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REDAKCIJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11

19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

SR"
FRANCISZEK-KAROL SIEKIERŻYŃSKI

właścicie! apteki w Wilnie, pierwszy prezes oraz Człone« Honore-
wy Wileńskiego T-wa Farmaceutyc nego, W-teran 1863 r. Kawaler

Orderów „Krzyża Walecznych” | „Niepodiegłości”
zmarł w dniu 23 grudnia 931 r w wieku |-t 85 i został pochowany na
аоаа сп.:::пш В‘егп-п!умкпп.

s 'bne za duszę Ś. p. F. Siekierżyńskiego odbędzie si
w kościele Bernardyńskim w dolu 9-go stycznia gi o aska ©ró,

na które zaor=sza kolegów, przyj clół | znajomych
Wileńskie Towarzystwo Farmaceutyczne

 

 

Dnia 9 stycznia 1932 r. urzą-
T-wo Gimn. «SOKÓŁ» dza we własnej sali

«WIECZÓR MASKOWY»
Peczątek o godz. 9 wieczór. Wstęp tylke za zaproszeniami które można

otrzym*ć w Setretarjacie | u członków Z-r ądu

= RESTAURACJA „POLONJA” kuma S
=. Dziś o godz. 5.30 świąteczny popołudniowy

= „Dancing — Czarna Kawa' =
Występy artystyczne — Leteryjka dia Pań. ===

 

Prace Sejmu i Senatu.
(Telefonem ed własnege kerespendenta.)

So aaa W poniedziałek rozpoczyna pracę komisja bud-

Na porządku dziennym budżet Min. Spraw Zagranicznych.
a We wtorek obradować będzie senacka komisja spraw zagra-

ych na której odbędzie się dyskusja nad exposć min. Zale-
ego, który 22—23 b. m. wyjeżdża do Genewy.

Ustawy samorządowe.
(Telefonem od własnego korespondenta.) -

WARSZAWA. Ministerstwo Spraw Wewnętrzn i{ ych zabiega o jak-
pozy bsie załatwienie ustaw samorządowych, ażeby te sia: Hast
ze przed innemi ustawami, dotyczącemi samorządu, w szcze-
ności przed ustawami e pragmatyce służbowej, emeryturach itd.

Wszystke podlega uregulowaniu.
ukaże się rezporządzeale, regulujące obrót miekiem.

(Telefonew od własnego korespondenta.)

s WARSZAWA. Już w najbliższym czasie ukaże się rozporządze-
: ]е.тіш:!ег:!\п spraw wewnętrznych regulujące ebrót mlekiem
SEpoweeeni. Rozporządzenie te obejmie całokształt obrotu

Szczegółowe przepisy do rozporządzenia regulu: ącego obrót
mlekiem, wydadzą lokalne władze bólioiocyia, s.

we: Sensacyjne samobójstwo.
hetelu sejmowym powiesił się poseł z BB, Waryński.

(Telefonem ed własnego korespondenta.)

k WARSZAWA. We wtorek po południu znalezione w swoim po-
oju w hotelu sejmowym powieszenego posła 4-га Tadeusza Wa-

ryńskiego. Waryński był synem š. p. Ludwika Waryńskiego, twórcy
socjalizmu polskiego i założyciela „Proletarjatu”'.

Początkowo Tadeusz Waryński był w organizacji komunizującej.
Polsce niepodległej był wyższym urzędnikiem Ministerstwa Oświa-

ty. Po maju zasłynął jake redaktor pisemka „Nowa Kadrowa”,w któ-
2 nawoływał do przeprowadzenia nowej konstytucji w drodze za-
z stanu. W roku 1930:ym wszedł de Sejmu z listy państwowej

, lecz większej roli w życiu politycznem nie odgrywał. Był sekre-
tarzem komitetu organizacyjnego wysyłania sł
imieninowych na Maderę. | LRS IS Lie

Przyczyna samobėjstwa nie zostala ustalona.

ERPKAINIETSTA TE ZOEDEOBCYAOCDOORKI ORA RETE BK

Angielski program na konferencję
rozbrojeniową.

"LONDYN (Pat). „Daily Tele- ników z 16 na 12 cali, 3) ustale-

Telefon Redakcji.

h generał Živkovic. 

graph“ oglasza, że program bry-
tyjski na konferencję rozbrojenio-
wą zawierać będzie następujące

' propozycje w zakresie redukcji
zbrojeń morskich:

1) zmniejszenie tonażu wiel-
kich pancerników z 35 tys. tonn do
25 tys. jako maksymum, 2) zmniej-
szenie kalibru armat tych pancer-

 

nie maksymum 8 tys. tonn dla krą-
żowników, 4) ustalenie maksymum
6-cal. armat dla krążowników,
5) całkowite zniesienie łodzi pod-
wodnych.

„Daily Telegraph" dodaje, że
W. Brytanja użyje tym razem całej
swej siły w obronie powyższego
programu.

Konferencja państw skandynawskich.
LONDYN (Pat). „Financial Ti-

mes“ podaje, że w środę i czwar-
tek obradować będą w Kopen-
hadze ministrowie spraw zagra-
nicznych wszystkich 3-ch państw
skandynawskich. Posiedzenie
poświęcone będzie zagadnieniu
waluty skandynawskiej. Jako re-
zultat tej konferencji oczekiwane
jest przygotowanie do wymiany

zdań z rządem brytyjskim. Wobec
tego, że rząd brytyjski wycofał
się ze złotego sztandaru, podobnie
jak państwa skandynawskie, na-
leży się spodziewać, że nastąpi re-
wizja wszystkich traktatów han-
dlowych, zawartych między pań-
stwami skandynawskiemi a Wiel-
ką Brytanią. Е

 

Przesilenie rządowe w Jugosławii.
BIAŁOGRÓD (Pat). Król pod-

_ pisał dekret mianujący nowy rząd,
na którego czele stanął ponownie

ł Tekę spraw
8 zagranicznych objął Marinkovic.
%  

Sprawy wewnętrzne objął Srskić,
Ministerstwo Wojny i Marynarki
generał Marinowic, Ministerstwo
Finansów doktór Dżordżevic.
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'PAKTY Z SOWIETAMI.
Francja—Rosja.

PARYŻ. Pertinax ogłasza w
„Echo de Paris'* wiadomość, że ro-
kowania sekretarza generalnego
ministerstwa spraw zagranicznych
Berthelot z ambasadorem sowiec-
kim Dowgalewskim w sprawie 7a-

„ warcia paktu o nieagresji dopro-

Rekewania
HELSINGFORS (Pat). Rozpo-

częły się tu dziś zaproponowane
przez Finlandję rokowania w spra-

wadziły do porozumienia, na mocy
którego ma być utworzony kon-
cyljacyjno + arbitrażowy komitet,
którego zadaniem ma być rozwią-
zywanie wszelkich kwestyj spor-
nych pomiędzy Francją i Sowie-
tami.

z Finiandją.
wie zawarcia  fińsko-rosyjskiego
paktu o nieagresji.

 

Konflikt amerykańsko -japoński.
Protest rządu Stanów Zjednoczonych.
WASZYNGTON (Pat). Stimson

wystosował na ręce ambasadora
japońskiego energiczny protest w
związku z zaatakowaniem w Mu-

kdenie konsula Stanów Zjedno-
czonych z Charbinu. Zdaje się, iż
wyjaśnienia władz mukdeńskich
nie zadowoliły Stimsona.

Japonia wyraża ubolewanie.
TOKIO (Pat). , Ministerstwo

Spraw Zagranicznych poleciło am-
basadorowi japońskiemu w Wa-
szyngtonie wyrazić rządowi Sta-
nów Zjednoczonych w Waszynśto-
nie ubolewanie z powodu zaatako-
wania konsula Stanów Zjednoczo-
nych w Charbinie. Śledztwo wy-
kazało, iż przyczyną” zajścia był
tłumacz japoński, który też został

zwolniony. Rozważana też jest
sprawa ukarania 2-ch żołnierzy
japońskich wmieszanych w zajście.

WASZYNGTON (Pat), Rząd
japoński wyraził ubolewanie rzą-
dowi Stanów Zjednoczonych w
związku 'z incydentem, którego
ofiarą padł konsul amerykański
w Charbinie.

 

Stany Zjednoczone budują 120 nowych
statków wojennych.

WASZYNGTON (Pat.) W  Iz-
bie Reprezentantów złożono pro-
jekt ustawy, przewidujący budowę
120 nowych stntków wojennych,
których keszta wyniosą 616250

tysięcy dolarów. Wszystkie nowe
statki mają na celu zastąpienie
starych, które przekroczyły już
swój wiek.

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zi. 4 gr. 58,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 28 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. О.

Ogłoszenia
Terminy

Nr. 80187.
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= FRANCISZKA FRLICZKI =
= Zamkowa 8, tel. 6-46. 607-x Z
 

Samokrytyka.
Po grzmiących fanfarach, po

bezwstydnem, bezmiernem samo-
chwalstwie, jakiem w ciągu pięciu
lat rozbrzmiewały wszystkie cym-
bały prasy sanacyjnej, ostatnio,
pod wpływem smutnej rzeczy-
wistości,* począł się zmieniać jej
ton... z poza szumnych frazesów,
grających echem lat ubiegłych,
bezpowrotnie zmarnowanych, co-
raz to częściej odzywa się surowy

ton samokrytyki, narazie jeszcze

przytłumiony, nieśmiały, niemniej
jednak znamienny. я

Niedawno streściliśmy. artykał

wstępny świątecznego numeru

„Gazety Polskiej”, którego autor,

głośny działacz sanacyjny, p.

Anusz, zarzuca obozowi rządzące-

mu „nieporadność', „moralną nie-

dojrzałość” i wkońcu nawołuje do

„mobilizacji uczciwości”, co mniej-

więcej równałoby się... moralnemu

sanowaniu — moralnej sanacji.

Obecnie mamy do zanotowania

inny artykuł z tejże „Gazety Pol-

skiej” (nr. wtorkowy z dn, 5 bm.)

pióra Adama Rose, zawierający

bardzo trafne uwagi, niestety skie-

rowane pod fałszywym adresem.
„Zwłaszcza, gdy idzie o kraje Euro-

py, to zbyt powszechnie uważano przej-

ściową, doskonałą konjunkturę dwóch lat

jako właściwą i trwałą cechę fospodarki
XX wieku. i nie uczyniono mic, aby

zdobyć i zachować w stanie płynnym

kapitały obrotowe i rezerwowe, bez

któcych żyć nie może żaden organizm

gospodarczy. Stąd zbyt powszechnie za-
inwestowano i unieruchomiono. w sposób

niezawsze racjonalny znaczne dochody,

uzyskane w r: 1927 i 1928, licząc na to,

pe aresztowaniu Gandhiego.
Wznowienie biernego oporu. Reprasje wladz angielskich.

ORĘDZIE GANDHIEGO

DO NARODU HINDUSKIEGO,

LONDYN, 4. I. Gandhi pozo-
stawił instrukcję, określającą spo-

sób walki politycznej na wypadek
jego aresztowania. Hasłem tej

walki jest „Indje zbudźcie się“.

Instrukcja Gandhiego nakazuje

bojkot towarów zagranicznych,

powrót do towarów włókienni-

czych własnego wyrobu, unikanie

współpracy z władzami angielskie-

mi, bojkot monopolu solnego i roz-

poczęcie wydobywania soli z mo-

rza, wystawienie posterunków

przed sklepami z napojami alko-
holowemi i towarami zagranicz-

nemi. Instrukcja Gandhiego za-
leca również powstrzymanie się

od śwałtów, oszczędzanie męż-

czyzn, kobiet i dzieci angielskich,

nawet gdyby Anglicy prowoko-
wali ludność, oraz zaprzestanie

wszelkiej pracy na korzyść insty-
tucyj angielskich z uwzględnie-

niem szczególnych _warunków

MOBILIZACJA ZWOLENNIKÓW
GANDHIEGO,

BOMBAY (Pat). Komitet kon-
gresu lokalnego rozwija możliwie
energiczną akcję przygotowawczą

do kampanji, skierowanej prze-

ciwko rządowi. Utworzono'60 rad

wojennych, których zadaniem bę-
dzie kolejne zastępowanie się w

działalności na wypadek areszto-
wania. Szereg wolentarjuszy znaj-

duje się na liście osób dzialają-

cych z ramienia kongresu. 10.000

innych miało być zwerbowanych
w okresie 5 ostatnich dni. Przewi-

dywane jest prowadzenie propa-

gandy na rzecz bojkotu transpor-

tów morskich i ubezpieczeń” an-

gielskich, jak również zahamowa-

nie eksportu złota, oraz nielegalny

wyrób soli. Kongres zorganizował

2 szpitale na 450 łóżek dla ewen-

tualnych oliar kampanii nie chcąc,

ażeby jego zwolennicy musieli

korzystać z opieki szpitali popie-

ranych przez rząd. W między-

czasie prowadzona jest w dalszym

ciągu walka rządu przeciwko nie-

L]

Sprawa Wiežniow Brzeskich
(Telefonem od wlasn. kerespondenta.)

WARSZAWA. Ma początku rozprawy wczorajszej zabrał głes
pos. Kiernik, który składa oświadczenie, że to nie en kontii-
skował wywiad Józefa Piłsudskiego w dn, 12 maja 1926 r., be
tege dnia ministrem spraw wewnętrznych był p. Władysław
Raczkiewicz, od tego zaś dnia p. Stefan Smólski.

Następnie zabiera głos adwokat Szurlej, któy z powodu listu
Moraczewskiego oświadcza, że Meraczewski odzywał się w sposób

szyderczy o Brześciu.
Adw. Szterling polemizuje z prokuratorem Grabowskim wyka-

zując jego słabostki i stwierdza, że prokurator emija nieustannie
najistotniejsze zarzuty obrony I konkretnie nie sprecyzował
przeciwko żadnemu z oskarżonych istotnego zarzutu.

Następńie krótko przemówił adw. Szurlej, który wyraził zdzi-
wienie, dlaczego prokur. Grabowski czuł się urażonym
nieuczciwości, skoro nikt takiego zarzutu mu nie stawiał.

