. (zgon 1), grypa 1,
gruźlica 14 (2 zgony), jaglica 5.

Ogółem w tygodniu ubiegłym
chorowało 63 osoby, przyczem 4
zmarły.

Tydzieńminiony przyniósł rap-
towne zwiększenie się zasłabnięć
na ospę wietrzną, natomiast ilość

wypadków zachoroweń na szkar-

latynę stosuokowo się zmniejszyła.
SPRAWY WOJSKOWE

— Pesledzenie komisji po-
borowej. W dniu 11 stycznia
odbędzie się jedno z ostatnich

posiedzeń dodatkowej Komisji Po-

borowej. Wkrótce nastąpi dłuż-

sza przerwa z powodu przygoto-

wań do poboru rocznika 1912-go.
Komisja urzędować będzie w

lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2 od

godz. 8-ej rano.
SPRAWY KOLEJOWE.

— Karty rejestracyjne de
przewozu przesyłek. Z dniem

1 stycznia r. p. władze kolejowe

wprowadzają karty rejestracyjne

do przewozu przesyłek towaro-
wych wewnętrznych na kolejach
P. K.P.

Każdy więc nadawca zamie-
rzający nadać przesyłkę do jed-

nej ze stacji P. K. P. powinien

poczynając od 1 stycznia 1933 r.

zaopatrzyć się na stacji nadania

w kartę rejestracyjną i wypełnić

ja według poszczególnych rubryk,
z wyjątkiem rubrykė obwiedzio-
nych grubemi linjami, które wy”
pėlniają wlašciweml danemi pra-

przystiak Albionu
(Dokończenie.)

Jeśli nazajutrz okręt będzie się
mijać z innym statkiem, napewno

znajdzie się ktoś wśród załogi, by
krzyknąć z zaburty:
— Ohe! Nasz duit ważył 50

funtów!
Ale cóż za zawód | przykrość

dla całej załogi, jeśli z pokładu
spotkanego statku nadejdzie od-
powiedź:
— Niech was licho trzaśnie!

Nasz ważył o 10 funtów więcej!

Na dworze angielskim podaje

 

- się pudding, ważący nie mniej niż

70 funtów. Wspaniała iego postać

pokryta jest warstwą lukru, na
którym smażone owoce tworzą

ozdobne inicjały królewskie. Dla
zapalenia tej wielkiej masy oble-

wa się ją 5 litrami ponczu.

_* W kościele Saint - Mary's - on-

Hill, Matki Boskiej na Pagórku,
w

cownicy kolejowi.
Wypełniający kartę rejestra-

cyjną doręcza ją w kasie towa-
rowej stacji nadania łącznie z
listem przewozowym. Cena karty
rejestracyjnej na wszystkie prze-
wozy wynosi 10 ar. od nrzesyłki.

HANDEL i PRZEMYSŁ
—Przedłużenie t. zw. „kry-

zysowych* zakazów przywę-
zu. Rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów, zakazy przywozu nie-
których towarów, wprewadzone
na początku i w ciągu r. 1932,
których moc obowiązująca wy-
gasnąć miała z dniem 31 grudnia
r. b., przedłużone zostały bez
zmian do dnia 10 października
1933 r. włącznie (co stoi w związ-
ku z wprowadzeniem z dniem 11
Peździernika 1933 nowej taryfy
celnej przywozowej).
—Przywrócenie premij wy-

wozowych na owies. Z dniem
1 stycznia 1933 zostają przywró-
cone premje eksportowe na owies
w wysokosci zł. 4 —za 100kg., któ-
re będą obowiązywały do 31 mar-
ca tegoż roku.

Bliższych informacyj w tej
sprawie udziela Izba Przemysło-
wc-Handlowa w Wilnie, Dział
Obrotu Tawarowego, pokój 15.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— 6000 bezrobotnych. Ostatnie

prowizoryczne obliczenia wyka-
zują na terenle Wilna — miasta
blisko 6000 bezrobotnych. W sto-
sunku do tygodnia poprzedniego
bezrobocie zwiększyło się o 37
Gsób

Majwięcej bezrobotnych notu-
ja rubryki pracowników umysło-
wych i niewykwalifikowanych ro-
botników fizycznych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Resursa Rzemiešinicza

zaprasza rzemieślników i ich ro-
rodziny, oraz wprowadzonych
gości na uroczysty „Wieczór Syl-
westrowy”, który odbędzie się
w dniu 31 grudnia b. r. o godz.
10-ej w lokalu własnym przy ul.
Bakszta 2 z udziałem władz sa-
tmorządu rzemieślniczego, Resur-
sy i Związku Cechów.
W programie przewidziane są

występy rewjowe, oraz cały sze”
reg atrakcji i niespodzianek.

Pozostałe stoliki są do zamó-
wienia w Zarządzie Resursy со-
dziennie w godzinach 7—9 wiecz.

ODCZYTY.
— Kurs dia prelegentów.

Jak się dowiadujemy Kurs dla
Prelegentów, Instruktorów i lot-
nych Katechetów odbędzie się w
czasie od dnia 17.1.—17.II1 1933 r.
w gmiesiącu styczniu. Program
przewiduje wykłady: p. p. Prof.
Prof. Fr. Bossowskiego, St. Gla-
sera, J. Oko i XX, Prof. Dzieka-
na Ig. Świrskiego, Al. Woycickie-
go, L. Puciaty, An. Cichońskiego,
H. Hlebowicza, W. Urmanowi-
cza, W. Suszyńskiego i J. Zda-
nowięza.

Wykłady będą się odbywały w
lokalu Seminarjum Teologiczne-
go U. $. B. (Uniwersytecka 7) na
kursie omawiane będą zagadnie-
nia dogmatyezno-moralne, filozo-
ficzne, ekonomiczne, „prawne i

społeczne.
Zapisy na kurs przyjmuje i u-

dziela informacyj X. Al. Mościcki
w  Archidiecezjalnym Instytucie
Fkcji Katolickiej (ul. Metropoli-
na 1) codziennie od godziny

—13,
SPRAWY AKADEMICKIE

— Nec Sylwestrowa w 0g-
nisku Akademickiem. Wszyst-
kich smutnych i bezdomnych,
którzy dzień 31 stycznia 1932 r.
pragną spędzić w atmosferze aka-
demickiej beztroski, zaprasza do
lokalu Ogniska Akademickiego na
„Noc Sylwestrową” 4arząd Ogni
ska. Wejście tylko za okazaniem
zaproszenia 2 zł. i 3 zł. (zapro-

ma miejsce co roku ceremonja
„Pudding-service', rodzaj puddin-

gowego nabożeństwa, podczas

którego rozdaje się biedakom sto

puddingów: Podobny zwyczaj u-

trzymał się w teatrzeDrury-Lane,

gdzie legat datujący przeszło 200

lat nakazuje w dzień wigilji Bożego

Narodzenia rozdzielić pomiędzy

„personel teatralny porcje olbrzy-

miego puddingu uroczyście pokro-

pionego ponczem i podpalonego.

Moda ta przeniosła się widać
i za Atlantyk. WI Filadelfji, w

Gaiety-Theatre urządzono raz ba-

jeczną ceremonję. Na scenę wje-

chał wóz z załadowanym nań

plum-puddingiem, ważącym z iście

amerykańskim rozmachem tylko...

900 kilo. Stalowa piła do ścinania
drzew, poruszana pasem transmi-

syjnym, pokrajała potężne ciasto

na sześciany, ważące po 2 funty

każdy. Aktorzy i aktorki zeszli

„ze sceny i rozdzielili pomiędzy
publiczność te oryginalne podarki

DZIENNIR MIENKARI

Kolejowcy przeciwko ustawie
o stowarzyszeniach.

