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Szef sekcji rozbrojeniowej francuskiego
М. 5. Z. w Warszawie.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Do Warszawy przybył, jako gość aa.basadora
rancji p. Laroch'a, szef sekcji rozbrojeniowej francuskiego Minister-

stwa Spraw Zagranicznych, p. Massigli.

Protesty wyborcze.
(Teluionem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Sąd Najwyższy przystąpi do rozpatrywania pro-
testów wyborczych dopiero z końcem lutege. I =

Dodatni bilans handlewy Polski.
Telefonem od własnege korespondenta.)

WARSZAWA Bilans handlu zagranicznego Rzeczypospolitej i
w. m. Gdańska w miesiącu grudniu 1931 r. przedstawia się nastę-

асо: Przywóz 220.321 ton warteści 91.076 tysięcy złotych, wywóz
496735 ton wartości 117.818 tysięcy zł. Salde dedatnie wynosi

26.742 tysiące zł. W porównaniu do miesiąca listopada ogólna suma
wartości przywiezionych towarów zmniejszyła się o 5.960 tysięcy zł.,
zaś a o 38.354 tysiące zł.

gółem w przeciągu całego roku bilans handlewy wykazał saldo

 

_ dodatnie w wysokości 412.155 tys. zł.

Upadłości i nadzory.
(Telefonem od własnego korespendenia.)

WARSZAWA. Wydział Handlowy Sądu Okręgowego w Warsza-
wie sporządził statystykę bankructw za rok 1931. Według dokład-
nych ebliczeń ogłoszono w ub. roku w Warszawie 274 upadłości
udzielono nadzorów sądowych 82 przedsiębiorstwom.

Oficjalne oświadczenie min. Ghiki
wobec prasy.

№ dniu wczorajszym min.
Ghika przyjął w swych aparta-

 

w związku z paktem, który para-

Telefon Redakcji.

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

19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 
mentach w hotelu Europejskim
przedstawicieli prasy polskiej i za-
granicznej, wobec których jeszcze
raz podkreślił istnienie przyjaźni
polsko-rumuńskiej i pokojowość
polityki obu krajów. ы

: sprawie rokowań z Rosją
min. Ghikioświadczył:

Wizyta moja w Warszawie
ja się z nawiązaniem w Rydze

kontaktu, zgodnie z życzeniem,
Wyrażonem przez ZSRR, w spra-
wie ewentualnego zawarcia paktu

Q nieagresji iędzy Rumunją
4 Sowietami. tychczasowe sto-
sunki obu państw określone były
Przez protokół Litwinowa z 1929
roku, podpisany w Moskwie przez
ministra Bazilę, w sprawie wcze-
śniejszego wprowadzenia w życie
paktu Kelloga. Dziś, równolegle
do rokowań, prowadzonych mię-

Warszawą a Moskwą o za-
warcie paktu o nieagresji i

Zamknięcie

”

 

Związku Polaków
(Telefonem od własnego korespondenta.)

fowany został w Paryżu przez se-
kretarza generalnego  Minister-
stwaSpraw i Berthe-
lota i ambasadora ZSRR Dowga-
lewskiego, rumuński chargć d'affa-
ires w Rydze Sturdza i p. Stomo-
niakow znajdują się w kontakcie,
dążąc do zawarcia podobnego
współrzędnego paktu o nieagresji.
Powstrzymując się od jakichkol-
wiek przewidywań co do wyników
kontaktu, nawiązanego w Rydze,
zważywszy, że w interesie ZSRR
leży zawarcie całej serji paktów
ze wszystkimi jego sąsiadami
przed konferencją genewską, być
może, że rokowania ryskie dopro-
wadzą do konkretnego rezultatu,
który na piśmie potwierdzi po-
nownie stan pokoju, jaki określił
już protokół Litwinowa. Oto
wszystko, co mogę powiedzieć w
tej sprawie, zachowując maximum
ostrożności i spokoju umysłu.”

 

w. Łotwie.
DYNEBURG 9:1: Dziś. dnia 9 b. m., po raz czwarty rozpatrywa-

aa była głośna sprawa z oskarżenia ministra spraw wewnętrznych

r.

(ena imei 20 gl.
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Wiežniow Brzeskich
Wyrok zapadnie we środę.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Proces brzeski zakończył się przemówieniem

Kiernika I Putka. Putek rozpoczął swe ostatnie słowo opowiada-

niem o tyranach greckich. Przewodniczący kilkakrotnie przywoływał

do porządku.
Wyroku należy się spodziewać we środę 13 b. m.

Sprawa

 

zagramicą 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 2B gr. Ogłoszenia

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 28 proc. drożej. Terminy

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

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p. t. „ŻYCIE”

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową ZI. 4 gr 80,

(6 łamowe) 85 gr., za

 

0d 19 złotych
kostjumy narciarskie treningowe sa już do nabycia

W POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9, tel. 6-46.
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Niemcy nie będą płacić odszkodowań.
Potwierdzenie sensacyjnej wiadomości.Oficjalne oświadczenie kancierza Bruenin-

ga wobec ambasadora Wielkiej Brytanii.
LONDYN. (Pat). Cała prasa popołudniowa przynosi jako

wielką sensację oświadczenie, złożone ambasadorowi Wielkiej

Brytanji w Berlinie przeż kancierza Brueninga, co do nie-

możności przyjęcia przez Niemcy Jaklegokolwiek moratorjum

reparacyjnego I obstawanie przy Įcaikowitem anulowaniu ed-

szkodowań. W związku z niemieckiem demarche kerespon-

dent PAT. uzyskał z miaredajnych źródeł następujące wy-

jaśnienia:

PAmdasador Wielkiej Brytanji w Berlinie został zawiadomiony

we środę, że kanclerz Bruening oczekuje wizyty jego w Auswartiges

Amt w piątek-po południu. Rozmowa wyznaczona została na piątek

po południudlatego, że 1) w piątek rano miała się odbyć konfe-

rentja z wezwanymi ze swych placówek ambasadorami Niemiec

z Londynu, Paryża i Rzymu, 2) dlatego, że rząd niemiecki czekał

na wiadomość, ezy ekspert rządu brytyjskiego Leith Ross odjedzie

do Paryża celem rokowań o wspólny front reparacyjny z Francją

Narada ambasadorów z Brueningiem odbyła się w piątek rano

i również wtedy nastąpił wyjazd Rossa do Paryża. Wobec tego de-

marche Niemlec zostało wykonane. Pejmowane one jest w Lon-

dynie jake mające na celu pod względem międzynarodowym

pokrzyżowanie porozumienia angie-f ancuskiego w sprawie

reparacyj, zaś pod względem politycznym jako utorowanie

drogi do porozumienia z Hitierem w sprawie przedłużenia

urzędowania prezydenta Hindenburga oraz w sprawie prze-

prowadzenie w Reichstagu jednemyślnej rezolucji wszystkich
partyj niemieckich, stwierdzającej, że Niemcy żądają skreśle-

nia odszkodowań. Rezolucja ta miałaby ułatwić Brueningowi

zajęcie w Lozannie nieprzejednanege stanowiska, opierając się

na ewentuainej wyrażonej w tym względzie woli Reichstagu.
 „wd >

Przed konferencją reperacyjną w Lozannie
Propozycje rządu angielskiego.

„Związku Polaków w Łotwie*, zawieszonego w dniu 1 października

1931 r. decyzją tegoż sądu. Rozprawie przewodniczył sędzia Klawin w
ie asesorów Owolina i Czigina. Interesy Związku repre-

zentowali: poseł Wilpiszewski | sekretarz związku Bauzyk.

Na sali publiczności bardzo mało. Nie przyjechał nikt z dzien-
nikarzy z Polski. Jest tylko kiku korespondentów pism ryskich i
polski poseł Łapiński. :

Sąd zarządza tajnošė rozprawy.
Obronę wnosi mec. Szabłowski z Rygi.
Po usunięciu publiczności z sali rozpoczął się przewód sądowy.

który trwal zaledwie 15 minut. Po wpuszczeniu publiczności sąd ogło-
sił wyrek, zamykający Związek Pelaków w Łotwie wraz ze wszyst-

kiemi oddziałami i decyzja zwrócenia spraw z oskarżenia Liberysa

i innych o nadużycia przy ostatnich wyborach do sejmu łotewskiego

właściwym sądem do dalszego biegu sprawy. Obrońca mec. Sza-

błowski eskarżał, że złożene sądowi protokuły głównego Zarządu
Związku i lilji najlepiej dowodzą, że działalność tej organizacji była

przeniknięta duchem łojalności wobec państwa łotewskiego i sąd
nie może znaleźć ani jednego ustępu protokułu który mówiłby o

pracy destrukcyjnej Związku.
Umotywowane ogłoszenie wyroku nastąpi w dniu 23 stycznia r. b*

Wicekról Indji rekuje.
NOWE DELHI (Pat). Wicekról wiście z wyjątkiem partji kongre-

lord Wiliagios rozmawiał dziś z sowej, pragną wziąć udział w pra-
iem hinduskich osobistości  cach komitetów mieszanych kon-

politycznych. : ferencji Okrągłego Stołu, gdy tyl-

Odbyte konferencje usprawie- ko przybędą do Indyj wszyscy
dliwiają pogląd, że wszystkie hin- członkowie wzmiankowanych ko-

duskie partje polityczne, oczy-  mitetów.
alkio пр mąskis nakarnawałoraz|
lakiery czółenka obuwiesorciarskię =

poleca Polska Wytwórnia Obuwia *'"'"

 

  
  
  

   

   
    

D. pantof. atlas 1797 W.NOWICKI 30 Lakiery męsk. 32,00
= prunel. 11,50] Wilno, Wielka M. Ч, buty na skórze 24,
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LONDYN (Pat). Rząd angielski
zaproponował przesunięcie termi-
nu konferencji w Lozannie na
dzień 25 stycznia. Rząd angielski
motywuję swoją propozycję zmia-
nami, które zaszły w wewnętrznej
polityce Francji. Rządy niektórych
państw nie dały jeszcze odpowie-
dzi na dćmarche rządu angiel-
skiego.

BERLIN (Pat). Biuro Conti do-

nosi, że rząd niemiecki, stosownie
do życzenia rządu brytyjskiego,
zgodził się na dzień 25 stycznia
r. b. jako dzień rozpoczęcia kon-
ferencji reparacyjnej.

LONDYN (Pat). Angielski rze-
czoznawca finansowy odjechał w
dniu 9 b. m. do Paryża w celu
przeprowadzenia rokowań z fran-
cuskimi rzeczoznawcami finanso-
wymi w sprawach reparacyjnych.

Staneowiske Francji, |
BERLIN (Pat). „Berlinėr Zig.

am Mittag“ ogłasza wywiad z
francuskim politykiem  tinańso-
wym, członkiem delegacji francus-
kiej na konferencję lozańską, nie
odając zresztą

E dako wywiadu są cele, do ja-
kich zmierzać będzie Francja na
konferencji reparacyjnej. Polityk

francuski zaznaczył przedewszyst-
kiem, że anulowanie długów wo-
jennych narazie nie wchodzi w ra-
chubę, gdyż kongres amerykański
nie zgodził się na skreślenie lub

jego nazwiska.

„rewizję długów, a jednostronne

wypowiedzenie układu Mellon-

Berenger przez Francję, przestrze-

pałac ściśle wszystkich umów,

yłoby nie do pomyślenia. Poza-

tem prostemu skreśleniu długów

politycznie przeciwstawiają się

obawy, że nawet uregulowanie

kwestji reparacyjnej nie zabezpie-

czy pokoju w Europie. Gdzie bo-

wiem jest kres postulatów nie-

mieckich? Czy przez ewakuację

Nadrenji w roku 1930 poprawiły
się stosunki niemiecko-francuskie?

Dalsze rokowania z

Jeżeli miałoby się okazać — o-
świadczył dalej polityk francuski
— że kongres amerykański po
pewnym czasie nie sprzeciwiłby
się rewizji długów wojennych, to
postaranoby się o wprowadzenie
w życie krótkiego moratorjum aż
do chwili, kiedy Stany Zjednoczo-
ne wyrażą gotowość rewizji dłu-
gów. W przeciwnym razie pod-
stawą do uregulowania kwesti re-
paracyjnej będzie dwuletnie mora-
torjum z przyrzeczeniem później-
szej rewizji planu Younga. Tru-
dności i zastrzeżenia natury praw-
niczej możnaby, zdaniem polityka
francuskiego, przezwyciężyć przez
udzielenie iemcom zupełnego
moratorjum z równoczesnem przy-
rzeczeniem, že po upływie mora-
torjum zdolnošė platnicza Niemiec
zostanie ponownie zbadana i to
iezależnie od cyfr planu Younga.
olityk francuski oświadczył w

końcu, że Paryż liczy się już obec-
nie z silną redukcją rat reparacyj-

nych, które będą rozłożone na о-
kres lat 10.

Hitlerem w sprawie

przedłużenia kadencji prez. Hindenburga.
BERLIN. Pat.—Kanclerz Brue-

ning edbył w dniu 9 b.m. w po-
łudnie- ponowną konferencję z

przywódcą narodowych socjali-

stów Hitlerem. Rozmowa trwała

przeszło godzinę. Uczestniczyli w

niej także przywódca narodowych

socjalistów dr. Frick oraz mini-

ster Treviranus. Około godziny 3

po poł. Hitler rozpoczął naradę

z przewodniczącym stronnictwa

niemiecko - narodowego Hugen-

bergiem. Odpowiedź w sprawie

swej decyzji Hitler zakomunikuje

kanclerzowi wieczorem. Jutro w
południe kanclerz Bruening ma

przyjąć Hugenberga.
BERLIN. (Pat). Na zgroma-

dzeniu republikańskiego Reichs-
banneru jeden z mówców dr.
Miller oświadczył, że partje
republikańskie głosować będą
za  predłużeniem  prezydentu-
ry Hindenburga, upatrując
jąc w tem jedyny sposób uni-
knięcia wojny domowej w Niem-
czech. Jeżeli Hitler oświadczył
mówca — w drodze legalnej, czy
też nielegalnej dojdzie do wła-
dzy, oznaczać to będzie wybuch
wojny domowej.

ё

BERLIN (Pat). Tutejsze koła
polityczne potwierdzają wiado-
mość, podaną przez Reutera, iż
kanclerz Brueninś odbył wczoraj
z ambasadorem angielskim w Ber-

Wrażenie
LONDYN (Pat). W miarodaj-

nych kołach politycznych Londynu

wielkie wrażenie wywołała otrzy-

mana wczoraj późnym wieczorem
wiadomość z Berlina, że kanclerz

Bruening oficjalnie zawiadomił

ambasadorów Francji i W. Bry-

tanji w Berlinie, aby uprzedzili
swe rządy, że Niemcy nie zgodzą

Dymisja

 

linie  Rumboldtem  konierencję,
podczas której kanclerz Bruening
podkreślił, że Niemcy nie posia-

dają środków do płacenia repa-

racyj.

w Anglii.
się na żaden kompromis repara-
cyjny w postaci moratorjum, lecz
żądać będą całkowitego anulowa-

nia odszkodowań wojennych. —

Wśród miarodajnych kół brytyj-
skich panuje obawa, że stano-
wisko, zajęte przez rząd niemiec-

ki, wogóle uniemożliwi odbycie
konferencji reparacyjnej.