Adw. Szumański powrócił do spraw fałszowania cytat przez
prokuratorów i akt oskarżenia i analizując cytaty z repliki prek. Gra-
bowskiego stwierdza, ża cytata ustępu dotyczącego „Wyzwole-
nia", a poruszająca sprawę buntu prreciw prezydentowi, który
łamie prawo, odnosi się do Boliwii. !

W cytacie artykułu „Wyzwolenia*, w której mowa o nawoły-
pa chłopów do walki, opuszczone są dalsze słowa o prawach
udu.

Nawet Fagueta p. prokurator nie oszczędził i w swej cy-
rzekręcił jego słowa. .
astępnie replikowali adwokaci Landau I Dąbrowski.

We czwartek—ostatnie słowo oskarżonych.

pracy.

 

tacie

zerzutem

legalnemu ruchowi Z wielu

ośrodków nadchodzą doniesienia

o aresztowaniach.

ANSARI PRZEWODNICZĄCYM
KONGRESU PANINDYJSKIEGO.

BOMBAY (Pat). Ansari został

mianowany przewodniczącym kon-

gresu panindyjskiego, jako na-

stępca Prasada, którego areszto-"

wano wczoraj w Patnie.

REPRESJE WŁADZ ANGIEL-
SKICH.

KALKUTA (Pat). Podjętośrod-

ki zapobiegawcze, mające na celu

roztoczenie opieki nad wybitniej-

szemi osobistościami, które mo-

głyby paść ofiarą zamachów tero-

rystycznych.

LONDYN. Z Bombayu donoszą,

że komitet wykonawczy kongresu

wszechhinduskiego ogłosił aresz-

towanie Gandhiego za nielegalne.

Oczekiwane są dalsze aresztowa-

nia innych przywódców kong!tesu,

oraz konfiskaty majątków kongre-

su, nie wyłączając budynków.

Członkowie kongresu zostali po-

zbawieni przywilejów kolejowych

i pocztowych. Policjanci nagielscy

we wszystkich miastach hiduskich

otrzymali nakazy upoważniające

do ewentualnego aresztowania

członków kongresu. Rząd indyjski

ogłosił oświadczenie, w którem

podkreślił destrukcyjną działal-

ność Gandhiego. Szerokie masy

ludności, zaznacza odezwa, nie so-

lidaryzują się z polityką Gandhie-

go. Władze w Bihar rozwiązały

miejscowy kongres i zaareszto-

wały 16 przywódców. Jawarhall
Nehru, b. przewodniczący kongre-

su wszechhinduskiego, a obecny
przywódca skrajnego skrzydła, zo-

stał skazany na 2 lata więzienia

i 500 rupij grzywny.

 

W SALI Gl. IM. J. LELEWELA
ul. MICKIEWICZA 38

JASEŁKA
dn. 9, 10, 16 1 17 stycznia r. bież.   początek o godz. 17.
 

że wzrastający dobrobyt społeczeństw
uczyni każdą nową inwestycję rentowną.

Najwięcej nagrzeszyły pod tym względem

Niemcy, najmniej może Francja, ale żadne
europejskie państwo ani społeczeństwo
nie jest pod tym względem zupełnie
bez winy.'*

Święte słowa p. Rosego, tyl-
ko — jak wyżej zaznaczyliśmy —
niepotrzebne skierowane pod
adresem „krajów Europy”, które

mądrości swej nie potrzebują czer-

pać z łamów pulkownikowskiej

„Gazety Polskiej”.  Pozostawmy

Europę — Europie, mniej troszcz-
my.się o losy Niemiec i o ich
„śrzechy”, za które, jako żywo,
nie będziemy pokutować. Raczej
uczciwie przyznajmy: kto zmarno-

wał świetną  konjunkturę lai

1926—27—28 (angielski strajk wę-

glowyl), kto mimo tylokrotnych

przestróg, uważając ją „za trwałą

cechę” nie uczynił nic „aby za-

chować w stanie płynnym kapi-
tały obrotowe i rezerwowe”, „bez

których żyć nie może żaden orga-
nizm gospodarczy”? Kto w „ra-

dosnej twórczości rozdmuchał

budżet do  horendalnej sumy

3 miljardów? Kto wydał ponad
sumy preliminowane przeszło pół

miljarda? Który to wysoki dygni-

tarz w ferworze krasomówczym

oświadczył, iż ministra, któryby

ośmielił się „zachować w stanie

"płynnym kapitały obrotowe i re-

zerwowe, bez których żyć nie

może żaden organizm'* — należa-

łoby postawić pod ścianą i roz-

strzelać? Gdzie. „zainwestowano

i unieruchomiono w sposób

nie zawsze racjonałny

(sic!) znaczne dochody, uzyskane

w r. 1927 i 28', że wspomnimy

budowy różnych  nierentujących

się gmachów feprezentacyjnych,
koszar, które się rozpadały, po-

ciągów i jachtów luksusowych?

Odpowiedź na powyższe pyta-

nia pozostawiamy domyślności

naszych czytelników, natomiast

przytaczamy następujący ustęp

z artykułu p. Rose'go, brzmiący

jakgdyby echem dawnej „radosnej

twórczości':

„l dlatego powiedzieć sobie trzeba

jasno i wyraźnie: poiltyka kurczenia kon-

sumpcji, którą prowadzi świat z od

kilkunastu miesięcy... jest to polityka

zła, w założeniu swem fałszywa, w prze-

prowadzeniu zawsze zawodna.”

Il w tym wypadku pozwólmy

„całemu światu” prowadzić poli- |

tykę, jaką uwaža za słuszną,nato-

miast przypatrzmy się bliżej, jaką

jest pod tym względem naszapoli-

tyka? Który to z ministrów,

obstając zresztą przy nierealnym

budżecie 3 miljardowym, jedno-

cześnie doradzał usilnie obywate-

lom „zaciągać pasa”, co równa się

właśnie owemu „kurczeniu kon-

sumpcji', tak ostro zowie

przez publicystę „Gazety Pol-
skiej”?

Kto, obcinając wielotysięcznej

rzeszy urzędników glodowe pen-

sje, zmusza ją do największej

oszczędności, a co za tem "idzie

przyczynia się do „kurczenia pro-

dukcji”?

Albo też etatyzacja co raz to
nowych gałęzi przemysłu i nie« *

pomierne podnoszenie cen na wy*

roby monopolowe czyż w kon-*
sekwencji również nie przynosi

„kurczenie się kosumpcji”'?- *
Czy podwyższone taryty kole-

jowe i pocztowe z konieczności
nie spowodują zmniejszenia się

ruchu i korespondencji? Albo na-

stępujący przykład z gospodarki
monopolowej: monopol spirytuso-
wy płaci bankrutującym rolnikom
po 70 groszy (przeciętnie) za litr
spirytusu, za który sam pobiera
14 zł. 50 gr., czyli dwa ty-

siace procentów. Czy przy ta-

kiej rozpiętości cen może być
mowa o prawidłowej konsumpcji?
To samo dotyczy zapałek, których
konsumpcja spadła ostatnio o 50
proc., to samo dotyczy cukru,
nafty, soli, tytoniu.

Pozwolimy sobie zakończyć ni-
niejszy artykuł słowami p. Ro-
se'go z „Gazety Polskiej”:

„Jest to polityka zła, w zało-
żeniu swem fałszywa, w przepro-
wadzeniu zawodna”.

Czy mamy jeszcze coś dodać
pod adresem tych, którzy upra-
wiają podobną politykę?

Jest to chyba zbyteczne.
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ZA BETLEJEMSKĄ
GWIAZDĄ.

Opowieść  ewangieliczna o

trzech królach, także mędrcami

lub magam: zwanych, posiada —

jak wszystko zresztą, co nam głosi

Pismo św. — nieprzemijającą war-

tość i urok symbolu: to pokłon,

złożony przez potęgę tego świata,

przez majestat doczesny, mądrość

ziemska i bogactwo — onej Praw-

dzie Przedwiecznej, która się na-

rodziła w ubożuchnej stajence

betlejemskiejj w cudowną noc

grudniową, kiedy niebiosa się

otworzyły, i Anioł pasterzom

zwiastował wielką nowinę: Chwa-
ła na wysokości Bogu i pokój lu-

dziom dobrej woli.

Nigdy może symbol pokłonu

trzech króli nie przemawiał do

serc naszych, rozumu i wyobraźni

tak wyraziście, tak przekonywu-

jąco, jak w nasze dni, iście hero-

dowe, w dobie niebywałego prze-

rostu władzy doczesnej, państwo-

wej, która uważa za swe prawo

nietylko regulować nasze potrze-

by materjalne, ale swój reżim po-

licyjny przemocą narzuca naszym

sumieniom, śwałcąc prawdy od-

wieczne, prawa przyrodzone
Nie tylko Rosja bolszewicka,

nie tylko daleki Meksyk są tego

przykładem — podobna tendencja,
choć w mniej może jaskrawei for-

mie, przenika niemal cały kultu-

ralny świat, ku zgubie i poniżeniu

naszej 2  tysiącletniej kultury

chrześcijańskiej.

Tu się odłącza Państwo od

Kościoła, czyniąc zeń instytucję
prywatną, pozbawioną najelemen-

tarniejszych praw, jakiemi się cie-

szy każda jednostka, każdy oby-
watel państwa — bez wpływu,

bez znaczenia, bez możności sa-
moobrony... Tam wyrzuca się
Krzyż, najwznioślejsze godło na-

sze, z sądów, ze szkoły, pozbawia-

jąc jedynej moralnej busoli duszę

dziecka, którą się paczy rozmyśl-

nie, złośliwie zapomocą brudnej

literatury, źle pojętej wiedzy —

wiedzy bez Boga — nareszcie na-

wet drogą nadmiernego rozwoju

fizycznego, przerastającego po-

wszechnie lepszą naszą cząstkę

duchową. j

Gdzie indziej prawo świeckie,

wdzierając się brutalnie w dziedzi-

ny sobie niepodległe, obala sakra-
menty, rozbija rodzinę. Nawet

tam, gdzie — jak we Włoszech —

Kościół cieszy się pozornie pełnią

praw, jest on w grunoie tylko tole-

rowany przez Państwo, które,

przy jego pomocy, pragnie pano-

wač nad sumieniami... Zwolennicy
nowoczesnego  cezaro - papizmu
zwykli powoływać się na słowa

Zbawiciela, nakazującego „oddać

cesarzowi co jest cesarskie", za-

pominają jednak o tem, iż pierw-

szym nakazem jest „oddać Bogu,

co boskie”, że od nakazu tego

nie są wolni ani królowie, ani po-

tentaci i mędrce tej ziemi, że ta

tylko władza „jest od Boge“, ktė-

ra Bogu służy i dobru ludzkości,

nie zaś własnej pysze. Ta mądrość

jest prawdziwa, która za przewo-

dem gwiazdy betlejemskiej pro-
wadzi do Boga, nie zaś do samo-

ubóstwiania człowieka.

Jeżeli w uroczystą noc Bożego

Narodzenia dusze nasze, dusze
nawet ludzi niewierzących, wyry-
wają się z kieratu ziemskich trosk,

zabiegów doczesnych, ku świetli-
stym wyżynom, kędy aniołowie

wieszczą chwałę Boską i pokój

ludziom dobrej woli — to dzień

Trzech króli poucza nas, iż droga

ku zbawieniu wiedzie nie przez

wspaniałe pałace Heroda, ale

przez przyziemistą stajenkę, przed

którą na klęczkach królowie i

mędrce tego świata hołdują Bos-
kiej Dziecinie, co tam spoczywa,

w żłobie na sianku.
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PRACOWNIA Towarzystwa Pań Miło-
sierdzńa św. Wincentege a Paulo pod
nazwą „ŹRÓDŁO PRACY", Trocka 19

podejmuje się wykonać prędke, do“

kładnie i po zniżenych cenach wszyst-
kie roboty wchodzące w zakres bie

liświarstwa, haftu, krawiecczyzny i tryko”

tarstwa. — Polecamy się przeto Szanow-

mej Publiczności, a zwłaszcza Insty-
tuejom Społecznym, Klasztorom i zakła-
dom prywataym, z któremi specjalną
umowę zawrzeć pragniemy, by rzetelnie

i tanie usłużyć. Zarząd.

DŻZREDNEK

2 prasy.
Lichwa.

Zadłużenie warsztatów  rol-
nych w Polsce wynosi około czte-
rech miljardów złotych. W znacz-
nej mierze są to długi lichwiarskie,
za które dłużnik płaci dwa, trzy,
cztery proc. miesięcznie. Podobno
„ministerstwa rolnictwa, skarbu i
sprawiedliwości mają uzgodnić
sposób organizacji prac zmierza-
jących do rozwiązania problemu
nadmiernego obciążenia rolnictwa

uciążliwemi zobowiązaniami. W
związku z tem pisze „ABC“:

.. wNależałoby przy tych pracach spe-
cjalną uwagę poświęcić zobowiązaniom
wyrosłym na lichwie. Zmiany w przepi-
sach egzekucyjnych powinny dla długów
tej kategorji, i to tylko w stosunku do
długów rolniczych, pójść w kierunku ulg
dla dłużnika w postaci zawieszenia egze-
kucji na kilka lat, kary dla wierzyciela
w postaci zmniejszenia takich długów,
jako już w znacznym stopniu umorzo-
nych, przynajmniej o połowę”. -

Słusznie. Lepiej jednak byłoby,
gdyby rząd, rozpoczynając od sie-
bie, zniósł lichwiarskie kary za
śpóźnienie, oraz niepomierne kosz
ta egzekucyjne przy ściąganiu po-
datków.

„Silna władza”.

Modnemu obecnie dogmatowi
„silnej władzy” poświęca „Robot-
nik* obszerny artykuł, z którego
przytaczamy kilka trafnych ustę-
pów:

„Nie mamy bynajmniej zamiaru pro-
pagowania zasady słabej władzy Od-
różniamy tylko pojęcie silnej władzy od
pojęcia wszechwładzy, każda władza po-
winna być silna, ale w granicach swego
zakresu działania, w granicach prawem
jej zakreślonych. Nie należy mieszać po-
jęcia siły z pojęciem bezprawia. Nie na-
leży tylko padać plackiem przed siłą w
każdynr jej przejawie. Siła jest poży-
teczną, ale wtedy, gdy jest ona na swem
miejscu.