Związek kolejarzy „Zjednocze-
nie Kolejowców Polskich” uchwa-
lił rezolucję w sprawie wydanej
dekretem p. Prezyyenta Rzeczy-
pospolitej ustawy o stowarzysze-
niach treści następującej:

Wobec wydania w drodze roz-
porządzenia Prezydenta Rzplitej z
dn. 23 paždz. r. b. prawa o sto:
warzyszeniach, „Zjednoczenie Ko-
lejowców polskich”, stojąc za-
sadniczo na stanowisku, że inte-
res Państwa i społeczeństwa wy:
maga jaknajszerszego krzewienia
ducha organizacyjnego | scalania
myśli oraz prac spolecznych, ja-
ko też podkreślając wielką rolę
organizacji społecznej w Polsce
w zakresie wspomagania Państwa
w jegu trudnych zadaniach —
stwierdza, że nowe prawo o sto-
warzyszeniach z uwagi na zakre-

ślone w niem uprawnienia władz
administracyjnych i bardzo sze-
roko zakreśloną swobodę działa-
nia tych władz w odniesieniu do
ognisk zorganizowanego życia
społecznego, mus! oddziałać pa-
raliżująco na niezbędną niezawi-
słość i swobodę inicjatywy orga*
nizacji, co nie leży w interesie
Państwa.

Z tych względów „Zjednocze-
nie Kolejowców Polskich* doma-
ga się zmian w prawie o stowa-
rzyszeniach w tym kierunku, zby
zabezpieczona zostałała konstytu-
cyjna swoboda organizowania sie
społecznego i pracy organizacyj-
nej, szczególnie w zakresie za-
wodowym, oraz żeby ingerencja
Państwa została ograniczona do
zspobiegania iub ścigania istot-
nych nadużyć tej swobody.

Pogrzeb Ś. p. prof. Wiktora Staniewicza.
Na cmen. Rossa odbył się po-

grzeb pierwszego z wyborów
Rektora Uniwersytetu Wileńskie-
go, Ś. p. profesora Wiktora Sta-
niewicza.

Po nabożeństwie żałobnem w
kościele św. Jana odprawionem
przez ks. prof. Puciatę trumnę

złożono na dziedzińcu Piotra

Skargi na wzniesieniu. Z kamien-
nego podjum przemówił pierwszy

J- M. Rektor prof. Opoczyński,
następnie w imieniu wydziału

matematyczno-przyrodniczego po-

żegnał zmarłego prof. Kempisty,

dalej przemawiali dyr. Śliwiński
imieniem _ przyjaciół zmarłego
oraz dwaj przedstawiciele mło-
dzieży.

Po przemówieniach żałobnych
ujęli trumnę na barki profeso-
rowie USB. i złożyli ją na rydwa-

nie. Trumnę okryto rektorską
togą szkarłatną. Pochód otwie-

rały korporacje studenckie ze
sztandarami, — росхет niesiono

wieńce od Rektora i Senatu, od

młodzieey akademickiej i inne.

Niesiono ordery, któremi udeko-

rowany był ś p. prof. Staniewicz.
Za trumną postępowała rodzi-

na zmarłego, wicewojewoda wi-
leński Jankowski, rektor, dziekani
i profesorowie, młodzież uniwer-

sytecka, liczni znajomi, byli ucz-
niowie zmarłego.

С, PLST SONINININNAAEVSTPSI

szenia otrzymać można w lokalu

Bratniej Pomocy) ul. Wielka 24

codziennie gódz. 1—3 pp., w piąt-
ki godz. 7—8 wiecz.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Wędrówki żydowskia po”

między Wilnem i Kewnem. W
dniu dzisiejszym wyjeżdża do
Kowna wycieczka ortodoksów ży-

dowskich w liczbie koło 40 osób,

w tej liczbie kilku rabjnów. Po-

czątkowo projektowało wyjazd 50
osób, 16 jednak władze litew-

skie wykreśliły z listy.
Wycieczka udaje się autobu-

sami do granicy litewskiej, skąd
bezpośrednio na mocy zezwoleń
udeje się pzez zieloną granicę do
Kowna.

WIGILJA
dla bezrohotnej inteligencji

Jedną z najpopuiarniejszych
instytucyj w Wilnie jest dzisiaj
niewątpliwie herbaciarnia dla
bezrobotnej inteligencji zoganizo-
wana przez Narodową Organi-
zację Kobiet.

Nie potrzebujemy tu szeroko
się rozwodzić, jak wielkie znacze-
nie ma tu herbaciarnia właśnie
teraz, w okresie bezrobocia i nę-
dzy.

Mieliśmy zresztą możność
jeszcze raz o tem się przekonać z
okazji wieczerzy wigilijnej, jaką
z inicjatywy p. Białasowej zorga-
nmizowała N. O. K. dla tych, co z
pomocy herbaciarni korzystali,

Wobec szczupłych rozmiarów
lokalu herbaciarni zorganizowano
wieczór wigilijny w sali przy ul.
Orzeszkowej 11.

Zgromadziło się tam blisko
300 osób, by podzielic się opłat-
kiem i spożyć skromny posiłek.

Uroczystość zaszczycił swą
obecnością J. E. Arcybiskup Jał-
brzykowski, który łamiąc się o-
płatkiem przemówił do zgroma-
dzonych, wlewając do serc, sko-
łatanych nędzą i troską 0 jutro,
wiarę, iż musi nadejść lepsza

chwila,
Trzeba było widzieć te wzru-

szone twarze, te błyszczące łza-
mi oczy, by zrozumieć, jak wiele
jednak uczyniło się przez zorgani-
zowanie tej skromnej uroczy-

stošci.
Nie dziwimy się tež, že p. Lo-

jewski, który w imieniu zgroma*
dzinych bezrobotnych dziękował
arcypasterzowi i paniom z N.O.K.

przemawiał głosem, w którym

drgało szczere wzruszenie.
Wiwatom na cześć Arcypa-

sterza, pań z N. O. K., a przede-

wszystkiem p. Białasowej, jako

głównej opiekunki herbaciarni i

inicjatorki urządzenia wieczerzy

wigilijnej, nie było końca.
Długo też nie rozchodzono się,

śpiewając kolendy i słuchając mu-

zyki, którą rozweselala i pokrze-

piała zebranych orkiestra akade-
micka.

mom

Teatr I muzyka.
— Teatr Wielki na Pohulance

daje dziś premjerę egzotycznej sztuki
Pagnol'a „Marjusz”, którei ciekawe tło
marsylskiego portu a także rozkwitająca

na niem cudowna pieśń miłosna dwojga

młodych serc (Marjusza i ślicznej handla-

reczki ryb — Fanny) i nad tem wszyst-
kiem tęsknota za niedoścignionem  pię-
knem i nieosiągniętą dalą — wszystko

to oprawione we wspaniałe typy mary-

narzy, portowych przekupniów, koloro-

wych ludzi — stwarza całość niecodzien
ną i godną widzenia * 4

— Uwaga! Sylwester na Pohulance!
Będzie nocą humoru i śmiechu, pełną
ciekawych niespodzianek. Na program
złożą się: tak lubiany przez Wilnian chór
„Rewellersow“ Świętochowskiego (z no-
wym bogatym programem), żart sceniczny
pióra artystki Р Ładosiówny (w wykona-
niu najwybitniejszych sił zespołu), naj-
nowsze przeboje z Grolickim, Jasińską-
Detkowską, Niedźwiecką i innymi na
czele. Początek o godz. 11.30 w* nocy.