Brianda.
List do Lavala.

PARYŻ (Pat). Prasa podaie ze

źródeł oficjalnych, że prezes Rady
Ministrów Laval jest w posiada-

niu listu, w którym minister spraw

zagranicznych Briand prosi go o

dymisję. Premjer Laval nie zamie-

rza ogłaszać tego listu przed SPY:

wem kilku dni. Jak się zdaje,

decyzję swą Briand zakomuniko-

wał prezesowi. rady ministrów
podczas rozmowy, jaką obaj mę-

żowie stanu prowadzili wczorzj w

ministerstwie spraw  zagranicz-

nych. Laval, zawiadamiając

Brianda o swym zamiarze, rozsze-

rzenia gabinetu, wyraził życzenie

korzystania nadal z jego cennej
współpracy. Briand, tłumacząc się

złym stanem zdrowia, zawiadomił
Lavala o bezwzględnym zamia-

rze wycofania się z gabinetu, od-

rzucając tem samem ewentualne
propozycje, jakie mu były czy”.
nione, Laval w dalszym ciągu

starał się odwieść od jego posta-
nowienia, lecz . nie - osiągnąwszy
jego zgody, zapróponował mu
objęcie stanowiska ministra bez

teki. Min. Briand formalnie propo-

zycji tej nie odrzucił, zastrzegając
sobie późniejszą odpowiedź w tej

sprawie.

LZrTRIECZAFRA

Burza na Dalekim Wschodzie
Po demarche Stanów Zjed-

noczonych.

LONDYN. Pat. — W związku. z

demarche Stanów Zjednoczonych

u rządu japońskiego i chińskiego

w  miarodajnych kołach rządo-

wych angielskich zwracają uwa-

gę na tę okoliczność, że sytuacja

W. Brytanji nie jest identyczna

z sytuacją Stanów Zjednoczo-

nych, jako nie należących do Li-

gi Narodów.. Podczas ostatniej

sesji Rady Ligi Narodów delega-

ci japońscy poinformowali dele:

gatów angielskich, że jakakolwiek

byłaby polityka Japonji w Man-

dżurji. Jeponja nie sprzeniewierzy

się swej zasadzie polityki otwar-

tych drzwi w Chinach i w Man-
dżurji.

Dalsza ofenzywa wojsk ja-
pońskich.

MOSKWA. Pat.—Jak donoszą

korespondenci sowieccy, waj

japońskie zajęły Czang-Chai-Guan.

W sil 0. М. |. LELENELK
ul. MICKIEWICZA 38

JASEŁKA
dn. 9, 10, 16 I 17 stycznia r. bież.

początek o godz. 17.

   

    
   

Wściekłość Kowna z powodu

zamknięcia 10 szkół litewskich

w Polsce.
Rząd litewski występuje ze skargą do Ligi Narodów.

(Telefonem ed własnego korespondenta.)

KRÓLEWIEC 3-1 z Kowna donoszą: Zamknięcie 10-ciu szkół

litewskich w Wileńszczyźnie wywołało paroksyzm wściekłość

w prasie litewskiej. „Lietuvos Aidas“ zapominając o nieda-

wnem pozbawieniu okeło 400 dzieci polskich możności uczenia

się po polsku pod pretekstem że rodzice ich w paszportach

mają wpisaną narodowość litewską, co, jak wiadomo, odby-

wało się pod niesłychanym tererem władz administracyjnych,

pisze o tolerancji szkolnictwa polskiego w Litwie dia przeciw-

stawiania rzekomemu prześladowaniu szkół litewskich w Pol

sce. Ten, niesłychanie bezczelny w tonie 1 treści artykuł urzę

dówki, wywełał nawet wśród polityków litewskich półu-

śmieszki.

Niezależnie od tego sprawą tą zejmowała się rada mini-

strów. Na posiedzeniu gabinetewem bez udziału premjera Tu-

bielisa, który jest chery, postanowiono zwrócić się do Ligi

Narodów ze skargą na rząd polski. Charakterystyczne | niepo-

zbawione humoru są motywy, na jakich oparta ma być litew.

ska skarga. Według ebecnego rządu litewskiego litwini zamie- ©

szkali w Wileńszczyźnie nie są mniejszością narodową | dla-

tego nie mogą wnosić skarg do Ligi Narodów na zasadach

przewidzianych dlamniejszości narodowych. Litwini w Wiień-

szczyźnie stanowią

rody stanowią znikomąmniejszość. .

Interesów więc większości litewskiej w Wiieńszczyźnie

bronić musi rząd Iltewski I dlatego zdecydowany jestwystąpić

ze skargą na forum międzynarodowem.

Tak umotywowans skarga litewska znajdzie

wkrotce na forum Ligi Narodów. :

olbrzymią większość, a Pelaty i inne na.
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GWARANCJE.
Nie było bodaj jeszcze konle-

rencji, zjazdu czy innej jakiej

dyplomatycznej imprezy, którą

opinja społeczna  traktowałaby

tak sceptycznie, jak nadchodzącą

konferencję rozbrojeniową, która

za miesiąc już zebrać się ma

w Genewie.

Nie dlatego, jakoby sam cel

konferencji — rozbrojenie, lub

przynajmniej częściowe  ograni-

czenie zbrojeń — nie cieszył się

najszczerszą sympatja śród naj-

szerszych warstw społeczeństw

kulturalnych; przeciwnie, sprawa

jest popularna, a nawet ze wzglę-

du na obecny kryzys gospodarczy

paląca, niestety, z jakiegokolwiek

rozpoczniemy ją końca, znajdzie-

my się niebawem w błędnem

kole, z którego, dotychczas przy-

najmniej, żaden polityk nie znalazł

jeszcze wyjścia ;
Francja powiada: naprzód gwa-

rancje — potem rozbrojenie Sta-

jest całkiem słuszne,

przypuśćmy nawet (co jest bardzo

wątpliwe), że wszyscy uczestnicy

konferencji bez zastrzeżeń zgodzą

się z tezą francuską, to wnet po-

wstaje drugie, stokroć trudniejsze

pytanie: jakiego rodzaju mają to

być gwarancje, które istotnie mo-

głyby -zabezpieczyć światu pokój

i ścisłe przestrzeganie ewentual-

nych uchwał rozbrojeniowych.

Przypuśćmy nawet, że państwa

ściśle zastosują się do uchwał kon-

ferencji, że istotnie ograniczą

liczbę wojsk swych i stan zbro-
jeń — przy teraźniejszej technice,

przy powszechnem wyszkoleniu

sportowem, wojskowem, skautow-

skiem, wystarczy paru tygodni, by
cały naród (nie wyłączając kobiet

i młodzieży) zamienić w jedną

wielomiljonową armję, tysiące sa-

molotów pasaże: skich na jednostki

bojowe, a wszystkie fabryki che-

mikalij, mydła, perfum — na

fabryki gazów trujących

Minęły te czasy, kiedy w ciągu

lat wznoszono warowne zamki —

dziś łopata sapera, pewna ilość

drutu kolczastego wystarczają, by

w ciągu kilku dni, ba, kilku go-

dzin stworzyć fortyfikację, wobec
której wszystkie zamki średnio-
wieczne były dziecinną igraszką.

Projekt nowej armaty lub innej
šmiercionošnėj machiny w szufla-
dzie biurka p. ministra wojny
wystarczy, by w ciągu kilku ty-

godni stworzyć potężną artylerję.

Mamy zresztą najlepszy przy-
kład na Niemcach, które mocą
traktatu wersalskiego rozbrojone

doszczętnie, pilnowane przez róż-

ne komisje międzynarodowe, jed-

nak stanowią dziś jedną z naj-

groźniejszych potęg militarnych.

Dyplomacja jest jedyną bodaj

zamkniętą w sobie kartą, ponad

którą wypadki wojny światowej

przeszły bez śladu, która wciąż
jeszcze myśli kategorjami przed-

wojennemi, posługuje się sposo-

bami przedwojennemi. Dla dy-
plomacji jakiś akt podpisany,
zobowiązanie, jest świętością, pew-

nikiem, fundamentem z granitu,

na którym gotowe wznosić i roz-
budowywać niebotyczne zamki...

na lodzie.

Niewątpliwie byłoby to rzeczą

niezmiernie pożądaną i upraszcza-

łoby niezmiernie stosunki między-
narodowe, gdyby można było po-
dobnym podpisom i zobowiąza-
niom wierzyć przynajmniej w tym

stopniu, jak to było przed wojną.

Niestety, elementarny nakaz
etyki — dochowywanie słowa —
wtedy tylko ma wartość, gdy za-
chowywany jest przez wszystkie

układające się strony, Gdy jedna

ze stron wyłamie się z pod tego

zakazu, wszystko musi rozprządz

się i runąć,

Jak wspomnieliśmy wyżej,

przed wojną istniały pod tym

względem jeszcze pewne moralne

nakazy, pewne tradycje — obaliły
je Niemcy, gwałcąc w niesłychany

sposób neutralność Belgji i nazy-

wając wszelkie odnośne gwaren-

cje — bezwartościowym świstkiem
papieru.

|. Przy dalszym rozwoju wypad-
ków zwycięskie Niemcy ignorują

* wszelkie zobowiązania i postano-
wiemia międzynarodowe, które
poprzednio podpisały, prowadzą

nieograniczoną wojnę podwodną,
stosują gazy trujące, kule „dum-
dum' i t. pod.

Przychodzi „kryska na Matys-
ka“, klęska Niemiec, ucieczka
Wilhelma. Nowy „rewolucyjny“
rząd niemiecki podpisuje .wie-
czysty” traktat wersalski, ale już
następne rządy, głównie zaś

Z prasy.
Sprawa najważniejsza.

Za najważniejszą sprawę uwa-
ża prof. St. Grabski sprawę u-
przemysłowienia naszego.

Na temat powyższy zamięsz-
cza w „Kurjerze Zachodnim” ar“
tykuł, którego ustęp ostatni przy-
taczamy:

„Brak własnego przemysłu nie po-
wstrzymuje emigracji ze wsi do przemy-
słu. Jeno nie mając w kraju dość fabryk,
jadą nasi małorolni po zarobek zagranicę.
W 1929 pracowało w przemyśle francus-
kim 300.000 robotników polskich. A
rówrocześnie u nas w Polsce w gór-
nictwie, hutnictwie, wielkim i średnim
przemyśle było zatrudnionych 890.000.
Czwarta część więc naszych robotników
przemysłowych pracuje obecnie w fabry-
kach, kopalniach 1 hutach francuskich.
Oczywiście oni pierwsi zostają dotknięci
redukcjami w przemyśle francuskim.
A z Niemiec już od 1928 r. wraca co
roku po ośmdziesiąt parę tys. naszych
robotników, tj. tyleż samo, wiele do
Niemiec jedzie na sezonowe zarobki.

Albo w ciągu najbliższych paru dzie-
sięcioleci zwiększymy nasz przemysł tak,
by zatrudnił on nie 10 proc.,, i1k obec-
nie, lecz 30 proc. zawodowo czynnej
ludności — albo też — rosnąca bieda
mas małorolnej !udności stanie się za-
rzewiem rewolucji. A w naszem położe-
niu geograficznem nie przetrzymamy re-
wolucji choćby tak, jak ją przetrzymuje

Hiszpania.
ciągu ubiegłych 10 lat nie postą-

piło jednak naprzód ani o krok uprze-
mysłowienie Polski.

A obecnie, $dy wszystkie państwa
odgrądzają się od przywozu zagr. wyso-
kiemi ciami i zakazami importu — czy
może mieć jakikolwiek realny sens za-
stanawianie się nad rozwojem naszego
rzemysłu. Toć w tej chwili raczej na-
eży myśleć o tem tylko, by kurczenie
się naszej produkcji przemysłowej nie
sprowadziło ostatecznego załamania się
gospodarczej naszej równowagi.
"_ Tak — to prawda, choć mamy prze-
mysł malusieńki, jeden z najmniejszych
w Europie w stostnku do sumy ludności
i przestrzeni kraju — przecież przeży-
wamy silniej zastój przemystowy od
wieru soce uprzemysłowionych kra-
jów. od Francji, Belgji, Holandji Szwecji
i Szwajcarji, Lecz przeżywamy dziś tak
silnie zastój naszego maleńkiego prze-
mysłu dlatego właśnie, żeśmy przez
ubiegłych 10 lat w naszej polityce eko-
nomicznej i skarbowej o wszystko inne
raczej się starali, niż o rozwój i umcc-
nienie sił naszego przemysłu.

Nie zdobędziemy się na należyte,
doraźne nawet środki tymczasowego ła-
godzenia obecnego u nas zastoju prze-
mysłowego i bezrobocia -—— nie mając o-
bliczonego na dalszą przyszłość i konse-
kwentnie opracowanego programu u-
przemysłowienia Polski.

Bez takiego programu może nawet
przetrwamy kryzys —- ale nie przetrwa-
my najbliższego dziesięciolecia po kry-

Hr“ciemnoty.
W zwiazku ze zjazdem rabi-

nów, który obradował w tych
dniach w Warszawie, pisze „Ro-PTA

„Gdy się czyta w prasie codziennej,
sprawozdania z przebiegu tych obrad,
nie wierzy się własnym oczom, aby w
XX wieku mógł w środkowej Europie
a е м

plenić się taki obskurantyzm i taka śred-
niowieczna ciemnota.

Ostatecznie ten zjazd Orc)
obskurantyzmu niewieleby nas obce
dził, gdyby nie pewien drobny szczegół.
Niejaki p. Mastbaum witał zjazd w imie-
niu BB. i pułk. Sławka. W imi.niu całe:
e BB, czy też z pewnemi wyjątkami?
zy także w imieniu rewolucyjnego p.

Burdy? Czy także w imieniu arcykato-
lickiego ks. Radziwiłła? Czy i w imieniu
wywłaszczyciela bez odszkodowania, ja-
kim chcebyć p. Sanojca, czy w imieniu
wolnomyślnego p. Miedzińskiego? A mo-
że w imieniu masonów gęsto tkwiących

w BB?
| jeszcze jedno.
Zjazd rabinów wysłał depesze hoł-

downicze pomiędzy innymi do marszałka
Piłsudskiego.

Proponujemy „Czerwoniakowi* ma-
jącemu słabość do ankiet, aby zarządził
pomiędzy rabinami ankietę na temat: Co
pan sądził o marszałku Piłsudskim w
1914 roku?

Odpowiedzi będą niezmiernie cieka-
we, o ile tylko nie będą zełgane”.

Armje pracy.