W zastosowaniu zaś do władzy pa-
miętać musimy, że nowoczesne społe-
czeństwo posiada kilka władz. Czyż tyl-
ko jedna z tych władz powinna być sil-
ną? Czy jest to tylko przywilejem wła-
dzy wykonawczej? Władza wykonawcza
ma dosyć sposobności do okazania swej
siły w obrębie swojej ZZ: Niech
z siłą, należytym pośpiechem i spręży-
stością wykonywa istniejące prawa,
niech dba o to, aby nie były łamane,
nich baczy na bezpieczeństwo zewnętrz-
ne i wewnętrzne, niech tępi zbrodnię i
bezprawie bez względu na to, kto ich do-
konywa, wtedy siła jej będzie na miejscu.

Ale tak samo, jak silną winna być
władza wykonawcza, tak samo silną po-

winna być i władza ustawodawcza,
Tak samo silną powinna być i wła*

dza sądowa. Dlaczegoż to chwalcy silnej
władzy doprowadzić chcą do nicości
władzę ustawodawczą i sądową? Nie są
oni bowiem zwolennikami silnej władzy,
ale jedynowładztwa, a to są rzeczy zu-
pełnie różne.

Silna władza nie może również po*
legać na braku kontroli. Kontrola bę
najmniej nie osłabia. rost przeciwnie,
zwiększa 'ona siłę władzy, bo potęguje
jej autorytet, bo stwarza potężny czyn-
nik wiary w jej uczciwość, w legalność
i celowość jej poczynań. л

(Wiara w zbawiennošė silnej wladzy
jest niesłychanie uproszczonem i naiw-
nem rozumowaniem. Rządów państwa
nie można sprowadzać do roli poskro-
miciela w menażerji, któremu wystarczą
dwa środki: bat i żarło”.

Młodzież.

W artykule „Gazety Polskiej”,
noszącym tytuł „Kiepska pocie-
cha”, a pełnym kiepskich dowci-
pów i fałszów, znajdujemy szersze
stwierdzenie jednej niewątpliwej
prawdy: „Młodzież nie jest w na-
szych rękach — niewątpliwie.

Stwierdziwszy ten fakt zapy-
tuje. autor artykułu: „Dla czego?
Na to odpowiada „Gazeta War-

szawska*.
Dlatetgo — że (obóz rządzący) nie

posiada ideologji, że wiąże go tylko w _.
jedną całość wiara w przywódcę.

Obóz narodowy natomiast, posiada
ideologję, jak się okazuje, odpowiadają-
cą warunkom współczesnym (dowodem
jej powszechność wśród narodów cywili-
zacji zachodnio-europejskiej), oraz prze-
mawiający do umysłów i serc młodego
pokolenia w Polsce.

Ideologja ta nie jest „wymyślona”
na użytek bieżący, nie jest „narzucona
młodzieży, lecz powstała w ciągu czter-
dziestu lat wytężonej pracy myśli, posia-
da wewnętrzną ciągłość i konsekwencję,
oraz to wewnętrzne ciepło uczuciowe i
umysłowe, które rozgrzewa serca i umy-
sły i wytwarza prądy społeczne, na któ-
rych podstawie powstają ugrupowania:
ideowe, stronnictwa i obozy zdolne do
odegrania roli dziejowej.

Takich prądów, jak dowodzą dzieje
ludzkości, nie można zniszczyć środkami
mechanicznemi.

Młodzież w Polsce nie idzie za obo-
zem dziś rządzącym, bo obóz ten nie po-
siada ideologji. Nie idzie za nim,
obóz ten, będąc pogrobowcem romantyz-
mu politycznego Polski w niewoli, nie
trafia w ton uczuciowy pokolenia współ-
czesnego.

= Pomijamy względy inne, tkwiące w
ńaturze i obyczajach obozu rządzącego,
oraz jego metody rządzenia, które nie-
jednego bardziej biją w oczy, niż te
wskazane powyżej czynniki głębsze.

 

walka z Bogiem
Paszperty bezwyznaniowe.

(Kap) Otrzymujemy wiele li-
stów z zapytaniem, dlaczego w
wydawanych obecnie przez urzę-
dy śminne i magistraty dowodach
osobistych pominięto rubrykę wy-
znaniową. Można jeszcze zrozu-
mieć przyczyny, dla których w
krajach, gdzie istnieje rozdział Ko-
ścioła od państwa, pomija się w
dokumentach osobistych wyzna-

nie. Ale u nas, w Polsce, takiego
rozdziału niema.

łowi katolickiemu zapewnia na-

Konstytucja .u- :
znaje wyznania religijne, a Kościo- *

WLLENSKI

Zima sroga na wsi. polskiej...
„Zima luta...

Bo i luty niedaleko.
Na niebie od czasu do czasu

zabłyśnie meteoryt — „gwiazda
spadająca”.

Jak ona przewodnia, tam na
skalistej wyżynie galiliejskiej.

Wielu zbijają się w gromady,
swe gody odprawując.

We dworach gody odsypiają i
wypoczywają po gości goszczeniu.
Choinka poszła pod piec, a garnki
powędrowały z pieca na półki. W
sądach drzemią ule, pokryte po-
duchami śniegu.
W brzozowych gajach zasiadły

przemarzłe cietrzewie, jak wrony.
Zając pod miedzą drzemie. A po-
nad miedzą huczy śnieg.

Dawna polska tradycja nie zna-
jąca „ustaw łowieckich” ni „urzę-.
dowego kalendarza łowieckiego",
uregulowała kwestję czasu polo-
wań, jak w nakazie przestrzega-
nym przysłowiu — dwuwierszu.

„Sieć ostatnią na dąbrowie
Rozwieszają Trzej Królowie".

Skończyły się polowania, a du-
beltówka spoczęła na kołku do
marca.

Do toków głuszcowych.
Był dawniej zwyczaj dziwny a

uroczy, o którym z dawna myśliwi
zapomnieli, a którego nie przeka-
zały nawet popularne dzieła o tra-
dycji łowieckiej traktujące.

Na Trzy Króle, po raz ostatni
długim szmerem sunęły sanie nio-
sąc myśliwych w czerniejące obfi-
cie podówczas bory.

Po raz ostani szło echo gonów
psich i po raz ostatni hukała w
kniei broń. е

Bože mėj! Co za rozklady po-
lowań były w one czasy...

Łosie, jelenie, sarny i wilki.
Zajęcy nie liczyło się, bo to był

„zwierz nikczemny”.
Na polanach leśnych bukieta-

mi układano stosy ptactwa.
A po tem — następował dzi-

wny obrządek, prastare czary
przypominający.

Na drzewinie zawieszano ja-
czelne stanowisko, jako religjis kieś ładne trofeum z specjalną
większości ludności Państwa pol-
AE:

czyim interesie pominięto
rubrykę wyznaniową w dowodach |
osobistych ?

Boże Narodzenie w Sowietach.

(Kap) Według wiadomości, na-
desłanych z Sowietów, w całej
Rosji w dni Świąt Bożego Naro-
dzenia kościoły były przepełnione,
pomimo intensywnej propagandy
bezbożniczej. Było to również wi-

docznem w Leningradzie i Mo-
skwie, gdzie tłumy ludności pra-
cującej i inteligencji gromadziły
się na nabożeństwach w kościo-
łach, mimo pogróżek represyj.

Dalsze zamykanie kościołów w Rosji Sowieckiej.

(Kap) Według wiadomości
otrzymanych z Mińszczyzny, w
ostatnich miesiącach zamknięto
tam dalsze 6 kościołów katolic-
kich, a mianowicie: w Pleszcze-
niewicach, Koziatyniach, Ziembi-
ni, Kreszczeńsku, Uszaczu i Or-
szy. Jednocześnie władze sowiec-
kie zesłały do Rosji centralnej i na
Syberję szereg duchownych kato-
lickich. Proboszcza z Ziembina w
Mińszczyźnie, ks. Krzywickiego;
zamknięto w więzieniu mińskiem,
ks. proboszcza z Uszacza zamknię-

to w szpitału dla umysłowo cho-
rych. Ludność katolicka  Miń-
szczyzny jest tak dalece pozba-
wiona kapłanów, że na przestrzeni
300 km. nie można znaleść księdza
katolickiego. Ludzie rodzą się i u-
mierają bez kapłana. Z cmentarza
katolickiego bezbożnicy  pousu-
wali krzyże. Ludność wiejska pod
groźbą kary musi -co tydzień u-
częszczać na przymusowe wykła-
dy antyreligijne, urządzone przez
lotne związki bezbożników.

Walka z kościołem w Meksyku.

(KAP). Parlament meksykań-
ski uchwalił ostatnio rządowy pro-
jekt ustawy, na zasadzie której
ma nastąpić znaczne zmniejszenie
liczby duchownych w okręgu
administracyjnym stolicy państwa.
Przyjąwszy zasadę, iż na 50.000
mieszkańców wypadać winien 1

duchowny, w stolicy państwa wol-
no będzie tylko 24 księżom wyko-
nywać swe obowiązki.

Wskutek tego większość para-

AJEPECZMIZENARWEDRSDAZOATRZĄKOUAJEIORIA
POLSKI SPÓŁDZIELCZY

BANK RZEMIEŚLNICZY w WILNIE
"(Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością)

przeprowadził się

na ul. Pertową Nr. 28, m. 1, I piętre tel. Nr. 822
Bank: udziela swym członkom pożyczek na weksie własne i klientewskie'
Przyjmuje do inkasa weksie I inne dokumenty za minimalną opłatą.
Przyjmuje drobne oszczędności poczynając о4 1 złotego i większe

wkłady na wysekie oprocentowanie
Wypożycza do domu skarbonki oszczędnościowe.

Czynny jest codzień od 9 — 11 rano I od 5 — 7 wieczór.

 

  

     

   

fij w tym obwodzie administracyj-
nym zostanie pozbawiona swych
duszpasterzy, których ogólna ilość
wynosi 432.
W związku z temi zarządzenia-

mi wielkie wzburzenie zapano-
wało wśród szerokich mas społe-
czeństwa tamtejszego. Za przy-
kład mogą tu posłużyć zajścia,
jakie miały miejsce ostatnio w
Veracruz.
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Dancing Towarzyski Młodzieży Wszechpolskiej
odbędzie się w nadchedzącą sobotę, dn. 9 b. m.

I w lekalu własnym, przy ul. Orzeszkowej 26 11.

Zi Poezątek o godz. 8 wiecz. Wstęp 2 zł., dla akademików 1 zł.

Doskonała orkiestra, obficie zaopatrzony bufet oraz miły nastrój
zapewniąpierwszorzędną zabawę. :

Karty wstępu wydaje sekretarjat Młodzieży Wszechpolskiej.

 

przemową:
„Ptactwa trochę i zwierzyny

Wieźcie Króle dla Dzieciny.“

Ba!
I na drugi dzień już zwierząt

nie znajdowano na miejscu heka-
tomby.

Wzięli ją Trzej Królowie, albo
wilcy, którzy stadami zbijać się za
czynają w tej właśnie porze.

Dziś, o dawnym zwyczaju za-
pomniano i nikt zwierząt ubitych
w lesie nie pozostawia bo niejedno
krotnie... niema i co.

Zubożeliśmy, zubożeliśmy na-
wet w darach Dzieciątku składa-
nym... Ustawodawstwo obecne ło-
wieckie, nie licząc się zupełnie z
tradycją, a ilcząc się jedynie my-
ślą zachowania i oszczędzania
zwierzostanu, rozsypało w szacho
wnicę zezwolenia i zabawy polo-
wań.

I słusznie — tak być musi. Nie
mniej jednak, rzecz dziwna i cie-
kawa — lud przechowawszy da-
wne „prawa dziwnie i surowo ich

 

й
TRZEJ KROLOWIE.

 

  
przestrzega.

Pojechałem raz na polowanie
na zające na Polesie, do wsi je-
dnej, przez lud mazurski zamie-
szkałej, było to w pierwszej poło-
wie lutego, po Trzech Królach.
— Nic pan nie zabije, -- mówi

mi lokalny myśliwy chłop.
— A to dlaczego?
— Już po „Królach* zając teraz

chytry i swój czas wie.
—Przecież i ty polujesz, wczo

raj zabiłeś dwa cietrzewie, choć
to już czas ochronny.
— Cietrzew to nic, bo to ptak

na niego do wiosny pora.
— | gadaj tu z takim.
Odstrzał zwierzyny reguluje

według imion świętych, czas liczy

 

na księżyce i według stanu słoń-
ca.

Ba! o Trzech Królach, baśń i
legenda dziwnie plecie. Widziano
raz „krėle“ saniami jadące, ze
zwierzyną... hen, w dal nieznaną
ku Jezuskowi. W mroźne noce
trzask pękających drzew, brany
jest za huk łowów królewskich,

Jaka ładna jest myśliwska
„Trzechkrėiewska“ legenda! Ja-
ko człowiek tradycję wielbiący lu
bię ją i pamiętam, jako zapalony
myśliwy i człowiek XX. wieku pod
porządkowuję się ustawie... i jadę.

Może mi się w tem bezkróle-
wiu jacy królowie w kniei ukażą?

Niewiadomo.
M. Junosza.