— „Teatr muzyczny „Lutnia'”a Wystę-
py Janiny Kulczyckiej. Dziś grana. będzie
w dalszym ciągu pełna humoru i werwy
operetka Kollo „Lady Chic".

Noc Sylwestrowa w  tentrze
„Lutnia“. Niezwykle barwne widowisko
rewjowe ukaże się widzom w noc Syl-
westrową w „Lutni”. Bogaty program re-
wji p. t, „Yo-Yo Sylwestrowe' — składa
się z 18-tu numerów, w których zapre-
zenłuje się cały zespół artystyczny „Lut-
ni”, zespoły taneczne girls, oraz pełna
orkiestra pod batutą M. Kochanowskiego.

Gwiazdkowe.
„Wreszcie pewien bogaty piwo-

war z Chicago, pan Kennedy, u-
mieścił w tygodniu świątecznym
na podwórzu swego browaru, na
ogromnej 1000  litrowej kadzi,
plum-pudding ważący 350 kilogra-
mów. Stu dwudziestu robotników,
zatrudnionych w jego browarze,
miało prawo zabierać sobie po ka-
wałku rano i wieczór. Pierwszego
dnia odkrojono 90 kilo, po pięciu
dniach z obrzyma nie pozostało,
ani okruszyny.

Jakkolwiek każda gospodyni
iabrykuje na święta wielkie ilości
puddingu dla swej rodziny, wszak-
że nie wystarcza to na potrzeby
i apetyty poddanych Jego Królew-
skiej Mości Wielkiej Brytanji. To
też przemysł angielski nie omiesz-
kał wykorzystać tego wdzięczne-
go źródła zarobków. Przejdźmy
np. w Londynie na przedmieściu
Soho w końcu listopada koło fa-
bryki przetworów spożywczych

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 29 grudnia.

11.40: Przegl. prasy. 12.10: Muzyka.

13.20: Kom. meteor. 14.45: Muzyka ope-

rowa (płyty). 15.15: Giełda rolnicza, 15.25:

Kom. Akad. Koła Misyjnego. 15,35: „W

pogoni za uśmiechem” — odczyt. 15.50:

Koncert dla młodzieży (płyty). 16.25:

Lekcja francuskiego. 16.40: „Fotografja

napowietrzna z odległości 250.000 me-

trów*. 17.00: Ulubione płyty. 17,40: „Het

man Mazepa” odczyt. 18.060: Muzyka lek-

ka. 18.40: Odcinek powieściowy. 19.00:

Skrzynka pocztowa, 19.30: „W świetle

rampy”. 20.00: Muzyka. 20.55: Wiad.

sportowe. 21.30: Słuchowisko. 22.15: Mu-

zyka taneczna.
Piątek, dnia 30 grudnia,

11.40: Przegl. pras. 12.10: Muzyka z

płyt. 13.20: Kom. meteor. 14.40: Muzyka

popularna (płyty). 15.15: Giełda rolnicza.

15.25: Kom. K. O. P. P. 15.50: Muzyka

francuska (płyty). 16.40: „Sporty zimowe

w Polsce”. 17.00: Koncert. 18.00: Muzyka

taneczna. 18.40: Odc. pow. 18.50: Roz-
maitości. 19.05: Życzenia Świątecznei
Noworoczne dla Polaków na Kowień-
szczyźnie, 19.20: Przegl. prasy rolniczej.
19.30: „Žjedzone zęby”. 20.00: Pogad.
muz. 20.00: Pogad. muz. 20.15: Koncert
symfoniczny z Filharm. Warsz. z udzia-
łem Artura Rubinszteina (fortep.). 22.40:
Wiad. sport. 23.00: Muzyka lekka.

Latrudniaj pracownia Polaka.
Sekcja Pracy. (Metropolitalna 1, ll-gie
glętro, pokój Nr.4)wskaże ci dobre

go | sumiannego pracownika.

firmy Grosse i Blackwell. Cała
dzielnica pachnie plum - puddin-
giem.

'W wielkiej cukierni a właści-
wiej  ciastkarni Bussarda na
Oxford-street całe fury mąki,
sterty jaj i hektolitry brandy
wchłaniane są codzień do wnętrza
budynku, na to, by wyjść z niego
pod postacią puddingow, rozsyła-
nych na całą Anglję, do Indyj,
wszystkich kolonij i gdziekolwiek
„znajduje się na świecie angielskie
„podniebienie spragnione narodo-
wego przysmaku.

Już od sierpnia zaczyna się fa-
brykacja. Z początku chodzi o za-
spokojenie potrzeb Afryki, gdzie
puddingi do niedawna dochodziły
za pośrednictwem karawan. We
wrześniu i październiku czynią się
przesyłki do Australji, Chin, In-

dyj, Stanów Zjednoczonych, Ame-
ryki Południowej, na Antylle itd.
№ listopadzie myśli się już tylko

+,а

Coraz większy napływ żebraków ze wsi
do miasta.

Na jednem z osłatnich posie-
dzeń społecznego Komitetu do
walki z żebractwem i włóczęgo-
stwem omawiano sprawę wciąż
wzrastającej ilości żebraków na
terenie Wilna, zwłaszcza w ostat-
nich miesiącach.

Bezpośrednią przyczyną wzro-
stu w Wilnie ilości żebraków są
ciężkie warunki materjalne naszej
wsi, skąd najbiedniejsi emigrują
do miasta.

Walka z przyjezdnymi żebra-
kami jest bardzo ciężką, ponie-
waż wysiedlony po upływie paru
dni powraca z powrotem do
miasta.

Komitet, nie zważając na te
trudności, postanowił jaknajener-
giczniej zwalczać zamiejscowych
żebraków i włóczęgów, oddawać
ich w ręce policji lub też włas-
nym kosztem odsyłać do miejsca
poprzedniego zamieszkania.
 

SPORT.
Kalendarzyk imprez narciarskich

Projekt rozpoczęcia sezonu
narciarskiego w czasie świąt B. N.
musi nolens volens być przesunię-
ty i całkiem zmieniony.

Sezon ma się zatem rozpocząć
15 stycznia zawodami organizowa-
nemi przez 1 p. p. leg. z następu-
jącym programem: bieg 12 klm. dla
starszych i bieg 6 klm. dla młod-
szych pań i młodzieży szkolnej.

22 stycznia ma się odbyć od-
znaka. Organizuje P. K. S.

29 stycznia wilnianie mają za-
miar w celach propagandowych
startować w szeregu miasteczek
prowincjonalnych, Są więc brane
pod uwagę następujące miejsco-
wości:  Święciany,  Smorgonie,
Oszmiana, Nowogródek i Troki.

Ponadto w dniu tym ma się
odbyć wielka wycieczka tury-
styczna wszystkich narciarzy wi-
leńskich.

2 lutego będziemy mieli poraz
drugi zawody na odznakę, organi-
zowane przez Ośrodek W. F.i
konkurs skoków organizowany
przez Ognisko.

5 lutego na Pośpieszce odbędą
się zawody hipiczne, skóringowe i
biegi sztafetowe 3X10 klm. o na-
grody przechodnie A. Z, S. Zawo-
dy te organizują 3 Sap. Bryg.i 1 p.
p. leg.

12 lutego Ośrodek W. F. za*
mierza zorganizować wielkie za-
wody narciarskie z następującym
programem: bieś 18 klm. dla star-
szych, 12 klm. dla młodszych i

młodzieży szkolnej, bieg 6 klm, dla
pań i bieg drużyn hułców P. W.
(6 ludzi po 10 klm.) ze strzelaniem.

19 lutego projektowany jest
wyjazd do Grodna, a w Wilnie zor
ganizuje się drugą wielką wyciecz-

4,

kę, względnie na Antokolu odbę- |
dzie się konkurs skoków.

