
Opłata pocztowa ulszczonaryczałtem,

Rok XVIII.
 

DZI

 

NI
   

 

 

 

 

20 do 24-ej.

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

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

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-eį,

w niedziele od 12 do 13-ej.

 

Życzenia Noworoczne

„Dziennik Wileński"

\ Wszystkim? Szanownym Swoim Klijentom

| ji „CENTROOPAL“
Wilno, Zamkowa 18, tel. 17-90

chodzi
   

zasyła

 

 A

 Wilno,

Wszystkim Szanownym Swym Klijentom
yczenia Noworoczne składa

„OGNIWO“
M. GNIADKOWSKI

Ś-tołJańska30, Tel. 16-06.  
 

    

  

   

   

 

    

CY

  
p.

Do mabycia w „Dzianniku

' SZKÓŁ AKADEMICKICH

W OBRONIE KULTURY RARODOWEJ | WóLNOŚCI KAUKI
Skład główny Dom Książki Polskiej w Warszawie.

4 A Wszystkim Szanownym Swoim Klijentom

NOWOROCZNE ZASYLA
Po

ofana Grabowskiego

 

ANIE.
emu peżarem, państwo Houwald-
owie oraz Towkowsey tą drogą
K

F. Bohdanowicz.
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Wileńskim*. Cena 1.50 gr.  
Wybory do Rady Miejskiej w Warszawie

w lutym 1934 r.
Telefonem od własnego korespondenta.)

komunalnych miasta stołecznegoWarszawy.
Pierwszyra zwiastunem tych przygotowań ma być rozporządzenie, wyrażoną w testamencie, ciało jego

Telefon Redakcji,

codziennie.

° |maniłestącji ogólno-narodowej, '
WARSZAWA. Jak donosi noworoczna przsa warszawska, już wbie: będzie się w środę w obecnosci krė!

cym tygodniu mają się rozpocząć prace przygotowawcze do wyborów 'la Karola, w pałacu Ateneum w Bu-
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PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z sdnemeniem i przesylką pocztową 2. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

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

druku mogą być przez pa
Konto czekowe w P. K.

 

Echa zamachu w Sinaia.
STAN OBLĘŻENIA W RUMONJI.

| BUKARESZT. (Pat). Po posie-
|dzeniu rady ministrów pod  prze-
"wodnictwem premjera Anghelescu,
na którem zbadano sytuację, powsta
łą po ostatnich wypadkach, wydano
olicjalny komunikat, zapowiadający

ogłoszenie stanu oblężenia począw-
czy od północy dnia dzisiejszego.
Przepisy wyjątkowe będą  zastoso-
"wane w miastach: Bukareszcie, Cluj,
'w Czerniowcach, Jassach, Konstan-
'zy, Timisoara, Oradea oraz w depar-
'tamentach: Prahova i Dambovitza,
(Stan oblężenia będzie mógł być roz-
ciągnięty na nowe obszary, lub ogra-
jniczony, zależnie od potrzeby.
| Wszyscy urzędnicy, nie wyłączając
przedstawicisli kleru i nauczycieli,
|należący do organizacji politycznych
jo charakterze terrorystycznym, bę-
jdą niezwłocznie zawieszeni w urzę-
,dowaniu. Po otwarciu parlamentu
rząd przedstawi izbie wszystkie wy-
jdane zarządzenia do aprobaty.

BUKARESZT. (Pat), W związku
ze stanem wyjątkowym władze woj-
Iskowe wydały rozporządzenie, aby
jwszyscy obywatele, posiadający
jbroń, złożyli ją do dnią 2 stycznia.
|Zakazane zostało noszenie  unifor-
|mów organizacyj prywatnych. Zaka-
|zane zostały, wszelkie zgromadze-
ма publiczne. Restauracje mają
|być zamknięte do godziny 24-ej, W
całym kraju wprowadzono cenzurę
jprasową:
| PRZYGOTOWANIA DO PO-
' GRZEBU.
| Odezwa rządu do narodu.

BUKARESZT. (Pat) Pogrzeb
|premjera Duca, mający charakter

9d"

DALSZE ARESZTY,
BUKARESZT. (AET) o Wśród

aresztowań, dokonanych w ciągu
dzisiejszego dnia na skutek zarzą-
dzeń władz, w związku z zamordo-
waniem premjera Duca, specjalnie
zainteresowanie wywołało
nie dyrektora znanego bukareszteń-
skiego wydawnictwa  „Cuvantul”,
Naela Jonescu. Aresztowany dzien-
mikarz należał dawniej do grona bar-
dzo bliskich przyjaciół króla Karola,
któremu służył w wielu kwestjach,
jako doradca polityczny. Ostatnio
Jonescu prowadził ostrą kampanię
przeciwko rządowi Duca. Rząd jest
zdania, że serja jego artykułów w
„Cuvantulu* przyczyniła się do о-
śmielenia zakazanej organizacji
„Żelaznej Gwardji*, zachęcając ją
tem samem do wejścia na drogę ter-
roru.

