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Adrmninistracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie ad 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,
19 do 24-ej.

Mor. KALINA DOGGIELEJICZOWA
z hr. URSYN-SZANTYRÓW

St. Asystent Chemii Fizjologicznej U. S$. B.

Zmarła dnia 29-go grudnia b. r. o godz. 5 nad ranem po długich

1 bezprzykładnie ciężkich cierpieniach, opatrzona Sw Sakramentami.

Padła ofiarą tragicznego wypadku podczas precy w Zakłsdzie
Uniwersyteckim.

Nabożeństwo żałobne w kościele św. Jakóba zostanie odprawione

dn. 30.XI1 o godz. 9 m. 30 poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na

Mąż, Rodzice, Brat i Rodzina.

sTe.

WACŁAW KOSSOW
Obywatel ziemi Witebskiej, Dziedzic Podberezia

opatrzony Sw Sw. Sakramentami za-

dnia 1932 r. w wieku lat 74.
łoby przy (ul. Kasztanowej 5—5) na-

cmentarz Sw. Plotra | Pawła.
O czem zawiadamiają

   

  

  

    

   

   

po długich i ciężkich cierpieniach,

nastąpi w dniu

cmentsrzu Antokolskim.

Aal

snął w Panu, dnia 28 gru
Eksportacja zwłok z domu ża

l0.XII r. b. o godz. 5 p. p.
Nabożeńsiwo żałobne odprawione zostanie w sobotę dnia 31 XII r.b.

e godz. 9.30 rano w kościele Sw. Jakóba, poczem nastąpi pogrzeb na
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Wszystkim Szanownym Śwsim KLIJENTOM
ŻYCZENIA NOWOROCZNE zasyła

BIURO REKLAMOWE
Stefana Grabowskiego

W WiLNIE, GARBARSKA 1,
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O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu

ŻONA, CÓRKA I SYNOWIE.  
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KRAKÓW (Pat). W dniu dru-

gim pobytu w Krakowie wyciecz-

ki przedstawicieli prasy jugosło-

wiańskiej goście zwiedzili rano

zabytki artystyczne i architekto-

niczne miasta. W. godzinach po-
południowych podejmowani byli
przez Syndykat Dziennikarzy Kra-
kowskich śniadaniem, podczas

którego wygłoszono szereg to-

astów.

Pierwszy zabrał głos prezes

Syndykatu Dziennikarzy Krakow-

skich dr. Flach, który podkreślił

ważną misję porozumienia praso-

wego dla dalszego rozwoju zbliże-

nia między dwoma bratniemi na-
rodami.

Prezesowi Flachowi odpowie-
dział pos. Zivancevicz, dziękując
za gorące przyjęcie, jakie zgoto-
wano gościom w Polsce i pod-
kreślając, że „poza tak żywem
zbliżeniem kulturalnem i praso-
wem, jakie panuje między Polską
a Jugosławią, złączyć nas muszą
dążności agresywne, nurtujące o-

becnie w pewnych krajach euro-

pejskich*,
Po południu w ratuszu odbyło

się plenarne posiedzenie komite-

Film kolorowy —
WARSZAWA (Pat). W. labo-

ratorjum doświadcząlnem Szcze-
panika w Warszawie odbył się
pokaz filmu w barwach natural-
nych, urządzony dla prasy i sfer
fachowych.

Wynalazek Szczepanika polega
na zastosowaniu barw zasadni-
czych, które przy różnych kombi-
nacjach dają całą skalę kolorów,
nie wyłączając białego. Do zdjęć
barwnych używana jest zwyczajna

taśma filmowa. Aparat Szczepa-
nika daje się zastosować do zwy-

Dla wszystkich Wilnian wielka popularna zabawa

SALA KINQ-REWJA
POWITANIE NOWEGO ROKU Sala Miejska (Ostrobramska 5)

|)

SYLWESTER 1933!

Tańce do rana.
Początek o g. 1l-e. w nocy. T

W
A

óście jugosłowiańscy w Krakowie
tów porozumienia prasowego pol-

sko - jugosłowiańskiego. — Zjazd
otworzył prezes polskiego komite-
tu P. J. P, red. Uiełżyński, który
w przemówieniu podkreślił dodat-
nie rezultaty w dziedzinie zbliże-
mia polsko-jugosłowiańskiego. Na-

stępnie zabrał głos pos. Zivance-
vicz, który położył nacisk na

współpracę między Poiską a Ju-

gosławją, nad utrwaleniem pokoju
i obecnego stanu politycznego w
Europie, — Naczelnik wydziału
prasowego MSZ Przesmycki, wi-
tając zjazd imieniem Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, podkreślił
jego znaczenie jako instrumentu
zbliżenia i współżycia narodów
we wszystkich przejawach życia
zbiorowego.

Po odczytaniu sprawozdań
rocznych z działalności obu komi-

tetów, zjazd na wniosek posła Zi-

vancevicza uchwalił wysłać depe-

szę hołdowniczą do Prezydenta

Rzeczypospolitej prot. Młościckie-

go i króla Aleksandra oraz depe-

sze z podziękowaniem do mini-
strów spraw zagranicznych Becka

i Jeftica oraz do prezydenta m.

Krakowa.

wynalazek Polaka.
kłych aparatów projekcyjnych о-
raz do dźwiękowców. Pokaz spot-
kał się z uznaniem zebranych, ze
względu na niezwykle realne i
plastyczne wrażenie, jakie wywo-
ływały zdjęcia scen ruchowych,
pejzażowe, portretowe i martwej
natury. Rozwiązanie problemu ki-
nematogralji barwnej przez Pola-
ka nabiera dla nas tem większego
znaczenia, że wielu wynalazców
całego świata od kilkudziesięciu
lat pracuje nad nim nadaremnie.
Jednym z pierwszych  wynalaz-
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zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P. K. O  

PRENUMERATA: miesięczna 4-zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za

tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowelnie zmieniane.
80187.  
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= TRADYCYJNĄ NOC SYLWESTROWĄ =

ЕЕ il dzić 2° =
zz = górnej i Goinej Restauracji „St. GEORGE S* =
== ы Zamówienia na stoliki przyjmuje Zarzad Restauracji =

= M kolacji przygrywać będą dwanajlepsze zespoły muzyczne fewelersowo-Dantingowe. _ Ceny specjalnie zniżone, ==

ka TTL L

A Restauracja „B RI S T O L“ Mickiewicza 22.
, POWITANIE NOWEGO 1933 ROKU |
34203—0 zę й ZARZĄD.

NOWA SKARGA POLSKA NA LITWĘ 0d p. Zaleskiego do p. Recht
ė в @

W LIDZE NARODÓW. Boa secie aaa ai M
я od powyższym У nie p naglajmy Diegu spraw.

Zaniepekejenie w Kownie. glasza ao aa a m p. Beck byl juž w dro-

(Telegr. wlasn. koresp,). ca Aa saliego BB c zawrócić, zatrzy-

KRÓLEWIEC. Z Kowna donoszą: Aktualną kwestją żywo w Artykuł ten przedrukowały nie mał się tylko przez godzinę na

kołach pelitycznych emawianą jest wiademość otrzymana z

Genewy, że delegacja pelska przy Lidze Narodów etrzymalta
pelecenie z Warszawy wniesienia skargi na Litwę z powodu

uniemeżliwienia przez nią przyjazdu przedstawicieistwa pol-

skiege do Kowna na kenferencję międzynaredewą kolejową w

sprawie komunikacji z Dalekim Wschodem.

Kenferancja taka odbyła się w Kewnie w peczątkach
grudnia. Sprawę tę na kenjerencji, w której wzięli udział de-

legaci Niemiec, Rosji Sowieckiej, Japenji, Łotwy I Litwy poru-

Szył w dniu 2 grudnia delegat Japoński zapytując przewodni-

czącege konferencji delegata sowieckiego, dlaczego nieobecna
jest Peiska.

Delegat sowiecki nie udzielił stanewczej
względów kurtuazyjnych wokec Litwy

Sprawa uniemożliwienia udziału Polski w obradach sze-
reko omawiana była przez prasę państw bałtyckich. Wilado-
mość, że Incydent kowieński znajdzie echo w Lidze Naredów
wywołała zaniepokojenie w Kownie. Skarga polska wychodzi
z założenia, że nieobecność delegacji polskiej na Konferencji

kolejowej żaszkodziła nie tylko interesem polskim, lecz rów-
nież stronom trzecim. W Kownie obawiają się, że następstwem

skargi polskiej może być w przyszłości unikanie Kowna jako

terenu konferencji międzynarodowych.

MAŁA ENTENTA PRZECIWKO
REWIZJI GRANIC.

PRAGA. Zbliżone do ministerstwa spraw zagranicznych „Lido-

we Nowiny" zamieszczają ostatni artykuł peświęcony konferancji

Małej Ententy w Belgradzie.

Za jedną z ważniejszych prac konferencji belgradzkiej Małej

Ententy pismo uważa opracowanie środków skierowanych przeciwko

dążeniu de rewizji kwestji Pomorza polskiego i terytorjów,

jakie odpadły ed Węgier na rzecz państw Małej Ententy. Pismo

Benesza uważa za prawdopodobne, że Włochy dążą do porozu-

mienia z Kiemcami w sprawie Pomorza, za ce Niemcy wy-

rzekłyby się Idei Anschiussu Austrji I pozostawiłyby Włochom

całkowitą swobodę działania na Bałkanach a w szczególności w

stosunku do Jugosławji. W Rzymie zdaniem pisma pokładają wiel-

kie nadzieje na niezadowolenie Chorwatów i plany oddzielenia Dal-

macji i Chorwacji uważają za realne.

Propaganda niemiecka w sprawie Pomorza

odpowiedzi ze

BERLIN (Pat).  Radjostacja
tŁ zw. Pogranicza Wschodniego
urządziła wczoraj wieczorem spe-
cjalne słuchowisko propagandowe
na rzecz rewizji granic wscho-
dnich Rzeszy. Słuchowisko trans-
mitowane było przez wszystkie
stacje niemieckie. Na program
złożyły się cytaty z germanofil-
skiej prasy amerykańskiej i an-
gielskiej oraz enuncjacje polity-
ków zagranicznych w rodzaju lor-
da Rathermere'a i Gustawa Her-
vć, wypowiadających się za re-
wizją granic wschodnich. Zdaniem

stycznej niemieckiej. Również ber-

lińska prasa prawicowa ogłasza

alarmowe artykuły, opatrzone ta-

kiemi tytułami, jak: „Szalona gra-

nica na Wschodzie (Tag)“, „Wal-

ka o korytarz (Boersen Ztg.)';

„Rewizja granic wschodnich — w

Nowym roku musimy również za-

wsze o tem pamiętać (Deutsche

Ztg.)'. — Organ wszechniemiecki
pisze: Dla nas Niemców istnieje

tylko jedno rozwiązanie, a miano-

wicie wolne miasto Gdańsk wraz

z całym korytarzem od Tczewa aż

po Śląsk musi powrócić do Nie-
prelegentów, jeżeli Prusy Wscho- miec. Korytarz wiślany musi

dnie mają pozostać przy Niem- przypaść  zpowrotem Macierzy
czech, to muszą otrzymać i obszar Niemieckiej. Co utraciliśmy, nie

„powinno pozostać nazawsze utra-

cone.
korytarza. Przemówienie mjr.
Grosego i dialog dostosowane były
do tonu propagandy rewizjoni-

Wyisa Rada Wojenna (Czechostowacji
PRAGA. Prezydent Massaryk podpisał dekret o utwerzeniu

wyższej rady wejennej Czeche-Słowacji według analogicznego

typu we Francji. Prezesem tej rady jest minister wojny, zastępcą

główny inspektor armji, członkami naczelnik sztabu generalnego je-

ge zastępcy i przedstawiciel międzyministerjalnej Komisji wojskowej.

Do rady w charakterze nadzwyczajnych członków wchodzi czterech

dowódców korpusów i czterech generałów. Prasa praska pisze że

utworzenie wyższej rady wojennej powzięte zostało w celu
skupienia w jednem ręku całego aparatu wojskowego gdyż

tege wymaga powaga przyszłego konfliktu wojennego. Rada

powstała na skutek rozmów jakie edbyły się pomiędzy Pary-

żem i Pragą. : Ž
ČIAINS A as USSBE TIE Са

ców w tej dziedzinie był ś. p. Jan
Szczepanik. Zbigniew Szczepanik
oparł swój wynalazek na podsta-
wach, zbudowanych przez ojca i
po udoskonaleniu różnych szcze-
gółów rozwiązał ostatecznie stro-
nę techniczną zagadnienia. Do-
wodem doniosłości wynalazku na-
szego rodaka jest duże zaintere-
sowanie nim zagranicy

1 posejstwa niemieckiego.
Kierownikiem referatu gospo-

darczego w poselstwie niemiec-
kiem w Warszawie mianowany zo
stał dr. Kriimmer, przybywający
dla objęcia urzędowania w pierw-
szych dniach stycznia 1933 r. bez
pośrednio z ministerstwa spraw za
granicznych w Berlinie.

   
      

  

i narodowe,

  

mal wszystkie dzien
BC.“, „Polonia“,

s *it d., a os
on na szpaltach pelplińs
grzyma” (nr. 156).

„Najgłębsza tajemnica ota

dymisję p. Zaleskiego. Jedno

nak jest pewne: p. Zaleski nie dał

swej dymisji, ale został zdymisjo-

wany przez swego podwładnego,

pułkownika Becka, podsekretarza

stanu w ministerstwie spraw zagr.

k od-
wszo-

  

 

 

  
   

 

Oddawna już pułkownik B
śrywal w M. 5. Z. rolę q

rzędną, podczas, gdy p. Zaleski był

tylko parawanem i fasadą dla Pa-

ryża i Genewy. Nadeszła jednak

chwila, w której pułkownik uznał

fasadę tę za zbyteczną. Sądził, że

trzeba odrzucić mas
prawdziwe zamiary swojej polity-

ki, którą zamiei tąd prowa-

dzić jawnie i na własny rachunek.

  

 

    

    

  

  

Tuż po mianowaniu ministrem

podjął krok uderzający: wysłał do

Berlina swego podsekretarza sta-

nu, p. hr. Szembeka, i poraz pierw

szy od odrodzenia Polski, widzia-

no ministra polskiego przy stole

niemieckiego ministra cpraw zagr.