23 lutego rozpoczną się zawo-
dy o mistrzostwo Wilna biegiem
30 klm.

25 lutego bieg 18 klm. indywi-
dualny i do kombinacyj o mi-
strzostwo Wilna. ®

26 lutego rano odbędzie się
bieg młodszych i bieg pań, a o 12
godz. konkurs skoków. Wieczo-
rem zaś rozdanie nagród mistrzom
Wilna.

Zawody o mistrzostwo Wilna
mają być rozegrane po raz pierw-
szy w konkurencji międzynarodo-
wej. Przynajmniej jest taki projekt.

5 marca 1 p. p. leg. wspólnie z
Ogniskiem organizuje bieg z prze-
szkodami i zawody dla dzieci.

12 marca, jeżeli dopiszą warun-
ki atmosłeryczne, odbędą się po
raz trzeci zawody na odznakę
BZ. Ne

Z powyższego widzimy, iż pro-
gram narciarzy wileńskich jest
bardzo bogaty, a do tego dodać
jeszcze należy projekt wyjazdu
szeregu naszych asów na zawody
do Zakopanego, Krynicy i Wo-
rochty.
Wszystko więc zależy od warun

ków śnieżnych.

Będziemy mieli turniej gier.

Nowoobrany zarząd Wil. Okr.
Zw. Gier Sportowych pracę swoją
rozpocząć zamierza z początkiem
N.R. organizując wielki turniej
piłki koszykowej i siatkowej.

Zebranie Rady

W pierwszych dniach stycznia
1933 roku odbędzie się w Zakopa-
nem zebranie Rady Narciarskiej
PZ"

Z Wilna na zebranie wybiera
się p. major St. Kurcz, który praw
dopodobnie na miejscu będzie
mógł załatwić szereg zasadniczych
spraw co do zbliżającego się ter-
minu zbliżających się zawodów

BERGER m

Miły uśmiechl
wywoła na piękne] twarzy
ładny flakon perfum, lub me-

dny grzebieńl

Największy wybór Inajniższe
ceny

0.-1.W. (KARYTONOWICZ i$-4
APTECZNY D. - M. —.

Wilno, Mickiewicza nr. 7.
Tel. 9 — 71.
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Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego”.
Zamiast wizyt Świątecznych i Nowo-

rocznych Aleksander Pietkiewicz 3 zł.
na Tow. Pań Miłosierdzia św, Wincen-
tego a Paulo (IV konf.). Mieczysław Żej-
mo 10 zł na Dom Dzieciątka Jezus i 10
zł na Polską Macierz Szkolną. Jan i An-
na Bułhakowie 5 zł. na herbaciarnię dla
inteligencji.

PLL liaiEITI

|| Cudna rapsodja dwóch serc

«CZAR JEJ OCZU»
wysnuta przez

JANET GAYNOR
I CHARLES FARRELLA

wzruszy, elśni, oczaruje
wkrótce Wiino.

: całe

o zaaprowiantowaniu Europy. W

grudniu zaspakaja się zapotrzebo-

wanie wysp Brytyjskich W ten

sposób plum-pudding z kraju oj-
czystego idzie do krajów pod-
zwrotnikowych czy do mroźnych
podbiegunowych dziedzin i niesie
swym wyznawcom aromat iondyń-
skiego Christmasu.

‚ Pewien dziennikarz angielski

obliczył, że gdyby zebrać w jedno

puddingi pochłaniane w Anglji w

sam tylko dzień Bożego Narodze-

nia, otrzymałoby się monumental-

ną budowlę, liczącą zgórą 16 me-

trów we wszystkich Lierunkach.

A „mince-pies“? Przypuszczając,

że jedna osoba na pięć zjada na

Gwiazdkę ulubione paszteciki (co

jest procentem bardzo skromnym),

ogólna ich masa utworzyłaby po-

krywę, pod którą łatwoby się

skryły fontanny na Trafalgar-
Square.

Zato pewien chemik-pesymista

Termin nadsyłania zgłoszeń u-
pływa 3 stycznia. Przy niniejszem
podajemy nowy adres sekretarja-
tu W. O. Z. G. S. Wielka Pohulan-
ka 14/37 S. Różewicki.

Narciarskiej.

międzynarodowych.
Naglącą również kwestją jest

sprawa nominacji sędziów i zwię-
kszenie fachowych instruktorów,
brak których daje się Wilnu od-
czuwać każdego sezonu

Z sali sądowej.
Tragedja narzeczeńska przed Są-

dem Okręgowym w Wilnie.

Tragedja, która rozegrała się
w roku 1931 w mieszkaniu Bene-
dykta Pietkiewicza, we wsi Mie-
dniki, gm. rzeszańskiej, była wczo-
raj tematem rozprawy sądowej
w Sądzie Okręgowym.

Przed kratkami sądowemi sta-
nęła młodziutka, bo zaledwie 20-
letnia Stanisława Kalinowska,
oskarżona o spowodowanie cięż-
kiego uszkodzenia ciała. й

Tło tej bądź co bądź nieco-
dziennej sprawy jest
jące: :

Podczas odbywającego się w
dniu 16 maja roku ub, w mieszka-
niu Pietkiewicza nabożeństwa ma-
jowego weszła do izby Kalinow-
ska, która wywołała do sieni
b. sweśo narzeczonego Witolda -
Purzeca.

Gdy oboje znaleźli się w cieś
mnej izbie, Kalinowska błyska-
wicznie wyjęła z pod chustki, któ-
rą była okryta, buteleczkę kwasu |
siarczanego i chlusnęia nim w
twarz Purzeca.

Skutki tego okazały się fatal-
ne;

oko oraz uległ ciężkiemu popa-
rzeniu twarzy i szyi.

Sąd, po przeprowadzeniu prze-
wodu sądowego, uznał winę Ka-
linowskiej zą udowodnioną i ska-
zał ją na 2 lata więzienia, zawie-
szając jednocześnie wykonanie
kary na 5 lat. Emeres.

LL NIOKN(LTRZERADDEOROWICJIIE WODOOWETSIUTAR UNO S NSI AS TNSD II T A T IIS

sobie w pišmie „The |pozwolił
Lancet* ogłosić wynik analizy,
jaką przeprowadził na tym uwiel-
bianym smakołyku, sporządzonym
z najlepszych produktów wedlug
najlepszych przepisów. Stwierdził
niecnota, że plum-puddingnie po-
siada żadnych własności pożyw-
nych, przeciwnie, fatalnie obciąża |

organizm, to też pewne mikstury,

konieczne dla przywrócenia rów- |
nowagi na drugi dzień Bożego
Narodzenia, mogłyby, razem wzię- |

te, zapełnić flakon, tylko o połowę
niższy od wieży na gmachu par- |
lamentu w Londynie.
Mimo tych ponurych świadectw, |

Anglicy trawią plum-pudding za-
dziwiająco pomyślnie. I wiele wo-
dy upłynie w Tamizie, zanim kto-
kolwiek odważy się uczynić praw-
dziwy zamach na sławę i powagę
ich tradycyjnegom= 8

* e

następu- |

$

   

bowiem Purzec siracit lewe |
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Z KRAJU.
życie kulturalno-oświatowe w Podświlu

pow. Dziśnieńskiego.
Czytając pilnie „Dziennik Wi-

leūski“, nie mogę niždy spotkać
się z žadną wzmianką o Podšwilu.
Raz tylko z dumą prawdziwą czy-
taliśmy korespondencję z okazji
wielkiego dla nas świeta, poświę-
cenie kościoła nowowzniesionego.

Od tego czasu cisza — ani
wzmianki. A przecież Podświle,
które właściwie zwać się winno
„Krasiękie''od jeziora Krasickiego,
to punkt dość ważny jak na nasze
Kresy.