Konserwatywno - sanacyjny
„Dziennik Poznański* wystepuje
z następującym projektem:

„Przedewszystkiem spojrzeć trzeba
na Fundusz Bezrobocia. Państwo i pra-
codawcy wydają na cele niepradukcyjne
setki miljonów złotych rocznie. Nie ne-
gujemy humanitarnej zasady wspomaya-
nia pozbawionych pracy obywateli.
Trzeba jednak od bezrobotnych, wza-
mian za otrzymane przez nich świadcze-
nia, w rozmiarach proporcjonalnych do
zasiłków, żądać pracy na rzecz pań-
stwa. Trzeba stworzyć pokojową „armję
pracy”, trzeba zorganizować te 300.000
par bezczyrńnych rąk w karny mecha-
nizm, pracujący dla ogółu. Przykładem
świeci na tutaj Bułgarja, w której już
od dziesięciu lat istnieje „armia pracy”
i to złożona nie z bezrobotnych, ale ze
wszystkich zdolnych do pracy fizycznej
mężczyzn w określonym wieku, którzy —
podobnie, jak u nas do wojska — zacią-
ani są tam w szeregi bataljonów pracy.
awet i Niemcy czynią cora» powaź-

niejsze przygotowania do wprowadzenia
powszechnego obowiązku pracy dla
państwa.”

„Ostateczności stykają się* or-
gan konserwatystów propaguje
projekt bolszewicki, oddawna w
raju sowieckim wcielony w czyn.

Tylko 16 wierszy.

Pod takim tytułem zamieścił
prorządowy „l. K. C.* krakowski
następującej treści wzmiankę:

„Podnoszona już wielokrotnie przez
nas ospałość naszej propadandy zagra-
nicą, wydała nowy „kwiatek”*. Oto w
noworocznym numerze londyńskiego
az ažeks:smpeczpenó w, „ze
glądzie itycznym artykuły, bilansujące
zazenk” w wszystkich państwach
"ręke

rozdziale p. t.: „Europa środko-
wa“ po Austrji i Węgrzech (!), Polsce
poświęcono zaledwie 16 wierszy, dają-
cych się streścić w następującem zdaniu:
„Ośrodkiem politycznego žainteresowa-
nia w Polsce w ciągu r. 1931 były rewe-
lacje o traktowaniu wybitnych przedsta-
wicieli opozycji, którzy byli uwiezieni na
czas wyborów w twierdzy brzeskiej”,

Według wspomnianego dziennika, nic
się więcej w Polsce nie wydar: M

, . x rój

Wielkie zamówienie amerykańskie w firmie
„Lilpop“.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Konsorcjum amerykańskie S. T. L Corporation
przekazaio do Banku Zachodniego 1 miljon dolarów jako dalszą ratę
na zamówienia poczynione w zakładach Lilpopa.

Stressemana rozpoczynają jawną
przeciwko traktatowi walkę Dziś

nawet tak umiarkowany Briining

przekreśla finansowe zobowiąza-

nia Stressemana (plan reparacyjny

Younga), skoro zaś po Briiningu

nastąpi Hittler, to pierwszego za-

raz dnia swych rządów przekreśli
wszystko, do czego zobowiązali
się jego poprzednicy.

Jeżeli nawet poszczególni sze-
towie rządów posiadają jeszcze

tyle... przyzwoitości, iż nie gwałcą

jawnie danych przez siebie przy-

rzeczeń i zobowiązań, to państwa

nie posiadają tyle skrupułów:

udziela się dymisji danemu rzą-
dowi, następny zaś nie czuje się

już niczem skrępowany.

Nie twierdzimy, jakoby wszyst-
kie państwa kierowały się tak

„uproszczoną' etyką, jak jednak

zaznaczyliśmy wyżej, wystarcza,

by jeden z kontrahentów (w da-
nym wypadku np. Niemcy) wyła-

mał się z pod jej nakazów, by
cały misternie przez dyplomację

sklecony gmach runął jak domek

z kart,
Obok Niemców wymienić trze-

ba Rosję bolszewicką,  htóra
wszelkie wogóle zobowiązania,
traktaty i t. pod. uważa za „prze-
sąd burżuazyjny” i z tem się na-
wet nie kryje.

Ileż to razy Rosja składała so-
lenne przyrzeczenia, że nie będzie
się wtrącać do spraw wewnętrz-
nych obcych państw, tymczasem
wszystkie jej dyplomatyczne, han-
dlowe i t. pod. placówki zagra-
niczne są przecie filjami Komin-
termu, który siecią swą obejmuje
dziś cały świat. В

Gdy się z tej racji robi w Mo-
skwie przedstawienia, rząd so-
wiecki odpowiada obłudnie że
Komintern jest organizacją nie-
zależną, za którą nieodpówiada.

Przypiiśćmy, że ten sam rząd
zóbowiąże "šię 'w Geńówie do
pewnych ograniczeń w  zbroje-

 

niach, kto mu przeszkodzi ż kom-
binacji kilku liter stworzyć nową
jaką fikcję organizacji, która w

dalszym ciągu i w przyśpieszońem
tempie zbrojenia te poprowadzi.
W końcu zaźnaczyć trzeba, że

wojna ostatnia w wyniku swym

rozszerzyła znacznie nasz dotych-
czasowy „orbis terrarum*. Na
widownię polityczną wysuwają się
nowe potencje, foówe czynniki,

z którymi przedtem  niepotrze-
bowaliśmy się liczyć. Nie mo-
wiąc więc o Japonji, która już

przed wojną odegrywała wybitną
rolę, wspomnieć przedewszyst-

kiem trzeba takie zagadkowe ko-

losy, jak Chiny i Indje. Są to
wielkości dla nas jeszcze nieznane,

obcej nam kultury, obcego świato-
poglądu. Poddować je” pod stry-

chulec metód i tradycyj zachódniej
europejskie; dyplomacji znaczyło-
by to to samo, co okiełzać stepo-

wego rumaka papierowem wę-
dzidłem.

Dózfiaje tego ha sobie Amery-
ka, która od niedawna należała do
najzagorzalszych zwolenników roz-
brojenia. Chcąc innym państwom
dać dobry przykład, nie tak dawno
zatapiała własne pancerniki Dziś,
wobec  gotujących się wielkich
wypadków w Azji wschodniej i na

Pacyfiku, na gwałt buduje sto no-
wych statków bojowych.

Jaki w tych warunkach może
być wynik konferencii rozbroje-
niowej?

Francja powiada: wprzód gwa-
rancje — potem rozbrojeńie.

Jakiego rodzaju mają to być
śwarancje?

Przecie nie Liga Narodów, któ-
ra dostatecznie już wykazała swą

bezsilność,
Dotychczas šwiat znał jedną

pewną gwarancję: si vis pa-

cem-para bellum. Może ze-
brani w Genewie mężowie stanu
wynajdą coś nowego?
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Zmarlej šw. Sakramentėw,
szych, dziękujem
bezinteresowne odprowadze

Wyrażamy najgorgisze  

podziękowanie kuzynce

PODZIĘKOWANIE.
Dotknięci bolesnym ciosem nieoczekiwanej śmierci córki naszej

SABINY WANDY,
wyrażamy tą drogą najserdeczniejsze podziękowanie wszystkim życzli-
wym, którzy odprowadzi! na miejsce wiecznego spoczynku drogie nam

zwłoki | okazaii tyle współczucia.
Dziękujemy K. za za He udzielenie

ojenie sza! ch ciężkim bólem serc na-
XX. W. Parzkowskiemu

rle Zmartej na cmentarz.
podziękowanie właścicielom firmy „K.

Sztrali“, pp: $t. Kusojciowi, T. Krasowskiemu | W.
okazanie nam NOTA? współczucia, szczególnie wyrażamy gorące

„ Piperowej za wszelkie trudy i odczutą
współczującą bsleść naszego nieszczęścia.

Dziękujemy z całego stroskanego serca wszystkim pracownikem
firmy „K. Sztrali“, którzy oprócz wyrazów współczucia, drogie i nieza-

mniane sźczątki, wynieśli na swych ramionach + domu žaleby do
košes, Fr. Świąteccy z Synem.

I Fi. Markowskiemu za

Piperowej, za 

Nieporozumienia.
Noworoczne rozważania i za-

powiedzi w głównem piśmie obo-
zu rządowego (Gaz. Pol. nr. 1)

musiały zwrócić na się uwagę juž

choćby swym... podniesionym gło-

sem w wygłaszaniu oświadczeń
niezmiernie stanowczych, które

krótko możnaby streścić tak.
— My jedni wiemy czego kra-

iowi potrzeba i jak nim rządzić,
my jesteśmy jedyną w nim siłą,
my bierzemy i nadal wyłączna od-
powiedzialność, a biada tym, któ-
rzyby się nam przeciwstawiali.

Streszczenie to jest nawet w
wyrażeniach raczej osłabionem niż
wzmocnionem ujęciem tych о-
świadczeń, jak to zresztą w dal-
szym ciągu będzie można spraw-
dzić, gdy wypadnie przeczytać je
dosłownie.

Przekonanie o wyższości swej
myśli, świadomość swej siły,
ufność w sprostanieodgowiedziel.
ności, lekceważące grożenie prze-
ciwnikom, jednem słowem nieza-
mącona niczem pewność siebie
jest zawsze czynnikiem ważnym
w życiu zbiorowem. Na czem one
w tym wypadku polegają i czy są
uzasadnione? Nie chętka spierania
się, ale obowiązek nakazuje wy-
powiedzenie swego zdania, jeśli
się sądzi, że aała ta pewność sie-
bie jest zupełnie. nieuzasadniona,
a dla państwa i jeśo przyszłości

 

najbliższej szkodliwa i niebez-
pieczna. ь

Poczucie własnej  odpowie-

dzialności określone jest w tych

oświadczeniach w sposób nastę-
uj :

Е ‚‘.361 nasz równie dobrze w ciężkiej

sytuacji obecnej, jak i bez porównania

łatwiejszej z przed lat kilku, uznaje się

odpowiedzialnym za prowadzenie spraw
ER w danych warunikch realnych

ug najlepszej swej wiary i najtęższe-

wysiłku.. Jesteśmy bowiem jedyną w
aństwie skupioną, zorganizowaną į zdol-

ną do planowego działania siłą. Z świa-
domością tego, że reprezentujemy w

Polsce największą stosunkowosiłę, jaką
-może Ona wyłonic dla dźwignięcia tego
ciężaru... To, i jedynie to jest tytułem
naszego obozu do pełnienia władzy w
Rzglitej w zgodzie z sumieniem obywa-
telskika...“

Uwagazatrzymuje się tu prze-
dewszystkiem na rzuconem mimo-
chodem siandien, Że sianw

był przed kilku laty łatwiej-
"= r džwigania  odpowiedzial-

nošci niž obecnie, Dzisiaj zapew-

nasi wlodarze, že jest tak
€iężko, że tylko oni mogą podołać,

a zatem dlatego trwają u steru.
Ale wtedy gdybyło łatwiej, a na-
wet, jak mówią, bez porówńania
łatwiej, również pchali się do tego

steru i to aż przewrotem. Okazuje
się, że mamy tu przed sobą ten ro-

dzaj ludzi, którym t. zw. poczucie
odpowiedzialności mówi zawsze,
czy jest łatwo, czy jest trudno, że

tylko oni powołani są do rządze-

mia. Wobec takich objawów ich

stałego stanu umysłów postronai

snadnie sądzić mogą iwielce są

uprawnieni do sądu, że mniej tu
wchodzi w grę poczucie odpowie-

dzialnošci ża losy kraju, niż po-
prostu wybujała skłonność do
własnego rządzenia.

Proszę raz jeszcze uważnie od-

czytać to, co mówią o poczuciu

odpowiedzialności, jako o jedynej

pobtidce swego kurczowego trzy-
mania się władzy. Gdzie tu jest
Oczucie odpowiedzialności, wca-

le nie widać. Widać tylko, że ma-

ją dobre o sobie mniemanie i gę-
sto się zachwalają. Nikt, komu nie

wystarczają słowa, leczpotrzebna

jest treść, nie obroni się przed

tem wrażeniem, , K
Pewien urzędnik, wyliczając

swe prace i trudy dotychczasowe,
prówk o udzielenie mu wywczasu
ma pewien okres. Podanie takie
przechodziło, jak każde, przez in-
nego urzędnika, który miał podać
wyżej krótko jego treść. Było to
w dawnej Austrji, gdzie, jak dla
każdej czynności urzędowej, tak i
dla tej istniała wskazówka, iż na-
leży tę treść podania ująć istotnie
i zwięźle. Więców urzędmk napi-

— Lobt sich fmd bittet um
Urlaub...Chwali się i-prosio urlop.

Gorzej jest, jeżeli się chwali i
chce zostać. :
—

Stosunek do innych obozów w
Polsce określony jest dwojako, a
nawet, powiedzieć trzeba, dwuli-
cowo.
Przedewszystkiem bowiem czy-

ta się:
„Jeśliby kiedykolwiek świadomość

pówłedżiała "riam, że istnieje w Rzóczy-
"pospolitejsiła, która lepiej, mądrzej i sku
teczniej potrafilaby'poprowadzič jej spra
wy niž my, gotowi bylibyšmy ustąpič.“

Jeśliby kiedykolwiek... Bądź-
my spokojni, jak i oni są 6 to špo-
kojni... Świadomość im tego nigdy

nie powie... Ludziom, którzy czują
powołanie zawsze, czy jest łatwo
czy trudno, świadomość wszystko
powie, tylko nie to.

Istotne stanowisko wobec in-
nych obozów politycznych w Pol-
sce wyraża się w pogróżkach,
które stanowią lwią część tych
noworocznych rozważań, kręcąc
się z lubością na różne odmiany w
takich zdaniach: .

„Życzylibyśmy jednak sobie i Pań-
stwu, aby nie komplikowano niepotrzeb-
nie i bezcelowo sytuacji jakiemikolwiek
próbami sił... Nie życzymy sobie jednak
ani naszym przeciwnikom, ani przede-
wszyskiem Państwu, tego rodzaju prób
w przeciągu roku najbliższego, skoro już
taki termin data dzisiejsza namnarzuca,
albowiem dla nas byłoby to rozprosze-
niem sił i uwagi potrzebnych na większe
rzeczy, naszym. przeciwnikom przynio-
sloby jedynie nową kompromitację, któ-
rej nie zrównoważy sposobność do od-
grywania „przed światem roli męczenni-
ków i ofiar.. Asumpt do powiedzenia
tych paru słów w dniu dzisiejszym dały
nam pewne objawy w ostatnich czasach,
nasuwające podejrzenie, jakgdyby tak nie
dawno wymuszona przez opozycję lek-
cja, zastosowana z prawdziwą przykro-
ścią i niechęcią, dla uniknięcia rzeczy po-ważniejszych, szła już w niepamięć.”

Jest to rozczulające w swej
prostocie ujęcie życiowej zasady
współzawodnictwa, jako dźwigni
współdziałań, a mianowicie:
R My rządzimy, a jeśli wy

myślicie, że potraficie lepiej, to
wsadzimy was do Brześcia, więc
nie potraficie.

Jest to rozumowanie tak
szczelne, jak drzwi więzienne, a
tak bezczelne, jak wszelka wiara
ludzka we wszechpotęgę siły.

—

Potrząsanie własną siłą jest
głównem znamieniem tych nowo-
rocznych oświadczeń i życzeń:
е ..іё.і_іж_у _сіояп:сс';::е egzamin z

jo, iż walki ni 4 si a
dość. JUkdakiy taczojoi SE
żywanie siły.”