TTS DAIKTAIEN SESI

«KAMPANJA NIEMIECKA ZA REWIZJĄ».
Artykuł gen. Sikorskiego w „Rovue des deux mondes".
W] styczniowym numerze pa-

ryskiej „Revue des deux mondes“,
najpowažniejszego  miesięcznika
nie tylko Francji ale i Edropy, za-
mieścił gen. Władysław Sikorski
dłuższy artykuł pt. „Kampanuja nie-
miecka za rewizją“, w którym
spokojnie i rzeczowo załatwia się
z argumentami uzasadniającymi
tezę niemiecką w sprawie naszych
granic zachodnich. Artykuł ten,
ogłoszony przez tak wpływowy
miesięcznik (współpracuje w nim
przecież większość członków
Akademji Francuskiej i jego re-
daktorem naczelnym jest również
jeden z „nieśmiertelnych p. Rėnė
Doumic) wywrze niewątpliwie
wielki wpływ w kołach intelektu-
alnych państw neutralnych, do
których propaganda niemiecka
znajduje niestety zbyt łatwy przy-
stęp. Zwrócić trzeba nadto uwagę,
że jest to pierwszy w „Revue des

deux mondes'od wielu lat artykuł
Polaka (niegdyś pisał tam słynne
swe artykuły Juljan Klaczko) i
pierwsze zarazem odparcie rewi-
zjonistycznej kampanji niemiec-
kiej. Należy wyrazić wdzięczność
gen. Sikorskiemu, że zdobył tę
wpływową trybunę dla obrony
tezy polskiej.

„Uważne przestudjowanie wy-
padków, które się rozegrały od
1919 roku — pisze gen. Sikorski
— pozwala nam ustalić całkiem
ścisłe cele, do jakich dąży polityka
wschodnia Rzeszy: sprowadzić
najpierw Polskę do roli.państwa
podrzędnego przez pozbawienie
$o wszelkich materjalnych .środ-
ków obrony i usunięcia jej jako
państwa konkurencyjnego w Euro
pie Wschodniej, z „drugiej zaś
strony doprowadzić do wspólnej
granicy z Rosją. By cele te osiąg-
nąć, niezbędnem jest odciąć Pol-
skę od morza i zabrać jej zagłębie
górnicze, jakie posiada G. Śląsk”.
Autor przypomina, że koncepcję
tę postawił już w r. 1903 prof.
Friedrich Ratych w książce p. t.
„Politische Geographie', pisząc,
że Polska „odcięta od morza bę-
dzie niezdolna osiągnąć niepod-
ległość, odgrywać wybitniejszą ro-
lę polityczną w stosunku do swych
sąsiadów”.

smsem

ZNIESIENIE AUTONOMII
SZKÓŁ WYŻSZYCH.

W związku ze zjazdem rekto-
rów szkół wyższych, któ obra-
dował w tych dniach w Waróa.

iwie, donosi „Gazeta Warszaw-
"ska",

Koła uniwersyteckie zostały
żywo poruszone pogłoskami o za-
mierzonej nowelizacji ustawy o
szkołach akademickich. Według
tych pogłosek, projekt noweli jest
"właściwie zniesieniem autonomji
uniwersyteckiej. Szereg najistot-
niejszych _ uprawnień  senatów
akademickich, decydujących o
tem, że wyższe uczelnie mogły
'żyć własnem, niezależnem życiem,
zostanie ograniczony. Minister
wyznań religijnych i oświecenia
publicznego, będzie miał prawo:
1) przenoszenia profesorów, 2)
decydujący wpływ na ich nomi-
nację, przez wybór jednego z
trzech przedstawionych mu kan-
dydatów, 3) kierowania życiem
wewnętrznem uczelni.

Do szkół wyższych zostaną ja-
koby mianowani przez ministra
oświaty specjalni dyrektorzy ad-
ministracyjni, do których kompe-
tencji będzie należał zarząd go-
spodarczo-finansowy uczelni oraz
władza dyscyplinarna nad mło-
dzieżą. Dyrektor administracyjny
będzie sprawował nadzór nad ży-
ciem stowarzyszeń akademickich,
decydował o ich działalności i co
za tem idzie, oceniał ich „prawo-
myślność '.

O ileby projekt taki stał się
prawem, autonomja szkół  wyż-
szych w Polsce przestałaby istnieć
i rzeczpospolita akademicka prze-
szłaby do wspomnień. Nasze szkoły
wyższe zostałyby sprowadzone do
tej sytuacji, w jakiej znajdowały
się uczelnie akademickie za czasów
rosyjskich, kiedy otaczano je spe-
cjalnym policyjnym rygorem, wi-
dząc w nich rozsadnik rewolucyj-
nych i antypaństwowych działań,
Były to czasy, kiedy do rządu
„wrogów wewnętrznych”, podług
administracji państwowej, niemal
urzędowo zaliczono studentów,
widząc w nich niebezpieczeństwo
dla panującego ustroju.

Nic dziwnego, że świat uniwer-
sytecki (zarówno profesorowie,
jak i studenci), został w najwyż-

szym stopniu zaniepokojony temi
pogłoskami.

Przed paru dniami w Warsza-
wie obradował zjazd rektorów,
omawiając sprawę zamierzonej
nowelizacji. Delegacja rektorów
została przyjęta przez pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej i mi-
nistra Jędrzejewicza.

Wr GÓRALI FU;|
DRAW GAAS EBU

Za gotówką |_na raty.

 

  

Następnie przedstawia gen.
Sikorski cele militarne, jakie mia-
łoby dla Niemiec posiadanie Po-
morza, Pozwoliłoby im ono „przy-
wrócić ciągłość łańcucha  fortec
wschodnich (Kistrzyń, Grudziądz,
Toruń, Malborg, Loetzen, Krėle-
wiec) i swobodnie kontynuować
swą politykę „Drang nach Osten“.
Fortece te pokrywają bazy kon-
centracji niemieckiej na Poznan i
Warszawę, ale póki przedziela je
polski korytarz”, nie są zbyt
groźne. Stąd dążenie Niemiec do
usunięcia korytarza,

Podaje dalej autor argumenty
polskie za utrzymaniem stanu o-
becnego, porusza wichrzenia i in-
trygi antypolskie w Gdańsku (np.
sprawę zimowania polskich stat-
ków wojennych) i przedstawia
znaczenie Gdyni. Zwraca uwagę
na decyzję Rady Ligi Narodów z r.
1921 i 1925, w myśl których może
Wysoki Komisarz w Gdańsku
przedstawić Radzie propozycje w
sprawie powierzenia Polsce misji
utrzymania porządku. w Gdańsku,
śdyby siły miejscowej policji nie
wystarczały. Byłby to niewątpli-
wie środek skuteczny dla przy-
prowadzenia do porządku miesz-
kańców Gdańska, podburzanych
przez intrygi pruskie,

Nareszcie pisze generał o „ko-
rytarzu“, о jego polskości (w r.
1928 było tam 11.8 proc. Niem-
ców) i o rzekomej .izolacji Prus
Wschodnich. Upadek  gospodar-
czy Prus przypisuje utracie ryn-
ków rosyjskich. „Dla polepszenia
sytuacji gospodarczej Prus — pi-
sze wystarczołoby Niemcom
wejść z Polską w stosunki gospo-
darcze, które w rezultacie ożywi-
łyby port Królewca”.

Osobny rozdział poświęca
autor załatwieniom komunikacyj-
nym, jakich udzieliła Polska Niem
com w „korytarzńi”.
kolejowe podniosły się
czasu wojny. Dziesięć pociągów
dziennie przewozi Niemców przez
Pomorze bez żadnych formalności
celnych lub paszportowych. Jeden
pociąg w tygodniu przeznaczony
jest na transporty wojskowe, w
czasie manewrów jest ich więcej.
Od 10-ciu lat Niemcy nie wnosiły
ani jednej skargi na Polskę przed
Trybunał arbitrażowy z powodu
naruszenia konwencji transporto-
wej z 21 kwietnia 1921 r. Nie moż-
na więc twierdzić, że tranzyt
przez Pomorze napotyka ze strony
polskiej na jakieś przeszkody.

Zajmuje się w końcu gen Si-
korski „dziwaczną propozycją”,
wychodzącą od Niemców, w któ-
rej wysuwa się wyrmnianę Gdańska
i Pomroza na Kłajpedę i Litwę.
„Przyjęcie takiego rozwiązania —
pisze autor—oznaczałoby nikczem
ne wyrzeczenie się przez rząd pol-
ski ludności gorąco patrjotycznej i
polskiej'. Tu przypomina gen. Si-
korski ironicznie, jak to Niemcy
podniecały nacjonalizm litewski
przeciw Polsce, a teraz gotowe są
poświęcić swoich pupilów. W Pol-
sce projektu tego nikt nie bierze
na serjo.

„Dla Polski — kończy gen. Si-
korski — kwestja zmiany granic
nie istnieje i nie będzie istnieć.
Aczkolwiek szczerze pokojowa —'
czego dała dowody w 10 ostatnich
latach — Polska, świadoma swej
siły, podniosłaby się jak jeden
mąż i nie pozwoliłaby bezkarnie
okroić swoich granic. Ale gdy ona
walczyłaby o swój byt, o swą nie-
podległość i całość narodową, to
Niemcy zgodnie ze swą tradycją
agresywnego imperjalizmu, prag-
ną (przez zajęcie Pomorza) tylko
przekroczyć pierwszy etap na
drodze do hegemonji europejskiej.
Trzeba zaślepienia tych, dla któ-
rych nauki. historji i fakty udo-
wodnione nic nie znaczą, by przy-
puścić, że Niemcy ograniczyłyby
swe ambicje i zatrzymałyby się na
tej tak pięknej drodze”...

Transporty ,
tam od“
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"KRONIKA.
Uroczystość Trzech Króli.

„(KAP) Początków powyższego
ięta szukać należy na wscho-
ie, obchodzono je tam od po-
tku IIĘw.Stamtąd w końcu ГУ

. przedostaje się ono na zachód,
ie zostaje zaliczone do najuro-

ystszych świąt Kościoła.
ewodnia tego święta to obwo-

ie przyjścia Króla królów,

rzed którym ukorzą się wszel-

le potęgi ziemskie. Kościół w

iu święci potrójne obja-

ienie się Chrystusa: 1) magom,

órych za przewodnictwem

azdy sprowadza do Betlejem,

dy złożyli hołd Zbawcy pożąda-
lemu przez wszystkie narody,
Yu czasie chrztu Swego w Jorda

nie, gdzie uczestniczy cała Trójca

. 3) na godach w Kanie kiedy
ło Chrystus objawił swoją wszech-

oc, przemieryając wodę w wino.

szakże hołd królów, stanowi

łówny przedmiot samego Świę-

ta, jako (świadectwo powołania

Pogan przez Chrystusa.
_ Modlitwy mszalne dnia tego

> szczególny sposób podkreślają

® myśl. Introit, oznajmia zbliża-

Nie się „Pana panującego”, w któ-
Tego ręku jest „potęga i panowa-
Mie", Prośbę, by przez objawienie

Z MIASTA.

l — Popularyzowanie potrzeby
fPomocy bezrobotnym wśród
Społeczeństwa. W połowie grud-
la roku ubiegiego przy woje-

 gódzkim komitecie do spraw
dezrobocia powstała sekcja pra-

Sowo-propagandowa, która już
Odbyła parę posiedzeń. Ostatnie
2 nich odbyło się we wtorek

b. m. w małej sali konferen-

Cyjnej województwa pod prze-
Wodnictwem desygnowanego na
Przewodniczącego p. W. Hulewi-

, kierownika programowego
Wileńskiego radia. Akcja sekcji

Propagandowej, mającej na celu

popularyzowanie myśli o ko-
Nieczności udziału caiego społe-
Czeństwa w akcji pomecy bezro-
tnym zapowiada się dobrze,

Jak wyjaśniło się na ostatniem
posiedzeniu, w  którem wziął
udział kierownik Biura komiteiu
Wykonawczego p. Dżenajewicz,
ina wileńskie podjęły się wy-

 Świetlania haseł propagandowych
i specjalnych wkładek, obrazują-
ych niedolę bezrobotnych iu-
dzielaną im pomoc.
© Teatry wHenskie akces swój
do pracy sekcji zaznaczą nietylko
 Udziałem artystów w ewentual-
hych imprezach propagandowo-
dochodowych, iecz rowniez pro-
Wadziė będą propagandę w cza-

ie przedstawień teatrainych. Po-
Wstał nawet projekt wygiywania

Specjainego motywu muzycznego
W antrastach w czasie przedsta-
„Wien z rownoczesnem wywiesza-
mem  transparentu z  jakiemś

 hasiem programowem.
Radio wileńskie, począwszy od

dnia 20 b m. <o tydzień wygia-
 Szać będzie pogadanki Z zanhiesu
akcji przez usta p. radcy Dzena-

_ jewicza.
Życzyćby tylko sekcji propa-

gandowej naiezało, aby akcję

swą prowadzia z umiarem i sma-
kiem aby hasia nie staiy się po-
dobne do natrętnych much lub

reklam zamęczających wzrok w
rodzaju „cukier kizepi”.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Budżetowe posiedzenie Ma-

gistratu. łoczynając o najbliższe-
šo czwartku, odbywać się będą
codziennie posiedzenia Magistratu
poświęcone rozpatrzeniu nowego
preliminarza budżetowego miasta
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_ chodziło dwie uroczystości:

z tem obliczeniem, aby Kada miej-
ska mogła budżet uchwalić przed
1 kwietnia r. b. Uchwalenie bud-
żetu na czas pozwoli miastu na
zorganizowanie planowej gospo-

darki. (d)
POCZTA i TELEGRAF.

— Agencja pocztowa Pohost
Zarzeczny. Dyrekcja Poczt i Te-
legrutów w Wilnie komunikuje:
W agencji pocztowej Pohost Za

rzeczny (pow. Pińsk) z dniem 25.
XIL ub. r. zaprowadzono służbę
telegraficzną i telefoniczną.
—Teleion z Estonją podrożał.

Od dnia 1 stycznia 1932 r. zostały
podwyższone opłaty za trzyminu-
tową rozmowę telet. zwykłą w re-
łacjach Wilno — Tallin z 5 Ir. 40 <.
na 5 fr. 80 c. i Warszawa — Tallin
z 1 fr. 40 c. na 7 fr. 80 c.

SPRAWY KOLEJOWE.

— 75 osób jeździło w grudniu
„na gapę”. Na terenie Wileńskiej
Dyrekcji Kolejowej w ubiegłym
miesiącu zatrzymano 75 osób, któ-

' re podróżowały pociągami bez bi-
letów. Osoby jeżdżące „na gapę”
zostaną pociągnięte do odpowie-
dzialności sądowo-karnej. (a)

SPRAWY SZKOLNE.