Baon Kopu nadał tej dotąd
właściwie nie istniejącej miejsco-
wości zgoła inny — iepszy cha-
rakter. Dzięki temu io baonowi
mamy tu kościół, wielki chrześci-
jański sklep (Spółdzielnia) i wiele,
wiele ładnych domków, które
charakterem swym, dzięki Bogu,
wcale nie przypominają Kresów.

„Dawniej, gdyby nie kalendarz
na mem biurku, a na nim czer-
wona litera oznacza święto —
nie wiedziałbym o tem, jak szaro,
jednostajnie i monotonnie płynęły
dni, niczem się od siebie nie róż-
niące. Teraz inaczej...

Wojsko nasze, z orkiestrą na
czele, maszeruje co święto i nie-
dzielę na nabożeństwo. Koło na-
szego kościółka zbiera się rozpró-
szony tu lud polsko-katolicki i
słychać język polski. Prawda, tro-
chę „posłuchawszy”, to też sobie
i białoruskim pomagają, ale to
nic, czuje się człowiek u siebie —
na swojej ziemi.

Miłą niespodziankę urządziła
nam dnia 6. bm. w dzień św. Mi-
kołaja nauczycielka szkoły powsz.
w Świle, pani Kluzowska, znana
zresztą ze swej pracy społeczńej.
Piszę „nam“, bo jakkolwiek
wzmiankowana, urządzając „Św.

Mikołaja” dla dziatwy oficerów,
podoficerów, osadnikow i ludno-
ści — w pierwszej linji na myśli
miała dzieci — to i nam starszym
zgotowała kilka pięknych chwil.

Bo czyż to nie piękna chwila,
patrzeć na rozpromienione oczęta
tej drogiej dzieciarni, tych Alus,
Krzyś, Zoś, a nawet Stasiuków,
Kaziuków i t. d.

Jak wiele z nich po raz pierw-
szy w žyciu widzialo takie „cu-
da!“ Ile z nich po tym pięknym
wieczorku zasnąć nie mogło z
przeżyłych wrażeń...

Sztuka „św. Mikołaj” Marji
Reuttówny, wyreżyserowana przez
p. Kluzowską, odegrana została
bez zarzutu.

Należy podziękować wszystkim
tym, którzy się do wieczorku tego
przyczynili, a więc w pierwszym
rzędzie p. D-cy Baonu za udziele-
nie sali jak i dobrej orkiestry woj-
skowej, która. przygrywała na
wieczorku; wszystkim paniom,
szczególnie p. Pilchowej,- które
poświęciły wiele pracy i czasu,
aby naszej dzieciarni sprawić tyle
radości.

Może ten tak udany wieczór
będzie początkiem dalszej pracy
na tem polu. Mamy tu warunki —
jest i dużo ludzi chętnych — tyl-
ko należy ich ująć, poprowadzić,
a możemy przez tę zimę zobaczyć
kilka pięknych naszych sztuk te-
atralnych.

Stwierdzam z przyjemnością, że
na wieczorku było b. wiele osób.
Wszyscy pp. oficerowie z paniami,
podoficerowie, nauczycielstwo na
czele z p. Inspektorem z Głębo-
kiego i wiele ludności tutejszej.

Udaremnienie podjęcia gotówki w P. K, O.

LIDA. (Pat). Naczelnik Urzędu
Pocztowego Nr. 2 w Lidzie za-

czasie swoje oszczędności, pozo-
stawiając w książeczce na saldzie

_ DZIENNIE MIERR

 

Opłatek _ polsko - litewski
na pograniczu.

Z pogranicza donoszą, iż cha-
rakterystyczny wypadek zdarzył
się na granicy polsko-litewskiej,
śdzie kilku strażników litewskich
odcinka granicznego  Łożździeje
przysłało żołnierzom polskim opła-
tek i życzenia świąteczne. Kopiści
w odpowiedzi również złożyli ży-
czenia i mnóstwo pomyślności ko-

legom Litwinom.
Pozatem również ciekawy wy-

padek zanotowano na granicy ło- .
tewsko-polskiej, gdzie żołnierze
graniczni  łotewscy z polskimi
dzielili się opłatkiem i składali
nawzajem sobie życzenia świą-
teczne.

Pierwsze zgodne święta na pograniczu
polsko-litewskiem.

Z Trok donoszą, iż w pierwszy
dzień Bożego Narodzenia w kilku
wsiach zamieszkałych przez lud-
mość litewską i polską odbyły się
wspólne zabawy, połączone z wy-
stępami wokalno - ariystycznemi.
Zabawy podobne odbyły się ró-
wnież w powiecie święciańskim.
W gminie kołtyniańskiej w kilku
wsiach ludność i młodzież polska

i litewska odegrały wspólnie ja-
sełka.
Zabawa wspólna młodzieży pol-

skiej i litewskiej została zakłó-
cona jedynie we wsi Linkuny koło
Łoździej w Suwalszczyźnie, gdzie
kilku wyrostków litewskich wybi-
ło szyby w oknach i zniszczyło
scenkę kolendową w budynku
szkolnym.

z pogranicza.
Strzały pijanych strażników litewskich.

W. czasie świąt Bożego Naro-
dzenia kilku pijanych strażników
litewskich w pobliżu wsi Jędrycho
wo wrejonie Olkienik šcigalo
dwóch przemytników, którzy o-
strzeliwując się, zdołali zbiec.
„Wściekli strażnicy  przewrócili

kilka wiech granicznych, a na-
stępnie strzelając, zamiast prze-
mytników postrzelili w bok swego
komendanta lejtenanta Tomaszaj-
tisa i jednego z włościan. Pijanych
strażników zatrzymano.

Pochwycenie na granicy sołtysa-defraudanta.

NOWOGRÓDEK. (Pat). W. dniu
26 grudnia na granicy państwowej
w rejonie pow. nieświeskiego ujęty
został przez żołnierzy K. O. P. w
trakcie usiłowania przekroczenia
granicy państwowej Stefan Iwasz-
ko, sołtys wsi Wisadosicze gminy

Cyryn pow. nowogródzkiego, któ-
ry zdefraudował zebrane od płat-
ników podatki i usiłował zbiec do
Rosji sowieckiej. Częsć zdefrau-
dowanych pieniędzy odebrano.
Iwaszko został przekazany wła-

dzom sądowym.

Litwini w każdym Polaku widzą szpiega.
Ze Święcian donoszą, iż po-

licja polityczna w rejonie Łyng-
mian aresztowała 23-letniego Sta-
nisława Janowicza, który udawał

się do rodziny, zamieszkałej w Wił
komierzu. Janowicza zatrzymano
pod zarzutem szpiegostwa.