Jakimże to tajnym porozumiewa-

niom oddawali się ci dwaj  kmo-

trzy? Nierychio będzie się to wie-

działo, gdyż prasa niemiecka otrzy

mała rozkaz milczenia

Ale sam p. Beck miał następnie

udać się do Berlina, by tam dalej

prowadzić rokowania, częte

 

   wsze

przez swego podsekretarza stanu.

Tymczasem do tego nie doszło. P,

von Neurath, ostrożniejszy, zręcz-”

niejszy i doświadczeńszy, niż puł-

kownik polski, dał do zrozumienia

młodemu ministrowi spr. zagr.

polskiemu, że odwiedziny jego w

Berlinie są conajmniej przed-

wczesne i że grunt do rokowań

polsko-niemieckich, daleki jest

jeszcze od przygotowania. Minister

z Wilhelmstrasse miał powiedzieć:

dworcu XG Friedrichstrasse i po-
jechał do Genewy.

„ecz w Warszawie poczyniono
już wszystkie przygotowania do
komentowania spolkania się dwu
ministrów, tak, iż prasa rządowa
otrzymała wskazówki, mające uza-
sadnić historyczne widzenie się p.
Becka z p. Neurathem.

Tak więc ze zdumieniem czy-
tano długi artykuł „Czasu”* kra-

zg0, objaśniającego wy-
jakby spotkanie rze-

y odbyło i jakby p.
Beck widział się rzeczywiście w
Berlinie z ministrem niemieckim,
a cały jego artykuł z 19 listopada
b. r. p. L. „Minister Beck -i hr.
Szembek w Berlinie", pełen był
sarkazmów w stronę Paryża.

  

 

kowski

p
cz

ki, tak,

  

ście się

(Tu następują cytaty z „Cza-
su“ i z „Jutra Pracy ').

Sprawa jest zatem jasna. Pułk.
Beck nie troszczy się o rady dy-
plomacji francuskiej. Woli dobrą
monetę polityczną, a poszukuje jej

w Berlinie.

Naszem z
myli. Opinja p

  
    m, płk. Beck się

a, chociaż przy-   JISK

 

  

śnieciona i skrępowana, nie po-
zwoli mu naruszyć węzłów, łączą-
cych Polskę z Francją. Nawet
socjaliśi polscy wolą sojusz z Fran
cją, niż jakiekolwiek zbliżenie z
baronami niemieckimi. Może nie-
doszła wizyta p. Becka w Berlinie,
kryje w sobie manewr, mający
ułatwić otrzymanie pożyczki we
Francji. Ale i tu myli się p. Beck.
Francja może dać i da pieniądze
tylko rządowi jedności narodowej
w Polsce, opartemu o zaufanie ca-
łego narodu i o przedstawiciel-
stwo parlamentarne, swobodnie
wybrane”.

Głos ten w piśmie paryskiem
jest pouczający, jako oddźwięk
dzisiejszych nastrojów we Francji
w sprawach polskich.

LSIEESSTT TISTISIEUE ZOZIZEWZWKOOEZI |DROP KAS STIA <

FRANCJI GROZI NOWE PRZESILENIE.
PARYŻ (Pat). Obniżenie przez

komisję finansową „Senatu limitu

emisji bonów skarbowych do wy-

sokości 3 miljardów franków, u-

chwalonej, zgodnie z projektem

rządu, w wysokości 5 miljardów,

wywołało zdziwienie. Ponieważ

w związku z tą sprawą rząd zde-

cydowany jest postawić w Sena-

cie kwestję zaufania, losy obecne-

go gabinetu zależą od stanowisk

jakie zajmie Senat. W/ś oś

ROZŁAM SRÓD
LIPSK (Pat). Ujawnienie mor-

derstwa kapturowego, dokonanego

w Dreźnie przez szturmowców hi-

tlerowskich, wywołało wielkie o-

burzenie w całej Saksonji. W

związku z tem donoszą dziś z Dre-

zna o silnem naprężeniu wśród

tamtejszych hitlerowców oraz 0

masowem występowaniu z partji,

co przybierać ma nawet charakter

nagminny. Ponadto zbiera się pod-

pisy, które mają zadecydować o

  

  

   

  

czenia jednego z człoaków komisji
finansowej wobec współpracowni-
ka „Paris Midi*, decyzja komisji
finansowej nie została podyktowa-
na nieprzyjaznem ustosunkowi-
niem się jej członków wobec rzą-

du, lecz jest ona jedynie gestem,
mającym ha celu zamanifestowa-
nie konieczności przeprowadzenia
przez rząd zdrowych i pożytecz-
nych reform, zmierzających do po-
krycia deficytu budżetowego.

HITLEROWCÓW,
demonstracyjnem występowaniu
całych oddziałów  sziurmowych.
W, Halle, uchodzącem za najbar-
dziej niepewny ośrodek hitlerow-

ski, zbuntował sę oddział sztur-
mowy. Dezorganizacja objęła ró-
wni szere ży, która
masowo wypowiada  posłuszeń-
stwo. Z'Monachjum przybył spe-
cjalny komisarz narodowo-socjali-
styczny w celu przywrócenia po-
rządku.

 

   

  

    

  

 

Morderstwa kapiurowe w Niemczech,
BERLIN (P

rowego niorders „pr

na komendancie szturmć
zdeńskiej, zatacza. c
kręgi. Za zbieglym
trzema szt

konali
listy ś
na wyraźnie twierd

Walki Hitlerowcó
BERLIN (Pat.) W_ dzielnicy

wschodniej powtórzyły się ubie-

głej nocy krwawe starcia między

hitlerowcami a komunistami. Hi-

tlerowcy urządzili napad na je-

den :z lokali komunistycznych,

przyczem doszło do strzelaniny.Za-

alarmowane pogotowie policyjne

at). Sq va
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wz

i do Włoch za fałszywe-
Frakcje socjal-
komunistyczna
skim interpe-

ają policję
wienie morder-

jomagają się ód
do odpowie-

1 wianł R rzędników.

komunistami.
musiało początkowo cofnąć się
pod gradem pocisków, rzucanych
z okien i dachów. Dopiero po
nadejściu posiłków udało się opa-
nować sytuację. Na ulicach krą-
żyły od rana patrole, oświetlając
reflektorami domy, z których bom-
bardoweno policję kamieniami.
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| cia Albanji" — pisze „Prawda”.

— —Naogół Albanja uważana jest za

Rok 1932 był rokiem ciężkie-

"go, wszechświatowego kryzysu

gospodarczego i rokiem nieusta-

jących konferencyj pokojowych,

czczego gadulstwa na temat roz-

brojenia i faktycznego, gorączko-

wego zbrojenia się.

Kończy się ten rok wyraźnie

pod znakiem Marsa. Cała Euro-

pa — a raczej świat cały, jest

jak gdyby jedno wielkie torfo-

wisko, do którego zaprószono

iskrę złowrogą. Jeszcze nie wi-

dzimy ognia, ale czujemy, że on

tam, pod stopami naszemi, toruje

sobie podziemne kurytarze, nie-

wiadomo tylko, kiedy : gdzie wy-

buchnie zgubnym płomieniem.

W numerze wczorajszym po-

daliśmy groźną wiadomość z Pa-

ryża, o stanowisku, jakie prasa

francuska zajęła w sprawie Po-

morza. Nie ulega wątpliwości, że

mamy tu do czynienia z machi-

nacją niemiecką, atoli sam fakt,

że część prasy francuskiej, a w tej

liczbie poważny „„Temps', porusza

tę kwestję, uważając, że „proble-

mat korytarza gdańskiego już zu-

pełnie dojrzał, żeby go poddać

dyskusji publicznej i oficjalnej”,

jest wielce zastanawiający. Wo-

góle stwierdzić trzeba pewną

zmianę nastrojów we Francji w

stosunku do Polski, co się w ostat-

nich ujawniło tygodniach. Dodaj-

my, że wina w znacznej mierze

jest po naszej stronie.

Jak podaliśmy onegdaj, obra-

dujący obecnie w Paryżu kongres

Ligi praw człowieka również sze-

roko omawiał kwestję Gdańska i

Pomorza, w sensie dla nas otwar-

cie nieprzychylnym. Wspomniana

Liga jest organizacją masońską i

/ posiada śród wpływowych obec-

nie we Francji ster lewicowych

wielu zwolenników.
Nareszcie podkreślić trzeba

szaloną wprost agitacię, jaką w

sprawie Pomorza rozpoczęliNiem-

cy, o czem zamieszczamy w dzi-

siejszym numerze telegram zBer-

lina. Wszystko to zdaje się świad-

czyć niezbicie, że jesteśmy w

/ przededniu jakichś wsżnych wy-

padków. Jaki obrót weźmie spra-

wa — dziś trudno przewidzieć,

dwa są tylko pewniki: że Polska

dobrowolnie nie odda ani piędzi

swej ziemi i że w razie gdyby do-

szło między nami a Niemcami do

wojny, wojna ta nie da się zlokali-

zować i bardzo prędko przerodzi

się w wojnę europejską czy Świa-

tową.

Jest rzeczą naturalną, że my,

resowani jesteśmy sprawą Pomo-

rza, jako najbliżej i bezpośrednio

nas dotyczącą, nie na'eży jednak

tracić z oczu całego szeregu in-

nych spraw, które łącznie ze spra-

wą Pomorza stanowią jeden kom-

pleks zagadnień. Ostatecznie nie-

wiadomo, gdzie pożar wcześniej

może wybuchnąć: na granicy pol-

sko-niemieckiej, czy też — na

- południu.
Jak sprawy dziś stoją, mamy

| przed sobą trójporozumienie, skła-

dające się z Niemiec, Węgier 1

Włoch, które za cel sobie posta-

wiły obalenie traktatėw zawar-

tych w Wersalu i Trianon i czę-

_ ściowe przywrócenie granic zżę
=

przed 1914 roku.
Niemcy i Włochy są w tem bez-

pośrednio zainteresowane,Włochy.

zaś gotowe są popierać te dążno-

ści, by w ten sposób zaszachować

Francję i Małą Ententę iuzyskać

wolną rękę na Bałkanie.

Stosunki między Włochami a

Jugosławią są w tej chwili nad-

wyraz zaognione. Jeszcze nie

przebrzmiała głośna sprawa u-

/_ szkodzenia lwów (godło Wenecji)

w Dalmacji, przez patrjotów ju-

 gosłowiańskich, co omało nie do-

- prowadziło do otwartego konflik-

tu, aż oto pękła nowa bomba:

w Białogrodzie rozeszła się wia-

domość o biiskiem zawarciu unji

celnej między Włochami aAlban-

ją. Wiadomość zrobiła wrażenie

piorunujące. Jak wiadomo, Wło-

chy dążą do tego, by z morza

" Adrjatyckiego uczynić swe morze

wewnętrzne. W tym celu muszą

twardą stopą stanąć na przeciw-

ległym jego wybrzeżu. Jak twier-

- dzi prasa beigradzka, planowana

unja celna jest wstępem do aneksji

_Albanji przez Włochy. „Polityka

"Włoch idzie w kierunku połknię-

„bramę wpadową” do Jugosławii,

usadowienie się tam Włochów

groziłoby Jugosławii vdcięciem od.

"Polacy, przedewszystkiem zainte-›

Na wszystkich frontach.
morza, jeżeli nie całkowitem roz-

biciem. WI tym celu podsycany

jest ostatniemi czasy znowu anta-

gonizm pomiędzy Cherwatami a

Serbami.
Specjalna rola we włosko-

jugosłowiańskim zatargu przypada

Karyntji. Sprawie lej poświęca

obszerny artykuł „Wiener Neuste

Nachrichten”. Zarówno dla Włoch

jak dla Jugosławji — zdaniem tego

dziennika posiada Karyntja

wielkie znaczenie militarne.

Dla Włoch stanowi ona bez-

pośrednie połączenie z Węgrami.

Nie jest przypadkiem, że w Ka-

ryntji przebywa wielu wyszkolo-

nych wojskowych Włochów, któ-

rzy podają się za handlarzy

drzewa.

Dla Jugosławji Karyntja sta-

nowi również niebezpieczeństwo

polityczne, gdyż komuniści jugo-

słowiańscy usiłują tą drogą do-

stać się do Jugosławji. Wśród lu-

dności słowiańskiej Karyntji prze-

waża—jak się zdaje—komunizm.

Dziennik wzywa rząd austrjacki,

aby wzmocnił straż nad granicą
Karyntji.

Nareszcie poruszyć trzeba cały

kompleks spraw węgierskich. Wę-

grzy są dziś najgorliwszymi zwo-

lennikami rewizji traktatów, posu-

nęli się oni tak daleko, że nie

zawahali się nawet przed profa-

nacją apostolskiego symbolu wia-

ry i pod jego koniec wstawili

słowa: „Wierzą w zmartwych-

wstania Węgier. To znaczy: Wę-

gier—w dawnych,  przedwojen-

nych granicach.

Ponieważ zaś odzyskać wszy-
stkie utracone ziemie za jednym

zamachem byłoby zbyt trudnem

zadaniem, pragną Węgry działać

stopniowo i na razie wystęęują z

żądaniem zwrotu Rusi Przykar-

packiej.

Pożałowania godnem jest sta-

nowisko, jakie w sprawie tej za-

jęła część prasy polskiej, oczywi-

ście sanacyjna, która w myśl го-

maatycznych tradycyj („Węgier-
Polak” i t.d.) nietylko gotowa jest

popierać pretensje węgierskie ale

cieszy się z widoków iż Polska u-

zyska bezpośrednią granicę z

Węgrami.