— 10-lecie gimnazjum im. Ada-
ma Mickiewicza. Wczoraj gimna-
zjum im. Adama Mickiewicza ob-

10-
lecie istnienia gimnazjum i I zjazd
maturzystów gimnazjum wszyst-
kich roczników.
W godzinach rannych w lokalu

gimnazjum przy ul. Dominikań-
skiej odbył się uroczysty obchód
dziesięciolecia istnienia  gimna-
zjum.

Syna Bożego, Którego gwiazda
ukazała narodom, Bóg był pozna-
ny, i do szczęśliwego oglądania
wiernych dopuścił, zawiera

Kolekta. Proroctwo Izajasza prze-
powiadającego przyjście pogan
do Kościoła Chrystusowego, głosi
Lekcja. Ewangelja wykazuje zrea-
lizowanie tego proroctwa, — opo-

wiada hołd królów. W oliarowa-
niu z psalmistą przypomina Ko-

ściół, że wszystkie narody służyć
będą Chrystusowi i „kłaniać Mu
się będą wszyscy królowie ziemi”.

Uroczystość Trzech Króli po-
siada swoją oktawę i wigilję. Wi-
gilja ta ma charakter radosny,
który odróżnia ją od innych wi-
gilij roku. W tym dniu Kościół nie
wprowadza motywów, któreby
przerywały jego radosne śpiewy,
zachowuje biały kolor szat litur-
gicznych, nie ustanawia postu, ani
abstynencji.

Na pamiątkę darów, jakie zło-
żyli Chrystusowi królowie, wierni
w tym dniu święcą w kościołach
mirrę, kadzidło i złoto. Mirra
jest symbolem człowieczeństwa
Chrystusa, -kadzidło — Jego ka-

płaństwa, złoto — Jego królestwa.

 

Na uroczystości byli obecni

liczni przedstawiciele władz admi-

nistracyjnych i szkolnych, ducho-

wieństwa, magistratu, delegacje

ze sztandarami z 13 zakładów

średnich w Wilnie, grono profeso-

rów, absolwenci i uczniowie gi-

mnazjum.

Uroczystość zagaił dyrektor

gimnazjum p. Bronisław Zapaśnik,

witając serdecznemi słowami. ze-

branych gości, a następnie wygło-

sił referat p. t. „Rzut oka na roz-

wój gimnazjum im. Adama Mic-
kiewicza w Wilnie w okresie
pierwszego dziesięciolecia.

przemówieniach powital-
nych zabierali głos: kurator p.
Szelągowski, w imieniu opieki ro-
dzicielskiej p. mecenas Zagórski,
pułkownik Nekanda-Trepka, ks.
Zełudziewicz w imieniu grona

profesorskiego, Włodzimierz Su-

roż w imieniu absolwentów i inni.

Następnie uczniowie i absol-

wenci gimnazjum wykonali szereg

produkcyj wokalno-muzycznych.

Wśród podniosłego nastroju

dyr. Zapaśnik dokonał aktu odsło-

nięcia tablicy pamiątkowej w sali

Aktowej gimnazjum.

Na zakończenie chór i orkie-
stra gimnazjum wykonały ,„Jeszcze

Polska nie zginęła”.
— I zjazd maturzystów gimna-

zjum. Z okazji dziesięciolecia gi-

mnazjum im. Adama Mickiewicza

odbył się wczoraj pierwszy zjazd
maturzystów tego gimnazjum.

Zjazd zapoczątkowano uroczy-
stem nabożeństwem w kościele
po-Dominikańskim, które celebro-
wał ks. kanonik Leon Żebrowski.

Po wspólnym obiedzie, spoży-
tym w bardzo miłej atmosferze,

w Ognisku Akademickiem człon-

kowie zjazdu udali się na obrady

do sali Aktowej gimnazjum. Na

obradach zjazdu byli obecni pro-

fesorowie gimnazjum na czele z

dyr. Zapaśnikiem.
Przewodniczył zjazdowi p. Ja-

cyno.
Po parogodzinnych debatach

uchwalono zorganizowanie stowa-
rzyszenia absolwentów gimnazjum.

W tym celu wybrano komitet or-

ganizacyjny w składzie: pp. Jędry-

chowskiego, Jacyny, Suroža, Ma-

linowskiej i Stolarzewskiego. Na-

stępnie uchwalono termin II zjaz-

du, który się odbędzie za 5 lat
Uchwalono również założyć

stypendjum im. dyr. Bronisława
Zapaśnika dla najbiedniejszego
ucznia gimnazjum.

Wieczorem w lokalu gimnazjum
odbyła się zabawa taneczna. (s)

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Zebranie szewców. W ubie-

gły poniedziałek o godz. 7 wiecz.

odbyło się w lokalu przy ul. Do-

minikańskiej 4 walne zgromadze-

nie członków Chrześcijańskiego

Związku Zawodowego Szewców

pod przewódnictwem p. Piotra

Piętki, a przy bardzo licznym
udziale członków związku.

Na wstępie omawiano sprawę

zabezpieczenia się przed konku-

rencją I-my „Bata“. W tym celu
postanowiono skasować II i III ga-
tunek obuwia t. zw. „papierowe-
go”, a zastąpić je pierwszym ga-

tunkiem, przyczem cena pozosta-
nie ta sama, jaką pobierano za

obuwie Il i III gatunku. W ten

sposób szewcy rzucą na rynek
lepsze i tańsze obuwie.

Postanowiono również uświa-
damiać społeczeństwo miejscowe
o wartości i cenie wileńskiego
obuwia, która jakością i taniością
nie ustępuje zagranicznym wyro-

bom.
Na zakończenie omawiano

sprawę komitetu organizacyjnego
zwalczania konkurencji f-my „Ba-
ta”, przyczem wybrano przedsta-

wicieli do tego komitetu. Od cha-
łupników weszli: pp. Piotr Piętko
i Bielski, od robotników zaś
pp. Chmielis i Gierczycki. (s)

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Dalszy wzrost bezrobocia.

Podług ostatnich danych, na tere-

DZIENNIK WILEŃSKI

nie m. Wilna znajduje się 5211
bezrobotnych. W porównaniu z
tygodniem poprzednim bezrobocie
wzrosło o 85 osób. (d)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Zgromadzenie detalicznych
kupców i przemysłowców Chrze-
ścijan, W ubiegłą niedzielę o g. 4
po poł. odbyło się walne zgroma-
dzenie członków Związku drob-
nych kupców i przemysłowców
Chrześcijan m. Wilna i wojewódz-
twa wileńskiego w lokalu związku
przy ul. Bazyljańskiej 2.

Przewodniczył obradom pre-
zes związku p. Jan Borosewicz.

Ponieważ na porządku dnia
były bardzo ważne sprawy, jak
sprawa zaakcepłowania projektu
podatku ryczałtowego, stworzenia
silnej spółdzielni chrześcijańskiej
i t d. przeto członkowie związku
stawili się bardzo licznie w licz-
bie około 300 osób, zalegając salę
i korytarze.

Po zagajeniu i zatwierdzeniu
porządku dziennego przystąpiono
do rozpatrywania sprawy dobro-
wolnego opodatkowania się na
rzecz bezrobotnych.

Po dłuższej dyskusji postano-
wiono pobierać na rzecz bezro-
botnych od członków  posiadają-
cych świadectwo przemysłowe III
kat. — 2 zł. i IV kat. —1 zł. mie-
sięcznie, poczynając od listopada
roku ubiegłego do 1 kwietnia roku
bież. Składka ta będzie uzupełnie-
niem przesłanej przed paru mie-
siącami kwoty do Wojewódzkiego
Komitetu zwalczania bezrobocia.

Następnie uchwalono zmienić
dotychczasową nazwę związku na
„Związek Detalicznych Kupców i
Przemysłowców Chrześcijan m.
otas i województwa wileńskie-
0“,
W sprawie projektu zryczalto-

wania podatku przemysłowego
od obrotu — uchwalono podnie-
sienie ryczałtu podatku obroto-
wego od 35 tys. zł. zamiast pro-
jektowanych 25 tys. zł. :
Na zakończenie omawiano spra-

wę zorganizowania silnej organi-

zacji kupieckiej, która kupowała-

by towary z pierwszej ręki, omi-

jając wszelkiego rodzaju pośredni-
ków. W wyniku dłuższej dyskusji
postanowiono stworzyć taką spół-
dzielnię pod nazwą „Chrześcijań-
ska Spółdzielcza Hurtownia”. W
tym celu uchwalono rozszerzyć
istniejącą od dłuższego czasu przy
związku spółdzielnię, obniżając
dla udogodnienia członków wkła-
dy udziałowe z 600 zł. na 100 zł. z
podwójną odpowiedzialnością. s.

Z „Sokoła”*, Zarząd T-wa

Gimn. „Sokół* zawiadamia swych

członków ich rodziny i sympaty-

ków, że w dniu 9 stycznia b. r. w
jokalu własnym odbędzie się „Wie

czór Maskowy“. Początek o godz.
21-ej. Stroje wizytowe. Maski nie
obowiązują. Wstęp wyłącznie za

zaproszeniami.
— ZŁT-wa Muzycznego „Lut-

nia". Zarząd T-wa prosi wszyst-

kich członków chóru oraz tych
śpiewaków, którzy nie należą do

żadnej organizacji šplewaczej o

przybycie we czwartek 7-go b.

m. © godz. 7 wiecz. de sali prób
„Lutnia” (ul. A. Mickiewicza 6).
Próby odbywać się będą jak do-
tąd w poniedziałki i czwartki od

godz. 7 wiecz.
ODCZYTY.

— Walka z gruźlicą. W pią-
tek dnia 8 stycznia r. b. o g. 6
wiecz. w Ośrodku Zdrowia przy
ul. Wielkiej 46 odbędzie się od-

czyt dr. H. Obuchowiczówny p. t.

Zwalczanie gruźlicy. Wstęp bez-
płatny.

ZABAWY
— VII Doroczny Bal, zorganizowany

staraniem Centrali Opiek Rodzicielskich
Średnich Zakładów Naukowych w Wil-
nie, odbędzie się w salonach Oficerskie-

go Kasyna Garnizonowego (ul. Mickiewi-
cza 13) w dn. 9 stycznia b. r. Dochód
z balu przeznaczony na rzecz niezamoż-

nych uczni oraz na utrzymanie bursy.

SPRAWY LITEWSKIE.

— Iniormacja prasy litewskiej
o zamknięciu szkół litewskich.
„Vilniaus Rytojus“ (Nr. 2) podaje
bliższe szczegóły zarządzenia Ku-
ratorjum Szkolnego, dotyczącego
zamknięcia 9-ciu szkół na pro-
wincji i jednej w Wilnie.

Według tych informacyj zam-
knięte zostały następujące szkoły:
1) w Wilnie (dzieci 60, nauczycieli
3-ch), 2) w Miciunach (gm. gier-
wiacka; dz. 50, naucz. 1), 3) w
Gielunach (gm. gierw., dz. 50, n. 1),
4) w Powoloczu (gm. raduńska;
dz. 30, n. 1), 5) w Pelessie (gm.
rad.; dz. 60, n. 2), 6) w Dubiczach
(śm. zabłocka; dz. 40, n. 1), 7) w
Koniuchach (gm. orańska; dz. 40,
n. 1), .8) w Bilach (gm. dziewie-
niskiej; dz. 20, n. 1), 9) w Biniu-
nach ($m. rymszańskiej; dz. 20,
n. 1). Jak dodaje „Vil. Ryt.“, 7
pierwszych szkół zostało zamknię-
tych za używanie zakazanych
podręczników, zaś dwie ostatnie
za tendencje polityczne, wyraża-
jące się w znalezionych w tych
szkołąch map litewskich Europy,
a których granice państw nie od-
powiadały obecnemu stanowi rże-
czy. Ogółem utraciło naukę 360
dzieci, a pracę 12 nauczycieli.
Dzieci te skierowane zostały do
szkół publicznych.

Sała do wynajęcia
na bale odczyty i. zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

Wielki pożar w synagodze.
Komendant straży ogniowej Waligóra I dwaj strażacy

odnieśli rany,
« Wczoraj w godzinach porannych mieszkańcy demu Nr. 3 przy

ul. Kwiatowej zauważyli jak z eficyny, w której mieści się bożnica

żydowska im. Epsztejna przedostają się na zewnątrz gęste kłęby

dymu, zaś przez okna bucha płomień.
O pożarze niezwłoćznie zawiadomieno straż ogniową, która

wkrótce przybyła па miejsce pożaru. Okazało się, że całe wnętrze

synagogi stało w płomieniach. Akcja ratunkowa trwała 4 godziny
Podczas gaszenia pożaru uległ nieszczęślilwemu wypadkowi
komendant straży ogniowej p. Waligóra oraz zostali poważnie
ranni strażacy: Dejnarowicz | Wojnicz. Przeprowadzone docho-
dzenie ustaliło, że pożar powstał od żelaznego piecyka, który został
pozostawiony z żarzącemi się węglami w zamkniętym lokalu.
zniszczył eałe urządzenie synagogi

Pożar

Pastwą płomieni padł ołtarz ze starożytną torą wartości
klikunastu tys. złotych, szafa z cennemi księgami religijnemi

I cały szereg Innych cennych przedmietów. Ogólne straty spo-
wedowone przez żywioł nie są narazie ustalone.

rycznych obliczeń sięgają ene ponad 60 tys. złotych.

UEI TAN TAAAAINNERGASUDP DSS MIC

fp. FR. SIENIERZYŃSKI,
Weteran '863 r

 

W dniu 23 grudnia rozstał się z tym
światem znany w Wilnie właściciel apte-
ki, członek honorowy oraz pierwszy
prezes Wileńskiego T-wa Farmac, we-
teran powstania 1863 r. śp. Franciszek
Karol Siekierzyński.