„Czystka wśród osadników wojskowych na pograniczu polskiem,

Z pogranicza donoszą, iż na te-
renie Białorusi sowieckiej bawiła

krasnoarmiejców.
Na wniosek komisji władze so-

Jaszewet, żyd wieczny złodziej.
We wsi Połujance koło Dru-

skienik ujęto międzynarodowego
złodzieja i włamywacza Jankiela
Jaszeweta, vel Gurwicza, który
będąc ścigany listami gończemi po
licji pruskiej i litewskiej, usiłował
zbiec na teren polski,

Jaszewet pochodzi z Lublina,
skąd w roku 1916 wyjechał do
Wiednia „na gościnne występy”.
Po dwuletnim pobycie w Austrji
w czasie rewolucji socjalistycznej
Jaszewet bierze czynny udział...
w włamaniach i kradzieżach, po-
czem widząc, iż mu grunt pod no-
$gami usuwa się, przeniósł się na
Węgry, gdzie dla zmylenia czuj-
ności policji zaciągnął się w szere-
gi komunistyczne Beie Kuna. Na
Węgrzech Jaszewet również długo
nie bawił, bowiem za kilka wła-
mań i kradzieży został aresztowa-
ny. Udało się mu jednak ujść
przed karą i zbiec do Niemiec,
śdzie za włamanie dostał się do
więzienia w Kolonii. Po opuszcze-
niu więzienia Jaszewet przeniósł
się do Polski, gdzie dał się we
znaki policji niemal wszystkich
miast., Tropiony listami gończemi
został w 1925 roku aresztowany
na granicy rumuńskiej, W, drodze
do Lwowa Jaszewet ucieka i prze-
dostaje się do Czechosłowacji,
skąd po roku wyjeżdża ponownie
do Niemiec. Po wielkiej kradzieży
dokonanej w Hamburgu Jaszewet
ucieka do Gdańska, skąd przedo-
staje się na teren Prus Wschod-
nich. W szeregu miast dokonał

Podpałacz z miłości.
We wsi Osadzie gm. kozłow-

skiej 26-letni Stanisław Habruk,
żywiąc zemstę do Pietkiewicza
„Wiktora za to, że ten odmówił
mu wydania córki zamąż, pod-
palił jego zabudowania. Pastwą
płomieni padły 3 budynki gospo-
darskie į dom mieszkainy. Habruk
po dokonaniu zemsty zbiegł.

PEREZBOOL BAZACZO KABETAASATA M

w b. r w okręgach zasławskim,
kojdanowskim, krajskim i drys-
kim.

 

on licznych włamań i kradzieży.
Był kilkakrotnie więziony, lecz
udało mu-się szczęśliwie ujść z
więzienia w Królewcu i w charak-
terze posługacza okrętowego do-
stać się na.okręt łotewski, który
zawiózł go do Rygi. W Rydze po
kilku występach Jaszewet zostaje
ujęty i wysiedlony do Litwy jako
rzekomy obywatel kowieński (Ja-
szewet posiadał dokumenty na
nazwisko Jankiela Gurwicza zam.
w Kownie).

Jaszewet za włamanie do kon-
sulatu szwedzkiego w Kownie do-
staje się do więzienia. Sąd skazał
go na 3 lata więzienia. W drodze
do więzienia w Szawlach Jaszewet
waka i dostaje się na teren pol-
ski.
Wczoraj komendant odcinka li-

tewskiego zwrócił się z interwen-
cją do naszego komendanta w
sprawie wydania zbiegłego wła-
mywacza Jaszeweta.

   

ią 40 wynijąiayty i zebrania
Orzeszkowej 11

|. od 11—3 i od 6—8 wiecz,——— zob sedi

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 78. XII.1932 r

Belgja 123,85—: 23,16—123,54
Londyn 29,70 —29,73—29,86 —29,57.
aż k 8,925-—-8,945- 8,905
оту УогК КаБе! 8,9:9—8,949— „909,

Pary4 34,85—34,91—31,76, sai
Praga 26,43—26,49-—326,37
S1wajearja 17i,85—: '2,28—171,42.
Wiochy 45,77—45,99 -45,55,
Berlin w obr. prywatnych 212,60.
Tendencja nieled -olita.

Papiery procentewe:
fożyczka budowia a 39,00.
inwestycyjna 99,75 10.
Seryjna 105—50,
sk sa) 40,45.

+ dolarowa 54,50 54 (setki).
4%, dolarowa 52,80. ‘ ł
7%: stabilizac. 53,88 — 53,95 —54,25—

(drobne).
7% L. Z. ziemskie dolarowe 37,50—

(drobne) 37.
4'|'|o ziemskie 35,25 —34,75 (drobne)
4',9|, warszawskie 42,50.
5%, Warszawy 46,00.
8|ę Warsz. 4/,50—44,13—44,00.
Pożyczki niejednolite, Isty słabsze.
Akcje:

 

tylko 1 zł. Do salda tego dopisał
cyfrę 10 i z utworzonej w ten spo-
sób fikcyjnej sumy 101 zł. chciał
pobrać 40 zł.

Banx Polski 86,75—87,25. Tendencja
mo 'niejsz»

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dilienowska >e'j, Stauilizacyjaa 51, 0—
52,75. Warszawska 37,50. Sląska 38*,—

°
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НОРИ 1 яАаса
Najsłynniejsze światowe | Potrzebna jest wycho-

wagi lekarskie stwier- $wawc.yni do 2 dzieci w

trzymał 19-letniego Zdzisława Po-
gorzelskiego z Lidy, który usiło-

> wał pobrać z tego urzędu na sfał-
szowaną książeczkę PKO. 40 zł.
Pogorzelski wybrał już w swoim

| imu St KINEMALUSRALCI! EO KPB Eanos,B ZIŚ REWELACYJNA PREMIERA. „Palac Na Kółkach ,
pe <PAN>| Pierwszy pelski fllm esnuty na tle Dzieje walki dwuch męż-

ście i seree pięknej woltyżerki. W rel. gł: Wiośniana, urocza Karolina Lubieńska, śpewaczka Nina Grudzińska IGO
cz e miłość, -

UI. WIELKA 42. Tel. 5-28. życia qyrkowego угя 6 miłość, szcze

3 SYM, ZBYSZKO SAWAN, ALEKSANDER ZELWEROWICZ oraz t raz pierwszy w tym sezonie KAZIMIERZ KRUKO-
erze Chór Dana. Reżyser: Ordyński, realizater film Dziesięciu z Pawiąka". Nad program: Atrekcje Elvżc $e- dużo. chorób wieku 4 I 9 lat. Zgłaszać

У dżwiękewe. Seanse: o g. 4, 6, 8 I 10,15 w dnie św. o g. 2ej. Bilety henerowe nieważne. - Н powstaje > powodu eb.I sie tyiko = rekomen-

strukcji. dacjami Wielka 15, ms

€hory żąłądek jest główną przyczyną powstania najrozmeliszych <lro* sportowy.
rób, zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę materji

sns ZIOEA Z GÓR HARCU . шпw całym świecie
są dobrym środkiem przeczyszczejącym, ułatwiają fankcję organów

trawienia, wzmzcniają organizm I pobudzają apetyt.
Zloła z Gór Harcu Dr. Lauera zostały nargrodzone na wystawach le-
karskich, najwyższem odznaczeniem | złoiemi medalamiwBadenie, Ber-

linie, Wiedniu, Paryżu, Londynie I wielu innych miastach.
Cena pół pudełka zł. 150, podw. pudełko zł. 2.30. Sprzedaż w sptekach

1 składach aptecznych 1197/47-W. m

wieckie w pierwszych dniach
kwietnia r. p. mają przesunąć do
okręgu pskowskiego i witebskie-
go 900 osadników, osiedlonych

Na ich miejsce będą osiedleni
młodzi komuniści, wychowanko-
wie szkół komunisty.znych rol-
nych i technicznych.

jak już donosiliśmy specjalna ko-
misja C. K. W. do spraw osiedlania
która przeprowadziła lustrację
osiedli zamieszkałych przez b.
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iwiąteczny|Pracz z tęsknstą i smutkiem! Król śmiechu i radości! 2 godziny humoru I śmiechu
|- | p me @ lepszej, pikantne L nie jest w stanie,

: ЖТ.' «H E Lro S» HAROLD LLOYD aS zaj” «KINOMAHJAK» Nikt powstrzymać się
ultca Wileńska 38, tel. 926, ed wybuchów śmiechu podczas słuchamia i oglądania tego najdewcipniejszego filmu. Nad program: Ałrakeje dżwię-

К kewe. Ceny kryzysewe: Na | seans balkon 48 gr. parter 75 gr. na pezostałe seanse: balkon 49 gr. parter 65 gr.