Że postępując w ten sposób
zrażamy sobie Czechosłowację —

to polityków sanacyjnych mało

obchodzi. Bardzo trafnie odpo-

wiada krakowski „Głos Narodu*:

„Tylko krótkowzroczność, zresztą

niezrozumiała, może się łudzić, że Wę-

gry przecież nie atakują polskich granic

i że im chodzi jedynie o granicę z Cze-

chosłowacją i Rumunją. Kto atakuje

jakiekolwiek granice stworzone przez

traktaty pokojowe, pośrednio atakuje

granice Polski. Kto dąży do rewizji

granic powojennych, pracuje na rzecz

Niemiec, a na szkodę Polski, Nawet,

choćby to robił tak zresztą sympatyczny

dla nas naród, jak naród węgierski; na-

wet choćby najsołenniej zapewniał, że

granice Polski są sprawiedliwe i winny

być utrzymane. Dzieło pokoju po wiel-

kiej wojnie stworzone stanowi jedność,

jest podstawą politycznego ustroju Eu-

ropy. Jeśli się je zacznie psuć w jednem

miejscu, nie można będzie znaleźćracji,

dla którejby nie mogły być zepsute w

innem, Jeśli się zgodzimy, że traktaty

pokojowe mogą być zrewidowane na

rzecz Węgier, godzimy się temsamem, że

można je zrewidować na rzecz Nie-

miec!”

Zresztą poseł węgierski w Ber-

linie Koloman Kanya oświadczył

w tych dniach przedstawic elowi

pisma hitlerowskiego „Der An-

griff“, że Węgrzy zmierzają do

rewizji granic w oparciu o dwie

potęgi: o Niemcy i o Wlo-

chy.

Grożące pokojowi niebezpie-

czeństwo doskonale zrozumiano

w państwach Małej Ententy to

też w związku z tem odbył się

niedawny zjazd w Belgradzie. W

związku z tem reorganizuje też

Cżechosłowacja swoją armję i u-

stanawia Wyższą Radę Wojenną

w ścisłem porozumieniu z Fran-

cją.

Godzi się zapytać, co robi

Polska by nie być zaskoczoną

przez wypadki, które sięzbliżeją

z siłą fatalistyczną?

Echa świąteczne.
Nawiązując do mowy wigilijnej

Ojca św. pisze „Gazeta Warszaw-
ska“:

„Kto korzystając ze świąte-
cznych wywczasów, przewertował
naszą prasę rozmaitych odłamów,
doznał niemałej satysłakcji i po-
krzepienia duchowego. Mógł bo-
wiem stwierdzić, że ogromna wię-
kszość okolicznościowych artyku-
łów świątecznych nasltojonych by
ła na tę nutę, która na falach radja
rozbrzmiała z Citta del Vaticano.
Cała nasza prasa chrześcijańska i
narodowa, wiele organów ludo-
wych i sanacyjnych, a nawet pisma
socjalistyczne (na swój sposób) —
wszystko uderzyło w jeden zgodny
ton moralnego odrodzenia ludzko-
ści. I nie były to tylko uroczyste
komunały, powtarzane rokrocznie
w dzień wigilijny, ale odezwanie
się pełne aktualnej treści, poparte
doświadczeniemi ostatnich dni, ta
kie właśnie, jakiem było przemó-
wienie Piusa XI, który mówił nie-
tylko o nędzy jednostek i społe-
czeństw, ale także o zbrojeniach
i rozbrojeniu, o reparacjach i dłu-
gach, a nawet o walucie.
W tym zgodnym chórze brakło

tylko naszych specjalistów od... sa
nacji moralnej, Główny ongiś he-
rold tego hasła, p. Stpiczyński, w
artykule, pełnym pesymizmu, na-
wołuje do zerwania z „przesąda-
mi“?, a naczelny organ pułkowni-
ków w miejsce świątecznego arty-
kułu zamieścił wspomnienia z r.
1918 niejakiego p. Kawałkowskie-
go, nowego dygnitarza M. W. R.
i O. P. od spraw młodzieży.

Nie robimy im z tego zarzutu,
Fakt, że po siedmiu latach wsty-
dzą się hasła, rzuconego ongiś nie
w imię ideałów etycznych, ale dla
politycznych celów, jest objawem
raczej dodatnim. :

Ideały sanacyjneśo kmiotka.
Pos. Szmigiel zwraca się w sa-

nacyjnym „Piaście Wielkopolskim”
do poetów, żeby któryś z nich na-
pisał „Chłopskie Betieem", jak
„miasta“ mają „Betleem Polskie“
Rydla... Przypomina, že w r. 1908
był na „Betleem'* Rydla w КтаКо-
wie i wówczas — pisze —

„tom widział jak goście płakali, a
ponieważ żem się sam wstydził wycierać
łzów chusteczką, tom im pozwolił spo-
kojnie kapać na podłogę.

I żąda od poetów, żeby w „Chłop
skiem Betleem' było dużo „zaba-
wy” i „wesołości”.

„Tak mało mamy na wsiach tych za-
baw, trza, żeby się zabawić, tak jak się
przedtem bawili, co tańcowali cały ty-
dzień w zapusty a kobiety nosiły chło-
pom jedzenie do karczmy, bo nie było
czasu przyjść do domu na obiad lub wie-
czerzę. Ale się nie bili żadnymi „bolca-
mi" ani nie rżnęli nożami, tyłko pilno-
wali roboty, t. j. tańcowali i śpiewali po-
pijając wódkę i piwo, bo wtedy można
by'o wypić, Dziś nie można bo trza dać
za kieliszek więcej jak wtedy za kwartę.
Ludność wiejska potrzebuje zabawy wła
śnie dzisaj w czasie straszliwego rujnu-
jącego kryzysu aby chQć na chwilę za-
pomnieć o biedzie i nieszczęściu a od-
świeżyć nerwy pięknemi rzeczami i pod
niosłą zabawą.”

Wątpimy bardzo, by się znalazł
poeta, któryby się na takie „Bet-
leem' w guście p. Szmigiela od-
ważył... Wódka, tańce i t. p., to
ideał sanacyjnego kmiotka. Tylko
że za rządów sanacji i taki ideał
coraz bardziej staje się niedości-
sły „bo trza dać za kieliszek wię-
cej jak wtedy za kwartę'.

Mętne głowy.

Cytowaliśmy na tem miejscu
niejednokrotnie głos t. zw. grupy

peowiackiej sanacji, zgrupowanej
dookoła lubelskiego pisemka „No
wa Ziemia Lubelska'.

Ostatnio znów „Nowa Ziemia
Lubelska* karci swych koleżków
z BB., o których pisze:

„W takim stanie rzeczy Bezpartyjny
Blok pozostał z wodzami bez żołnierzy
lub ze wszystkiemi odpadkami bezideo-
wemi.

Masy odwróciły się od ludzi konjun
ktur, od ludzi którzy w bezpartyjnym blo
ku pracowali i tworzyli różne koła zawo-
dowe po to, żeby jaknajszybciej zrobić
karjerę, otrzymać awans w administracji
lub utrzymać się na posadzie, a potem
dla nich mógł cały gmach zawalić się,
ich więcej nic nie obchodziło, bo uczu-
ciowo z masami nie byli związani, praca
ich nie wynikała z ideologji przez nich
reprezentowanej ale z momientów osobi-
stych.*

Krytka słuszna. Ale tylko kry
tyka i więcej nic, bo jeżeli chodzi
o momenty pozytywne. grupa „le-
gjonowo - peowiacka' nie posiada
ich tak, jak ich nie posiada zwal-
czane przez nią BB.

Wiprawdzie „ideologji marszał-
ka” przec'wstawia „N. Z. L.“ „ide
ologję komendanta”, ale nikt nie
wie, na czem właściwie polega róż
nica pomiędzy temi dwiema „ide-
ologjami“.

Nie daje nam bynajmniej od-
powiedz! na powyższe pytanie ta-
ki oto frazes na temat ideologii le
gjonowo - peowiackiej:

„Treścią idei tych grup w dobie dzi-
siejszej będzie idea rozwiązania zagad-
nienia tragicznej walki pomiędzy kapita-
łem a pracą, jaka toczy się od wieków."

Nie więcej wyjaśnia zakończe-
nie artykułu:

„W codziennej walce z kapitaliz-
mem, będziemy pionerami ;ostępu, obroń
cami interesów ogółu i Państwa przeciw
ko egoistycznym interesom kapitalistów
pomni, że rewolucja dokonana przez czyn
nik pracy, czynnik przyszłości musi być
rewolucją rozwoju”. SE

Walka z kapitałem to jeszcze
nie jest program, to zwykły fra-
zes, który świadczy tylko o mę-
tnych głowach ideologów z „М.
Ziemi Lubelskiej.

Fałszywa gra mści się.
„Wiadomo, jak wielką rolę w poli-

tyce sanacyjnej odgrywa od początku sy
stem rozłamów, wywołanych w partjach
opozycyjnych, a nawet i w organizacjach
apolitycznych, podejrzanych o nie pra-
womyślność, czy choćby o brak tylko do
statecznej prawomyślności. Dziś system
ten mści się na swoich twórcach i, jak
bumerang, uderza zkolei w tych, co za
jego pomocą uderzali w innych."

Tak pisze „ABC.“ na temat lu
belskiego buntu. Autor cytuje da-
lej szereg ustępów z artykułu „No-
wej Ziemi Lubelskiej”, będącego
odpowiedzią na wyrok wyklucza-
jący redaktora Zajączkowskiego ze
związku legjonistów.

M. in. pisze p. Zajączkowski
tak:

„Prowadzicie fałszywą grę...
Wy wyrośliście na naszych grzbie-

tach i karkach, i naszej wierze w waszą
uczciwość i ideowość czyli na naszej głu-
pocie.

Dla utrzymania sobie stanowisk i mo
żności użycia oparliście się o konserwę,
klerykalėw i Lewiatana.

Wy, demokraci, nie tyle z przeko-
nania, ile z krwi, boć przecie pp. Dzia-
dosze, Galice, Strojki i t. d. nic w sobie
nie macie błękitnej krwi -— dziś dzięki
nam wywyższeni — tęsknicie do herbów
i pieniędzy. — Dziś każecie siebie tytu-
łować „Jaśnie Wielmožnymi“.

Wreszcie apel do posła Sławka:
„Panie płk. Sławku?...
Winszujemy! =
„Skończyły się dni kołatania do wa

szych serce i waszych dusz”,
Ten ostatni ustęp „ABC.“ opa-

truje następującem komentarzem:
„W/ ten sposób okazuje się, że i zna

ny hymn, który jest pewnego rodzaju po

etyckiem wyrazem rozbicia społeczeń-

stwa może działać jak bumerang. Słowa
tej pieśni tragicznej po raz pierwszy go-

dzą w szeregi, z których wyszły.” ||

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Pielgrzymka polska na audiencji

u Ojca św.

(Citta del Vaticano, tel. wt.

KAP. 28. XIL) Wczoraj Ojciec św.

przyjął na posłuchaniu pielgrzym-

kę polską, przybyłą na świętaBo-

żego Narodzenia do Rzymu i zor-

ganizowaną przez polskie katoli-

ckie biuro podróżnicze „Franco-

pol”.  Pielgrzymkę przedstawił

Ojcu św. ks. Mancini, kanonik la-

terański.

Pierwsze wrażenie z powodu

ogłoszenia Roku Jubileuszowego.

(Citta del Vaticano, tel. wł.

KAP. 28. XII.) Ogłoszenie przez

Ojca św. Roku Jubileuszowego z

powodu 1900-lecia Śmierci i Zmar

twychwstania Pańskiego wywołało

powszechne uznanie i gorące przy

jęcie przez prasęwłoską. Przypo-

mina ona uroczyste manifestacje

wiary w czasie poprzednich lat ju

bileuszowych w 1925 i 1929 roku

i wysnuwawniosek, że „zapowie-

dziane obchody conajmniej rowne

będą przez swe dostojeństwo ob-

chodom poprzednim. Zarząd wło-

skiej Akcji Katolickiej już przed-

sięwziął zarządzenia w celu ukon

BERLIN (Pat). Na agencję po-

'cztową w Mahlsdort pod Berlinem

zamaskowani bandyci dokonali

ubiegłej nocy napadu rabunkowe-

go. Steroryzowawszy przy pomo-

<cy rewolwerów urzędników, za-

mieszkałych przy lokalu poczto-

wym, bandyci * zabrali znaczną

ilość przesyłek wartościowych i

listów pieniężnych, między innemi

Napady bandyckie w Niemczech.
również z Ameryki. Kierowni

agencji, przebywający na wyž-

a Pte, spłoszył bandytów

salwą strzałów rewolwerowych.

Na miejsce wypadku przybyło po-

gotowie policyjne, ale bandyci

zdołali tymczasem ujść. Do tej

pory nie ustalono wysokości skra-

dzionej sumy.

stytuowania w swem łonie spe-
cjalnej Komisji obchodów i pielgrzy
mek.

Oświadczenie Kurji Wileńskiej
w sprawie o. W. Lesnobrodzkiego.

Kurja Metropolitalna Wileńska
ogłasza następujące oświadczenie:

Wobec licznych interpelacyj w
sprawie o. Włodzimierza Lesno-
brodzkiego obrządku wschodnio -
słowiańskiego, że jakoby wymie-
niony powołuje się na przynale-
żność swoją do archidiecezji wi-
leńskiej, Kurja Metropolitalna Wi-
leńska ninejszem oświadcza, że o.
Lesnobrodzki był chwilowo przy-
jęty przez Filipa Morozowa do
współpracy nad unją, jednak z ra-
cji niespełnienia obowiązków wło-
żonych został usunięty, wobec te-
go wszelkie powoływania się o.
W. Lesnobrodzkiego na przynależ
ność do archidiecezji wileńskiej nie
odpowiadają rzeczywistości. KAP.
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Wicem. Koc.
Rozeszły się pogłoski o rych-

łem ustąpieniu wiceministra skar-
bu płk. Koca z zajmowanego stano-
wiska, Podsekretarjat pozostałby
nieobsadzony. Płk. Koc zatrzymał
by jedynie mandat poselski, oraz
stanowisko Komisarza Rządu w

Radzie Banku Polskiego.

Ambasador Chin.
Przewodniczący delegacji chiń-

skiej w Genewie p. Yen mianowa-

ny został ambasadorem nadzwy-

czajnym Chin w Polsce.