Urodził się w dniu 16 stycznia 1846
r. we wsi łowice ziemi Piotrkow-
skiej. Wychował się w domu generała
Siemieńskiego, którego, rannego, z pola
bitwy uratował dziad Siekierzyńskiego

oficer W. P. z powstania 1831 r.
Generał wychowywał śp. Francisz-

ka po spartańsku: wlewał hart w duszę
i wpajał cnoty obywatelskie. Przed wy-
prawieniem do szkoły wychowanek pod
okiem opiekuna zawsze odbywał mu-
sztrę wojskową i mógł się oddalić tyłko
po dokonanym przeglądzie. Te cechy
wychowania i później, w życiu, zawsze

się ujawniały. Nauki początkowo  po-

bierał w szkole realnej w Piotrkowie, a

w roku 1862 wstąpił na praktykę do
apteki w Nowo-Radomsku. W roku 1863
poszedł tam, dokąd wzywał Go obowią-
zek Polaka — zaciągnął się do oddziału

pułk. Cieszkowskiego, należącego do

partji Langiewicza.
" $p. Fr. Siekierzyński uczęstniczył w

kilku potyczkach: w maj. hr. Ostrow-
skiego w piotrkowskiem, pod Lazami,
oraz pod Ziotym Potokiem, kolo Czę-
stochowy w maj. Niemojewskich. Tu od-

dział zostal rozbity, większošė  uczęst-
ników trafiła do niewoli, w tej liczbie i
śp. Fr. S.

Wusiony w Wiedniu i Cytadeli War-
szawskiej jako uczęstnik powstania ska-
zany na roty aresztanckie i następne

osiedlenie w gub. Jenisejskiej.
W 1868 r. ułaskawiony wraca do

kraju i w roku 1873 uzyskuje w Warsza-
wie stopień prowizora farm. W roku 1876
przenosi”się na stałe do Wilna, wydzier-
żawia, a następnie nabywa aptekę na

Zarzeczu.
Śp. Fr. $. odznaczał się wielką pra-

cowitością i przyjmował żywy udział w

pracy s oz, zawodowej i filantro-
ijnej... ierwszym prezesem Wi

Tm wra:=, od lat kilkunastu człon-
kiem honorowym tegoż. Jego apteka by-
ła poważną placówką zawodową, sk.
wyszło wiele jednostek pożytecznych dla

zawodu.

Cicho i bez rozgłosu czynił wiele
dobrego i niejednemu z młodzieży do-

pomógł do zdobycia wiedzy i stanowiska.

Sterany wiekiem i chorobą ostatnie

lata spędził w zaciszu domowem ciesząc

się, że doczekał odrodzenia umiłowanej

Ojczyzny, za którą walczył wmłodości.

Był piezesem stowarzyszenia Wete-

ranów 1831 — 1863 r. i za zasługi po-

łożone dla ojczyzny odznaczony ordera-

mi: Krzyża Walecznych, Niepodległości
i inn.

Ze spuścizny Nim pozostały lega-

ty dla rodziny, Wil. T-wa Farm., Stowa-
rzyszenia Weteran., PrzytułkuDzieciątka

Jezus oraz dla Wil. Kurator. nad bied-
nymi.

Cześć Jego pamięci.

KRONIKA POLICYJNA.
— QOkradzenie księgarni Tarasiewi-

Z księgarni ul. Bazyljańskiej

Nr. 1/3 watukodą  Pazwiewioga Jana

nieznani sprawcy skradli 100 łańcusz-

ków srebrnych, 15 łańcuszków złotych,

2 obrączki złote, 3 pierścionki złote,

2 zegarki srebrne, 50 medalików, szka-

plerzy, 20 scyzoryków, 6 szt. wiecznych

piór, 300 szt. blunkietów wekslowych,

większą ilość znaczków stemplowych,
pocztowych, pocztówek i wiele innych

drobnych przedmiotów na ogólną sumę

1500 zł.

— Nieuczciwa służąca. Tobolskiemu

Szymonowi (Zawalna 66) służąca jego

Marja Cegerowa skradła bieliznę, po-

duszki i pierścionek złoty łącznej wart.

125 zł. te erowa ze skradzionemi rze-
czami została zatrzymana.

TT Pożar.  Onegdaj późnym
wieczorem uchł pożar w domu

nr. 42 przy ul. Chocimskiej. Z nie
ustalonych narazie przyczyn za-

paliła się ściana w jednym z mie-

szkań, skąd ogień przerzucił się na

całe urządzenie mieszkania oraz
na sufit i ściany.

Wezwana straż ogniowa po
dwugodzinnej akcji ratunkowej po-
żar ugasiła. Straty nieustalone. s

roczystość

Ofiary.
złożone wIka Wi-

Dla najbiedniejszych pod opieką
IV Konf. Tow. Pań Miłosierdzia św Win-
centego & Paulo: T. Ż. zł. 2—-; Zakrzew-
ska z Królewszczyzny zł. 5—.

Aleksander Bejnar zł. 22.— dla naj-
biedniejszych.

Asz... zł. 5—— dla najbiedniejszych.
Emeryt zł. $— dla rodziny Mufelów.
Emeryt zł. 2.— dla najbiedniejszych

dzieci. ?
AL Bartoszewiczówna zł. 5— @а

T. W. przy ul. Połockiej i zł. 6-— dla
nauczyciela sparaliżowanego.

Zamiast kwiatów na va ś. p. Ja-
dwigi Mongirdowej — od dzi
na następujące cele: 1) na wykupienie
maszyny do szycia dla wdowy A. Z.
zł 25 2) na wygnańców z Litwy
zł. 25—, 3) na nędzę wyjątkową zł 25—.

cza.

  
TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— Rewja Sylwestrowa na Pohulance.

Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz. po dwudnio-
wej przerwie znowu ukaże się Rewja
Sylwestrowa, którą Teatr gra przed-
ostatni raz. Ceny miejsc normalne. Zniż-
ki ważne.

Jutro o godz. 8 m. 15 wiecz. po raz
ostatni Rewja Sylwestrowa w doskonałej
reżyserji W. Radulskiego i K, Wyrwicza.

— „Tak się zdobywa kobiety” w
Lutni. Dziś o godz. 8 wiecz. po raz
15-ty „Tak się zdobywa kobiety”, we-
soła komedja francuska.

W czwartek przedstawienie dla Ko-
lejowców.

W piątek o godz. 8 wiecz. „Tak się
zdobywa kobiety” przedostatni raz. Ce-
nyPORA R

— Nowa bajka dla dzieci w Lutni.
„Królewna Śnieżka”, Teatr w Lutni przy-
gotował znowu dzieciom naszego miasta
miłąniesj odziankę. Aby więc uświetnić
ostatni dzień okresu świątecznego —
w uroczystość Trzech Króli o godz. 12-ej
w poł. odbędzie się premjera nowej,
uroczej bajki p. t. „Królewna Śnieżka”.
Jest „to opowieść z zamierzchłych czasów
baśni, kiedy chodzili po ziemi krasno-
ludki, królewny, rycerze i straszne
smoki. Ale cóż znaczy opowiadanie, czy
czytana bajka — trzeba to wszystko zo-
baczyć na własne oczy; dlatego dn. 6. I.
o godz. 12 w poł. w Teatrze Lutnia
otwierają się podwoje zaczarowanego pa-
łacu i wszystkie dzieci mogą cichutko
patrzeć, co się dziać będzie na zamku
u „Królewny Śnieżki”. Ceny znacznie
zniżone.

POPOŁUDNIÓWKI
W DZIEŃ TRZECH KRÓLI

ы оі—;т.." na Pol > o godz.
-ej pp. po raz pierwszy j -
łudniówka po cenach barek 7
świetna komedja Marchanda „Logika
pana ais

eatrwLutni. Dziśogodz. 4-ej
popoł. „Tak się zdobywa kobiety” ©

WY jako popołudniówka. Ceny

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 6 stycznia 1932 r.
10.00. Tr. nabożeńst K.
11.58. Sygnał Gai". on:
12.10. Kom. meteor: -.
12.15. Poranek muz. z Warsz.
14.00. Aud. rolnicze z Warsz.
15.55. Audycja dla dzieci z Warsz.

16.20. Muzyka lekka z płyt.
a 16.40. „Jak książę „Panie Kochan-
ar angielską księżnę przyjmował” —
pea: Warsz. wygł. prof. A. Czart-

16.55. Lekcja angielski w
17.15 „Paradoksy WoS в

z odczyt z Krakowa wygł. prof. W. Wil-
sz.

17.30. Wiad. i i iS i ch przyjemne i po-

17.45. Koncert z Warsz.
19.00. „Położenie po na Litwie”

— odczyt wygł. Jerzy Dowiat.
19.15. Płyta #mos; alonowa („Czar

19.20. „0 współczesnej Uteraturze
amerykańskiej" — felj. wygl. M. Lewin-
son.

19.40. Progr. na czwartek.
19.45. Słuchowisko z Warsz.
20.15. Audycja Wesoła z Warsz.
rpół na gapę”).

10. Kwadr. liter. z Warsz (Prus).
21.25. Koncert z Warsz. sijos
21.55. Koncert kameralny z Warsz.
22.30. Kom. z Warsz.
22.45. Muzyka z płyt gramof.
23.00. Muzyka taneczna.z Warsz

Czwartek, dnia 7 stycznia.

10.00. Tr. nabożeństwa z Bazv'iki
Grecko - Kat. w Stanisławowie z okazji
świąt Bożego Narodzenia.

11.58. z czasu.
12.10. Kom. meteor.
12.15. Odczyt z Warsz.
12.35. Muzyka z płyt.
15.00. Progr. dzienny.
15.05. Kom. z Warsz.
15.25. „Przemysł chremiczny, a ga-

zy” — odczyt z Warsz. wygł. inż. E.
Berger.

15.50. Aud. dla dzieci z Warsz
16.20. Lekcja francuskiego z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek powieś-

ciowy.
16.50. Muzyka z płyt.
17.10. „Ps A na codzień” —

odczyt wygl. In trowski. Tr. na
wszystkie polskie stacje.

17.35. Stare i nowe kolendy francus

kie, w wyk. Sergjusza Kontera przy włas

Według prowizo-,

(eny wępla znJione!
w związku z urządzeniem własnych
skladów połączonych z torem =

lejowyvm mam możność

obniżenia cen węgla I koksu
z pie wszorzęanych k palń Górne-
siąskich konc. „PROGRES%”.

Przedsięb. Handi. - Przem.

M. DEULL, wuw.
Biuro Jag'eilońska, 3, tel. $-'!.
Bocz'lca własna Kj wska8,t 999

Że świata.
Kurjoza prawnicza.

Następujące zarządzenia mają do
dnia dzisiejszego w Anglji swą r,
wiązującą:

- — Jeżeli mężczyzna żeni się z ko-
bietą, posiadającą długi, ale bierze ją z
rąk pastora, tylko ubraną w jedną ko-
szulę (dostowniej, wtedy nie iest obo-
wiązanydo płacenia długów.

        

  

 

 

— Jeżeli w chwili wchodzenia ska-
zańca na szafot jakaś kobieta zgłosi go-
towość zaślubienia go, wówczas kara
jest mu darowaną.

— Ciało dłużnika może być i po je-
go śmierci obłożone aresztem.

— Właściciele osłów są obowiązani
obcinać im uszy do przepisanej długości,
aby naturalna długość oślich uszu nie
pioszyła koni.

Przepisy te, pochodzące z przed stu
lat, są i dziś przestrzegane i ważne.

Tajemnicze zniknięcie dziennikarza.

Dnia 30 ub. m. zaginął w Poznaniu,
w tajemniczych, jak dotąd, okoliczno-
ściach dziennikarz p. Jan Kozubski, by-
ły redaktor „Gazety Zachodniej”. Po-
lieja, pomimo  szczegótowych  docho-
dzeń, na ślad zaginionego narazie nie
wpadła. Lepiej udato się żonie p. Ko-
zubskiego, której prywatne śledztwo po-
zwoliło ustalić, iż p. Kozubski po wyj-
ściu z domu 30 grudnia ub. r. przed po-
łudniem, miał o godz. 12 w południe
konterencję w radjo poznańskiem z p.
Zegadłowiczem, następnie zaś udał się do
domu komisowego przy uL Szewskiej,
śdzie sprzedał za 30 zł. zegarek, a praw-
dopodobnie także i rewolwer; — sprze-
daży rewolweru nie można ustalić z nie-
zbitą pewnością, a to ze względu na to,
iż mogłaby tu być mowa o nielegalnym
handlu bronią. Następnie, jak ustaliło
prywatne śledztwo, p. Kozubski kupił
wiązkę kwiatów w jednej z kwiaciarń
poznańskich i udał się na grób swej
matki na starym cmentarzu św. Wojcie-
cha. Tam ślad jego zginął.

Pani Kozubska zwróciła się z rezul-
tatami swych dochodzeń prywatnych do
dyrekcji policji.

nym akompanjamencie.
18.05. Recytacje utworów Zegadło-

wicza, lłłakowiczówny, Brzostowskiej i
inn. w wyk. Stanisławy Wysockiej, art. *
dram.

18.20. Koncert z Warsz.
18.50. Pogad. gaspodarcza.
19.00. „Skrzynka pocztowa nr. 183"

Listy radjosłuchaczów omówi Witold Hu-
lewicz, dyr. progr. R. W.

19.20. „W świetle rampy” — no-
wości teatr. omówi Tadeusz Łopalewski.

 

19.35. Progr. na piątek i rozm.
19.45 Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. Muzyka lekka z Warsz.
20.25. „Patrjotyczny w życiu gospo*

darczem” — felj. z Warsz. wygł. Viator.
20.40. Chór Prawosławny z Warsz.
21.25. Słuchowiskoz Warsz
22.10. Kom. z Warsz. i muzyka ta-

neczna ze Lwowa.
23.00. Spacer detektorowy po Euro-

pie. Przewodnik Karol Wyrwicz - Wich-

rowski art. dram.

Z ZA KOTAR STUDJO.

Twórczość literacka w Ameryce.

Gdy mowa o literaturze amerykań-

skiej, przeciętny inteligent poza nazwis-

kiem Jacka Londona rzadko kiedy może
wymienić inne nazwiska. Dopiero przy*

znanie nagrody Nobla Sinclairowi Lewi-
sowi, przedstawicielowi współczesnej po-

wieści amerykańskiej, zainteresowało
czytelników twórczością literacką No-
wego Świata. O jej dotychczasowym
dorobku i stanie obecnym opowie w

trešciwym odczycie p. M. Lewinson.