M г ; Peczątek seansėw o gedzinie 4, 6, 8 | 18,15.

ł CENY NAJNIŻSZE w Wilnie: PARTER na wszystkie Hymn wielkiej

Młoda osoba let 27 po-
szukuje posady gospo=
dyni z gotowaniem w
miešcis lub na wyjazd
Lipowa 34--1. 955

|Dlazdolnychprzed:|
stawiciel| jest o-
kazja do dodatkowe-
go zarobku przez
kolportaż wydawnictw
różnorednej treści w
cenach od 16 zł.
wzwyż. Serja | wyda-
wnietwa od zi. 10-70.
Serja il wydawnictwa
drozsie, zećstawi-
<iel ma ulatwioną pia-
<cę przez dcskonałe
wzory oraz system
małych rat. Zgłosze-
nia selidnych panów
ul. Bonifraterska 2 m.
6 w godz. od 3—6 de
dnia 3-1-33 r. 963

 

  

   

    

 

 

 

BŹWIĘKOWY KINO-TEATR

<kOLLYWOOD»
CKIEWICZA Nr. 22, tel. 15-28,

seanse OD 25 gr. Dziś. Pe raz pierwszy w Wilnie RAPSODJA RUMUŃSKA miłości na tie
przepięknych pól | lanów pełaej uroku ziemi rumuńskiej W rel gł. MARCELA ALBANI I MIKOŁAJ MALIKOW. uo<zzsuanesumerczm” SE

Wspaniała wystawa. Czarująca muzyka. Nad pregram; Atrakcje dźwiękowe. Początek © godz. 4, 6, 8 i 10,15.

  

— Owszem nad ra-
nem przypomniai sobie,
że postanowił wcześnie

sat es Licytacja a się położyć.

1 — LEKARZE. БPSE)Dyrekcja Zakładu Zastawniczege Ko-

 

 

  

||UwAGA UWAGA
NEKROLOGI—WSZELKIE OGŁOSZENIA

de „DIJŁNKIKA WileŃSKiE00" : innych pism
załatwia bardzo tanio | na dogednych warunkach

BIURO REKLAMOWE
STEFANA GRABOWSKIEGO

Garbarska 1. tel. 82.

_ |Oszczędna gospodyni
; kupuje mydło | wszystkie dodatki do

prania w polskim składzie aptecznym

fm. Władysława Trubiłły
Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej).

| Tamże woda koleńska na wagę 298 przetudnych

WILENSKA &zapachów. —m
* 4ob; od godz. 6—1 | 4-8

||| Ważne dla P.P. Kupców i Przemysłowców! WAIIE Dgromadzenie ndzjałowtów Wileńkie- tei. 587.
5 Zwi Zawed P ikow Hand) h, RRKTLIBIS k S| przemyslowych|BiurowychR.P. Oddzialwwinie, (0 SDÓŁÓŹ, Syndykata Rolniczego, Sp. Z 8, V.

Sekcja Buchalterów. odbęazie się w dn. Sv grućnia r. b. o godz. i9-tej i BEUGZERKI &
- B uwagi na przewidziane nowym Kodeksem w lokalu Syndykatu, przy ul. Zawainej 9. ь
zę pa ze ais zapepary 1) Zagajeni OE z:Ea

«i w r. lowcėw, er; agajenie i w 1ew .
р :г.о'м’:::і.с mg RodkiwycidcgPas 2) Odtzyłańie i aUtklanėzinia protokuta. sMIALOWSKA
/ wej rachunkowości lub systemem uproszczonym. 3) Sprawozdanie za r. 1981. przeprowadziła się. b

X Warunki przystępne, możliwe nizkie, dostępne 4) Zatwierdzenie bilansu | r-ku „Strat | Zys Orzeszkowej 3, m. 1, ny, czynsz dekretowy — Wskaže. 850—i przypomnieć  jaklegeś „lLubka”. Znalazcę pro- wówczas miałam jeszcze
szę o dostarczenie Be- nadzieję, że przy mnienawet dla mniejszych i drobnych przedsiębiorstw. sków”. przy ulicy Mickiewicza. Mięklewicza 24. Dozorca bardze ważnego posta-

a wów, Tamże gabinet kosme- wskaże. Poleca się szcze- L)nowienia, która powziął nedyktyńska B m. ll. _ nabierzesz trochę rozu-

kona munalnej Kasy Oszczędności m. Wilna KOKAGKLAAANANAANAA
Pokój lub 2 z pełnem Wilne, ul. Trecka 14 (mury po-Franelszkań-

Dr" Ginsberś ak lub bez — šia « s skła) z = RA
Choroby słeńrze, wane: Wygody, telefen, wynaj- podaje do ególnej wiadomości, że dn, i

я mę solidnym od zaraz stycznia 1933 r. e gedz. 5-ej po poł odbędzie się
ryszae i maczopłciowe Orzeszkowej 8 m. 5, w

OROPZŁ BM,

     12
7

"U
s

lokalu Zakładu, Wwilne, ul. Trocka 14 sprzedaż
962—1 przez licytację nie wykupionych i nie prolengo- vy czasie świąt przy-

Małżeństwo.

wanych zastawów, przyjętych w Zakładzie za de- ł si zw
wodami do Nr. 4486, ktorych ulgewe terminy (ter- Aa Tino Iapiai

| LOKALE miny sprzedaży z licytacji) upłynęły de dn. 1-go szyja w biale plany. O-

ы stycznia 1933 r. debrać Mętna 46 po 3-ch — Ach, jakimże by-
šisUE IEA Dyrekcja. dniach uważamy za wła- łem głupcem, gdy się z

> doj A 961—2 tobą ©żeniłemi — woła
kuchniami, nadający się mąż. "
wybornie na mieszkanie SKLEP z mieszk. ielekt. strasznie  reztergnieny! — Wiedziałam o tem,
1 biuro, cieply, widny, do wynaj. ed zaraz. An- Węzeraj przesiedziwł poł Zglnąła koteczka sza- odpowiada żona, uśmie-
suchy, świeżo odnowio- tokolska 83 dozorca nocy | nie mógł Sebie ra z białem wabi się chając się słodko,—- ale

 

 

i Lokal 8 pokojowy z 2 sność,

 

AKUSZERKA

 

Zgłoszenia presimy kierować ped adresem 5) Zatwierdzenie budżetu na r. 1932. — я

m.Wilno, Mickiewicza Nr. 22 m, 38. 6) Kika sumy abtorace |.w ze si gólnej uwadze =Le- Rostęfźnieay. wieczerem. 259- mul
Informacji udzielamy w godzinach 18—20. 7) Wybory członków Rady na miejsce ustę- suwa brodawki, kurzajki karzy, inżynierów, Adwo- * Nė 1 lał

: Zir рыдесус. i wagry 702 katów. 260—1 — Pierkieviez jest sobie w końeu?-- NŚKŚANAAKAGAKAAKAAGNNAA KOAKOGWAKAWACNNIJLIUJ

 

 

  

ód kelzemie,
— Naturalnie, że pojmuję, —

rzekł żołdak skwapliwie — ależ
to nie przedstawia najmniejszych
trudności.
— W każdym razie bardzoby

to było łatwem, — rzekł dowód-
са — gdyby król tylxo wiedział,
które to dziecko.

Czoło żołdaka się
mocno. iai iai
— A to szkoda, że wróżbici nie

mogą mu tego oznaczyć.