W odpowiedzi na wywody p.
W. W. w „Gazecie Polskiej" z 25
ub. m. zabrai głos w „Przeglądzie
Współczesnym” (zeszyt grudnio-
wy) znakomity nasz uczony, prof.
Aleksander Briickner, długoletni
proiesor uniwersytetu berlińskie-
go, który pisze m. in.
—Protesorów nigdy nie pensjo

nują: oni przechodzą tylko ze sta-
nu czynnego w nieczynny, ale po-
zatem  wykładają,  egzaminują
doktorantów, habilitują  docen-
tów -prywatnych, mają we wszel-
kich komisjach głos doradczy i
czynny, a pobierają całkowitą pen-
sję ostatnią. Zeszłego roku (1931),
wobec opłakanego stanu finansów,
zniósł minister ten ostatni przywi-
lej, zrównał nowe pensje profesor-
skie z urzędniczemi, ale pierwszy
profesor berliński, którego to roz-
porządzenie dotknęło, zaskarżył
ministerstwo przed sądem cywil-
nym i sąd skazał ministerstwo na
wypłacanie pensji całkowitej, mo-
tywując wyrok tem, że żadne roz-
porządzenie ministerjalne nie mo-
że naruszać praw nabytych przez
nominację na profesora zwyczaj-
nego.

Do tych praw należy dalej, że
profesora zwyczajnego nie można
ani usunąć, ani przenieść (bez je-
$o woli), to poręcza skutecznie
samoistność jego stanowiska, swo-
bodę w wykonaniu obowiązków,
niezależność w pracy wykładowej
i badawczej. Przed kilku laty pod-
niosły dzienniki lewicowe krzyki
na wrocławskiego profesora pra-
wa państwowego za jego ostrą
krytykę obowiązującej 'konstytu-
cji weimarskiej. Wjobec tego hała-
su wkroczył minister, zażądał wy-
jaśnień ale profesor wywiódł, że
nie przekroczył granic krytyki
umiejętnej, na czem sprawę za-
łatwili. !

Wybór profesorów odbywa się
niemal drogą kooptacji Wydział
na pełnem posiedzeniu wybiera ko
misję specjalną z pośród profeso-
rów zwyczajnych, która pod prze-
wodnictwem dziekana przedstawia
fakultetowi trzech kandydatów;
najczęściej zgadza się komisja jed-
nogłośnie na terno; jeśli nie, to
mniejszość wnosi votum  separa-
tum. Fakultet potwierdza uchwałę
komisji i odsyła ją przez dziekana
ministrowi (ewentualnie z votum

Alarmy o masowej reemigracjiz Francji.
Emigracja polska we Francji

zaalarmowana została sensacyjną
wiadomością urzędowej Polskiej
Agencji Telegraficznej, ogłoszoną
przed kilku dniami o zamierzonem
rzekomo przez władze francuskie
wydaleniu w ciągu bieżącej zimy
50 tysięcy robotników polskich
z granic Framcji. Żywy niepokój
wśród emigracji polskiej wywo-
łała ta wiadomość iembardziej,
że — jak zaznacza „Narodowiec”,
organ wychodźtwa polskiego w
Lens — Pat-iczna nie podała, na
czem oparła swą informację i z ja-
kich ją zaczerpnęła źródeł. Nie
powiedziano również w jakiej for-
mie ie „wydalenia* mają być
przeprowadzone, oraz które kate-
gorje roboiników polskich mają
być niemi dotknięte.  Najważniej-
sze jednak, że z żadnych francus-
kich wynurzeń urzędowych, czy
też głosów prasy nie wynikało
ostatnio, aby miano przeprowa-
dzić masowe wydalenia tembar-
dziej, że musiałyby one być ujęte
w pewną formułę prawną. Obo-
wiązująca we Francji od szeregu
miesięcy ustawa o agraniczeniu
liczby robotników cudzoziemskich
przewiduje, że w danej gałęzi
przemysłu można zwolnić robotni-
ków obcej narodowości, gdy za-
żąda tego jedna ze stron, t. j. albo
pracodawcy albo  pracobiorcy.
Otóż przeważna część Polaków
jest zatrudniona w górnictwie i
rolnictwie, gdzie jednak robotnicy
polscy. w obecnej liczbie są po-
trzebni; wchodzi jeszcze w grę
przemysł metalowy, którego sy-
tuacia jest cięższą, ale tam Pola-
ków pracuje stosunkowo niewielu.

separatum, jeśli oponenci przy
niem obstają); minister uwzględ-
nia zawsze kandydata postawio-
nego na pierwszem miejscu i tylko,
śdy ten powołanie odrzuci, swo-
bodniej wobec tamtych dwóch kan
dydatów postępuje, inianuje np.
trzeciego. Żeby minister przedsta-
wionego primo loco odrzucił, nie
zdarza się nigdy.

„Katedr się nie zwija. Nawet
dziś, mimo katastrofy finansowej,
przy każdem opróżnieniu katedry
(przez śmierć lub przeniesienie
profesora, który lata ustawowe
przekroczył, w stan nieczynny),
wzywa natychmiast ministerstwo
fakultet, aby przedstawił terno
kandydatów. Do niedawna przyby
wały nawet katedry; świeżo (1
grudnia 1932) zgodziło się mini-
sterstwo na wniosek fakultetów
utworzenia nowej; i rozrósł się fa-
kultet filozoficzny w Berlinie tak,
że liczy dziś około stu profesorów
zwyczajnych (z tych 22 nieczyn-
nych), gdy sto lat temu byłowszy-
stkich profesorów zwyczajnych
tylko: szesnastu; granicy wieku
dawniej nie znano żadnej, inaczej
niż w Austrji czy Rosji, gdzie za-
wsze istniała.

„Sędzia uniwersytecki, wbrew
twierdzeniu pana W, W., żadnego
wpływu na życie uniwersyteckie
nie wywiera. Jest doradcą praw-
nym (np. w sprawach zapisowych)
i niczem więcej. Profesor przy nor
malnym biegu nigdy się z nim nie
spotka, chyba jeśli należy do ko-
misji imatrykulacyjnej.

: Kuratora uniwersytet berliūski
nie zna. Urząd ten datuje się z
czasów przed telegrafem i koleją
żelazną, kiedy poczta z Berlina np.
do Bonn i napowrót tygodnia wy-
magała. Był więc na miejscu „ku-
rator', jako zastępca ministra,

Oba nasze starsze uniwersytety,
krakowski i lwowski, wzorowane
na samorządzie niemieckich, nie
zarażone żadnym duchem moskiew
skim, pełniły i pełnią dzielnie
służbę naukową i narodową. Wy-
robiły pewną tradycję także trzem
młodszym uniwersytetom. Innego
wzoru niż ten, do którego już się
włożyły, polecać nie trzeba, Żaden
ujemny objaw nie zmusza do na-
głego porzucenia torów wypróbo-
wanych... я

same

Dotąd ° zgłoszone \мит!05К1-о ogra-
niczenia obejmują jedynie prze-
mysł budowlany, krawiecki, ko-

munikacyjny w Paryżu (szoferzy),
transporty samochodowe, kape-
lusznicy i widowiskowi — ale w
tych wszystkich gałęziach prze-
mysłu liczba emigraniow polskich
jest nieznaczna.

Jedna tylko jest możliwość, że
z dniem 1 stycznia 1933 będzie
musiała opuścić Francję pewna
liczba polskich robotników, a to
w związku z wymianą kart iden-
tyczńości. Ci bowiem, którzy bez
zezwolenia zmienili zawód, będą
musieli wyjechać. Takich wy-
chodźców może być jednak naj-
wyżej kilka tysięcy — skąd więc
liczba 50.0007

Polska prasa we Francji, do-
magając się w tej sprawie wy-
jaśnień, zastrzega się niemniej
przed urzędowem rozglaszaniem
podobnych niesprawdzonych alar:
mów.

„Jesteśmy coprawda — stwier-
dza „Narodowiec'* — przyzwycza-
jeni do bałaganu. w traktowaniu
spraw emigracyjnych. Tam, gdzie
„krzyžuje“ się i przeszkadza so-
bie wzajemnie 5 czy 6 „polityk
emigracyjnych”, o taki bałagan nie
trudno. Nie możemy sobie jednak
wyobrazić, aby tak ważną wia-
dorzość, dotyczącą wielce państwa
polskiego i godzącą w pokój emi-
gracji polskiej we Francji, podano
bez informacji ze strony placówek
konsularnych”.

Ostatnio pojawiły się już zre-
sztą wyjaśnienia, że masowej re-
em.gracji z Francji nie należy się
spodziewać.

Francuski min. pracy o bezrobociu
Sprawą bezrobocia zajmuje się

nowy rząd francuski, przyczem w
związku z deklaracją Paul Bon-

coura dziennik liberainy „„Oeuvre“
urządził wywiad z p. M. Dalimie-
rem, ministrem pracy, którego na-
że sprawia on spustoszenia, nie-
doli ludzkiej. Ministe: zaznaczył,

że nie chodzi w danym razie o da
nie bezrobotnemu chleba w posta
ci zasiłków, bo człowiek nie jest
zadowolony z tej zamaskowanej
czynności, lecz żąda pracy:

Jednakże, jeżeli się kryzys
zmniejszy?

Kryzys, kryzys? Niewątpliwie,
że sprawia on spustoszenie, nie-
wątpliwie, że powiększa nędzę. A-
le czy zniknie on, dopóki ogromna
większość bezrobotnych pozosta-

nie bezrobotnymi? Bardzo wątpię.
Albowiem przyczyna głębsza, przy
czyna prawdziwa bezrobocia tkwi
w nieustaanym wzroście maszyni-

zmu. Tak jest. I deklaracja rządo
wa p. Paul Bancoura powiedziała
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to w jasnych wyrażeniach, że nie
wolno się uciekać do półśrodków,
do sposobów tymczasowych. Nale-
ży przeorać kompletnie nasze pra
wodawstwo socjalne i robotnicze
w zgodzie z rozwojem przemysłu
ludzkiego.

Dalej minister mówił o koniecz
ności skrócenia tygodnia pracy,
lecz niezbędne tu jesl porozumie-
nie międzynarodowe, ko w prze-
ciwnym razie konkurencja innych
krajów dłużej pracujących może
zaszkodzić eksportowi francuskie-
mu a tem samem pogorszyć jesz-
cze los robotników. Wreszcie mini
ser wypowiedział się za przerzu-
ceniem robotników od takich arty
kułów, które przestały mieć zbyt,
do artykułów pokupnych, na wzór
Niemiec, które asygnowały na ten
cel 300 miljonów marek.

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.
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KRONIKA.
Redukcja 45 pracowników miejskich

od 1 stycznia.
Wczorajsze posiedzenie magi-

stratu poświęcone było sprawom

redukcyj personalnych. Władze

miejskie stanęły na stanowisku, że
redukcje w pierwszym rzędzie do-
tyczyć muszą osób, którym dzięki

długoletniej służbie przysługują

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po rannych mgłach w ciągu dnia

pogoda przeważnie pochmurna,
nocą przymrozki. W dzień tem-

peratura około zera. Słabe, potem

umiarkowane wiatry zachodnie.
NEKROLOGJA.

— Ś. p. ks. Zygmunt Sztabiń-

ski. W) dniu 28 b. m. zmarł ks.

Zygmunt Salabijaki, ostatnio wi-

kary w Parafjanowie.
** SPRAWY MIEJSKIE.
— Wykręty magistrackie. O-

statnio na skutek ogólnego zubo-
żenia ludności spadła bardzo

znacznie produkcja elektrowni

miejskiej. Jak wykazują opraco-

wane przez Magistrat zestawie-

nia, zapotrzebowanie na prąd

elektryczny stale się zmniejsza.

Magistrata zmniejszeniem użycia

prądu chce wytłomaczyć trudność

obniżenia taryfy elektrycznej. A

dlaczego nie obniżono ceny, śdy

produkcja wzrastała?
— Powrót 20 umysłowo cho-

rych ze Świecia, W. pierwszych
dniach stycznia Magistrat spro-

wadza ze Świecia 20 umysłowo

chorych, utrzymywanych dotych-
zakładzie.czas w tamtejszym

Chorzy umieszczeni zostaną w
kolonji dla umysłowo chorych,
znajdującej się pod Wilnem na

terenie gminy rudziskiej. Kolonja

ta zostanie znacznie rozszerzona

i z dniem 1 stycznia zaangażowa-

ny zostanie specjalny lekarz-

psychiatra. :

—Pertraktacje w sprawie asfal-

towania ulic przerwane. Prowa-

dzone przez Magistrat od dłuż-

szego czasu pertraktacje z pewną

firmą szwajcarską w sprawie asfal

towania w Wilnie ulic ostatecznie

zostały przerwane. Rozbicie się

pertraktacyj nastąpiło na skutek

zbyt wygórowanych warunków,

jakie wysunęła omawiana firma.

JSPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— M. $. W. o opłatach od ko-

mornego na bezroboczych. Mini-

sterstwo spraw wewnętrznych

wyjaśniło uprzednio, że opłaty od

kwitów komornianych na rzecz

funduszu pomocy bezroboczym

uiszczają wszyscy właściciele nie-

ruchomości, niezależnie od tego,

czy chodzi o osobę fizyczną, czy

prawną.
Obecnie M. S. Wewn., w po-

rozumieniu z min. skarbu wy-

jaśniło dodatkowo wojewodom, że

do uiszczenia omawianych opłat

obowiązany jest również skarb

państwa, jako właściciel nieru-

chomości i że RE z nie może

rzerzucać na lokatorów, zajmu-

ok giez w budynkach

ństwowych.

Е. SPRAWY PODATKOWE.

—- Godziny urzędowania kas

skarbowych. Na skutek interwen”

cji Izby Przemysłowo-Handlowej

w Wilnie celem ułatwienia płat-

nikom podatku przemysłowego

wykupywania świadectw na rok

1933 kasy skarbowe w Wilnie

będą czynne w dniu 31 grudnia

r. b. do godziny 14-ej.

HANDEL I PRZEMYSŁ.

— w sprawie poświadczania

ksią handlowych Wzwiązku z

informacją zamieszczoną w prasie

miejscowej, Izba Przemysłowo-

Handlowa w Wilnie, celem uni-

knięcia ewentualnych nieporozu-

mień, wyjaśnia, że przepisy ko-

deksu handlowego obowiązujące-

go na terenie ZiemWschodnich

nie nakładają na kupców i prze-

mysłowców żadnego obowiązku

poświadczania ksiąś handlowych.