Trzeba to trochę uzupełnić.
Oskarżają o nadużywanie słty pań
stwowej dla celów własnej grupy.
To zmienia postać rzeczy.

Jeśli jednak tyle jest siły, tyle
pewności siebie, tyle pogróżek, to
skądże równocześnie, jako druga
najwybitniejsza cecha tych wywo-
dów, takie skwapliwe... chowanie
się razem ze swą odpowiedzial-
nością za płecy szerokiego świata:

„Rok nowy poczyna się niewątpliwie
d znakiem ciężkiej walki, jaką ma

świąt cały do stoczenia. Jakiekolwiek
granice byśmy przekroczyli, w jakiem-
kolwiek byśmy sięznaleźli państwie czy
społeczeństwie, wszędzie spotkamy w u-
mysłach ludzkich, szczególniej zaś w'u-
mysłach tych, którym dano jest ponosić

EG tych, którym dano jest ponosiś
ос Ipowiedzialnošė za stan rzeczy, poczu-
cie grozy... Wrogowi temu na imię: rok
1932, któremu z głęboką obawązaglądają
w oczy największe potęgi świata *

Oni, tu u nas, są silni i pewni
siebie. Ale tamci biedacy zagrani-
cą, ci Francuzi, ci Anglicy, ci A-
merykanie, w jakiej oni są grozie!
Dopiero schowawszy się tak, wraz
ze swą odpowiedzialnością, za ich
plecy, pozwalają, aby i na nich
padło stamtąd trochę cienia tej
grozy. !

Idzie duży na zwierza, mały
chowa się za nim, ale szepce:
— Ja pilnuję, żeby on się nie

zląkł niedźwiedzia.
Ci, którzy to widzą,

zwykle inne wrażenie.

„ W wywodach tych jednak zja-
wia się pod sam koniec, po wszyst
kich chwalbach własnych iwygra-
żaniach innym, myśl niewątpliwie
słuszna, której powstrzymać nie
było można, jak krzyku szczerego,
prawdziwego cri de coeur:
—Wrogowi istotnemu na imię:

rok 1932 z nagromadzonemi trud-
nošciami,

To jest rzeczywista prawda.
Daleko głębsza i większapask P
niżby wynikało z jej miejsca w ca-
łości tych wywodów. Jedyna po-
prostu w nich prawda.

Przeciwnikiem istotnym, z któ-
rym rządy pomajowe, jak każde
niema! rządy, zmagają się, są trud
ności zadań państwowych. Do pa-
rania się z niemi potrzebna jest
nie pewność siebie, nie siła brutal
na, ale wiedza i umiejętność, któ-
rych potrzeba bardzo dużo. Gdzie
ich niema, tam trudności nie male-
ją, lecz wzrastają. Można było u-
rządzić Brześć, a trudności nie zma
lały, lecz wzrosły i dzisiaj trzeba
przyznawać, że wzrosły. Można
zapowiadać i urządzić drugi
Brześć, a trudności znowu nie zma
leją. Można tak zwyciężyć 'raz i
drugi, ale wreszeie trzeba sobie,
jak Pyrrhus, powiedzieć: jeszcze
jedno takie zwycięstwo, a koniec
z nami. Tu tkwi sedno rzeczy, a
wszystko inne jest tylko bardzo
kosztownem nieporozumieniem.

Stanisław Stroński.

mają

 

SZKICE I OBRAZKI.
NOTATKI W KALENDARZU.

Ludzie mądrzy i systematyczni mają
ten miły zwyczaj notowania reżnych
uwag w kalendarzu.

I tak, w maju notują: „zimno, kupić
futro na raty”.

W listopadzie: „gorąco... wykupić
jesionkę z lombardu“.

W lipcu: „licytacja.. ukryć letni
garnitur, był komornik... palić co drugi
dzień w piecu”.

W miesiącu styczniu natomiast cała
rubryka kalendarza zapełniona jest no-
tatkami, które zatwardziałego optymistę
mogą doprowadzić do instytutu Pa-
steur'a.

„Podatki, podatki, podatki! — Kry-
zysowy — bo człowiek ledwo zipie,
luksusowy — gdyż o luksusie dawnośmy
zapomnieli, obrotowy — bo we łbie się
kręci z rozpaczy, gruntowy — bo się traci
grunt pod nogami.”

Jak gdyby styczniowe słońce wiosnę
przypomniało, ożyła Izba skarbowa.

Drukuje się masowo plakaty, które,

rozwieszane na rogach i placach, stano-
wią miłe pendant do czerwonej kar-
teczki z przyjemną wzmianką: ,,...na karę
śmierci przez powieszenie..."

Jak z ula radosnego, wyległy na
miasto zastępy egzekutorów, skrzętnych

jak pszczółki i pierzyny, graty wszelakie,
a rzadziej i grosz gotowy do kas

znosząc.
Ludzie zbaranieli...
Co dnia otrzymują coraz to nowe

druczki z stampilą państwową, najeżone
cyferkami, od których się ćmi w oczach.

Ba!

Znajomy mój jeden, co całą zimę

w letnim płaszczu przechodził, a na któ-
rego jak z rogu obfitości posypały się

iniłe nakazy, wpadł na pomysł genialny,

oto bardzo sprytnie pokleiwszy panierki
one z sobą, uszył z nich tak wspaniałą
delję, że mu jej pozazdrościc mógłby

sam Radziwiłł Panie Kochanku...

Jedna rodzina kupiecka, której za-
brano mebelki, a pozostawiono nakazy,

cd miesiąca już opala niemi puste

mieszkanko...
Jest tam serdecznie cieplutko i przy-

jemnie, mimo tego, że niema na czem

siedzieć...
Między żydowinów

popłoch straszliwy...

W soboty, miast tory, odczytują na-

kazy płatnicze, a jeden z nich, nie-

szczęśnik, wysprzedał meble na Łukisz-

kach, żonę z córkami do Argentyny,
popłacił wszystkie możliwe podatki,
a kupiwszy za pozostałości sznur, szedł

do domu się powiesić...

Nie mógł tego jednak uskutecznić,

gdyż, jak się okazało, w czasie jego nie-

obecności naszedł dom egzekltor i za-

brał ostatni hak, tkwiący w sułticie...

Ponieważ niema człowieka, któryby

nie posiadał do opłacenia podatku, mam
i ja podatkowe zaległości...

Ohol i jakie jeszcze... “

Między innemi od trzech lai nicopla-
cony jakiś kwitek, w związku z którym
przychodzi do mnie co jakiś czas bardzo
miły pan z teką pod pachą...

Gdy po raz pierwszy, przed trzema

laty, z podatkiem owym do drzwi moich
zakołatał, był to człowiek zdrów i do-

brze wyglądający...
Dziś jest to cień człowieka, którego

los kapryśny i pięcioro dzieci zmóc nie
mogły, lecz zmogłem ja.

Zmiszczyłem człowieka, który nie

może ze mnie od lat trzech grosza wy-
cisnąć. Nic bowiem nie posiadam, prócz

daszy plugawej, za którą i djabli nic na

licytacji nie dadzą.

zacnych padł

M. Junosza.
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Życie katolickie.

GREKO-KATOLICY ZA ZMIANĄ
FORMY UDZIELANIA

KOMUNII Św. |
(Kap). Organ duchowieństwa

greko-katolickiego „Niwa podaje
szereg artykułów dyskusyjnych w
sprawie zmiany dotychczasowej
formy udzielania Komunji Św.
wiernym pod dwoma postaciami.

. Wielu duchownych Kościoła gre-
ko-katolickiego uważa tę prakty-
kę, jako b. niewygodną, a nawet
odstręczającą wiernych od częste
śo przystępowania do Stołu Pań-
skiego. Proponują zatem przyję-
cie formy OZwe-
dług której Komunję Św. przyjmuje
się tylko pod postacią chleba tem-
bardziej, że praktyka ta nie jest o-
bca greko-katolikom, którym w
czasie choroby, a nieraz i podczas
odpustów, udziela się Komunji Św.
pod jedną postacią.

REZULTATY PIERWSZYCH
ZBIÓREK NA UTRZYMANIE
KOŚCIOŁÓW i DUCHOWIEŃ-

STWA w HISZPANJI.

(Kap). Pierwsze zbiórki po pa-
rafjach hiszpańskich na rzecz po-
zbawionych subwencyj rządowych
kościołów i duchowieństwa dały
rezultaty przechodzące najšmiel-
sze oczekiwania, Wielu biskupów
oświadcza, że z uzyskanych fundu
szów, po pokryciu koniecznych wy
datków kościelnych, można będzie
sporo jeszcze sumy zużyć na cele
charytatywne.

 PABLOWENRAPIRZZCOWIKZ|WIARE

`О nerwowo chorych i cierpiących
psychicznie, łagodnie działająca natural-
na woda gorzka „Franciszka-Józefa"
przyczynia się do dobrego trawienia, daje
im spokojny, wolny od "ciężkich myśli
sen. Żądaćw aptekach. 39744—0
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RESTAURACJA
Mickiewicza II.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Odsłonięcie pomnikaŚ. p.

Antoniego Wiwulskiego w ke-
ściele Serca Jezusowego w
Wilnie. W poniedziałek dnia 11
stycznia r. b. jako w rocznicę
zgonu znanego architekta, art.
rzeźbiarza ś. p. Antoniego Wiwul-
skiego odbędzie się nabożeństwo
żałobne za jego duszę i jedno-
cześnie odsłonięcie pomnika w
kościele Najśw. Serca Jezusowe-
t Przy ul. Wiwulskiego. S. p.
4 iwulski był twórcą projektu bu-
owy tegoż kościoła i naczelnym
erownikiem początkowych robót.
e w Wilnie za 1-szej inwazji
=paswickiej w 1919 r. jako ofia-
R arbarji komunistycznej. Skrom-
Bake Wykonany przez prof.
-- ки lewicza jest płaskorzeźbą
w Kształcie półkola, przedstawia-
Jacy popiersie ś. p. artysty uno-
szące się ponad modelem pro-
jektowanego kościoła.

Uroczystość odbędzie się w
następującym porządku: © godz.

€j egzekwje, o godz. 10.30
b & žalobną odprawi ks. K. Lu-
laniec poczem przemówienie

okolicznościowe, po którem na-
stąpi odsłonięcie pomnika.
i Konferencja dekanalna
ekanatu m. Wilna odbędzie się

dnia 12 b. m. (we wtorek) e g.6
wiecz. punktualnie w gmachu
Seminarjum Duchownego.

ap MIEJSKIE,
s zja gospodarki ele-

ktrowni miejskiej. Jak się do-
i adujemy w ciągu bieżącego
a zostaną zakończone de-

aji a prace miejskiej Komi-
= Rewizyjnej, prowadzone od
€regu tygodni nad badaniem
" jospodarki elektrowni miej-
skiej, Wyniki z dokonanej rewizji
w ie obszernego protokułu
f ne zostaną do wiadomości

-<dagistratu. a.
: SPRAWY SANITARNE.

się| Choroby zakaźne. Miej-
skie włądze sanitarne zanotowały
następujące wypadki zasłabnięć
na choroby zakaźne: ospa wietrza 2,
tyfus brzuszny 3, płonica 4, bło-
z Ž odra -52, ża4, (M

„ grypa 1, gruźlica 11(wtej
2 4 oh jaglica 6, świn-

 
елу м ubiegłym tygodniu

„Shorowalo 114 osób, z których
"zmarły. a.
— Lotne ilustracje na ryn-

kach I mieście. W ubiegłym
miesiącu na terenie rynków wi-
leńskich dokonano 11 letnych
lustracyj sanitarnych. Komisje de
badania żywności zbadały w 117
Wypadkach artykuły spożywcze
Przywiezione na targ. W 65 wy-
zt stwierdzono sfałszowa-

artykułów spożywczych, a
zwłaszcza nabiału.
I Pozatem komisje dokona

„ lustracji sanitarnej w sklepac
Spożywczych, jatkach mięsnych,
mleczarniach, piekarniach i fabry-
ach cukierków. W wyniku tych
adań sanitarnych stwierdzono w
Wypadkach uchybienia sani-

tarno-higjieniczne, wobec czego
właścicieli tych zakładów po-
ciągnięto do odpowiedzialnošei
arno-administracyjnej. a.

SPRAWY WOJSKOWE.
„ — Ćwiczenia minerskie na
Pośpieszce. W poniedziałek dnia

11 stycznia w godzinach przed-
południowych odbędą się w oko-
licach Pośpieszki wojskowe ćwi-
Częnia minerskie, przyczem sły-
chać będzie wybuchy. Władze

 Uuprzedzają o tem mieszkańców,
ażeby wybuchy nie dały powo-
dów do jakichkolwiek niepoko-
jów.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Eksport i import towar

rowy z Łotwą i Rosją so-
wiecką. W ubiegłym mieciącu
Przez stację graniczną Turmonty
do Łotwy wywieziono 204 wago-
nów różnych towarów w tej licz-
bie 68 wagonów manufaktury dla

Państw bałtyckich. Pozatem były

i sk 7 72

1 diś można wybniąt
1 kłopotów finansowych.

Była dwunasta w nocy.
Od godziny leżał w łóżku i cięż-

ko wzdychając przewracał się z
boku na bok.

Dręczyły go najrozmajtrze kło-

Poty finansowe i niepozwalały za-
snąć,
*—Z krawcem dam sobie radę,

| — zaczął mruczeć. — Jestem od
niego wyższy O głowę, jeżeli zacz-

nie za dużo gadać, chwycę za koł-

nierz i za drzwi wyrzucę. A gdy
przyjdzie chłopak z rachunkiem ze
sklepu z wiktuałami albo z „pralni

e. poprostu nie otworzę.
ech sobie dzwonią.
— Ale z wekslem doprawdy

niewiem co począć... Jeden płatny
już pojutrze! |

Otarł potem zroszone czoło.
W tej chwili jakiś lekki szmer

iał z sąsiedniego pokoju.
„ Podniósł głowę i zaczął nadsłu-

© p
Zapewne jakieś złudzenie.

ži

„Bolonia

KRONIKA.
popołudniowy

większe transporty cukru, ma-
szyn i węgla górnośląskiego. Z
Łotwy w tymże czasie przybyło
do Polski 145 wagonów towarow.

Do Rosji sowieckiej w ub.
miesiącu przez stacje graniczne
Stołpce i Olechnowicze przewie-
zione. 235 wagonów towarów, w
tej liczbie około 70 wagonów
manufaktury. Z Rosji do Polski
nadeszło 190 wagonów towarów.
w tem 60 wagonów skór, futer,
kaloszy, gumowych wyrobów i
zabawek.

Również zwiększył się ruch
towarowy węgla. W ciągu grud-

nia przez Polskę zagranicę prze-
szło 700 wagonów węgla do-
nieckiego. a.

SPRAWY SZKOLNE.

— Tygodniowy kurs przeciw-
gazowy miodzieży szkół srednich.