W) czasie nocy, policja przepro-
wadziła szereg aresztowań wśród
żelaznej gwardji. M, in. aresztowano
dymisjowanego jenerała Cantacuzi-
no, tymczasowego przywódcę żelaz-
nej gwardji.

ŁAMACH NA MORDERCĘ.
BUKARESZT. (Pat). Do prowi-

zorycznego aresztu, w którym znaj-
dował się sprawca zamachu, Con-
słantinescu, wtargnął szwagier  za-

mordowanego męża stanu, Polize
Mishunesti, Wizburzony do najwyż-
szego stopnia skierował on rewol-
wer do Constantinescu i oddał jeden
strzał. Ponieważ z wielkiego podnie-

cenia, w którem znajdował się Mi-
shunesti, drżała mu ręka, kula trafi-
ia Constantinescu w ramię, raniąc
go lekko.

ŻŁOWROÓŻBNA DEPESZA,
BUKARESZT. W) związku z za- |kareszcie. Zgodnie z wolą zmarłego,

które okaże się we środę w „Dzienniku Wojewódzkim” komisarjatu rzą: |będzie złożone w kościele w wiosce

du w sprawie opracowania spisu wyborów. !
Według pobieżnych obliczeń biura ewidencji ludności, liczba gło-

sujących w Warszawie wyniesie ponad 600 tys. osób.
Z pośpiechu, z jakim władze miejskie przystępują do sporządzenia

wst wyborców, są wysnuwane przypuszczenia, iż wybory samorządowe nie. Po posiedzeniu rady ministrów,
Ćli Warszawie wyznaczone będą na połowę lutego.

Pierwsza serja procesów o zajścia
na uniwersytecie warszawskim
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Władze sądowo-prokuratorskie w Warszawie zakoń-
czyły już śledztwo w pierwszej serji spraw o zajścia na terenie uniwer- zawsze żywa, jako przykład poświę-
sytełu warszawskiego, które zdarzyły się w październiku i listopadzie r. z.|cenia i patrjotyzmu.

kt oskarżenia sporządzono już przeciw dwum drukarzom, Siczar- munji piętnuje zabójcę, lecz jedno-
kowi i Kolankowskiemu, którzy pociągnieci są do odpowiedzialności kar: cześnie zwraca się przeciwko tym.
nej za udział w bójce przed gmachem Muzeum Przemysłu na Krakow- którzy terrorem i zbrodnią chcą u-
skiem Przedmieściu i o zadanie ciężkich ran. :

Sprawa znajdzie się ne wokandzie sądowej w połowie stycznia.
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4 BERLIN. (Pat). Dziennik „Boer-
sen-Žeitung" w noworocznym nu-
merze zamieszcza artykuł wicekan-
clerza Rzeszy niemieckiej, von Pa-
pena. Określając stosunki między
iemcami a Francją, jako rdzeń pro-
$lematów sytuacji Europy w roku
1934, Papen jest zdania, że wskaza-
na przez Niemcy innym krajom dro*
śa może być już ostatnią szansą
dojścia na drodze pokojowej do no-

‚ |wej współpracy międzynarodowej.
"., Oświadczyliśmy Francji wywo-

dził Papen — że nie istnieją między
nami sprawy terytorjalne i że defini-
tywnie zgodziliśmy się ze stratą Al-

Y zacji i Lotaryngji, o które malczy-
liśmy przez całe stulecie. Życzeniem
naszem jest zakończyć na przełomie
nowego okresu trwającą od wieków
walkę _ bratnią. Kwestjonowanie

*szczerości i uczciwości tego życze-
nia „jest poprostu niedozwolone”.
Wi sprawie bezpieczeństwa gotowi
jesteśmy udzielić wszelkich żąda-
nych gwarancyj. Między naszemi

( krajami znajduje się szeroka strefa
zdemilitaryzowana i żadne umocnie-

ra: warowne nie zabezpieczają za-
chodniej granicy Niemiec, ani też

[pie umożliwią w przyszłości jakich-
| kolwiek operacyj wojskowych prze-
/ ciw naszemu sąs'adowi zachodnie-

/ mu, Rozumiem, żc”'rancja życzy so-

| :

t 

bie mieć silne uzbrojenie. Nie mamy
nie przeciw temu, by zachowała ona

Czego sobie hiemcy życzą na owy Rok. |
Na razie: zwrotu Saary i prawa do zbrojenia...