Obowiązek ten ciąży jedynie na

tych kupcach i przemysłowcach,

którzy prowadzą uproszczone

księgi handlowe dla celów po-

datku pozańiyskowogo. zgodnie z

isami zawartemi w rozp.

Ua Skaito z dnia 13 kwietnia

1932 r. Wj tym ostatnim wypadku

odnośne księgi (przychodu i roz-

chodu towarów, względnie pro-

dukcji) mają być co roku poświad-

czane przez władze podatkowe
I-ej i Il-ej Instancji (Izba Skarbo-

wa i Urząd Skarbowy), lub też

przez lzby Przemysłowo-Handlo-

we i Rzemieślnicze.

— Zakłady iryzjerskie na Syl-
westra. Władze administracyjne

zezwoliły, by w dniu 31 grudnia

zakłady fryzjerskie otwarte były

do godz. 11-ej wiecz.

— Zatarś o płace w garbar-

stwie. Onegdaj odbyła się w lo-

kalu Inspektoratu Pracy konie-

rencja właścicieli garbarń wileń-

skich z przedstawicielami strajku-

jących garbarzy.
Konferencja ta nie dała żadne-

__go pozytywnego wyniku z powodu
nieustępliwego stanowiska właści-

cieli zakładów garbaskich, któ-

rzy domagają się redukcji płac.
Kiedy odbędzie się następna

konferencja — narazie niewia-

dumo ТИ ЧЛ 3
— Banknoty 10 zl. z dniem 31

grudnia tracą swoją moc jako

prawa emerytolne. Redukcji ulec
mają również emeryci, mający po-
nad 150 złotych emerytury. Powo-
dując się temi przesłankami Ma-
gistrat postanowił z dniem 1 stycz-
nia zwolnić lub przenieść na eme-
ryturę 45 pracowników.

prawny środek platniczo-obie-
gowy. Od 1 stycznia 1933 r. po-
zostałe w obiegu banknoty 10 zł.
przyjmować będą wyłącznie kasy
Banku Polskiego i kasy skarbowe.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Komitet Organizacyjny b.

Maturzystów gimn. państw. Ad.
Mickiewicza w Wilnie uprzejmie
prosi b. kol. maturzystów o zgło-
szenie się w Sekretasjacie gimna-
zjum celem uzupełnienia ewiden-
cji w pamiątkowej księdze b. ma-
turzystów. Komitet prosi kole-
gów, którzy dotychczas nie załą-
czyli fotogralji do księgi, o dostar-
czenie takowej,

Sekretarjat gimnazjum czynny
codziennie prócz świąt w godzi-
nach 11—13,

SPRAWIY ŻYDOWSKIE.
— Fuzja pism żydowskich, Po-

wstał podobno projekt połączenia
wszystkich pism żydowskich, wy-
chodzących rano, w jedno duże
pismo poranne.

Gdyby projekt ten został zre-
alizowany, przestałyby wychodzić:
„Wilner Tog“, „Čajt“ i „Wilner
Moment“, a na ich miejsce wyda-
ne zostałoby większe pismo po-
ranne.

—Dalsze wędrówki żydów po-

między Wilnem a Kownaem, Wczo-
raj w rejonie Zawias przekroczyła
granicę wycieczka żydów wileń-
skich w ilości 11 osób, która uda-

ła się do Kowna. Wycieczka zło-
żona jest z członków szkolnej or-

anizacji „Chojlew“.
Е DOBROCZYNNOŚĆ.
— Chleb dla bezrobotnych.

Dziś i jutro (30.i 31 bm.), w godzi-
nach od 8-ej rano do 2 popoł. Wo-
jewódzki Komitet do Spraw Bez-
robocia wydaje chleb wszystkim
tym bezrobotnym, którzy w dniach
23 : 24 bm. nie otrzymali należnej
im racji. Chleb można otrzymy-
wać za okazaniem legitymacji
P. U. P. P. w następujących punk-
tach miasta: 1) ul. Ostrobramska 5,
2) zauł. Lidzki — mury pofran-
ciszkańskie, 3) Szkoła Techniczna
na Antokolu, 4) ul. Kalwaryjska
Nr. 71, 5) ul. Szeptyckiego Nr. 10,
6) Dom Ludowy przy ul. Sołtanis-
kiej, 7) ul. Kurlandzka Nr. 6,
8) Ognisko Kolejowe. Samotni
bezrobotni otrzymują po 2 kg.
chleba, a rodziny od 6 do 8 kg.
Komitet przygotował na rozdaw-
nictwo 18 tys. kg. chleba szarego
wypieczoneśo w bochenkach po
1/2 kg.
— Rozdawnictwo odzieży. Se-

kcja. odzieżowa Wojewódzkiego
Komitetu rozpoczęła wydawanie
odzieży najbardziej potrzebującym
bezrobotnym i ich rodzinom.
Odzież otrzymują tylko ci bez-
robotni, którzy posiadają specjal-
ne bony, wydawane przez Komisję
Kwaliflkacyjną przy P U. P. P.
— Akcja ziemniaczana, Sekcja

doraźnej pomocy Wojewódzkiego
Komitetu wydała do dn. 28 bm.
768 tys. kg. ziemniaków. Zasiłek
ten otrzymało 2580 rodzin bez-
robotnych. Na składach pozostaje
jeszcze 470 tys. kg. kartofli. Roz-
dawnictwo odbywa się w przy-
spieszonem tempie.

RÓŻNE.
— Choinka dla biednej dziatwy,

Staraniem Magistratu i komitetów
rodzicielskich przy szkołach po-
wszechnych odbyła się onegdaj
w Sali Miejskiej choinka dla naj-
biedniejszych uczniów publicznych
szkół powszechnych miasta Wilna,
W obecności kierownictwa szkół
rozdano dzieciom podarki.

, ZABAWY.
— Aeroklub Wileński podaje listę

osób, które raczyły przyjąć obowiązki
honorowych gospodarzy ца balu urzą-
dzanym przez Aeroklub Wileński w dniu
3Ł grudnia 1932 roku pod nazwą „Sylwe-
ster Lotników'':

Płk. Stefanostwo Biestkowie; płk.
Stefanostwo Bioccy: płk. Mikołajostwo
Bołtuciowie; Zygmuntostwo Bortkiewi-
czowie; Tadeusz Busz; inż. Włodzi-
mierzostwo Butkiewiczowie; gen. Dąb-
Biernaccy  Stefanostwo; mjr.  Karo-
lostwo Czarnoccy; Witoldostwo Czy-
žowie; płk.  Eugenjuszostwo  Doba-
czewscy; płk. Bolesławostwo Dziubińscy;
Kazimierzostwo Falkowscy; płk, Wła-
dysławostwo Filipkowscy; płk. Janostwo
Filipowiczowie; kpt. Henrykostwo Gie-
drojciowie; płk. Wacławostwo Iwaszkie-
wiczowie; _Witoldostwo  Hulewiczowie;
Leonostwo Izydorczykowie; Marjanostwo
Jankowscy; Aleksandrostwo  Januszkie-
wiczowie; Stanisławostwo Kempistowie;
Wacławostwo Kowalscy; płk. Wincento-
stwo Kowalscy; płk. Bolesławostwo
Krzyżanowscy; inż. Józef Łastowski;
anurzwvy 73721 1495M0Z50[EJ] OMJSOPIOJIAA
rzostwo Opoczyńscy; kpt. Stanisławostwo
Pawluciowie; Mieczysławostwo Pluciń-
scy; płk, Michałostwo Pakoszowie; Ja-
nostwo Pietraszewscy; kpt. Franciszko-
stwo Pytlowie; Józefostwo  Przyłuscy;
Edwardostwo Ratyńscy; płk. Wacławo-
stwo Stachiewiczowie; Kazimierzostwo
Szelągowscy; Władysławostwo Szmidto-

płk, Karolostwo Stachiewiczowie;wie;
Kazimierzostwo Szelągowscy; Kazimie-
rzostwo  Tramecouri;  Aleksandrostwo
Wysoccy.
— Inauguracją karnawału wileńskie-

go będzie dancing p. n. „Czarna Kawa-
Bridge" organizowany przez Wojewódz-
ki Komitet do Spraw Bezrobocia w Wil-
nie. Odbędzie się on w dn. 5 stycznia
1933 r. w pięknej sali nowego śmachu
Izby Przemysłowo-Handlowej.

DZIENNIK MILERSKI

Akcja porozumiewawcza w sprawie
dostaw wojskowych.

Jako dalszy ciąg akcji porozu-
miewawczej w sprawie dostaw
wojskowych, prowadzonej od pew-
nego czasu między lzbą P.-H. w
Wilnie a Wlileńskiem Towarzy-
stwem Organizacyj i Kółek Rol-
niczych odbyła się w dniu 28 gru-
dnia r. b. konierencja przedstawi-
cieli Izby Przemysłowo-Handlowej
w Wilnie oraz Wileńskiego T-wa
Organizacyj i Kółek Rolniczych,
podczas której omówiono zasady

Mafia

porozumienia pomiędzy temi in-
stytucjami co do wspomnianej
sprawy. "W wyniku konierencji
osiągnięto całkowite porozumienie
co do większości punktów, szereg
innych zaś będzie przedmiotem
następnej konferencji, która ma
się odbyć 4 stycznia 1933 r. Po-
rozumienie ustalone na konieren-
cji pełnomocników Izby i TO.
i KR. podlega ratyfikacji tych in-
stytucyj.

Z LITWY
RZĄD LITEWSKI ZAPRZECZA POGŁOSKOM

o rewizji polityki litewskiej w kwestji wileńskiej.
KOWNO. W związku z po-

głoskami o rewizji polityki litew-
skiej w kwestji wileńskiej urzędo-
wy „Liet. Aidas' zamieścił w nu-
merze * świątecznym wywiad z
ministrem spraw zagranicznych
dr. Zauniusem. Minister Zaunius
oświadczył w wywiadzie, iż hasło
odzyskania Wilna tak dalece ze-
spoliło Litwinów, że nikt nie może
poważnie nosić się z myślą o
zmianie linji politycznej. Jedynie
w rzadkich wypadkach nieodpo-
wiedzialni ludzie mędrkują w spo-
łeczeństwie litewskiem o rewizji
polityki, jednak zmuszeni są po-
hamować swe wybryki wobec je-_
dnolitej opinji narodu.

Na pytanie korespondenta, jak
należy tłumaczyć wywiad zamie-
szczony w „Idische Stimme“, м
którym minister Zaunius wyrazil
się, że nie uważa, aby kwestja
wileńska znajdowała się na mar-
twym punkcie. Minister oświad-

czył, że widoki Litwy w pomie-
nionej kwestji są dziś niewątpli-
wie lepsze aniżeli kiedykolwiek.
Konjunktura międzynarodowa u-
kłada się obecnie w ten sposób,
iż stosunki polsko-litewskie nie
mogą być traktowane odrębnie od
całokształtu stosunków między-
narodowych. Polityka zaś ogólna
zaczyna się znów ożywiać w tym
sensie, iż czynione są poważne za-
biegi o zmianę przy pomocy środ-
ków pokojowych stanu wytworzo-
nego przez Ententę, tam, gdzie
ten stan wydaje się być nieznoś-
nym. Przy tej okazji wiele naro-
dów zabiera głos, domagając się
usunięcia krzywd w imię pokoju.
I Litwa, która doznała krzywdy
od swego południowego sąsiada,
wskazywała i wskazuje nadal, co
jest do naprawienia, aby na
wschodzie Europy zapanował
prawdziwy pokój.

*

Przypadkowa obecność urzędnika litewskiego uchronita
przedstawienie polskie od napadu.

W czasie świąt Bożego Naro-
dzenia w gimnazjum polskiem w
Wiłkomierzu młodzież szkolna u-
rządziła zabawę taneczną i wysta-
wiła jasełki. Obecnych było 300
osób. Charakterystycznem jest,
iż na skutek zaproszenia związku

kół rodzicielskich na przedstawie-
niu był obecny zastępca naczelni-
ka powiatu z żoną i synem. Przed-
stawienie ji zabawa zakończyły się
pomyślnie, nie zakłócone żadnemi
wybrykami.

Martyrologja młodzieży polskiej w Litwie.

Sesja wyjazdowa sądu kowień-
skiego w  Olicie rozpatrywała
sprawę trzech uczniów Połaków
ze szkół powszechnych i nauczy-
ciela Witolda Mackiewicza, o-
skarżonych o prowadzenie akcji
oświatowej wśród młodzieży szkol
nej narodowości litewskiej oraz
za przyciąganie uczniów Litwi-
nów do kółek polskich. Sąd po
rozpatrzeniu sprawy skazał ucz-
niów po'1 miesiącu aresztu, zaś

nauczyciela Mackiewicza na 3
miesiąca więzienia i karę grzywny
500 litów.

Tenże sąd kowieński zasądził
na 6 miesięcy więzienia Włady-
sława Garnowskiego, b. rejenta
za dostarczanie literatury polskiej
i podręczników szkolnych mło-
dzieży. Podręczniki te miał Gar-
nowski rzekomo. sprowadzać z
Wilna.

Teatr I muzyka.
— Teatr Wielki na Pohulance —

„Marjusz“ grany będzie dziś i jutro po
raz drugi i trzeci o godz. 8-ej wiecz.
— Sylwester na Pohulance! 31 gru-

dnia o godz. 11 m. 30 w nocy odbędzie
się tradycyjne powitanie Nowego Roku
w Teatrze na Pohulance pod hasłem
„Syłwester bez kłamstwa”, Program tego
przedstawienia jest nadzwyczajnie uroz-
maicony, pełnemi humoru niespodzianka-
mi, które będą budzić nieustanne hura-
gany śmiechu na widowni. Przedstawie-
nie gylwesirowe w Teatrze na Pohulance
zapoczątkuje zabawny żart sceniczny
pióra artystki dramatu Ireny Ładosiów-
ny, w wykonaniu wybitnych sił z Pośpie-
łowskim i Koronkiewiczówną na czele.
Drugim punktem programu będą ulubione
przez Wilno Rewellersy Świętochowskie-
$o, a na zakończenie odegraną zostanie
świetna farsa sylwestrowa „Cały dzień
bez klamstwa“ (ze wstawicnemi wklad-
kami rewjowemi) z Grolickim, Jasiūską-
Detkowską, Niedźwiecką, Bieleckim i
innymi w rolach głównych.