W. dniu 8 bm. rozpoczął się
w schronie przeciwgazowym Wi-
leńskiej Straży Ogniowej przy ul.
Dominikańskiej 2 tygodniowy kurs
przeciwgazowy, zorganizowany

specjalnie dla młodzieży zakładów
średnich m. Wilna.

Kurs ten odbywa się pod kie-

runkiem oficerów Przysposobienia

Wojskowego i instruktorów  Pol-
skiego Czerwonego Krzyża.

W. dniu wczorajszym kurs ten

przeszły dwie grupy z gimnazjum

im, króla Zygmunta Augusta, (s)

HANDEL I PRZEMYŚŁ.

— Utworzenie Spółdzielni zby-

tu i kupnatrzody chlewnej. Z ini-

cjat: Chrześcijańskiego Związ-

ku Zawodowego Handlarzy Trzo-

dy Chlewnej Ziem  Północno-

Wschodnich powstała przed paru

dniami spółdzielnia zbytu i kupna

trzody. chlewnej "nazwą

„Pierwsza Wileńska Spółdzielnia
ODA Handlarzy Trzodą
Chlewną“.

Zadaniem Spółdzielni będzie
kupno i sprzedaż trzody chlewnej

po cenach zniżonych, omijając

wszelkiego rodzaju pośredników.

W przyszłym tygodniu Spół-

dzielnia rozpoczyna swoją dzia-

łalność. ч (s)

— Koło r Stud. о

Z dniem 11 bm. wci -

miony cykl 22 W-

ników. W poniedziałki odbywać
się będą odczyty na tematy na-

ukowe ogólne, w piątki — tak zw.

„kryzysowe”, w których będą po-
ruszane tematy z dziedziny obec-

nego kryzysu ' gospodarczego

względnie tematy samopomoco-

we. Odezyty badą się odbywaly

w lokalu Koła (Zamkowa 11) o

godz. 20. Pierwszym odczytem

11. L br. będzie odczyt dyskusyj-
ny Kol. Mgr. Dembińskiego p. t.

„Przegląd eoryj .o Państwie".

« Wstęp. wolnlny.
Z dniem 11 stycznią br. zostaje

uruchomiona stała czytelnia w lo-

kalu Koła. Kierownik Czytelnimiędzy,„godz. 15
godz. 20 będzie wyda-

wał członkom koła wszelkie po-
mioce naukowe do wykorzystania
na miejscu. W! tych godzinach о-
bowiązuje bezwzględna cisza.

Bibljotekarz Koła wzywa
wszystkich członków do natych-

miastowego zwrotu książek prze-
terminowanych pod  rygorami

wstrzymania prawa wypożycza-
nia. Šekretarjat wzywa wszyst-
kich członków do jaknajszybszego
uregulowania składek członkow-
skich pod rygorami wstrzymania
wszelkich świadczeń Koła.

W lutym odbędzie się dorocz-
ny turniej krasomówczy Koła. Za-

isy i wszelkie informacje udziela
ekretarjat Koła w godzinach u-

rzędowania.
— # Kola Misyjnego U.

S.B. Dziś w niedzielę dn. 10. d.

1932 odbędzie się Zebranie towa-

rzyskie Akad. Koła Misyinsija

wraz z sekcjami misyjnemi szkol-
mi o godz. 17 w Ognisku Akad.

(Wielka 24).

Chciał położyć się znowu, ale
razem usłyszał szmer całkiem

wyraźny.
Nie P żadnej wątpliwości.
W sąsiednim pokoju słychać

było jakieś przyciszonezgrzyty, a

m przewracanie papierów
ŻE ze Śolikę rewolwer,

odrzucił kołdrę i oczył z

łóżka.
Cichutko na palcach, podszedł

do drzwi, poch ię i popatrzył
ez dziurkę od klucza.
„Jakiś człowiek, w żięboko na”

suniętej czapce, Świącąć tarką
lektryczna, buszował w otwartej
kasie ognio! ej.

Pchnął drzwi, przekręcił Коп-
żakt światła elektrycznego i rów-

nocześnie ryknął „podnoszą braw-
ming:
— Ręce do góry!
Włamywacz odwrócił się.
Blady AL „płótno, skrzyżował

ręge na piersiach.
— Ręce do góry! — _ryknal

jeszcze „głośniej przymrużając lewe
cko.

skrzywil- Włamywacz się i

- Dziśod godz 5, m.30

AZIENNIK

— Z Chóru Akademickiego.
Pierwsza, po ferjach Bozego Ma-
rodzenia próba chóru oabędzie
się dnia 11 stycznia, w ponie-
działek o godz. 20 w sali „Ogni-
ska Akademickiego".

Z. ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Wileńskie Koło Związku
Bibljotekarzy Polskich. W czwar-
tek dnia 21 stycznia br. odbędzie

się w Uniwersyteckiej Bibljotece

o godz. 7 i pół, w razie braku

kompletu o godzinę później zwy-

czajne doroczne Walne Zebranie

z porządkiem dziennym:
1) Odczytanie protokułów z-

ostatniego dorocznego Walnego

i Nadzwyczajnego Zebrania.
2) Sprawozdanie Zarządu.
3) Sprawozdanie i wnioski Ko-

misji Rewizyjnej.
4) Wybory nowego Zarządu i

Komisji Rewizyjnej.
5) Wybory delegata Koła do

Rady Zw. B. P.
6) Wnioski Komisji dla spraw

bezrobocia w sprawie wysokości

opodatkowania się na rzecz bez-

robotnych bibljotekarzy.
7) Wolne wnioski i interpe-

lacje.
OLCZYTY.

— Z Tow. Techników. Dnia

13 stycznia rb. w Sali Stowarzy-

szenia Techników Polskich w Wil-

nie. (Wileńska 33) inż. Włady-

sław Adolph wygłosi odczyt na te-

mat: „Kryzys współczesny a spra-

wy społeczne”.
Wstęp wolny i bezpłatny.

DOBROCZYNNOŚĆ.

— Podziękowanie. J. E. Księdzu

Arcybiskupowi Romualdowi Jalbrzykow-
skiemu, s. Kanonikowi Stanisławowi

Maciejewiczowi, Ks. Proboszczowi Stani-

sławowi Tracewskiemu, PP. Pracowni-

kom Urzędu Telegraficznego, PP. Pra-

cownikom Centralnej Kasy Spółek Rol-

niczych, P. Franciszkowi Frliczce, p, Dr.

Czarnowskiemu, Basi Ostrowskiej, [ren-
ce, Wandzi, Czesi Matkiewiczównom,

Członkom III Zakonu przy koś. św. Ja-
kóba za złożone ofiary, Paniom Miło-

sierdzia VIII Konferencji Św. Wincente-
go A Paulo za ofiarowaną bieliznę i far-

tuszki dla dzieci, Cioci Hali wraz z Ro-
dzinką Radjową za ofiarę w postaci sło-
dyczy i książeczek jako też wszystkim
łaskawym ofiarodawcom, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do u-
przyjemnienia dzieciom Domu Dzieciątka
Jezus Swiąt Bażego Narodzenia, podzię-
kowanie składają

Siostry Szarytki
Zgrom. Św.Wincentego a Paulo.

— Polecamy gorąco miłosierdziu na-
szych czytelników chorą i starą wdowę
Zofię Z., zam. przy ul. Połockiej 8 — 2,
która z powodu niemożności opłacenia
zajmowanego kąta będzie wyrzuconą na

ulicę. Ofiary bezpośrednio lub do Adm.
„Dzien. Wil" dla „bez dachu”.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego".

Pracownicy Banku Polskiego składki

za mies. styczeń b. r w sumie zł. 161

ir. 75 na cel Wojewódzkiego Komitetu
= spraw bezrobocia.

„ Drabiński zł.
dniejszych.

A. S. gr. 60 i L Z. 1 zł. gr. 10 dla
wdowy z Ś-iem dzieci przy ul. Radvń-

skiej.
H. M. £. zł. 30,— na następujące

cele: na chleb $w. Antoniego Padew-

skiego zł. 20.—, na kościół św. Teresy

w Kamionce zł. 5— i na IV Konf. Pań
Miłosierdzia św. Wincentego & Paulo

zł. 5—,

(PLA

: NADESŁANE.

5— dla najbie-

Do
Dyrekcji Kursów Maturycznych

„WIEDZA“
w KRAKOWIE
ul. Studencka 14.

Niniejszem uprzejmie zawia-

damiam, że mój pupil, Antoni
Powidzki, zdał 24. czerwca 1931 r.
egzamin wstępny do klasy Vlrej

gimn. w Państwowem Gimnazjum
w Pułtusku, gdzie obecnie uczę-
szcza. )

Skrypta WPanów oddały chłop-
cu wielkie usługi w nauce samo-

dzielnej, co przyznaję z wdzię-
cznością.

Feliks Pietrzak,
Nauczyciel Szkoły Rolniczej
w Gelądkowie, pta Pułtusk.
e 

 

przełknął ślinę:
— Wiem, wiem... słyszałem, —

wyjąknął. — Przecież muszę jakoś
przyjść do siebie...
— Bez żadnych tłumaczeń.

Powtarzam, ręce do góry albo
strzelę.
— A co, niebyl pan przygoto-

wany na taką niespodziankę?
Nóżki drgają ze strachu?

Policzki włamywacza zaczęły
przybierać normalną barwę.
— Już mi lepiej, — powiedział.

Także miał pan pomysł! Tak prze-
straszyć uczciwego  człow eka!
Przecież mógł .mnie szlag trafić.
Chciałbym pana widzieć w podob-

nej sytuacji.
— O mnie nie mówić! — obu-

rzył się właściciel mieszkania. —

Zmiażdżę pana, jak pan będzie się

tak bezczelńie zachowywał!
— Wielka sztuka — zamruczał

włamywacz spoglądając na brow-

ning.
— Milczeć!
Trzymając broń w pogotowiu

podszedł do włamywacza i zaczął

przeszukiwać jego kieszenie.

„Dancing-
NSG EENDZĄCI

Czarna Kawa
TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— „Burza w szklance wody* w Te-

atrze na Pohulance. Dziś o godz. 8 wiecz.
po raz drugi ukaże się pełna dowcipu
i humoru komedja „Burza w szklance
wody”. Obsada premjerowa. Reżyser
dyr. M. Szpakiewicz. Ceny normalne.

Jutro o godz. 8 wiecz. Rewja Syl-
westrowa po cenach o 50% niższych.

— Ostatnie dni „Tak się zdobywa
kobiety” w Lutni. Dziś o godz: 8 wiecz.
przedostatni raz pikantna i wesoła ko-
medja Ludwika Verneuila „Tak się zdo-
bywa kobiety”.

Jutro o godz. 8 wiecz. po raz ostatni
w_ sezonie, po cenach o 50% niższych,
„Tak się zdobywa kobiety”. +

— Poranek dla dzieci w Latni W
niedzielę o godz. 12 w poł. odbędzie się
przedstawienie specjalnie dla najmłodszej
publiczności Wilna, która niezawodnie
rzybędzie najliczniej podziwiać „Kró-
ewnę Šniežkę“ i najgoręcej przeżywać
będzie tę czarowną baśń wraz z kró-
lewną na scenie. Ceny b. niskie.
POPOŁUDNIÓWKA NA POHULANCE.

— Ostatnie przedstawienie Rewji
Sylwestrowej. Dziś o godz. 4 pp. po raz
pierwszy i jedyny jako popołudniówka —
dana będzie Rewja Sylwestrowa Ceny
zniżone.

WLutni popołudniówki ni będzie.
— Najbliższa premjera w Teatrze

Lutnia. We środę przyszłego tygodnia
odbędzie się premjera pełnej humoru ko-
medji „Hulla di Bulla", z której próby
dobiegają końca.

— Kwartet warszawski, We wtorek
12 b. m. najświetniejszy kwartet, złożony
z pp. Ireny Dubiskiej, M. Fliederbauma,
R. zaleskiego i Zofji Adamskiej, wykona
w sali Konserwatorjum Muzycznego (ul.
Wielka 47) kwartety Haydna, Szuberta
i Respighiego. Kwartet warszawski po-
siada już ustaloną sławę, to też spodzie-
wać się należy, że zadowoli wymagania
melomanów wileńskich. Bilety sprzedaje
biuro „Orbis”, Mickiewicza 11a

— # T-wa Muzycznego „Lutnia,
Wznowione po dłuższej przerwie próby
chóru T-wa „Lutnia”* odbywać się będą
w. poniedziałki i czwartki od godz. 7-ej
wieczór. Stanowisko kierownicze Chóru
objął uzdolniony muzyk z Warszawy
p. Wacław Kasztelan. Zapisy kandyda-
w: ne kioakoW Chėru las Sekre-
arjat T-wa w poniedziałki 1 tki
godz. 8 do 9 wieczór. o

POLSKIE RADJO WILNO.
rrr? dnia 10 stycznia 1932 r.

00. Tr. nabożeństwa z
HB e k em

„15. Tr. ze Lwowa urocz: i =
demji ku czci bisk. Białegą ka

„ 13.30. Kolędy w wyk. chóru „Syre-
na Šis gy ‚ = :

„00. Aud. rolnicza z Warsz.
15.55. Aud. dla dzieci z Warsz.
16.20. Muzyka z płyt.
16.40. „Energja wodna i jej wyzy-

skanie u nas i gdzieindziej" — odczyt z
Krakowa, wygł. prof. L. Wygrzywalski.

„ 16.55. Tr. z Warsz. śpiewu kanar-
ków z „Wystawy ptactwa”.

17.15. „Zawisza Czarny” — odczyt
z Warsz. wygł. S. Małachowski.

17.30. „Życie i dzieło ks. bisk. Wł.
Bandurskiego" — odczyt z Warsz. wygł.
prof. M. Limanowski.

17.45, Koncert z Warsz.
19.20. „Poradnia wychowaw. Nr. 5*

— prowadzi wizytator Jerzy Ostrowski.
19.40. Program na poniedziałek.
19.45. oo Krakowa.

5. „Koncert z SZawY. -.
1.55. Kwadr. liter. Ware

„22.10. Koncert solisty ze I wowa.
22.40. Kom. i muzyka taneczna z

Warszawy.

Poniedziałek, dnia 11 stycznia 1932 r.
11.58. Sygnał czasu.
14.10. Program dzienny.

« 14,10. Muzyka z płyt.
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. „Asnyk i pozytywizm” — od-

czyt z Warsz. wygł. k Górski.
15.45. Aud. dla dzieci: („Legenda o

złotych niciach“ — opow. Wandy Klu-
czyńskiej. 2) „Lao mały chińczyk” —
opow. Eugenjusza Berthier.

16.20. „Lekcja francuskiego z War-
szawy.

16.40. Codzienny
ściowy.

16.50. Muzyka z płyt.
17.10. „Kobieta na dalekiej półno-

cy” — odczyt z Krakowa, wygł. S. Ja-
rosz.

17.35. Muzyka lekka z Warszawy.
18.50. Wil. Kom. sportowy. >
19.00. „Jak się przeksztalca „Dzia-

dy Mickiewiczowskie“ — odczvt litew-
ski wygl. P. Karaś.