Kwartet Dubiskiej.

Dzisiaj o godz. 21,55 świetny zespół

kwartetowy, którego głową jest Irena
Dubiska, wykona w radjo dzieło jeszcze
niegrywane u nas publicznie: „Dorycki

kwartet" Ottorina Respighiego. Nazwa
„dorycki“ oznacza, że kompozytor po-
sługuje się w tym utworze gamą kościel-
ną o charakterze starodawnym. Utwór

ten należy do najlepszych kompozycyj
współczesnego włoskiego mistrza.

W labiryntach duszy.

W czwartek o godz. 17,10 transmitu-

jemy na wszystkie stacje odczyt Jerzego

Ostrowskiego p. t „Psychologia na co-
dzień”, w którym prelegent oświetli
pewne napozór drobne, ale często powta-
rzające się objawy życia powszedniego.

Chór cerkiewny w radjo.

Dnia, 7 b. m. o godz. 20,40 usłyszą
radjsłuchacze rosyjską muzykę religijną
w wykonaniu etropolitalnego Chóru
Prawosławnego w Warszawie pod dy-
rekcją Dymitra Orłowa. Będzie to cie-
kawa odmiana w programach radjowych.

»
М

Egzekucja nad nieletnimi bandytami
w Swięcianach.

Zpośród trzech zasądzonych na śmierć, dwaj zawiśli

na szubienicy, trzeciemu zamieniono karę śmierci na
bezterminowe więzienie.

We wczorajszem wydaniu na-

szego pisma zamieściliśmy o-
bszerne sprawozdanie z rozprawy

sądu doraźnego, odbytej w Swie-
ca a trzema nieletnimi
bandytami, którzy zorganizowa-
wszy zbrojny napad na dom Kry-
styny Terentjewówny dopuścili
się rabunku mienia i bestjal-
skiego znęcania się i mordu na
osobie napadniętej.

Jak wiademo, sąd wszystkich
trzech pedsądnych skazał na
śmierć przeż powieszenia, jednak
obrona odwołała się o ułaska-
wiemie skazanych do P. Prezy-
denta.

P. Prezydant skorzystał z pra-

wa łaski jedynie tylko w stosun-*
ku Aupieja Płotnikewa, który,
jak ustalił przewód, w czasie de-
konywania zbredni, był na cza-
tach, przed domem, a po zatrzy
maniu go pz się do winy
i przyczynił się do szybkiego u-
jęcia _ pozostałych _ sprawców
zbrodni.

Dwaj inni bandyci, a miano-
wicie Arefij Sewastjanow, lat 19
i Nifon Szałakiski, lat 17 zostali
wczoraj o godz. 1 pp. straceni
na szubienicy przez przybyłego
do Swiecian kata.

Płotnikow zbrodnię swą od-
pokutuje dożywotniem  ciężkiem
więzieniem. Kos.



       

Z KRAJU. —
Aresztowanie niebezpiecznego zbredniarza-

zwyrodnialca. ;
Władze bezpieczeństwa pu-

blicznego wpadły na trop zwyro--

dnialca-truciciela niejakiego Al-
freda Kiirnitza, zamieszkałego w
miejscowości Mitlinowo, w rejo-
nie odcinka granicznego Filipo-
wo. Kūrnitz pochodzi z Prus
Wschodnich i przebywał na tery-
torjum polskiem nielegalnie. Ofia-
ra Kiirnitza padło 6 nieletnich
„dziewcząt. Zbrodniarz, po uwie-
dzeniu, ofiary swoje truł w czasie
jedzenia. Posiłkował się jako tru-
cizną chloranem potasu.

Na ślad zbrodniarza wpadła
policja przypadkowo. W domu
gdzie mieszkał Kiirnitz zmarła
w zagadkowych okolicznościach
14-letnia Anna Janikówna, córka

Zgon 118-letniego starca

W dniu wczorajszym we wsi
Bobkowicze w rejonie Marcikań-

ców zmarł Józef Dańko liczący

118 lat, Zmarły niemal do ostatniej
chwili zachował czerstwe zdro-

wie. W czasie Powstania Stycz-

niowego w Wileńszczyźnie Dańko

gospodarza domu. Sekcja zwłok
wykazała, że Janikówna została
otruta. W czasie rewizji w miesz-
kaniu w szufladzie nocnego sto-
lika Kiirnitza znaleziono truciznę,
od której zginęła Janikówna.

Wzięty w krzyżowy ogień py-
tań Kurnitz przyznał się do zbro-
dni zamordowania  Janikówny,
zeznał, iż w podobny sposób
otruł 15-letnią Jadwigę Terczew-
ską, 14 letnią Marję Omlinównę.
Pozestałe trzy dziewczęta padły
z rąk zwyrodnialca w Prusach
Wschodnich, . skąd zbiegł przed

odpowiedzialnością sądową. Zbro-

dniarza przekazano władzom śled-
czym, a

uczestnika powstania.

wielce przyczynił się do zwycię-

skiej potyczki pod Olkienikami

oraz był wielokrotnym przewod-

nikiem grup powstańczych.

Zmarły pozostawił 3-ch synów,

2 córki zamężne oraz około 9

wnuków i prawnuków. a.

Aresztowanie sprawców zbezczeszczenia godła państwowego
w szkole polskiej.

W związku ze zbezczeszcze-

niem godła państwowego w szko-

le powszechnej polskiej w Gie-

rańcach gm. orańskiej, władze

śledcze zarządziły niezwłocznie

energiczne dochodzenje. W toku

śledztwa zdołano ustal ć, iż spraw-

 

cami tego niesłychanego gwałtu:
są parobcy narodowości litew-
skiej. Jeden z nich zdołał zbiec
na teren Litwy, zaś dwóch ujęto
i przekazano do dyspozycji sę-

dziego śledczego. a.

Z pogranicza.
Znowu masowa ucieczka z „raju bolszewickiego".

Wczoraj rano patrole K. O. P.

podczas lustracji odcinka gra-
nicznego Suchodowszezyzna zo-

stali zaalarmowani silną strzela-

niną, pochodzącą od strony so-

wieckiej. Po pewnymi czasie na

teren polski przedostało się kilku

włościan i młodych ludzi Wśród

zbiegów znajdowały się 4 osoby

ranne. Opowiadają one, iż w cza-

sie przekraczania granicy do
Polski uchodźcy zastali otoczeni
przez liczne sowieckie patrole,
które przy pomocy strzałów ka-
rabinowych usiłowały powstrzy-
mać uchodźców. Są zabici. Do
Polski przedostała się nieliczna
grupka z całej partji uchodźców,
liczącej z górą 30 osób. Jaki los
spotkał pozostałych, niewiadomo.

Ofiara prowokacji litewskiej.

* Nocy ubiegłej na odcinku

granicznym Olkieniki postrzelony
został przez strażników litewskich

w bok Wiktor Merjanewicz, mie-
szkaniec gm. olkienickiej. Ran-
nego odwieziono do szpitala. a
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ROZMAITOSCI.
Odważny iryzjer,

Na murach cyrku w Medjolanie u-
kazały się olbrzymie afisze z następują

cą odezwą:
„Fryzjerzy sławnego miasta Medjo-

łanu! Dokażcie swej osławionej odwagi

i bohaterstwa! Który z was podejmie się

ogolenia naszego klowna Toto w klatce

z lwami?!"

Alberto -Negri, 35-letni fryzjer zde-

cydował się przjąć wezwanie dla pod-

trzymania odwagi stanu fryzjerskiego.

Pan Alberto żonaty i ojciec czworga

dziatwy proszony proszony był z pła-

czem przez swą rodzinę, by nie narażał

życia, lecz mistrz brzytwy pozostał nie-

wzruszony. Na ulicach ukazały się nowe

afisze: FA

„Medjolański fryzjer Alberto Negri

będzie golił dziś klowna Toto w klatce

z Iwami'. z $

Cyrk był przepełniony. Na arenie

ustawiono klatkę. Do klatki wszedł po-

gromca, klown Toto i Alberto Negri z

walizeczką zawierającą nieodzowne przy*

bory do golenia. Klown zajął miejsce na

krześle, a fryzjer przystąpił do swego

zabiegu.
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Od poniedzialku 4 stycznia
1932 r. godz. 4, 6, 8-i 10

Ceny miejsc: balkon 30 gr
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Dziś estatni dzień! Pełna czaru ulubienica publiczności

swej kreacji odznaczenej piorwszą nagodą
na kenku'sie gry aktorskiej w Ameryce

1 Rebert Montgomery. Nad progr.: Atrakcje dźwiękewe. Na

| Jutro Premjera. G"iazda gwiazd,
miennej mi-
łości p. t.:
w dnle świąt. o g. 2 p. p. Wkrótce najwspanial

 

Wielki brak ubrań i obuwia daje
się edczuwać w szeregach bied-
„nych Tow. Pań Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo, to też zwra-
gamy się z gorącą prośbą de Sz.
Społeczeństwa o składanie tako-
wych do biura św. Wincentego —
Młynowa 2, od godz. 10—1 w poł.
Bóg zapłać zgóry tym, którzy nie
będą głusi na nasze wołanie, — -

ZARZĄD.
ii ai a

Namydlił twarz błazna i w tej chwili
wpuszczóno do klatki lwów. Zwierzęta
ujrzawszy nieznajomego, rykiem oznajo-
miły swą wściekłość i rzuciły się na mi-
strza przy pracy. Pogromca odpędził je
uderzeniem bata i cały czas trzymał je
w należytym dystansie.
— Nogi mi się trzęsły — opowiadał

później odważny fryzjer. Nigdy w życiu
nie goliłem z taką szybkością. Brzytwa
z jakąś błyskawiczną szybkością latała
po twarzy błazna.

Przy burzy oklasków opuścił Alberto
Negri klatkę. Od tej pory stał się on bo-
haterem nietylko -związku fryzjerów lecz
całego miasta Medjolanu..

 

Natchnienie

<ZIEMIA CUDÓW»
parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w.

 

Rozwódka

trakcje dźwiękewe. Na | szy seans €
szy film sezonu „Książna Tarakanowa"

 

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
Międzynarodowe zawody hokejowe w Krynicy.

KRYNICA (Pat). 5 b. m. w
międzynarodowym turnieju hoke-
jowym rozegrano tu 4 spotkania.
Pierwszy mecz — Cracovia prze-
ciwko K. T. H. zakończył się zwy-
cięstwem drużyny krakowskiej w
stosunku 5:1 (2:0, 0:1, 3:0).
Drugi mecz — AZS Warszawa
przeciwko Brandenburger Eislauf-
verein zakończył się zwycięstwem

akademików 3 :1(1:1,1:0,1 :0).
Trzeci mecz Cracovia przeciwko
Rumunji zokończył się zwycię-
stwem Cracovji 5:1 (3:1, 1:0,
1:0). Wreszcie ostatni mecz
Brandenburger Eislaufverein prze-
ciwko Czarni ze Lwowa zakoń-
czył się zwycięstwem Niemców

SZER IEC 600, 540.

Birówna i Kowalski mistrzami Zakopanego.

Na międzynarodowych zawodach o
mistrzostwo Zakopanego zwyciężyła mi-
strzowska para Polski Bilorówna —
Kowalski parę berlińską: Meta i Gaetzch-
man, Trzecie miejsce zajęła znów

para polska: Rudnicka i kpt. Theuer.
W/ mistrzostwie Zakopanego w kon-

kurencji panów zwyciężył Zbigniew Iwa-
siewicz z Warszawy, Liserta (Opawa),
Marmola $Lwów) i Fechera (Berlin).

Zima w górach.

Od dłuższego już czasu w Zakopa-
nem trwa w całej pełni sezon sportow
zimowych.

Na święta zjechało się moc gości.
Na ulicach od rana aż do późna wre
nieustannie sportowe życie. Pensjonaty
przepełnione, ale ze śniegiem jest trochę
gorzej, bo ten, który spadł przed kilku-
nastu dniami,( został przez narciarzy u-
bity na gips i na, Wilczniaku, Lipkach, na
wet na Gubałówce narciarze ustawicznie
łamią swe deski na zmrożonym i czar-
nym od smarów śniegu.

W samem Zakopanem jest nawet bło
+to, a na ulicach rynsztokami płynie wo-
da. Ale nikt przecież z prawdziwych
sportowców nie siedzi w mieście.

Są też jednak tacy, którzy zasadni-
czo biorąc ze śniegiem, ze sportem nar-
ciarskim nie mają nic wspólnego, ale ta-
kim „sportowcom” sam strój narciarski
daje dużo emocji.

Iść w góry?! O, nie! Tam strasznie.
Wystarczy pospacerować po Krupow-

kach, trochę poszwargotać, sfotografo-
wać się z pompatyczną miną zdobywców

śnieżnych szczytów i złożyć swe „orle”

nosy w ciepłe pierzyny pensjonatów.
Śpotyka się również cały szereg

biednych, wybladłych suchotników, któ-

rzy albo werandują, albo opierając się

na ciupagach tęsknym wzrokiem przyślą”

dają się górom. Blade twarze gruźli-
ków spotkać można również w dolinach

położonych około samego Zakopanego
dokąd jeżdżą sankami.

Bodaj najkrótszą i najłatwiejszą wy-
prawą jest wyćieczka do przepięknej do
liny Kościelskiej.

Jeżeli jest słońce, to już od*samego

rana pędzą sanki za sankami. Narciarze

zaś do Kościeliskiej jadą pod reglami

i po 7 — 8 klm. docierają nareszcie do po

czątku swego celu. й
Z prawej strony przez Kamunie prze

lewa się bulgocząc dopływ Czarnego Du

najca, ładny strumyk — Kirowa Woda.
Idąc głębiej w dolinę Kościeliską co każ-

dy niemal krok zmienia się pod nami

krajobraz” Z łagodnych wzgórz dolina

przechodzi i ginie będąc wciśniętą w stro

me ściany Organ, Djablińca, Kominów

Tylkowych, które zwisają gdzieś tam w

górze, jak nieszczęście jakieś. Człowiek

odnosi wrażenie, że lada moment ktoś

obudzi ducha śpiących gór i że rozstąpią

się ściany Kościeliskiej, która wciąż „wije

się aż do Hali Pysznej, aż do granicy

czechosłowackiej.