Na Sylwestra w Teatrze na Pohulan-
ce będzie radość, humor, śmiech!
— Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich Z.A.S.P. w Wilnie już w naj-
bliższy piątek i sobotę urządza generalne
próby z pięknej sztuki G. Zapolskiej
„Panna Maliczewska”.
— Teatr muzyczny „Lutnia”*. Wystę-

py Janiny Kulczyckiej. Dziś w dalszym
ciągu ciesząca się wielkiem powodze-
niem operetka Kollo „Lady Chic". Zniż-
ki akademickie ważne.
— Rewja sylwestrowa w „Lutni”,

Tradycyjnym zwyczajem w noc sylwestro
wą odbędzie się w „Lutni“ nad wyraz
barwne widowisko  rewjowe. Bogaty
program składający się z 19-tu różnorod-
nych numerów, zawiera piosenki, skecze,
monologi, produkcje baletowe i in. W
wykonaniu tej ze wszech miar interesu-
jącej rewji ujętej w piękne ramy deko-
racyjne, biorą udział bez wyjątku wszyst
kie siły artystyczne teatru „Lutnia”, In-
scenizacja i reżyserja K. Wyrwicz-Wich-
rowskiego. Zainteresowanie się rewją
olbrzymie. Pozostałe bilety nabywać
można w kasie teatru „Lutnia” od il —
9 wiecz.

— Zniżki biletowe do  „Lutni”.
Z dniem 1 stycznia prawomocne będą w
„Lutni zniżki dla organizacyj, urzędów
i instytucyj społecznych. Bloczki zawie-
rające kupony zniżkowe uprawniają do
otrzymania w kasie biletów ze zniżką
25 proc. na wszystkie miejsca za wy-
jątkiem stojących. Imienne listy osób ży-
czących korzystać ze zniżek biletowych
składać należy w administracji teatru
„Lutnia“ codziennie od 11 — 3pop.

M glweira|
INDYKI tuczone
SZAMPAN krajowy

butelka zł. 6.

1-1. M. MnIszewic
Lamkowa 20a, tel. 6-2.
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POLSKIE RADJO WILNO,
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: „Zjedzone 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.

Sobota, dnia 31 grudnia.

11.40: Przegl. pras. 1210: Muzyka z
płyt. 13.20: Kom, meteor. 14,45: Muzyka
(płyty). 15.15: Giełda rolnicza. 15.25:
Wiiad. wojskowe. 15.35: Sluchowisko dla
młodzieży. 16,00: Muzyka baletowa
(płyty). 16.40: „Przechadzka po War-
szawie z przed wieków” — odczyt. 17.00:
Audycja dla chorych. 17.30: Komunikaty.
17.40: „Dwie rocznice techniczne” — od-
czyt, 18.00: Muzyka lekka. 18,40: Prze-
mówienia Noworoczne. 19.00: Tygodnik
litewski. 19.15: „Ciotka Albinowa mówi”.
19.30: „Na widńokręgu'. 20.00: Godzina

życzeń (płyty). 21.10: Wiad. sportowe.
22.05: Koncert chopinowski. 22.40: „Hal-
lo, tu mówi ziemia!* — felj, 22.55: Kom.
meteor. 23,00: Muzyka taneczna. 23.30:
Przemówienie naczelnego dyrektora Pol-
skiego Radja. 24,00: Hejnał z Krakowa i
muzyka polska. 24.10: Audycja kabare-
towa.

Z ZA KOTAR STUDJO.

Wspomnienia reportera radjowego.

Q godz. 19,30 odczytany zostanie
przed mikrofonem wileńskim dowcipny
ieljeton znanego dobrze radjosłuchaczom
prelegenta p. Antoniego Bohdziewicza,
który zjadł zęby na reporterce radjowej
i na tem tle napisał garść wspomnień
osobistych.

Wielki koncert symfoniczny.

Solistą dzisiejszego koncertu symfo-
nicznego, transmitowanego o godz. 20.15
z Filharmonji Warszawskiej, będzie
światowej sławy pianista Artur Rubin-
stein. Oprócz koncertu fortepianowego
Czajkowskiego artysta odegra z towarzy-
szeniem orkiestry efektowny utwór czo-
łowego dziś kompozytora hiszpańskiego
M. de Falla „Noce w ogrodach Hiszpa-
nji'. Orkiestra wykona ponadto uwertu-
rę Webera „Wolny strzelec" i drugą
suitę młodego kompozytora Jerzego Fi-
telberga, graną poraz pierwszy publicz-
nie.

W przerwie koncertu usłyszymy fel-
jeton literacki, który wygłosi jeden z
najpopularniejszych naszych autorów
Kornel Makuszyński.

PAMIĘTAJ
o potrzebach "Tino

STROKNICTWA NARODÓWEGO
i wpłać składkę do P. K, ©.
na konto czekowe 180.785

lub w Sek'etarjscie (Orzeszkowej 11)
w godzinach od 11 do 3 i od 6 do 7 w.

codziennie prócz niedziel | świąt.
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Mity ušmiechi

wywała na pięknej twarzy
ładny flakon perfum, lub mo-

dny grzebieńl

Największy wybór i najniższe
ceny

D.-H.W. CHARYTONOWICZ 1$-ka
APTECZNY D. - M.

Wilno, Mickiewicza nr. 7.

Tel. 9 — 71.
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MALOWSKIEDO › нн
pomoże nam utopić troski

minionego kryzysu

W_ POLSKIM Szampanie|   
Katastrofa drezyny kolejowej na sziaku

Wiine—Swięciany.
W dniu wczorajszym wieczo-

rem posterunek P. Р. па dworcu
kolejowym w Wilnie zaalarmowa-
ny został wiadomością, iż na

szlaku Wilno—Święciany wyda-
rzyła się ciężka katastrofa z dre-
zyną kolejową.

Szybko mknąca w kierunku
Wilna drezyna nagle 4 nieustalo-
nych narazie powodów wykoleiła
się, Podczas katastrofy zostali
poważnie ranni dwaj robotnicy ko-
lejowi, a mianowicie: Władysław
Mieczkowski, zamieszkały stale w
Łyntupach, powiatu święciańskie-
go, oraz Władysław Łosowski, za-

SPORT.
Beznadziejna sytuacja bokserów wileńskich.

Przedłuża się czekanie na mróz
i, jak dotychczas, jakos nie zapo-
wiada się nawet wcale, że zima
prędko nastąpi.

Narciarze nasi jakby przeczuli
i wyjechali z Wilna na trening do
Zakopanego, ale hokenści zostali
w domu i ieraz sami nie wiedzą
co robić, bo rzeczywiście sytuacja
jest nie do pozazdroszczenia.

„Ognisko” wobec aiemożności
treningu nie chciało, całkiem zre-
sztą słusznie, wysyłać swych gra-
czy do Zakopanego, względnie Kry
nicy narażając się na ewentualne
porażki. :

Czas jednak plynie i gracze na-
si nie trzymali jeszcze ani razu ki-
ja hokejowego, gdy tymczasem in-
ne drużyny od kilku już tygodni
młócą zapalczywie.

Z dwojga więc złego warto mo-
że pomyśleć o wyjeździe do Kry-
nicy, czy Zakopanego nawet bez
treningų. Bo tak, chociaż trochę
gracze nasi zagrają, a czekając i
siedząc w domu zmarnują się ich
zdolności i zgaśnie zapał.

Najwięcej ma się rozumieć cier
pi na tem Godlewski, który jest
100 procentowym kandydatem na
reprezentanta Polski na zawodach

Jak żyje ludność w Słucku na Białorusi
Sowieckiej.

Psie i końskie mięso smakołykami.
Prasa grodzieńska dowiaduje

się od osób zbiegłych z terenów
Białorusi Sowieckiej a bawiących
przez pewien czas w Grodnie, że
drożyzna produktów żywnościo-
wych w dalszym ciągu tam wzra-
sta.
W Słucku w wolnej sprzedaży

jeden pud żyta kosztuje 80—85 rb.,
lecz bardzo rzadko wieśniacy
przywożą zboże do miasta. Ko-
operatywy wypłacają za dostar-
czone zboże tytułem daniny (ry-
chtowka) 1 rb. 20 kop. za pud.
Chleb jest wydawany przez ko-
operatywy tylko według książe-
czek zaopatrzenia tak, że prze-

ciętny robotnik otrzymuje dzien-
nie półtora — dwa funty, urzęd-
nik 700 gramów — małoletni i
niezdolni do pracy 300 gramów,
przyczem każdy pracownik obo-
wiązany jest stołować się w ogól-
nych stołówikach; miesięczne u-
trzymania w takich stołówkach
wynoszą 30—35 rb. W stołów-
kach wydawane są rano i wie-
czorem tylko herbata, w południe
obiad bez mięsa i tłuszczów,
przeważnie potrawy z grzybami
i rybami, w święta końskie mięso.

mowic

Monarchizm na Węgrzech. |
Jak donosi prasa węgierska

dziwna uroczystość załobna od-
będzie się na wiosnę przyszłego
roku w Budapeszcie, a mianowi-
cie, pogrzeb dwu węgierskich
księżniczek krwi, zmarłych w XII
wieku.

Księżniczki te były córkami
króla Belli IV. Podczas najazdu
Tatarów, księżniczki wraz z mat-
ką znalazły schronienie na zamku
w Clissa, w Dalmacji, i zmarły
tam na ospę.

W ubiegłem stuleciu kilkakrot-
nie powstała kwestja przewiezie-
nia prochów książniczek do Bu-
dapesztu. Za każdym jednak ra-
zem zaniechano tego zamiaru, po-
nieważ Dalmacja należała wów-
czas do korony węgierskiej.

Obecnie, gdy Dalmacja już nie
wchodzi w skład Węgier, zdecy-
dowano się nareszcie przewieźć
szczątki księżniczek do ziemi oj-
czystej.

Ceremonja pogrzebowa księż-
niczek obchodzona będzie z naj-
większym przepychem przez cały
naród węgierski, ściśle według
zwyczajów, jakie były przyjęte. w
XII wieku na dworze węgierskim.
Katalalki z trumnami księżniczek
staną w katedrze Koronacyjnej,

mieszkały w Nowej Wilejce przy -
ul. Narutowicza Nr. 17.
Na miejsce wypadku niezwłocz- 2

nie wyjechał wagon sanitarny,
który dostarczył obu rannych do
ambulansu kolejowego, gdzie u-
dzielono im pierwszej pomocy.
Zawezwane Pogotowie Ratunko-
we przewiozło obu rannych do
szpitala Św. Jakóba.

Bliższych szczegółów o prze-
biegu katastrofy narazie nie
otrzymaliśmy. Na miejsce wypad-
ku wyjechała specjalna komisja
śledcza celem wyjaśnienia, kto
ponosi winę w zaszłym wypadku.

w Pradze o mistrzostwo świata.
Naszem zdaniem „Ognisko'* mu:

si poważnie nad tem zastanowić
się i w miarę możności ułatwić swo
im graczom wyjazd do Krynicy, czy
Katowic tam, gdzie odbywać się
będą treningi. :

Przeciež niekoniecznie zaraz
brać udział w turnieju międzyna-
rodowym. Wystarczy nam mecz z
Legją, czy z K. T. H., względnie z
A. Z. $. poznańskim.

Termin mistrzostw Polski zbli-
ża się, a nikt nas wówczas pytać
nie będzie, dlaczego jesteśmy nie
w formie i czy były u nas warunki
dogodne do treningu,

Warto więc w miarę możności
wysłać jeżeli nie całą drużynę, to
chociaż kilku graczy na trening,
a trening ten opłaci się sowicie.

Apelować zatem należy do kie
rownictwa sportowego „Ogniska”
z prośbą o wyszukaniu najdogod-
niejszego wyjścia z dotychczaso-
wej sytuacji oczekiwania na mróz,
bo jeżeli przejdzie na wyczekiwa
niu jeszcze jeden tydzień, to wów-_
czas rzeczywiście może być zbyt
późno na wyjazd, Wówczas trudno
będzie dorównać tym, którzy wciąż
teraz grają. ;

 

Ostatnio przez wladze sowiec-
kie został wydany nakaz, by pa-
dłe świnie były bezwzględnie i
niezwłocznie dostarczane do ko-
operacji, gdzie po opatrzeniu
przez lekarza przekazywane są
do stołówek, lub też do fabryk

mydła. *
W. Słucku od dłuższego czasu

jest sprzedawane psie mięso prze-
ważnie wieśniakom. Robotnicyi

   

urzędnicy jak na Białorusi takina |
Ukrainie Sowieckiej są b. źle upo-
sażeni, otrzymują miesięcznie ga- |
żę zaledwie 65—75 rb., wskutek
czego dopuszczają się oni najróż-
norodniejszych  defraudacyj. O-
statnio w Słucku aresztowano 9
milicjantów, którzy będąc w zmo-
wie z urzędnikami kooperacji do-
konywali systematycznie kradzie-
ży w kooperatywie. Zostali oni
przezsąd skazani: jeden na 10 lat,
reszta na 8—%6 lat więzienia, й

Wladze sowieckie, by zapo-
biec tym wypadkom, wprowadzi-
ły do k. k. artykuł, mocą którego
winni rozkradania mienia pań-
stwowego i. społecznego będą
skazani na karę śmierci. ц

będącej jednym z najstarszych
pomników Budapesztu. Po kilku
dniach trumny, ozdobione symbo-
lami królewskiemi, pobłogosławi
prymas Węgier w asyście ducho- —
wieństwa. Podczas ceremonii bę-
dą śpiewały najlepsze chóry kra-
ju, poczem mistrz ceremonii trzy-
krotnie wygłosi „pożegnanie kró-
lewskie“, a oficerowie gwardji u-
stawią trumny na karawanie, któ-
rego zaprzęg będzie się składał z.
6-ciu białych koni. Dwaj heroldo-
wie poniosą djademy księżniczek
oraz herb królewski,

leziono niedawno podczas prac
wykopaliskowych). eż

Za heroldami będzie postępo--
wał rycerz w zbroi na koniu, о-
krytym czarnym aksamitem.
Wreszcie za trumną podążą arcy-
książęta w  kostjumach narodo-
wych i strojach galowych, człon-
kowie rządu i duchowieństwo z
regentem Węgier, admirałem
Horthy'm, na czele.