19.20. Płyta gramofonowa.
19.25. „Co nas boli'* — przechadzki

Mika po mieście.
19,35. Progr. na wtorek i rozm.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. „Romantyzm w muzyce XIX

wieku” — odczyt z Warsz. wygł. H. Ry-

dzewski.
20.15. 1) „Halka“ — opera w 4 akt.

St. Moniuszki (fraśmenty z płyt „Syre-
na”) ZRecytacje w wyk. ohendlinge-
równy. 3) Recital fortepianowy Alfreda
Cortot (płyty)

22.00. Tr. rewji z „Morskiego Oka"
z Warszawy.

Z ZA KOTAR STUDJO.
M. Modrakowska w radjo.

Dzisiaj o godz. 18,40 nadany zosta-
nie ze studja warszawskiego recital śpie-
waczy p. Marji Modrakowskiej, artystki
doskonale znanej Wilnu z szeregu wy-
stępów. P. Modrakowska odśpiewa przy

odcinek  powie-

— Hihihi, aj,aj,aj, — chichotał

włamywacz.
— Co pan wyprawia!
— Hihihi, aj, aj, już dosyć do-

syć, mam łaskotki!
Przestał przeszukiwać kiesze-

nie i odszedł o kilka kroków, nie
wypuszczając browninga z ręki,
— Pierwszy raz widzę takie-

go histerycznego draba, — powie-

dział półgłosem, a potem dodał —

Mógłbym zaalarmować dom i od-

dać pana w ręce policji. Ale bę-

dę wspaniałomyślny. Zmykaj pan

„do stu djabłów!
Włamywacz machnął lekcewa-

żąco ręką.

— Niech pan nie będzie taki
szlachetny, — powiedział potem

rozglądając się po pokoju dodał:

— Człowiek mieszkający w tak

pustym i tak marnie urządzonym

pokoju...
— Jak pan śmie tak bezczel-

nie mieszać się do moich spraw

osobistych! :
—Ja tylko mówię to co praw-

da: Cłowiek myśli, że Bóg wie co

znajdzie u takiego pana, który

 

TEATR POLSKI.
„Królewna Śnieżka i siedmiu karłów
baśń Grimma w VI obrazach. Reż, p. Ra-

dulskiego. Dekoracje W. Makojnika.

Ku uciesze dziatwy, wystawił Te-
atr Polski drugą jeszcze z najpopular-
niejszych baśni Grimma, „Śnieżkę” i to
bardzo ładnie i starannie, mimo że, jak
mi wiadomo, zespół aktorski mało miał
czasu i prób na przygotowanie bajki na
dzień Trzech rėli. Efektowne deko-
racje p. Makojnika też zrobiły swoje,
zwłaszcza las w akcie Il-im i w akcie
1Il-im wśród skał.

Co jednak znaczą zniżone ceny'i
okres świąteczny! Na poranku „Šniežki“
6-go stycznia teatr w Lutni był wvprze-
dany. Pierwsze rzędy do połowy widow-
ni zajęła prawie wyłącznie  dzieciarnia,
od połowy zaś do końca mniej było dzie-
ci zato większość starszych osób, snadź
przyszły przypomnieć sobie dziecięce
lata i odświeżyć młodociane wzruszenia.

W biegu akcji rozszerzającej oczęta
dziatwy to zachwytem, to, przerażeniem,
a skupiającej jej uwagę to na Śnieżce,
którą grała z uczuciem i zarazem miłą
PER p. Kamilla Kamińska, to na złej
oksanie dyszącej pychą i nienawiścią

(p. Marecka) zdarzały się lapsusy, na
które dzieci — doskonali mali obserwa-
torzy — w zabawny sposób, a bardzo lo-
gicznie reagowały. Np. gdy Roksana,
przebrana za przekupkę, namawia Śnież-
kę do wpuszczenia jej do chatki, a Śnież-
ka mówi: „Uczciwość świeci na jej czo-
le“ — któreś z dzieci odzywa się: „Wca-
le czoła nie widać” — i słusznie albo-
wiem macocha, aby jej pasierbica nie
poznała, chustką ma twarz zakrytą po
koniec nosa. W innem miejscu znowu
odwrotnie, Roksana w przebraniu wiej-
skiej kobiety, sprzedawczyni jabłek (p.
Marecka ubrała się za coś w rodzaju cy-
ganki) zjawia .się za oknem chatki z twa-
rzą zupełnie odsłoniętą i nieucharaktery-
zowana na starą, wiejską babę - Każdy
widzi, że to zła macocha, która zdjęła
strój królewski a włożyła cygański — i
dzieci to widzą. Nie widzi tylko Śnieżka.
Nic więc dziwnego, że jakiś mały teatro-
man mniej więcej z IV klasy szkoły po-
wszechnej, odzywa się: „ Ot głupia Śnież-
ka, nie poznaje jejl* Na takie drobiazgi

winien zwrócić uwagę reżyser i w pierw-
przekupka ma

twarz zakrytą przeistoczonej

przez charakteryzację, zmienić słowa

tekstu w drugim zaś zwrócić uwagę ak-

torce—Roksanie, aby ukazała się Śnieżce

w odpowiednio zmienionej postaci.
Sennemu zjawisku zmarłej matki za-

dużo towarzyszy aniołów; zauważyć się

daje z widowni, że jest im tam ciasno i

czy w lesie czy za oknami plączą się nie-

zgrabnie; dwa anioły wystarczyłyby w

zupełności. |
Za to karzełki szare jak myszy, za-

prezentowały się doskonale, zwłaszcza
te, które grali p. Dejunowicz i p. Zelwe-

rowiczówna. Co do małych to wyglądali

dobrze — ale z dykcją było gorzej,

prócz jednego malutkiego, który odzy-

wał się rezolutnie i wyraźnie. Karzełki

wywoływały na widowni rodość i weso-
łość.

Największe na dziatwie wrażenie
zrobiły obrazy: Il-gi w lesie i VI gdy
Śnieżce grozi śmierć z rąk strzelca,
wrażliwsze, zwłaszcza dziewczynki, od-
wracają główki, by nie patrzeć, a niektó-

rym łzy kapią na sukienki; a potem obraz

ostatni, gdy Śnieżkę« wśród skał i róż
kwitnących widać leżącą w szklanej

skoro
zamiast

szym wypadku

, trumnie, z której wstaje by rączkę swą

oddać pięknemu i zakochanemu królewi-
czowi (p. Milecki).

Ilustrację muzyczną p. Szczepań-
skiego za mało słychać na widowni; je-
den tylko akompanjament — to wejścia
— karłów słychać wyraźnie.

Mimo tych drobnych usterek całość
robi wrażenie dobre, a dziatwa słucha z
wytężoną uwagą i z zapałem bije oklaski,
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akompanjamencie prof. L. Ursteina sześć
pieśni Chopina.

Utwory Czajkowskiego
Niedzielny poranek symfoniczny (po-

czątek o godz. 12,15), transmitowany
z Filharmonji Warszawskiej, składać się
będzie z utworów Czajkowskieńo. Przy
pulpicie kapelmistrzowskim stanie jeden
z najlepszych dyrygentów polskich p.
Adam Dołżycki.

„Złote nici”.
Autorką poniedziałkowej audycji dla

dziatwy jest p. Wanda Kluczyńska, która
napisała poetyczną legendę o „Złotych
niciąch'*, Ustyszą ją najmłodsi radjo-
amatorzy o godz. 15,45.

Nowela M. Dąbrowskiej.
W radjowym „odcinku powiešcio-

wym” (poniedziałek, godz. 16,40" odczy-
fany zostanie fragment z noweli p. t.
„Ksiądz Filip", pióra Marji Dąbrowskiej,
autorki, zajmującej wybitne stanowisko
we współczesnej prozie polskiej.

mieszka przy głównej ulicy w
trzech pokojowym mieszkaniu, a
tu tymczasem, narażając się na
niebezpieczeństwo, po ciężkiej
Po, znajduje się w kasie zwitek
artek zastawniczych, parę dam-

skich podwiązek, popsutą słu-
chawkę od radia i- sztuczną szczę-
kę bez kilku zębów. Czy czło-
wiek może się nie irytować? To
przecież skandal!

Gospodarz mieszkania
niósł rewolwer.
— Jeszcze słowo a strzelę! —

zawołał,
Włamywacz zmierzył go wzro-

kiem od stóp do głowy.
— Niech pan tak się nie chwali

tym browningiem. Zdaje się, że
to jedyny przedmiot, którego pan
jeszcze nie zastawił.
“° — Ani słowa więcej... ty łotrze
jeden, ty obdarty włóczengo!
— Niech pan lepiej popatrzy

na swoją pyjamę. Spodnie powy-
pychane na kolanach, a ztyłu, nie
chcę już powiedzieć gdzie, wyśglą-
da nagie ciało... Ale zaczynamy
wpadać w ton, który mi nie przy-

pod-

66 WYSTĘPY ARTYSTYCZNE

Loteryjka dla Pań.

3

Janta 66

„PNIA
$ytuacja gospodarcza w. Litwie

stale się pogarsza.
Dalszy wzrost bezrobocia.

Na zebrnaniu  kowieńskiego
oddziału partji socjaldemokratycz-
nej prezes centralnego komitetu
stronnictwa inż, Kajrys wykazał,
że bezrobocie w Litwie stale
wzrasta.

Wielu robotników utraciło za-
jęcie, niektórym zmniejszono pła-
cę, w szeregu fabryk i warszta-
tów zmniejszono ilość dni ;' acy.
W fabrykach Tilmansa i Szmid-

ta robotnicy pracują 4 dni w ty-
godniu i oba zakłady przemysłowe
mają być na miesiąc zamknięte.
Fabryka „Diana“ czynna jest 3
dni w tygodniu i ma być na mie-
siąc zamknięta. W. niektćrych
warsztatach šlusarskich zmniej-
szono robotnikom płacę o 30 proc.
Fabryki tytuniowe pracują 4 dni
w tygodniu, przyczem robotnice w
tych fabrykach zarabiają jedynie
40 It. miesięcznie. W  tartakach
pozbawiono robotników zasiłków
żywnościowych. Fabryka wyro-
bów włókienniczych „Litex“ pra-
cuje 3 dni w tygodniu zamiast 6 z
dwiema zmianami. W. fabryce
zi orupazidn ouemoseld „aqoac]*

godzin dziennie, obecnie 8 godzin.

Inemiemny program masońskich
lóż niemieckich.

: (Kap). „Le Bulletin de I'Asso-
ciation maconnigue internationa-
le“ (nr. 38, 1931) podaje wskaza-
nia loży pruskiej „Zur Freund-
schaft”, należące do obowiązków
masońskich. Czytamy tam m. in.:

„Należeć można tylko do tych
partyj politycznych, które na pod-
stawie swego programu zwalczają
odszkodowania wojenne, jak rów-
nież Traktat Wersalski i żądają
dla Niemiec prawa organizowania
obrony, dopóki inne narody n'e da
dzą solennych zobowiązań co do
rozbrojenia.

Nie wyjeżdżać zagranicę, jak
tylko raz na trzy lata.

Nie mówić innym językiem, jak
tylko niemieckim.

Poświęcać conajmniej 1 proc.
ze swych dochodów na cele naro-
dowe..." i t. @.

Podobnie jak socjalizm niemiec
ki tak i loże pruskie hasła brater-
stwa i pacyfizmu mają dla swych
„braci“ zagranicznych, dla siebie
zaś mają program nie wiele róż-
niący się od programu Hitlera.

WÓZ 5 ZEZOPYREWAWZOIE TERNAORICZOSTA

WIADOMOŚCI POLICYJNE.
— Ucieczka z pod eskorty.

W dniu wczorajszym do więzie-
nia na Łukiszkach eskortowany
był przez policjanta Wł. Prusa
niebezpieczny włamywacz ino-
toryczny złodziej Wacław Gied-
rojć. W pewnej chwili korzystając
z dużego ruchu na ulicy Giedrojć
zerwał z rąk kajdanki i rzucił się
do ucieczki. Zarządzony pościg
nie doprowadził do ujęcia zbie-
ga, bowiem policjant nie mógł
użyć bioni ze względu na licz-
nych przechodniów. Tę okolicz-
ność wyzyskał włamywacz, który
przeskoczywszy parkan znikł w
jednym z domów przejściowych.
Za zbiegłym włamywaczem za-
rządzono poszukiwania a.
— Ze spółdzielni kolejowej przy ul.

Raduńskiej 28 w nocy z dnia 7 nia 8 b. m.
nieznani sprawcy skradli konserwy
rybne, herbatę, wyroby tytoniowe craz
bieliznę łącznej wart. 1718 zł. 34 gr

WYPADKI.
— Co się paliło w synagodze im.

Epsztejna. W uzupełnieniu podanej przez
nas w onegdajszym numerze „Dziennika
Wileńskiego” notatki o pożarze w syna*
godze im. Epsztejna przy ul. Kwiatowej
3, dowiadujemy się, że oprócz podanych
przez nas przedmiotów, które padły pa-
stwą płomieni, spaliły się następujące
rzeczy: 1 tora wartości 2500 zł., 1000 ma-
łych i: dużych biblij na ogólną wartość
przeszło 10.000 zł., 21 par szat modlitew-
nych, 30 ławek modlitewnych, dwa dro-
gocenne żyrandole, 2 paki dokumentów
i materjałów kancelaryjnych oraz całko-
wite urządzenie synagogi i znajdującego
się obok pokoju kancelaryjnego

Ponaddto spaliły się drzwi i okna
oraz zosłały uszkodzone ściany sufit i
podłogi. (s)

 

sto. Widzi pan, ja jestem przy-
zwyczajony przebywać w salonach
ankierów, wielkich przemysłow-

ców... pan wogóle nie jest dla mnie
żadnem towarzystwem... — №е-
dbałym ruchem  podniós! dwa
palce do czapki i dodał: — A te-
raz požegnam pana, serwus.

Po tych słowach podszedł do
okna wyskoczył na ulicę i zniknął
w ciemnościach. ‘

Właściciel mieszkania zamknął
za nim okno, zatarł ręce z zado-
woleniem zgasił światło i podśpie-
wując wrócił do łóżka.

Włamywacz przeszedł kilka-
dziesiąt kroków, przystanął, ro-
zejrzał się dookoła i skręcił w
boczną ulicę.

Po pewnym czasie, mechanicz-
nie nie myśląc o tem, przeciągnął
rękami po kieszeniach.

Stanął nagle.
Zaczął gorączkowo szukać,

nawet powywracał kieszenie.
Z przekleństwem na ustach

stwierdził, że banknoty zwinięte
w gazetę znikły!
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“ Z KRAJU.
Zamknięcie największej fabryki w Lidzie.