W dolinie Kościeliskiej jest przepięk-

nie. Wciąż chce się iść dalej, aż tam,

gdzie się chowa słońce, gdzie wiatr rc z-

pędza rzadkie jak pajęczyna chmury.

Jazda na nattach tutaj jest nawet nie-

bezpieczna, bo jedzie się cały czasubitą

przez sanki wązką drogą.
Zupełnie jednak jest inaczej na Hali

Gąsienicowej. Chociaż i tu można do-
trzeć sankami, ale w każdym bądź razie
wycieczka na Halę jest daleko poważ-
niejsza i daleko więcej daje emocji. Kil-
ka godzin wolniutko trzeba się piąć w
górę. Co chwila wysokość staje się
większa. Zdobywa się metr za metrem,
Zakopane ginie gdzieś w dali, zasłonię-
te szarą powłoką mgieł. Ucicha szwar-
got rwących się do sportu żydów.

Szumią tu przeważnie Świerki, śnie-

gu jest coraz więcej, a mróz zaczyna na-

wet figlarnie szczypać za nos i uszy.
Zdaleka, jak we mgle, widać Świnicę

i Kościelec.
Za godzinę będziemy już w Hali.

Wiatr staje się większy. W dole przy-
świeca słońce.

Sine zbocza gór wyglądają przecud-

nie najeżone szpilkami smukłych świer-

ków, które lekko kołyszą wierzchołka ai.

Koło Kopy Magóry jesteśmy już na

1450 mtr. Kopa wygląda rnajestatycznie

Jednego“.

niezrównana Greta Garbo w swejej nzjrewszej kreacji, wielkim dramacie płe-

W rel. gł. męskich: Lewis Stona oraz Robert Montgomery. Nad program: Najnowsze
eny zn'ene. Począ'ek seansów © g. 4, 6, Si 10,15.

— gigantyczne arcydzieło

dźwiękowe.
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w relach głównych: Anette Bersen i Lelh Mathoi

W rel. męskich: Cenrad Nagel,
1 seans ceny zniżene. Początek o godz. 2.

i samotnie piętrzy się wśród zalesionych
jeszcze gór, ale przed nami już gołe zbo-
cza Tatr.

Wieždžamy do Hali Gąsienicowej
kierując się pod wspaniale urządzone
schronisko. W sali jest taki tłok, że do-
piero po jakimś czasie udaje się gwałtem
zdobyć parę krzeseł i gorącą herbatę.
Przez okno widać już wyraźnie Świnicę
2.300 mtr., Kościelec, Zawrat, Granaty,
Kasprowy i przełęcz Liljową, na którą
drapie się kilka maluśkich punkcików.
W Hali warunki śnieżne są idealne.

Na słońcu opala się moc narciarzy. Prze-
ważają tu prawdziwi sportowcy. Co
chwila ktoś wpada pod schronisko oble-
piony śniegiem jak bałwan.

Wrażenia są najrozmaitsze.
Ktoś cieszy się, że zostawił w dole

otyłą żonę, ktoś chwali się, że zjechał
wspaniale z Kasprowego, inny znów
klnie na czem świat stoi kamień wmuro-
wany w ścianę schroniska, na którym
złamał swoją cenną, kilka dni temu ku-
pioną nartę. Są tutaj i dzieci, bo gdzież
ich niema. Drapie się to również w górę,
a potem o swoich własnych siłach zjeż-
dża w dół. Z podejściem na nartach by-
wa zawsze łatwiej, ale największą sztuką
jest właśnie zjazd szus. Dobrze, gdy dużo
jest śniegu i gdy można zupełnie śmiało
padać w puszystą powłokę, ale jak
śniegu jest mniej i jak jest zmrożony,
to wtedy zjazd taki staje się dla mniej
zaawansowanego narciarza prawdziwą
tragedją.

„Kropka” jedna to jeszcze nic, ale
„kropka“ druga to już przyjemność
mniejsza, a dalsze „kropki* są nawet
jakoby przykre, bo to i sińce bywają na-
wet, a najwięcej w tem cierpią spodnie.

Prócz nart w Zakopanem królują i
inne sporty zimowe. W pierwszym rzę-
dzie skiering. Drogą do Morskiego Oka
po serpentynach szosy mkną warczące
auta i motocykle, za któremi na sznurku
pędzą narciarze, Czasami szybkość roz-
wija się dosyć poważna. Kawalerska jaz-
da rozpoczyna się od 80 klm, ale jedną
z cech kawalerstwa są przecież spodnie,
a na nartach wszyscy jeżdżą w  spod-
niach, To też szosą pędzą również na
sznurku przybyłe za poszukiwaniem wra-
żeń i emocji narciarki z Warszawy, Kra-
kowa, Lwowa a nawet i z Wilna.

Wieczorem sportowcy mają w Za-
«opanem ładnie urządzoną ślizgawkę, na
której za parę dni odbędą się popisy z
udziałem zawodników Berlina i Wiednia,

Na ślizgawce jest wzorowy porządek
i nadzwyczaj miły nastrój. Pośrodku ko-
lorowemi lampami pali się duża choinka.
Orkiestra wojskowa gra najnowsze szla-
giery: rumbę, walce, tanga itp.

Przy elektrycznych światłach reflek-
4orów na lodowej tafli kręci się moc

młodzieży.
Jakoby jednak w tym sezonie w

Krynicy jest więcej śniegu i nieco jest
przyjemmiej zwłaszcza dlatego, że obec-
nie odbywa się wielki, ostatni juž przed
olimpjadą turniej hokejowy.

Jarosław Nieciecki.
с
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„członkowie

Jak minął w Litwie rok 193],
(Dalszy ciąg).

We wczorajszym numerze zamieściliś ry początek poniższego arty-
kułu, lecz dzięki przykremu przypadkowi
ustęp z artykułu Innego.

Wobec tego dziś zamieszczamy część drugą, Jako
kułu wczorajszego.

|. Stosunek z Łotwą w roku u-
biegłym zacieśnił się bardzo. Za-
raz na początku zniesiono wizy
wjazdowe między obu państwami.
Litwa zachowała sobie jednak
prawo kontrolowania swoich oby-
wateli. Główną przyczyną ograni-
czeń było to, że w razie ułatwień,
wielu polaków jeździłoby przez
Łotwę do Polski:

Za największy sukces polityki
zagranicznej Litwini uważają zwy-
cięstwo odniesione przed trybuna-
łem Haskim. W Kownie uważają
je za największe zwycięstwo dy-
plomacji litewskiej i przypisują mu
ogromne znaczenie w t. zw. „kwe-
stji wileńskiej”. Można jednak z
pewnością twierdzić, że te za-
chwyty nie są szczere,
W położeniu gospodarczem Li-

twy zaszedł szereg zmian na gor-
sze. Kryzys przeżywany przez ca-
ły świat dotknął również i Litwę.
Szczególnie cierpią rolnicy i lud-
ność wiejska. W miastach kryzys
daje się mniej odczuwać. W są-
mem Kownie całe lato panował
wzmożony ruch budowlany. Wie-
lu ludzi znalazło pracę przy budu-
jącej się kolei Telsze — Kretynga.
Rząd odczuwał wiele trudności
przy urzeczywistnianiu budżetu
i na rok 1932 zapowiedział daleko
posunięte oszczędności.

A EAN

Imiany w statucie Wil. Banku
Ziemskiego.

W dniu 13 listopada roku ze-
szłego, ogłoszony został w Moni-
torze Polskim nowy Statut Wileń-
skiego Banku Ziemskiego, podpi-
sany przez pp. ministrów skarbu,
przemysłu i handlu oraz spra-
wiedliwości.

Statut ten, wzorowany na daw-
nej ustawie Wileńskiego Banku
Ziemskiego z dnia 9 sierpnia 1872
r. wprowadza w niej cały szereg
zmian dostosowanych do obowią-
zujących w Polsce przepisów
prawnych, uwzględniając zwłasz-
cza prawo hipoteczne. Zatwier-
dzenie projektu przez władze za-
brało dużo czasu, bo statut Wileń-
skiego Banku Ziemskiego musiano
dostosować tak do prawa o spół-
kach akcyjnych, jak i do prawa
bankowego, ponieważ niama w
Polsce normalnej ustawy o insty-
tucjach kredytu długoterminowe-
$0 opartych na kapitale akcyjnym.
Podstawy statutu Wileńskiego
Banku Ziemskiego będą zapewne
precedensem dla statutów wszel-
kich spółek akcyjnych, mających
przywilej hipotecznych instytucyj
kredytu długoterminowego.

Statut rozszerza działalność
Wileńskiego Banku Ziemskiego na
dobra położone w dawnej Kongre-
sówce, nie wyłączając Warszawy,
i udziela mu prawa wydawania
pożyczek w miastach pod nowo-
budujące się domy.

Po wejście w życie omawia-

nego statutu, władze: Wileńskiego
Banku Ziemskiego ukonstytuowa-
ły się, jak następuje: prezes za-
rządu Aleksander Meysztowicz,

zarządu wice-prezes
Hr. Marjan Plater, Stanisław
Bochwic, Kazimierz Święcicki i

Bohdan Szachno,  dyrektorowie
Kazimierz Prekier i Edward Sa-
woniewicz.
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POKÓJ DO WYNAJĘ- ZGUBIONY DOWÓD o-
Zygmuntowska 8,

8100—0

WYNAJĘCIA dwa
pokoje frontowe,
być z używalnością ku-

  

O etwarciu restauracji będą oddzielne==
= zawiadomienia. 17—0 0 =

sobisty na
sław Synowca i weksel

Franciszka Czernika u- trzebna.
może nieważnia się.

  

  

8108—1 Królewska 3.

w zakończenin został włamany

dajkicja.

Do największych wydarzeń w
życiu gospodarczem Litwy w roku
ubiegłym można zaliczyć otwarcie
cukrowni w Marjampolu. Zakła-
dając ją miano na myśli podniesie-
nie rentowności gospodarstw wiej-
skich przez uprawę buraków
cukrowych, które obecnie mają
zapewniony zbyt i ograniczenie
wwozu. Min. rolnictwa usilnie
propaguje uprawę buraków gwa-
rantując stałą cenę na trzy lata.
Gospodarze wiejscy odnoszą się
do tego nieufnie nauczeni do-
świadczeniem z bekonami, któ-
rych hodowlę również usilnie pro-
pagowano. Liczono na zbyt w -
Anglji, ale to zawiodło. Rząd za-
$warantował również stałą cenę,
i gdy na wiosnę roku zeszłego be-
kony zagranicą staniały, rząd do-
płacał do centnara 8 litėw. Natu-
ralnie, że tak długo trwać nie mo-
gło i skupowania bekonów za-
przestano, podrywając tem zaufa-
nie rolników do rządu.
Na zakończenie wspomnę o pó-

lakach mieszkających na Kowień-
szczyźnie. Rok ubiegły jak i
wszystkie inne nie przyniósł dla
nich nic dobrego. Przeciwnie,
otrzymali oni nowy, niezasłuzony |
cios. Zakazano uczęszczać do
szkół polskich dzieciom tych po-
laków, których policja litewska w*
paszporcie wpisała przemocą za
litwinów. Rozporządzenie to po-
zbawiło nauki języka ojczystego
kilkaset polskich dzieci, i znowu
kilka szkół z pośród nielicznych
placówek  „Pochodni“ utraciło
przez to rację bytu. Rząd Kowień-
ski troszczy się o wszystkich in-
nych obywateli, stara się im za-
pewnić pracę i dobrobyt, tylko dla
polaków śotuje wciąż nowe prze-
śladowania. Trzeba przypuszczać,
że i pod tym względem nowy 1932
rok nie przyniesie żadnych po-
myślnych zmian.

Quis.

Czy jesteś członkiem
LOPP?

E2222]

6IEŁBA
WARSZAWA 5-|. 1932 (Pat.)
Waluty ! dewizy:

Delary 8,90—8,92—8,88.
Gdańsk 173,90—174,*3 173,47.
Hetandja 3 8,80 —359,70—357,90.
Lendyn30,:0—80 15—30,28 —29,98,
Nowy Yerk 8,921—8,941—8,901
Nowy York kabel 8,927—8,947—8,987.
Рагу? 35,06—35,15—34 97.
Praga 26,41—26,47 —26,35.
Szwajcarja 174,30—174,73—173,87.
Berlin w obrotach nieeficjalnych 211,70.

Papiery procentowe:

_ 3" peżyczka budowlana 31—30.
5% konwersyjna 39,75. 6'|, dolarowa
53,25- 54. 4%, dolarowa 42. 77, stabili-
zacyjna 51—52,25—50,25. 8%, L. Z. B. G.
K. iB. R. ebligacje B.G K. 94. Te same
19, 83,25. 8%, obligacje bud. BGK. 93.
4',0|, ziemskie 42—41,75. 7-/, dojarowe
53,50. 5%/, warszawskie 50,25. 8%, war-
szawskie 64—62- 63. 8*., Częstochowy
55 55,35. 87, Łodzi 61,25. 10%, Siedlec
63,25. 6%/, obl. Warsz. 1926 VI em. 37,75,

Akcje: |

Bank Polsk! 105. Pewszechny Kre-
Wjowy 100. Puls 42,50. Pocisk 1,45.
M wada

ożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dol. 50,25. Dillonewska 50.Stebilizae. 48.
Warszawska 32. Sląska 32.

Dolar w ebrotach w. 8,90%.
Rubcl 5,05 w Senai ®

  

 

 

. PIANINA
„ERARB” „T. BETTIKG" i „K. A. FIRIGER"
uznane za najlepsze w kraju.
Sprzedaję na raty | odnajmuję.

Kijowska 4. Abelow.

—PKŻAIBEZ:| DARUTIZZZYZORARK 0

upno

| praca || "Sprzedaż
imię Stani- 27-27

KASJERKA
na 300 zł. z wystawienia jnkasent-ka zaraz  po- MASKARADOWE

„Informator”, damskie kestjumy
8108—1 do wynajęcia
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