Prochy księżniczek spoczną na
wyspie św. Małgorzaty na Dunaju.

Cała ta pogrzebowa ceremonja |
jest oczywiście tylko pretekstem
dla zademonstrowania uczuć mo--
narchistycznych. $3
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Z KRAJU.
Napad na plebanję w Butrymancach.

W wigilję Bożego Narodzenia
o godz. 9-ej wiecz. napadli bandyci
na plebanię w Butrymańcach w
czasie nieobecności proboszcza ks.
N. Aborowicza.
,Do sypialnego pokoju przez wy-

bite uprzednio okno wszedł jeden
z bandytów inni stali na czatach.
Służba poslyszawszy szmery w
mieszkaniu proboszcza, wiedząc,

"Zjazd akademików

NOWOGRÓDEK, (Pat). W. dn.
28 b. m. odbyi się w Nowogródku
zjazd akademików województwa
nowogródzkiego i b. Ziemi Miń-
skiej pod przewodnictwem p.
Wiktora Petrosolina. W zjeździe
wzięło udział 23 delegatów środo-
wisk warszawskiego, wileńskiego
oraz kół powiatowych wojewódz-
twa nowogródzkiego. Przemówie-
nie powitalne w imieniu p. woje-
wody nowogródzkiego wygłosił p.
naczelnik Galasiewicz, następnie
w imieniu władz b. starosta powia-
towy Wilczewski oraz burmistrz
m. Nowogródka inż. Ludwik Wol-
nik. Sprawozdanie zarządu głów-
nego odczytał p. Anatol Mikułko,
poczem po przeprowadzonej dysku
sji udzielono zarządowi absolu-
torjum. Po przyjęciu do wiadomo-

że jest nieobecny, wszczęła alarm.
Jeden z bandytów skierował re-
wolwer na służące lecz nie strzelił.
Po powrocie do plebanji ks, pro-
boszcz Aborowicz zauważył brak
rewolweru, portfelu z dowodem
osobistym i portmonetki z 35 gro-
szami. Włamywacze  wylamali
zamki przy biurku.

ziemi Nowogródzkiej.

ści sprawozdania środowisk war-
szawskiego i wileńskiego oraz kół
powiatowych postanowiono zmie-
nić częściowo statut Związku oraz
uchwalono szereg dezyderatów w
sprawie akcji oświatowej, tak za-
rządu główneśo jak i kół powiato-
wych. Tegoż dnia Wojewódzki Ko
mitet Pomocy Młodzieży Akade-
mickiej podejmował gości obiadem
w sali miejskiej. Wieczorem odby-
ła się czarna kawa w prywatnych
apartamentach u p. wojewody Świ-
derskiego, przewodniczącego Ko-
mitetu Pomocy Młodzieży Akade-
mickiej, przy udziale przewodni-
czącego Komitetu Tygodnia Aka-
demickiego p. wicewojewody Fran
ciszka Godlewskiego, poczem od-
była się wspólna fotografja.

Nieszczęśliwy wypadek w elektrowni w Domaniewiczach.

W miasteczku Domaniewicze
w elektrowni Jankiela Gryngiera
mechanik Witold Lisiewicz został

śmiertelnie porażony prądem i
przed przybyciem lekarza zmarł.

Trojaczki.

W. m. 'Duksztach Władysława dwóch synów i córeczkę. Nie-

Pietkiewiczowa powiła w wilję mowlęta cieszą się dobrem zdro-
Bożego Narodzenia trojaczki — wiem

ae S

z pogranicza.
Joszewet włamywacz i złodziej wydany Litwinom.

Międzynarodowego złodzieja i
włamywacza Joszeweta, którego
zatrzymano w rejonie Druskienik,
w dniu wczorajszym wydano w rę-
ce władz litewskich.

==
 

CASINO |
47. tal. 15-41.
 

ukca Wileńska 38, tel. 926,

 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

„H ELIOS*
ńska 38, tel. 926.

    

Ek GPAN»
ul. WIELKA 42. Tel. 5-28.

DZIŚ Pierwszy pelski film
esnuty na tle życia cyrkowego

Joszewet w czasie wydawania
go komendantowi litewskiemu
oświadczył, iż postara się zbiec,
lecz tym razem już nie do Polski.

Wilnie! Dawneoczekiwanyfmp. 1: ZWYCIĘZCA
pregram: firozmalcene dodatki

POZDR SOTASTATTOO SEA STEP TK |

DZIŚ Program Świąteczny| Precz z tęsknotą i smutkiem! Król śmiechu I radošc!! 2 gedziny humeru Išmiechu
HAROLD LLOYD wzkpikantnej,

erotyczne] koemedji
ed wybachów śmiechu podczas słuchania i eglądania tego
kewe. Ceny Kryzysewe: Na | seans balken 46 gr. parter

źwiękowe. — Początek o godz. 4, 6, 8 ! 10,15, w dnie

DALEBNLE MIĘBNSRI >

Listy z KOWNA.
Nasze Kowno jest jakby ja-

kiemś małem miasteczkiem tak się
lubuje w plotkach, do tego sto-
pnia, że pod tym względem wcale
stolicy nawet „tymczasowej nie
przypomina. Mówią sobie ludzie,
że temu rozwojowi płotki w mie-
ście naszem sprzyja głównie cenzu
ra wojenna.

Tyle się u nas dzieje rzeczy nad
zwyczajnych, _pierwszorzędnych
sensacyj, wszyscy się tem intere-
sują, a pisać o tem nie wolno.
Więc wieść taka wędruje sobie od
ucha do ucha, czasem po drodze
przyozdabia się trochę, zawsze je-*
dnak ukrywa w sobie odrobinę
prawdy. Teraz naprzykład kursu-
ją po mieście rozmaite wieści w
związku z otwarciem linji kole-
jowej Telsze — Kretynga. Przy bu
dowie tej drogi wszyscy chcieli do-
brze „zarobić'. Podobno główny
przedsiębiorca, firma duńska Hoj-
gaart i Schulze byli tylko płaszczy
kiem dla „wodzów narodu'. W ka
żdym razie wyglądało to nieco dzi
wnie: z otwarciem linji kolejowej
jednocześnie wypadło otwarcie
„drapacza chmur” (w pojęciu ko-
wieńskiem) przy ul. Kiejstuta, wy-
budowanego przez p. Lapienasa,
znanego tautininka i głównego do-
stawcę materjałów przy budowie
kolei Telsze — Kretynga.

Że tam z tą koleją rzeczywiście
było coś nie w porządku można
wnosić z tego, że nawet w litew-
skich warunkach cenzury wojen-
nej, niektóre pisma próbowały coś
o tem pisać. Rozumieją wszyscy,
że to coś podobnego do sprawy mo
nopolu zapałczanego, duńczycy po
dobnie jak Kreuger niezgorzej za-
silili kieszenie „wodzów narodu”.

Kowno po ustąpieniu p. Wiłej-
szysa stanowczo nie nia szczęścia
do burmistrzów. Jeden zaraz po
wyborze umarł, drugi chociaż tauti
ninkas i szaulis, zupełnie do ni-
czego. Obywatele miasta pokła-
dali tyle nadziei w p. Szaurogka-
sie i spotkał ich taki zawód.

Aleja Wjolności wciąż jeszcze
nieuporządkowana. Park miejski
dotąd jeszcze nigdy nie był tak
brudnym. Pan burmistrz urzędowa
nie zaczął od wyjazdu zagranicę

(HOTEL "27
kochanków Kate de

Początek seansów e godzinie 4, 6, 8 i 10,15.

Już jutre Premjera! Najnowszy fllm pred. So
kino w Moskwie, e którym mówi

 

„i BEZDOMNI
doby ebecnej. Film, który aezynił przewrót w kinematografiji światowej.

aały świ

«Pałac Na Kółkach»
weltyżerki. W rol. gł: urocza Karolina Lubleńska, śp'ewaczka Nina
ALEKSANDER ZELWEROWICZ, KAZIMIERZ KRUKO

 

Nagy I
Sion 1 sebsty e 2-ej. wygody,

«KINOMANJAK» Nikt

 

gdzie się okazało, że wcałe nie zna
się na reprezentacji, Po powrocie
do Kowna też mu się nie wiedzie
pod żadnym względein.

Opowiadają równiez ale tylko
szeptem o skandalu który się wy-
darzył w policji politycznej „żwal-
gybie'. Jeden z naczelników p.
Statkus miał brata, któremu na
kursach maturalnych Tumenasa
nie udało się uzyskac świadectwa
dojrzałości. P, Statkus postanowił
dopomódz bratu i polecił paru a-
gentom sfabrykować świadectwo
w odpowiednich laboratorjach po-
licji politycznej. Agentćw przy „ro
bocie” złapał naczelnik „żwalgy-
by' p. Budrewicz. Ogromny skan-
dal, śledztwo i sprawa poszła do
prokuratury. P. Statkus okazał
się zamieszanym w brzydką aierę
jednak potrafił nacisnąć odpowie-
dnie „sprężyny”. W rezultacie Bu
drewicz wyleciał z posady, proku-
rator nie ośmielił się zabrać głosu,
a p. Statkus tryumfuje wraz z bra
tem ciesząc się z fabrykowanej ma
tury.

Kryzys coraz głębiej zapuszcza
swe szpony w życie gospodarcze
Litwy. W listopadzie rb. było licy
tacji za długi i nieopłacone podat-
ki o 72 proc. więcej niż w listopa-
dzie r. z. Suma weksli protesto-
wanych wciąż rośnie z 145.266 lit.
w październiku do 213.582 lit. w
listopadzie. W listopadzie w Lit-
wie zbankrutowało 11 przedsię-
biorstw, między innemi garbarnia
Nuroków w Szawlach. Produkty
wiejskie staniały w porównaniu z
1930 r. o 60 proc. a wytwory prze-
mysłu przeciętnie zaledwie o 25—
28 proc. Dzisiaj w Litwie chcąc
kupić parę butów trzeba sprzedać
dwie krowy. Anglis przyjmuje
tylko 8,500 szt. bekonów tygodnio
wo, podczas gdy podaż wykazuje
cyfrę 3 razy większą. Już i tauti-
nincy przyznają, że słynna „poli-
tyka premjowa”* bankrutuje. Dziś
premje eksportowe są nonsensem,
wypłaca się gospodarzom z pienię-
dzy wyciągniętych z tychże śospo
darzy za podatki, nieraz przy po-
mocy przymusowych egzekucyj.

M. Worański.
Kowno, grudzień 1932 r.

W rel. gł. najwspanialsza para Pokój lub 2 z pełnem
Jean Murat. — Mad utrzymaniem lub bez — [t W (Į į i l

telefen, wynaj-

aiWEOGMĘ solidnym od zaraz szprTĄLA SAWICZ
Orzeszkowej B Mż я CHOROBY SKORNE

mie jest w stanie,

gr. na pezestałe seanse: balken 49 gr. parter 85 gr. Pekój ciepły, ze wszel- 60-16
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krępującem wejściem. ;
Mickiewicza 22—22. 3 PRACA

973—20 |(Putiewka w żyźń — Droga do życia).
Najeryginalniejszy 1 najciekawszy film

sów zakGiwiZk vu | lub 2 pokoje umeblo- komendacje. W. Pohu-

«c Y RK FRANKASKA) owalki pe Salai,
mężczyzn © miłość, szczęście ljserce pięknej obiad żądanie.
Grudzińska 166 SYM, ZBYSZKO SAWAN, jazdowa 6, m. 7.

Udział bierze Chór Dana. Reżyser: OQrdyński, realizator 6.tej.
filmu „Dziesięciu z Pawiaka”. Mad program: Atrakcje dźwiękowe. Seanse: o g. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie św. e g. 2ej.
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Restauracja „EUROPA“
DOMINIKAŃSKA 1.

Zawiadamia Szanownych Gości że na spotkanie Nowego Roku
tradycyjnym zwyczajem urządza Kolacje z 4-ch dań za 3 zł. 50 gr.

Sia odświętnie udekorowana,
kszony oraz rozdawane będą upominki.

lwaga! prosimy pozostałe miejsca
Od 1:go stycznia 1933 r. występy słynnego Adr| EA

Duleciąlio Belieymskie
2 Wreszcie jeden z chłopaczków

nie mógł już dłużej opanować swej
ciekawości. Zbliżył się trwożli-
wie, gotów do szybkiej ucieczki,
ku jednemu z uzbrojonych, a że
żołnierz trwał nieruchomy, posu-
wał się coraz bliżej. Wreszcie zna-
lazł się tuż przy nim i dotknął
jego sandała i nagolenn'ków.

Nagle, jak gdyby to było prze-
stępstwo niestychane, zerwali się
wszyscy ci żelazni ludzie z miejsc.
Z nieopisaną wściekłością rzucili
się na dzieci, chwytając je. Nie-
którzy, podniósłszy je wysoko
w górę jak proce, rzucali je ponad
lampiony i wieńce z galerji na dół,
gdzie padały strzaskane na płyty
marmuru. Niektórzy dobywali
miecza i przebijali nim serca dzie-
ci, inni znowu roztrzaskiwali gło-
wy ich o ściany, zanim je rzucili
w nocą mroczny dziedziniec.
W pierwszej chwili po tym wy-

padku panowała śmiertelna cisza.
Drobne ciałka leciały jeszcze w
powietrze, kobiety były skamie-
miale z przerażenia. Ale nagle
ocknęły się nieszczęsne do zrozu-
mienia tego, co zaszło i z prze-
raźliwym krzykiem rozpaczy rzu-
ciły się na morderców.