Z dniem 24 grudnia zawiesiła
pracę na czas nieograniczony naj-
większa fabryka w Lidzie t zw.
Przemysł Gumowy  Ardal, na
skutek czego wymówiono pracę
86 mężczyznom i 270 kobietom.
Przyczyną przerwania pracy ma
być nadmierna ilość wyproduko-
wanego towaru, brak rynku zbytu
oraz niemożność uzyskania kredy-

tu. Zwolnieni robotnicy, którzy
byli ubezpieczeni, będą mogli
otrzymać zasiłki z Państw, Fund.
Bezrobocia, nieubezpieczeni, kto-
rych jest około 50 z Kom. Pom.
Bezrobocia. Zaległe pieniądze za
ostatnie dwa tygodnie pracy zwol-
nieni robotnicy mają otrzymać w
dniach 9 i 16 stycznia. (Pat)

Katastrofa samochodowa na szosie Wiino—Lida.

W dniu wczorajszym na dro-
dze Wilno—Lida koło zaścianka
Zadoroże wydarzyła się katastrofa
samochodowa, która tylko dzięki
szczęśliwemu zbiegowi okoliczno-
ści nie pociągnęła za sobą ofiar
ludzkieh. Samechėd prywatny
należący do Jana Pawłowskiego,
zam. w majątku Pawłów, gm. ja-
nowskiej zdążał z Wilna w kie-
runku Lidy. W pobliżu zaścianka
Zadoroże, zamochód prowadzony
przez małżonkę Pawłowskiego
Wiktorję, w którym znajdował się
sam właściciel i p. p. Niedzielscy

z”Janowa zderzył się z innym
samochodem półciężarowym. Zde-
rzenie było tak silne, iż samo-
chód Pawłowskiego wywrócił się
i stoczył de pobliskiego rowu
wraz z 4 pasażerami. Wprost cu-
dem  pasažerewie samochodu
prywatnego uniknęli ciężkiego
pokaleczenia. Odnieśli oni tylko
nieznaczne uszkodzenia ciała. Sa-
mochód uległ znacznemu uszko-
dzeniu. Natomiast szofer samo*
chodu półciężarowego odniósł
złamanie lewego obojczyka. a

Sprawcy zbrojnego napadu w Święcianach nie staną przed są-
dem doraźnym.

Przed kilku tygodniami w Świę-
cianach, jak donosiliśmy, doko-
nano bezczelnego napadu rabun-
kowego. Do mieszkania miejsco-
wego fabrykanta Zajdela wtar-
gnęło dwóch zamaskowanych i
uzbrojonych osobników, którzy
steroryzowawszy gospodynię do-
mu zažąd-li od niej 3 tys. dola-
rów, które przechowywała rze-
komo jako posag dla swej jedy-
naczki. Na alarm służącej zbiegli
się sąsieczi, co zmusiło bandy-
tów do ucieczki. Podczas pościgu

Pies przyniosł

W dniu 7 b. m. sołtys okolicy
Hancewicze gm. żyrmuńskiej pow.
lidzkiego zameldował na poste-

napastników ujęto. Okazali się
nimi mieszkańcy Święcian M.
Cejkiński i M. Ligumski. Prze-
ciwko nim wytoczono śledztwo
w trybie doraźnym.
W ostatnich jednak dniach

ujawniono cały szereg okoliczno-
ści gmatwających sprawę, wobec
czego dochodzenie przekazane
zostało sędziemu śledczemu, a
tem samem L'gumski i Cejkiński
staną przed sądem okręgowym
i sądzeni będą w trybie zwykłym.

zwłoki dziecka.

runku policji państwowej w Żyr-
munach, iż w dniu 6 stycznia
pies jednego z gospodarzy w Han-

_. DZIENNIK WiLENŚSKI

SPORT."s
TRYUMFY ŁYŻWIARKI POI SKIEJ.

" DAVOS (Pat). Wczoraj 8 b m. od-
był się poza ramami mistrzostw w jeź-
dzie szybkiej na lodzie bieg na 3 tysiące
metrów o nagrodę miasta Davos Na
starcie stanęło 12 panów i jedna zawo-
dniczka polska, mistrzyni świata Zofja
Nehringowa. Pierwsze miejsce w biegu
zajął słynny zawodnik fiński Tumberg,
Sensacją dnia był znakomity czas,
osiąśnięty w biegu przez polską zawod-
niczkę — wynoszący 6 m. 39,2 s Wynik
ten będzie pierwszym oficjalnym rekor-
dem światowym na tym dystansie, Wy-
nikiem powyższym pani Nehringowa po-
biła swój własny nieoficjalny rekord
światowy, który wynosił 6 m. 52,8 s.

WETZZERASCKWAZZTCH,URKZESZENNCA
cewiczach przywlėk! na podwór-
ko zwłoki dziecka płci męskiej z
odgryzionemi rękami i nogami.
Przeprowadzone dochodzenie u-
staliło, iż zwłoki zostały przywle-
czone z lasku odległego od wio-
ski o 150 metrów. Zwłoki pozo-
stawiła tam mieszkanka wspom-
nianej wsi Helena Bartoszewi-
czówna, lat 21. W zeznaniach
Bartoszewiczówna oświadczyła, że
dziecko porodziła nieżywe. Wła-
dze prowadzą w tej sprawie
śledztwo. (Pat).

Ujęcie koniokradów.
Na terenie gm. olkieniekiej

od niejakiego czasu poczęły ginąć

konie. Ostatnio w kilku wsiach
położonych niedaleko granicy

w tajemniczy sposób ginęły ko-

nie. Przeprowadzone dochodzenie
ustaliło, iż sprawcą kradzieży

jest niejaki Wacław Linkunas,
który dobrawszy sobie do kom-

panji dwóch kamratów kradł ze

stajen konie włościanom. Wczo:

raj koniokrada Linkunasa wraz

z jego kompanami ujęto na gra-

nicy podczas przeprowadzania do
Litwy 2 koni. a

Podpalenie =" sowiec-
ej.

Nocy wczorajszej spłonęła

strażnica sowiecka „Kamieniew*
położona w rejonie Radoszko-

wicz. Strażnicę podpalili uwię-

zieni włościanie. Kilku z nich
zbiegło na teren polski. a
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Kuno-
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DŹWIĘKOWY. UAG-TENTR
«HOLLYWO0D»
MICKIEWICZA 6 22, tel. 15-28

 

DŹWIĘKO-WE, kino CASINO ||
Wielka 47. tel. 15-41. żyse: jal

 

DZWERTR- CPAN» į
UI. WIELKAp42.

macie płomiennej
miłeści p. t.:

KSIĘŻN
Dzeje Rywaiki Carowej Katirzyny Il i kochanki księcia Orłowa

UMNUDUTIUTKAZNM Olaf Fjord | Rudolf Kiejn-Rogge. Największe arcydzieło sztusi kinem. la
'=szy seans ceny zniżone.

Ostatnie dwa dni!
nie. Największy film wszystkich czasów p. t.:
Czegoś podobnego Świat jeszcze nie widział. „Trader Hern* jest najwię«szą c!
Atrakcje dźwiękowe. Dla młedzieży dozwelone. Początek o g. 2, 4, 6, 8 i 10,30,

Dziś! Przebój dźwiękawy! Ка-
dość życial Sztuka kochanial

Ostatnie 2 dni!

Wkrótce:

Natchnienie nowsze

W rol. gł. męskich: Lewis Stone ora
strakcje dźwiękowe. Na 1-szy &

4, 6, 81 10,15. w dnie Świąt. © g. 2 p. p. Wkrótce najwspanialszy film sezeni

Propaganda używania Inu w pow.
Oszmiańskim.

Dnia 17 grudnia 1931 roku od-
było się w Oszmianie organizacyj-
ne posiedzenie Komitetu Samowy-
starczalności Włókienniczej pow.
Oszmiańskiego. Na posiedzenie
przybyli: Prezes T-wa Lniarskie-
$o — p. Dyrektor L. Maculewicz,
Dyrektor tegoż T-wa p. J. Jaśmin
i Naczelnik Wydziału Rolnictwa
i Weterynarji przy Urzędzie Wo-
jewódzkim w Wilnie p. W. Sza-
niawski.

Po ożywionej dyskusji nad ko-

niecznością propagandy włókna
Inianego i zwalczania juty i baweł-

ny został wygłoszony referat

przez p. J. Jagmina „samowystar-
czalność włókiennicza”, poczem
odbyły się wybory, w wyniku któ-

wych zostało wybranych do Komi-
tetu stałego 11 osób miejscowych
działaczy społecznych, oświato-
wych i rolniczych.

Zadaniem Komitetu jest wcie-
lenie w życie uchwał, powziętych
na Zjeździe Gospodarczym w Osz-
mianie, tyczących się zwalczania
importowych surowców włókien-
niczych. Należy nadmienić, że sa-
me; bawełny za okres 10-letni

sprowadzono do Polski na przesz-
ło 4 miljardy złotych. Import ten
niezawodnie ujemnie odbił się na
naszym bilansie handlowym

Głównem zadaniem Komitetu
jest propaganda użycia włókna

krajowego, a przedewszystkiem
wprowadzenie do szerszego użyt-
ku płótna lnianego wyrobu cha-
łupniczego.

Dnia 27 grudnia odbyło się po-
siedzenie Komitetu, na którem

wyłoniono Zarząd w osobach Pre-

zesa — p. J. Karczewskiego, Vice-
prezesa — p. B. Łokuciewskiego,
sekretarza — p. W. Perepeczko, i

członków — pp. A. Łokuciewskie-
go, J. Zubiela i K. Lešniewskiego.

Obecnie został zorganizowany
skup płótna lnianego w Oszmia-
nie, projektuje się zorganizować
taki skup w innych punktach po-

wiatu — w tym celu zwrócono się

z życia marynarzy ginących na dnie
Od poniedziałku 11 stycznia 1932r. godz, 4, 6. 8 i 10. <Zzwycięstwo» zi Flea

mGeorge O'Brlen w emecjonującym fllmie
wojny Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. Ceny

na od g. 3,30 do 16 w.

RSTDEDE SZTREES AKSA

«HELI 0 D:iš ostaini dzieA! G+iazda gwiazd, niezrėwnana GRETA GARBO w swojej naj-ew

105»

miejsc: balkon 30 gr.

ne arcydzieło dźwiękowe.

kowe. Na

Fllm

Romans Księżniczki
Nad program: Tygodnik dźwiękowy. Początek seansów e g. 4,

W relsch gł
reen O'Sullivan.

ZR a a ZSZ 2-5

UPUTPRUNUJUTYUTIA. JUTRO WIELKA PREMJERA! Gigantyczne dźwiękowe arcydzieło wszeehświatowej sławy! Najwspanialszyinajpotężniejszy

ICZKA TARAKANOWA
W rel. gł. prześliczn» Edyta Jehanne, słynny amant

t estatnich. Nad program:

Początek seansów e godz. 4, 6, 8!

 

cud. Film objawie- W rol. gł: Harry Garey I Edwina Beoth Najnowsze dzie- (JKAZYJNIE sprzedaje

; Trader Hora łe Sy Pogoria? 1 „Białych 0

hlubą kultury I sztuki. Nad program:

w dnie świąt. o g 2. Na 1 seans ce- zakłacu Czyża).

ny znižone.

ulubieniec kobiet Charles
Swietne tempel

1 seans ceny zniżone.

Najwspznialszy dźwiękowiec e prze*
pięknych melo'jach I arcyzabawnych sytuacjach

Największy sukces dźwięsowej produkejl flmowej „Daw
fl rowsky. W roli tytułowej genjany Harry Baur który swoją wspaniałą kreacją wzruszył

 

ROWY LUX]!
ul. Miekiewicza Nr. 11 tel. 15-62 ||

 

" DŹWIĘKOWY « i Dziśl Najpiękniejsze 100 proc.
KINO-TBATR „ I 1 l l W | 4 dź»iękowe Eat

| i przepiękną muzykąWIELKA 85.

OSTRZEŻENIE!
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki
„PATENT“ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU

` W ZYWCUi wprowadza tem w bląd Sz. Kon-
sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-

prosimy uważać przy kupnie
prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa Żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą
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CHOROBY PŁUC?

pp Lskarze'

Używa slę za poradą lekarza
Sprzedają apteki   

 

   

 

   

   

  

GRUŹLICA PŁUC jest nieubiaganą | corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla plci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. — Przy zwalczaniu
thorób płucnych, bronchitu, grypy upor-
czvweqo, męczącego kaszlu | t p. stosują

„Balsam Thłocolan—Age"
który ułatwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia organizm | samopoczucie chorego
oraz powiększa wagę clała | usuwa kasze!

Wydz.Z.P.Nr.15)

les Farrel w « statniej swej
triumfalnej kreacji

a
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UDRENEZADOGLCEKITRZFZEZE

AKUSZERKA

przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m. 5.

WZP69

AKUSZERKA
ŚMIAŁOWSKA

przeprowadziła się.
Zamkowa 3 m. 3. — Tam- domu.

 

 

 

W rol. gł. król humoru Reda-Roda, Felicja Maiten I Viasta B
śpiewy w języku czeskim Następny program: Najp ękniejszy flm sezonu! 6 miesięcy re!

Werszawie „MARADU“.

amatorzy
zbywajcie waszych tro sady.
feów! Dajcie je uszlachet- stracji.

nić, czem w trójnasób pod-
nie»iecie
Futra wyprawiam, farbu szkołą przemysłowo-han-

ję i wykańczam. Peznań: dlową w Wilnie poszu-

szański.
 

POTRZEBNA
uczciwa
wszystkiego
z dzieckiem. Zgłaszać się
z dokumentami: Zamko- lat 36, z 10 letnią prak-
wa 20, m. 4, od godz. 10 tyką w postępowych i

w średnim wieku, zna- łóstwo,
jąca doskonale francuski tarza zawodowego oraz
i muzykę, poszikuie ja* książkowość rolniczą, do- j, Keściałkowskiego ||

MARJA LAKNEROWA Miejbądź -posady; 8103—2 o minikańska 8, m. 2, te- ką przyszłość.
do dzieci, do gosnodar- niej posadzie 3
stwa, zna się na kuchni. przyjmie stałą posadę od
Adres: Jaszuny, micszka- 1. 4.
nie pp. Wasiljewych, dla Łaskawe zgłoszenia: Ber-
p. Kotter:

POSZUKUJĘ szycia do

7 w Mogę iść szyć na

że gabinet kosmetyczny dom. 3-go Maja 9, m. 10. niania w średnim wieku

świata.

Po zalnstalowaniu aparatury dźwiękowej pierwszorzędnej marki otwarcie klaa dźwiękowego!
jący miłosny film śp ewno-: źwiękowyl Film tysiąca radości! Najulubieńs

Moje Słoneczko

 

pszczelarz,
długcletnią

poiewań nie praktyką, poszukuje po-
Adres w Admini-

gr—2

 

OSOBA zich wartość! ukóńczoną

L. Łepu- kuje posady w miejscu
8126—2 lub na wyjazd. Bliższe

informacje: Mickiewicza
19, m. 9. gr-—2

RZĄDCA
GOSPODARCZY,

parter

młodsza
służąca do
do 2 osób

 

do 14, : intensywnych majątkach

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU |=— z BOGA >z€
ze świadec- kończoną szkołą rolniczą

kuje posady. Tyzenhau- nergiczny i zamiłowany
zowska24, m. 7, 8145—1 w Avisaaa, zna-

jący dokładnie uprawę
|  Akuszerki | INTELIGENTNA osoba, buraków  cukr, — rybo-

hodowlę inwen-

może bre referencje, w ostat-
lata —

1932 lub prędzej.

gr-—2 nard Bechnarck, Obrzyc-
ko, woj. Poznańskie.

r.gr.—2

WYKWALIFIKOWANA

ROLA iaPe PAPAE
сnimas, OSOBA LAT ŚREDNICH pg, AS

; poszukuje posady do go- Zz 2

| PRACA | ооаluk tg | KUpno
seay4 posz"a umiejętna w

swolm zawodzie po-
trzebna
m. 1.