— Teraz jednak wymyślił He-
rod podstęp, którym, jak sądzi,
potrafi uczynić  nieszkodliwym
młodego księcia pokoju — ciągnął
dowódca dalej. — Każdemu, co
mu w tem dopomoże, wyznacza
hojną nagrodę. !

| —(o Woltigjusz rozkaže, bę-
dzie spelnione i bez nagrody žad-
nej — odparł żołnierz.
—Dobrze mówisz! — rzekł do-

wódca. — Posłuchaj jeno planów
Herodowych! Chce on obchodzić
rocznicę urodzin najmłodszego sy-
na swego ucztą, na którą sprosi

wszystkie dzieci od dwu do trzech

lat razem z matkami. I podczas
*tej uczty...

Tu przerwał śmiechem na wi-

zasępiło

dok wstrętu, jaki się pojawił na
obliczu żołnierza. 2
—Przyjacielń, nie myśl jeno, —

mówił dowódca — ze nas tam
Herod jako niańki zatrudni. Zbliż-
no ucho, to ci opowiem jego za-
miary.

Diugo szeptał dowódca z żoł-
nierzem, a kiedy mu wszystko do-
kładnie opowiedział, dodał jesz-
cze: į A
— Nie potrzebuję ci mówić, że

w tej sprawie wymagane jest naj-
ściślejsze milczenie, inaczej

wszystko może się nie udać.
— Ty wiesz, Woltigjiuszu, że

można się spuścić ua mnie —
rzekł żołnierz.

Gdy się dowódca oddalił, a żoł-
nierz stał znowu na swym poste-
runku, obejrzał się za dzieckiem.
Bawiło się wśród kwiatów a żoł-
nierz pomyślał w duchu, że tak
lekko i powabnie to czyni jak
motyl.

Nagle zaczął
śmiać głośno.
— Aha! prawda, — rzekł —

wszak nie będzie mi to dziecko
dłużej cierniem w oku. Owego
wieczora i ono zaproszone zosta-
nie na ucztę do króla

Żołnierz wytrwał na stanowis-

się wojownik

(ku aż do chwili, kiedy czas było
zamknąć bramy miasta na noc.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

Gdy tego dokonał, przeszedł przez
wąskie, ciemne uliczki do wspa-
niałego pałacu, który król Herod
w Betleem posiadał.
W pośrodku tej potężnej bu-

„dowy był duży kamieniem bruko-
wany dziedziniec, otoczony zabu-
dowaniami. W trzy piętra jedno
mad drugiem otaczały je otwarte
krużganki. Na najwyższej z tych
galeryj, jak król postanowił, miała
się odbyć uczta dla dzieci betle-
emskich. Galerja ta, również na
,wyraźny rozkaz królewski, miała
być przeistoczona na wspaniały
wykwintny wirydarz. Sufit kryły
gałęzie pnącego się winośradu,
którego dorodne grona zwisały
«w dół, pod ścianami 1 kolumnami
ustawiono małe drzewka granatu
i pomarańcz, całe okryte gęsto
„owocami. Podłogę wysłano płat-
kami róż tak grubo, że leżały
miękkie jak kobierzec, a wzdłuż
balustrady, na gzymsach, stołach,
na niskich łożach do spoczynku,
wszędzie rozpięte widniały girlan-
dy z białych lśniących lilij,

tym przybytku kwiatów
szemrały tu i ówdzie duże mar-
murowe baseny, w których złoto
i srebrno połyskujące się rybki
igrały w przejrzystej wodzie. Na
drzewach siedziało pstre ptactwo
z dalekich krajów, a w klajeę„Stal |

121]2

7Drukarnia A
e CÓWrzyńskiego,

* w Wilnie, )

stroszył się stary kruk, gadający
nieustannie.

Na rozpoczęcie festynu wcho-
dziły matki z dziećmi do galerji.
Dzieci ubierano na wsiępie do pa-
łacu w białe szatki z purpurowym
obszyciem i wkładano im wieńce
różane na ciemne loczki. Kobiety
wchodziły okazale w czerwonych
i błękitnych szatach z białemi we-
lonami, które z wysokiej stożko-
watej fryzury, przetykanej złote-
ami monetami i; łańcuchami, opa-
dały ku dołowi. Niektóre niosły
swe dzieci siedzące wysoko na
brkach, inne prowadziły synków
za rękę, a inne znowu, których
,dzieci nieśmiałe były i trwożliwe,
miosły je na ramieniu.

Kobiety pousiadały w galerji
ma ziemi. Skoro usiadiy, przybie-
gali niewolnicy i ustawiali przed
niemi niskie stoliki z wyborowem
jadłem i napojami, tak jak na ucz-
cie królewskiej być powinno.

I wszystkie te szczęśliwe mat-

ki zaczęły jeść i pić, nie zbywając
ujmującej godności, jaka stanowi
największą ozdobę betleemskich
niewiast.

Wzdłuż ścian gałerji, zakryte
prawie girlandami kwiatów i owo-
cowemi drzewkami, stały dwa
rzędy żołnierzy w pełnej zbroi.

ieruchomo, jak gdyby ich

 

nic nie obchodziło, co wokoło się
(dzieje. Kobiety nie mogty się po-
wstrzymać, żeby od czasu do cza-

su nie spojrzeć z zadziwieniem na
ten zbrojny zastęp.

— Po co oni tutaj? — szeptały
do siebie. — Czyż Herod sądzi, że
mie umiemy się zachować? Czy
sądzi, że potrzeba takiego mnó-
stwa uzbrojonych żołdaków, aby
mas utrzymać w karności?

Inne szeptały wzajem, że tak
u króla być powinno. Że zawsże,
gdy Herod uczty daje w swoim
(domu, pełny jest pałac wojowni-
„ków. Aby gości uczcić stoją legjo-
niści koło nich na straży.

Z początku festynu były małe
dzieci zastraszone i nieufne i ci-
cho tuliły się do matek. Ale
wkrótce rozruszały się i zaczęły
brać wszystkie te śliczności w po-
siadanie, któremi je Herod często-
wał.

Była to wprost zaczarowana
kraina, jaką król stworzył dla
swych małych gości. Przebiegając
galerję znajdowały uie, których
miód wolno było rabować bez
obawy, aby im choćby jedna
pszczoła przeszkodziła,  Spoty-
kały drzewka, uprzejmie chylące
ku nim owocami obciążone ga-
łęzie. W kącie czekaii kuglarze,

którzy im w mgnieniu oka w cu-
.downy sposób napełniali kiesze-
nie cackami a w drugim końcu
stał pogromca zwierząt, pokazu-
jący kilka tyrgysów tak obłaska-
wionych, że mogły jeździć na ich
„grzbietach.

Jednak w całym tym raju z
jego rozkoszami wszystkiemi nie
było niczego, coby do tego stopnia
pociągało zmysł maluczkich, jak |
ten dlugi szereg nieruchomych
żołdaków, ustawiony pod ścianą
galerji. Wzrok ich nęciły hełmy
błyszczące, srogie, dumne twarze
i miecze krótkie, tkwiące w boga-
to ozdobnych pochwach.

Podczas wzajemnej z sobą za-
bawy i uganiania myślały ciągle
tylko o żołnierzach. Jakkolwiek
trzymały się od nich z daleka,
praśnęły mimo to zbliżyć się, aby
zobaczyć czy są żywi, czy istotnie
mogliby się poruszyć.

Zabawa i ochota łestynu rosła
» każdą chwilą, a żołnierze stali
jeszcze zawsze nieruchomo. Zda-
walo się dzieciom nie do pojęcia,
żeby ludzie mogli stać tak blisko
winogron i wszystkich przysma-
ków i żeby nie wyciągnęli ręki
po nie.

(€, d. n.j
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