Na galerji znajdowały się jesz-

 

"cze dzieci, nie pochwytane przy
pierwszym napadzie. Żołdacy u-
pędzali się za niemi, a matki rzu-
cając się przed zbirami na kolana,
chwytały rękami ostrza mieczów,

CENY NAJNIŻSZE w Wilnić
seanse @О 25 gr. Dziś.

przepięknych pól i lanów pełnej ureku ziemi rumuńskiej W rel
Wspaniała wystawa. Czarująca muzyka. Nad program: Atrakcje

  

pregram artystyczny powię-

zamawiać z góry.

aby śmiertelne cięcia odwrócić.
Kilka kobiet, których dzieci już
były zabite, czepiały się żołda-
ków, chwytały ich gardła i pra-
śnęły pomścić swoje maleństwa,
dławiąc ich morderców.
W dzikiem tem zamieszaniu,

podczas gdy straszne krzyki roz-
legały się po pałacu, gdzie naj-
okrutniejszych mordów dokony-
wano, żołdak, który zwykł był
pełnić straż przy bramie miejskiej,
stał nieruchomy na najwyższym
stopniu schodów wiodącychz ga-
lerji na dół. Nie brał on udziału
w walce i mordowaniu; podnosił
tylko miecz i zastępował drogę
kobietom, którym udało się do-
paść swych dzieci, usiłującym ujść
przez schody. Sam pozór jego,
gdy stał tam posępny i nieubła-
gany, był tak strasznym, że ucie-
kające kobiety raczej się rzucały
z balkonu w dół, albo wracały w
wir mordu, niżby się miały narazić
na umykanie mimo niego.

Istotnie, dobrze Woltigjusz u-
czynił, przeznaczając mi to stano-
wisko, myślał żołdak. Młody jaki,
nierozważny wojak byłby opuścił
to miejsce, aby się rzucić w tłum.
Gdyby się był ruszył stąd, byłoby
z tuzin dzieci uciekło.

Podczas gdy to myślał, padł
wzrok jego na młodziutką kobie-
tę. Porwawszy swe dziecko w ra-
miona, pędem leciała ku niemu.
Żaden z legjonistów, mimo któ-
rych pomykała, nie mógł jej drogi
zagrodzić, gdyż byli w zażartej
walce z innemi kobietami,

PARTER na wszystkie
az pierwszy w Wilnie

Г)р

tym

 

Z powodu krytycznego W czasie świąt przy: Do wynajęcia mieszka-
położenia oddam dziecko błąkał się pies bronzo- nie 2 pokojowe 2 К
na własność, dziewczyn- wy wyżeł tylna łapki i chnią
ka roczna zdrowa. Ad szyja w białe plamy. ©- Wolne od podatku ока
res Bazyljańska Nr. 4, debrać Mętna 46 po 3-ch lowego. Plac św. Plotra
m. 26. Dozeręa wskaże. dniach uważemy = 1 Ki Nr. 5—1. U wła

—1 ścici:la.—2 e sność.

sposobem dostała się aż na drugi
koniec galerji.
— Patrzcie-no, ta gotowa my-

śleć, że już umknie szczęśliwie! —
pomyślał żołdak. — Ani ona, ani
dziecko nie ranione. Gdyby mnie
tu nie było...

Kobieta pędziła tak szybko jak
w locie, czasu więc nie miał zo-
baczyć twarzy jej ani dziecka.
Wyciągnął miecz przeciw nim,
wraz z dzieckiem rzuciła się na
ostrze. Zdawało się, że padnie
wraz z dzieckiem przeszyta na
ziemię.

Tymczasem równocześnie usły-
szał żołnierz gniewne brzęczenie
nad głową i zaraz potem uczuł ból
szalony w oku. Ból był tak ostry
i udręczający, że go oszołomił
i ogłuszył, miecz wypadł mu z ręki.

Sięgnął ręką do oka, schwytał
pszczołę i pojął dopiero, że to, co

taki ból straszny spowodowało,
było tylko drobnem żądłem zwie-
rzątka. Z błyskawiczną szybko-
ścią schylił się po miecz, w na-
dziei, że nie będzie jeszcze za

późno zatrzymać uciekających.
Ale pszczółka bardzo dobrze

się znalazła. W chwili, w której
żołdaka oślepiła, udało się młodej

matce umknąć na schody, i po-
mimo, że pogonił za nią, nie mógł
jej już dopędzić. Znikła i w całym
wielkim pałacu nikt jej nie mógł
odszukać,

Następnego ranka stał żołdak
' z kilku towarzyszami przy bramie
miejskiej na straży. Było jeszcze
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wcześnie, właśnie tylko co bramę
otworzono. Ale zdawało się, że
nikt na to otwarcie nie czekał
tego ranka, nie szły jak zwykle
gromady robotników z miasta.
Wszyscy mieszkańcy Petleem tak
byli zdrętwiali przerażeniem, rze-
zią tej nocy, że nikt nie miał od-
wagi wychodzić z domu.
— Na miecz mój — rzekł żoł-

nierz, poglądając w dół w uliczkę
wiodącą ku bramie — zdaje mi
się, że Woltigjusz nierozsądne po-
wziął postanowienie. Lepiej by-
łoby bramy zostawić zamknięte
i przeszukać wszystkie domy, aż-
by się znalazło chłopca, który po-
trafił uciec z festynu; Woltigjusz
liczy na to, że rodzice będą się
starali uprowadzić go stąd, skoro
się dowiedzą, że bramy stoją
otworem. Ma on nadzieję, że ja
właśnie potrafię ich tu w bramie
przychwycić. Obawiam się jednak,
że to nierozsądne obliczenie. Jak-
że łatwo może im się udać ukryć
dziecko!

I rozważał czy będą próbowali
przewieźć je w koszu, w jakim na
osłach przewożą jarzyny, a może
w ogromnym dzbanie oliwy, albo
w worze zboża, karawaną.

Gdy tak stał, wyczekując, czy
nie będą usiłowali wywieść śo w
pole, ujrzał mężczyznę i kobietę,
którzy uliczką szybko zbliżali się
do bramy. Szli przyspieszonym
krokiem, rzucając trwożliwe spoj-
rzenia poza siebie, jakby uciekali
przed niebezpieczeństwem jakiem.
Mężczyzna trzymał w ręku topór

powstrzymać SIĘ ————
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24 miljony bezrobotnych.
Międzynarodowe Biuro Pracy

opublikowało znamience szczegó-
ły z obszernego sprawozdania o
bezrobociu świałowem, które to
sprawozdanie zostało przedłożo-
ne wszystkim rządom w związku
z rozpoczynającą się w dniu 10-go
stycznia przyszłego roku międzyna
rodową konferencję cia walki z
bezrobociem.

Okazuje się, więc że w ostat-
nich latach, bezrobocie wzrosło we
wszystkich krajach bez wyjątku,
przedewszystkiem jednak w pań-
stwach silnie uprzemysłowionych,
ogarniając czwartą, a niejednokro-
tnie trzecią część ogółu robotni-
ków. Nędza obecnej zimy przekro-
czy niewątpliwie wszystko to, cze-
go ludzkość w bieżącem stuleciu
już doświadczyła. Badania Biura
Pracy wykazały, że w wielu pań-
stwach w ciągu ostalnich 2 — 3
lat sumy wypłacane bezrobotnym
z tytułu zasiików, wzrosły 3, a na-
wet 4-ro krotnie.

Obciążenie budżetów państwo-
wych z tego tytułu przedstawia się
następująco:

W Belgji wzrosły wydatki na
bezrobocie z 32 mili. w 1930 r. na
356 milj. fr. w r. 1931.
W Niemczech wydano w r.

1928 — 1151 milj. marek, zaś w
1931 r. — 2973 milj. mk.

Anglja wypłacała na koszta bez
robocia w r. 1925 — 51 milj fun-
tów, a w r. 1930/31 — 101 milj.
funtów. Według obliczeń angiel-
skiego ministerstwa pracy, osiągną
one w r. 1932/33 sumę 120 milj.
funtów.
We Włoszech pozycje budżeto-

we na zasiłki dla bezrobotnych
wzrosły czterokrotnie, a mianowi-
cie z 33 milj. lirów w r. 1924 na
115 milj. lirów w r. 1930.

Wielokrotnie wzrosły też ko-
szta zasiłków dla bezrobotnych w
Polsce i Holandji. Szwajcarja wy-
płaciła w r. 1925 — 26 mili. fr., a
w r. 1931 — 37 milj, franków.

Sumy budżetowe, przeznaczane
na pomoc bezrobotnym nie dają
pełnego obrazu wzrostu tej klęski
społecznej, co zresztą przyznaje
także sprawozdanie Biura Pracy.
Poza bowiem oficjalną pomocą ist-

nieją liczne prywatne organizacje,
prowadzące działalność o charakte
rze charytatywnym. Wzrost pozy-
cyj budżetowych na zasiłki bezro-
botnym nie odźwierciadlają fakty
cznego wzrostu natężenia bezrobo
cia z tego także powodu, iż świad-
czenia dla poszczególnych jedno-
stek uległy znacznym redukcjom
tak co do wysokości, jak i czasu
trwania. Bezrobocie pociąga za
sobą — oprócz obciążenia budże-
tów państwowych i gminnych, sze
reg dalszych gospodarczych kon-
sekwencyj. Wielka część ludzi po
zbawionych pracy, ograniczyła z
konieczności swe potrzeby i wydat
ki, co z kolei działa hamująco na
zbyt artykułów przemysłowych i
rolniczych. Sytuacja jest szczegó-
Inie groźną dla krajów wielkich i
silnie zaludnionych.

Jak ogromne rozmiary przybra
ła ta klęska społeczna, świadczą
cyfry ustalone na podstawie spra-
wozdań z 24 krajów. Ogólna cyfra
pozbawionych pracy wynosi wed-
ług tych danych 24 miljony, a ich
utrzymanie kosztowało dotychczas
168,5 miljarda złotych.

Jako środek zaradczy do walki
z bezrobociem wysuwa Międzynar.
Biuro — dalsze skrócenie czasu
pracy i tej właśnie kwestji ma być
poświęcona styczniowa konferen-
cja. Powszechną jednak jest opinja
że zagadnienia tego nie da się roz
wiązać fraśmentarycznie, w oder-
waniu od całego kompieksu przy-
czyn składających się na groźne w
swych skutkach zjawisko kryzy-
SU.

GIEŁDA
WARSZAWĄ (Pat.) z9 XII 1932 r.

Belgja 123,85—123,16—123,54
Gdańsk 173,40—173,83—172.97.
Holandja 358,80—359,70—357,90.
Londyn29,68 —29,82—29,54.
Nowy York 8,925—8.945— 8.905.
Mowy York kabel 8,929—8,949 —8,909,
Paryż 34,85—34,94—34,76.
Szwajęarja 171,85—172,28—171,42.
Berlin w obr. prywatnych 212,65.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: r?
Požyczka budowlara 39,25,
Inwestycyjna 1C0.
Seryjna 106,50.
5% konwers. 40,45.
©, dolarowa 54—54,25,
4% dolarowa 53—53,25.

Bańk Polski 85'50—89. Starachowice 7,50
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silnie ujęty, jakby z postanowie-
niem utorowania sobie drogi, choć-
by przemocą, śdyby mu kto prze-
szkadzał.

Ale żołdak nie zważał tyle na
mężczyznę ile na kobietę. Zauwa-
żył, że była tego samego wzrostu
co młoda matka, która mu wczo-
raj umknęła, widział, że wierz-
chnią szatę miała zarzuconą na
głowę. Może ją tak wdziała, aby
pod nią ukryć dziecko na ra-
mieniu.

Im bardziej zbliżali się, tem
wyraźniej widział żołdak zarysy
dziecka pod szatą, które kobieta
niosła na ręku. Pewny jestem, że
to ona, co mi wczoraj uszła, my-
ślał. Wprawdzie nie mogłem zau-
ważyć jej twarzy, ale postać wyso-
ką poznaję. I teraz idzie sobie i na
wet nie stara się ukryć dziecięcia.
Istotnie nie mógłbym był liczyć na
tak szczęśliwy przypadek.

Mężczyzna z kobietą odbywali
dalej swą szybką wędrówkę ku
bramie. Nie spodziewali się wi-
docznie, aby ich tu kto zatrzymał,
wzdrygnęli się przestraszeni, gdy
żołdak pochylił swą włócznię i
drogę im zagrodził.
— Dlaczego bronisz nam wyj-

ścia na pole do roboty? — zapytał
mężczyzna.

— Możesz iść — rzekł żołnierz
— muszę tylko zobaczyć, co twoja
niewiasta chowa pod szatą?
— Со па tem jest do widze-

nia? — odparł mężczyzna. — To
chleb i wino, całodzienny nasz po-
siłek.

Aptekarz: Pan ma na
myśli elejek gorczyczny?

Chemja. Profesar: Wlaśnie, wła-

Prefesor: Proszę nich 57! Tylke nie moglem
mi pan da 100 centyme-
trów sześciennych Phe-

Tatar- nyl-lzo-Thio- Cyanatu.

sobie przypemnieć tej
przeklętej nazwy.

— Może i prawdę mówisz, —
rzekł żołnierz — ale jeżeli tak jest,
to czemuż mi dobrowolnie nie po-
każe tego, co niesie?
— Nie chcę, abyś to widział

rzekł mężczyzna — i radzę ci prze
puść nas.

Mówiąc to podniósł topór, ale
kobieta położyła mu rękę na ra-
mieniu. я

— Nie wdawaj się w spory! —
prosiła. — Spróbuję z nim inaczej.
Pokażę mu co niosę i jestem pew-
na, że żadnej krzywdy temu nie
uczyni.

Z uśmiechem pełnym godności
i zaufania zwróciła się do żołnie-
rza i uchyliła rąbek odzienia.

Wtej chwili rzucił się żołnierz
wstecz i przymknął oczy jak ośle-
piony blaskiem. To, co kobieta
kryła pod swą szatą, zajaśniało
mu w oczy tak oślepiającą bia-
łością, że wcale z początku nie
wiedział na co patrzy.

Zdawało mi się żeś miała dzie-
cko na ręku — rzekł żołnierz.
— Widzisz co niosę—odrzekła.
Wreszcie przypatrzyłsię żoł-

nierz, co tak błyszczało i jaśniało,
było snopkiem białych lilij, takich
jak tam opodal rosły na polu. Tyl--
ko blask ich był świetniejszy, ja-
skrawszy, zaledwie znieść mógł
ich widok.

Wetknął rąkę między kwiaty.
Nie mógł się zbyć podejrzenia, że
to było dziecko, które kobieta
niosła, ale dotykał tylko gładkich
płatków kwiecia.

(D. c. n.)
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