Poznańska 2

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

cji pod literami J. S.81311 PIANINO DO SPRZEDA-

7 Robert Montgomery. Nad pregram: Naj-

eans ceny zn” one. Początek seansów ©® g.

u „Księżna Tarakanewa* — gigantycz-

 

Koncert gry!

6, 81 10,30 w dnie świąt. o gedz. 2. Na

za pera kochanków
Początek o godzinie 4-ej, w dnie

świąt. o g. 1-ej. — Ceny od 40 gr.

z OS ii ZRZRSZREO

B*cznošė P. P. Oby- OGRODNIK
watele, Leśniczowie, samotny, z

merska na usługach

parter 60 gr. KaSa czyn-
.

 

szej kreacji, wielkim dra-

       Me
da
  Dodatki dźwię-

10,15.

Ё
PAAJKAIA!

Z Litwy.
Trudność ułożenia budżetu litewskiego.

„Liet. Žinios“  wskazuje, že,
jakkolwiek sprawa budżetu pań-
stwowego jest jedną z najdonioślej
szych kwestji, żywo interesującą
cały naród, do wiadomości publicz
nej przedostają się jedynie skąpe
informacje, dotyczące całokształ-
tu budżetu ogólnego, lub poszcze-
gólnych ministerstw, zaś pozycje,
z których budżety te mają się skła
dać, są przechowywane w tajem-
nicy. iadomo tymczasem, że
stworzenie budżetu na rok bieżą-
cy napotyka poważne przeszkody,
gdyż dotychczas nie znaležiono
sposobu oszczędzenia 11 milj, li-
tów, bez czego budżet, zdaniem
„Liet. Aidas“, bylby nierealny. Pi-
smo to wspomina o projektach po-
czynienia oszczędności przez skre-
ślenie różnych dodatkowych wyna
grodzeń, reorganizację subsydjo-
wanych przez rząd instytucji itd.,
lecz w tej sprawie nie osiągnięto
jeszcze porozumienia.

Wobec tego „Liet. Żin.' za-
uważa, że twórcy budżetu walczą
w rąku bieżącym z wyjątkowo
wielkiemi trudnościami, zwłasz-
cza,jeżeli wziąć pod uwagę, że dla
pokrycia niedoborów wzięto już z
funduszu rezerwowego 25 mil. li-
tów. Pismo ubolewa nad tem, że

o współpracę do Związku Pracy
Obywatelskiej Kobiet w Oszmia-
nie; organizacja ta ma zorganizo*
wać szycie worków i sienników.
Ponadto Komitet zamierza pod-

jąć dostawę worków' lnianych
zamiast jutowych dotychczas uży:
wanych dla Banku Cukrownictwa,
Monopolu Solnego i t. p. zaś sien-
niki i bieliznę Inianą dla Wojska i
Więziennictwa.

Im więcej nabywców  znaj-
dzie len, tem rolnikowi naszemu
będzie lżej, a tem łatwiej prze
trwamy kryzys gospodnacie ;

-P

PIANINA
„ERARO” „T. BETTIAG" i „ZA. FIBIGER"
uznane za najlepsze w de
Sprzedają na raty | odnajmaję

Kijowska4. below.

  PROSZEK

 

  

     

USUWA EL
L

W.Z.P. Nr. 16
 

  Cieni“ W. S. Van Dyk

Miodowa 3 -5.

na dogodnych

serca publiczności całego buty gumowe,

 

dania za zł. 325
rzeczę 25, m. 5.

 

== 9, m, 5,

С. M. Fałszywy Feldmarszałek E5RPS Yu keen" crarajscymmeledyjnymśpiewem | PZ
urjan. Uwaga: Rszmewy
kordowege wyświetlania w Kursy kroju

szycia | modelewania
Wielka 56 m. 3.

się kamera z kase- do wynajęcia, suche
tami 38x40 (z by ego ciepłe, 4

 

* Podział rodzinny

Farrell i czarująca Mau sprzedamy (lub zamie- już wolne.

Mistrzewska re- nimy) dom 4 piętr. mu- ska 2,
rowany O 28 mieszkań

warun: 4 i 2 POKOJOWE mie- „us ава '

mAŽ UtOla dom Nr 2] RÓŻNE |retarację lub, akla
nformacje na miejscu. ‚ ” :

«SEKRET ARKA 0 SOB ISTA» DO SPRZEDANIA du“ : Šai a md
14 Golder" w-g słynnej powieści Ireny Niemi- beltówka myśliwska 16, -POKOJOWE mieszka:radjo 5-

lampowe. Uniwursytecka

>——>——> 4—6.

Dziś” Zachwyca- FORTEPIAN mały, w c:
Janet Gaynor I Char- dobrym stanie do sprze- 1—2POKOJE 2 używaln.

MIESZKANIE

okoje, wanna,
Oglądać przy kuchni pokój dla

—0.o służby, w ładnym dom-
ku i ogródku, vis a vis
ogrodu Bernardyńskiego,

8106—1

8142—0

nia z wygodami do wy-
8134—1 siecia: I, Krakowska

r. *

— MASKARADOWE
damskie kestjumy

1 de wynajęcia -
Pokazuje rom Wiine, Wielka 3 m. 10. TOKAL PARTEROWY

nie podaje się do publicznej wia
domości poszczególnych  pozycj
budżetów ministerjalnych, i wyra
ża przypuszczenie, że wśród nic
znalazłoby się wiele takich, kió*
rych skreślenie, bez wyrządzeni:
uszczerbku krajowi, pozwoliłob:
nie redukować pensji urzędni-
czych i nie obniżać innych ko-
niecznych wydatków.
mOm

2 EK WALCZĄCYCH
BEZBOŽNIKOW“ w SOWIE-

TACH.
(Kap). Słabo początkowo roz*

wijający się „Związek walczących
bezbożników' wykazuje w ciągu
ostatnich lat przerażający wzrost
swoich członków. Gdy w. roku
1926 liczono ich 120 tys., a jeszc:
w 1928 — 500 tys., już w połowi:
1930 roku cyfra ich wynosi 2 i pół
miljona, w listopadzie 1931 r.
5 miljonów. W liczbie tej nie u
względnieni są młodociani, niże
18 lat, bezbožnicy, których liczba
wynosi ok. 1 miljona.

GIEŁDA
WARSZAWA 9-1. 1932 (Pat.)

Bolary 8,90—8,92—8,88.
Belgja 124,05—124,*6—12*,74.
Hołandja 3 8,15—359,05—357,25.
Londyn 30,45—30,30—30,30
Newy York 8,921—8,941—8,901.
Nowy York kabel 8,927—8,947—8,907.
Paryż 35,00—35,09—34,91.
Szwajcarja 174,10—174,53—173,67.
Włochy 45,50—45,72—45,28
Berlin w ebretach prywatnych 211,90. |
Tendencja przeważnie sł bsza.

3'|, peżyczka budowlana 32. 4%
pożyczka a 81. Seryjna 9".
5% konwersyjna „75. 49/; dolero
42,50. 7%, stabilizacyjna 52,75 —55— .
84, L. Z. B. G. K. I B. R, obligac|
B. G. K. 04. Te same 7] 83,25. 4'b
ziemskie 32. 50%/, warszawskie 63—63,75
—63,25. 8', Łodzi 60,50—60. 10%
demia 64. Pożyczki utrzy ane z odel
niem mecniejszym, listy słabsze.

Delar w ebr. pryw. 8,90 w płaceniu
8,98', w żądaniu.

Rabel 5,05.

 

[en] węgla zniżone!
w związku z urządzeniem własnyeb składów
pełączonych z terem kelejewym mam możność

obniżenia cen

WĘGLA: KOKSU|
z pierwszerzędnych kepalń

GÓRNOSLĄSKICH Кепсегпи „PROGRESS"

udany M. Deull,im
BIURO — Jagielleńska Nat 3, tel. 8-11
Bocznica własna-Kijowska8,tel. 899.

dszczędności
swoje złote i dolary ulo-
kuj na wysokie oprocen-
towanie. Gotówka twoja
jest zapezbieczona zło-
> srebrem i drogiemi

„kamieniami.
Popow- Biskupia 4, tel. 14-10.

LOKALE

Miasto Podbrodzie
głównej ul. i dwóch

rynkach, w najbardziej
617 — (0) ruchliwem miejscu,

jęcia duży lokai pod
handel Nadaje“ die

Lombard, P.

macje w Wilnie ul. Za”
walna Nr. 23, m. 20. Е

8126—1

TTM-S į pokojowy z 2 wejściami
 

 

z kinoTaia4 y kuchni, “1 pokój ume- OBIADY andel „UL Wileds8144—0 iowany, W. Pehulanka ŚCIŚLE JARSKIE = 48, dowiedrieć się w

8139—0 od 1—2 zł. — z 2--4 dań "770%"
od 2—5 godz.

godami w centrum mia-
sta. Oferty do Admini-

gr—0

 

 

- P POSZUKUJĘ mieszkania Białe mięso dla prze-i KAI
5—6-pokojowego z wy- chodzących na m DOE ZE .. zdataj

i. chorych.
. Zrzeszenie

stracji pod „Bezdzietni“. Orzeszkowej 11,

etwa i solidńe Bilio“ dB od
aroszów,  najęcia. Ulica Miekiewi:

m. 5. cza Nr. 4 — zwracać sić
8130—14 go dozorcy domu.

SKŁAD $. Stefanowiczówny POKÓJ do wynajęcia ze 8132—

Fortepiasów. przyjmuję ay uczenie wszelkiemi wygodami, z
* codziennie. W godzinach niekrępującem wejściem, [ l || j l | EH

„ Panin, „wieczorowych dla pań może Być z utrzymaniem.

Fiskarmonji iskcje kroju | szysla. Plac Napoleona 8, m. 9. willa Be | waj

K. DĄBROWSKA 5wacai
(F-n a Istaieja ed r. 1874) kr. gimn.

Wilno,ul NiemieckaBm.1l powa. udzielają
U2—40 wani korepetytorzy. U-

niwersytecka 4—20,

OBNROŻENIE
Oryginalna maść

(z kogutklem)

„ MROZOL *
leczy i gol ranki,
powstałe od odmro-

żenia.
Sprzedają aptekii
składy apteczne.

Węgiel, Drzew8
skład

Artyleryjska Nr.

 

MIESZKANIE

sta,

Wiieńska 8.
lefon 11-80.

Korepetycyj arma

PSE я

Mieszkania |
i pokoje J] 6 kilom. ed Głębokiego:

TIT © e

Mieszkanie
do wynajęcia 3 pokoje
przedpokój | kuchnia ul.

1—9-po* nemi
kojowe w centrum mia- jątkowa

nadające się pod Plac,
biuro, do wynajęcia. Do-

8146—0

i szk. . Sprawy . : 465
rutyno- 22 pokoje wydzierżawię |

LĄ majątkowe pod pensjonat, lub 38, Preszę pan, Jestem,
-—-——————— pokoi sprzedam, Zgło- Aka zmartwiona!

8076— "Panie do sprzedania Ain

pszenieznej | buraczane

„ Dowiedzieć się ul. Zwie-
rzyniecka 35 — 2 Wilno.

8119—0

1 m.4.
8123—] dzie w centrum miasta
— Zz wolnem komfortowem

mieszkaniem i jeszcze in-
budynkami.

okazja.
około 560

położony w
dzielnicy Wilna ma wiel- k

Bliższa Bt0WA:
8075—2 wiadomość dla zaintere-

sążni,

 

Wstąp na
przekonasz się że .naj

i dodatki szewskie tylko WYgodami,
w. firmie:

Tadensza Czapli
cy Jana,

mierska 1—11.
m vyr Ww |,żądam 3 pok.

Wilno, ul. En „3 POKOJE, przedpokėj M iszkania zarząd tą

6064 i kuchnia do wynajęcia, Posesją. Adres w Admi-
I suche i ciepłe, 50 zł. Nistracji 28—0

lanino zagraniczne mięs, Kalwaryjska 52, Sa- =
do sprzedania nie- raceński zauł. d. Nr. 6. ĮParcele z budynkami i

drog> zauł. Sw. Michal- 8111—2 bez, ośrodki oraz 2
ski 8—5. 47 młyny wodne sprzedaje
——POKO do wynajęcia. | Wileńska Spółka Parce:

TORF KUPIĘ, Oglądać codziennie, Sie- SZ wz”
—3. —гWilno, Hetmańska Nr. 3, rakowskiego 21, m. 5.

8121—0 ZERA NIA. Jagiellońska 3—27. Hajel. 8129—0

WYNAJMUJĘ 2—3-po- ków) u D
Ghwiie, a kojowe mieszkania, lu- dykatu Rolniczego,

taniej dostaniesz skóry ksusowe, ze wszystkiemi walna 9.
Dowiedzieć

się Mostowa 3a, u dozor-

E 1WE 2000 dol. parąhipo-

 

sowanych (nie pośredni-
ektora Svn-

Za- nia się.

 

pod

80593 tekę miejską. Warunki:

 

  

 

5140—1 ROEEKGGRRESERAISZEZEKA

«NIEMEN»

3 Bazyljańska 5—1, od 1556 hektarów zo) d0:17 gedziny:

ZGUBY.

DO SPRZEDANIA  PRZYBŁĄKAŁ się dn. 2 dzii Mój
dom: „osobniak” w ogro- b. m. młody pies-wilk. przed chwilą koguta pa-

Do odebrania Zawalna nyj Ё
22—23, w przeciwnym ra-
o po a: dniach od

_ daty ogłoszenia uważam › :
u; za własność. 8138—0 NSZ

 

najlepszej zGUBIONĄ książkę woj-
daną

Pi KU. m i
imię Rajmunda Hołuba,
zam. Okolica Blikany, p.m zad
Oszmiańsk.

 

Między sąsiadkami.

afalski, Wilno, —Dlaczego?

— A, bo mój kogi

przeszedł do ogrodupa”
nii tczynił tam spusto-

szenie!

— Ech, to nie nie szko-
pies pożarł

8136—0

— To również nic nie

— D'aczege?

— Bo mój mąż prze*

przez Jechał właśnie psa pani
m. Wilna na samochodem.

— uniewaž-

o—u—:

DRUKARNIA
I INTROLIGATORNIA

MLERSAKORA ZWIERZYŃSKIEGO
WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44.

PRZYJMUJE
WSZELKIE ROBOTY
W ZAKRES DRUKARSTWA
I INTROLIGATORSTWA
— — WCHODZĄCE. — —

  od ow

skiego, Mostowa 1. Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAWNIECIECKI,  
 