o reszeie pomówią za rok.
jto uzbrojenie. Jedyna rzecz, jakiej
„się domagamy — to względne bez-
pieczeństwo w szczupłym wymiarze,
|którego potrzebujemy jak każde in-
„ne suwerenne państwo. Pokój mię-
jdzy Niemcami i Francją — zdaniem
Papena — nigdy jednak nie będzie
delinitywny i szczery bez uregulo-
wania kwestji Saary,

Byleby krótkowzrocznością chcieć
dziś osiągnąć perozumienie niemie'
cko-francuskie przez zawarcie umo-
wy w sprawie zbrojeń, jeżeli po u-
pływie roku rozpocząć się ma za-

MOSKWA. Pat. — Na posiedze-
nłu CKW ZSRR komisarz ludowy o-
światy Ukrainy Sowieckiej Żatonskij
ostro zaatakował w dyskusji nacjo-
nalistów ukraińskich oraz komunie
stów, popierających separatyzm u-
kraiński. Mówca skreślił działalność
nacjonalistów w rolnictwie i w dzie-
dzinie oświatowo kulturalnej, twier-
dząc, że w rezultacie tej działalnoś-
ci państwo musiało w roku ubie-
głym wydać 35 miljonów tonn zbo-
za w charakterze pożyczek nasien
nych celem zasiania spustoszałych
pól. Mówca zepewnił ze ukraińskie
masy pracujące nikomu nie pozwo-
łą na oderwanie Ulkrainy od ZSRR.

Popularny dowódca kawalerji so-
 

 

ANASA T STS RAWYDZT SOS UAI VADSTOL GRANUPS

Przeciwko separatyzmowi Ukrainy.

|Urseni, koło Ramnic Valcea, }
| Rada ministrów pod przewodnic-!
įtwem premjera Anghelescu, obrado-|
wała dziś całe rano, jak i popolud-!

rząd wystosował do narodu odezwę,
jw której oświadcza, iż zbrodniczy za
jraach wywołał odruch ogółu i obu-
Irzenie w całej Rumunii, jak również
| wstrząsnął sumieniem świata. Duca
jpadł na posterunku — głosi odezwa
— jak bohater. Pamięć o nim będzie

Sumienie Ru-

isunąć kierowników:państwa, nisz-
„czyć państwą i przewracać granice.

ciekłą walkę pleblscytową. Niemcy
nie mają powodu do obawy plebi-
'scytu, ałe poco odraczać o dalszy
rok jeszcze obecny stan oraz likwi-
dację wynikającego z niego napię
cia. Zaden rząd, któremu istotnie za-
leży na pokoju, nie powinien się
wahać przed natychmiastowem roz
patrzeniem tej sprawy. Sprawy gos-
podarcze Zagłębia Saary, jako te-
renu, graniczącego z Franćją, mogą
i muszą byc rozwiązane w formie
odpowiadającej interesom obydwu
krajów.

 

wieckiejjBudiennyj poruszył, niebez-
pieczeństwo, grożące (krainie ze
strony czynników zagranicznych,
zapewniając, że w razie wojny czer-
wona armja będzie się biła jak żad
na armja świata.

|brzmi: „Gratulacje i

machem dzienniki dzisiejsze ogłasza-
ją treść depeszy, wysłanej przez sy-
na zamordowanego premjera, Jerze-
go Ducę, radcę poselstwa rumuń-
skiego w Tokjo, z powodu powierze-
nia jego ojcu przez królą misji utwo-
rzenia nowego rządu. Depesza

kondolencje.
Jerzy”.Słowa te miały znaleźć tra-
giczne potwierdzenie,

W RUMUNJI ŻAŁOBA.
BUKARESZT. (Pat). Wszystkie

uroczystości z okazji Nowego Roku
zostały odwołane.

GŁOSY PRASY RUMUŃSKIEJ.
BUKA ZT. (Pat). Prasa ru-

muńska wyraża oburzenie jak i prze-
rażenie z powodu tego tragicznego
zamachu. „Universul”, wyrażając0-
pinję powszechną, pisze: spisek ten
był zorganizowany przez popleczni-
ków anarchji, zwiążanych z grupami
skrajnie prawicowemi. Chcieli oni
zburzyć fundamenty państwa i
wciągnąć je w awanturę przy pomo-
cy środków terroru, nieznanych, jak
dotąd, w historji
munji. W żadnym momencie nie moż
na przypuścić, że w zbrodni tej
działał czynnik patrjotyzmu egzalto-
wanego, gdyż ofiarą zbrodni padł
człowiek, rozumiejący swą odpowie-
dzialność, ożywiony najszłachetniej-
szym  —patrjotyzmem. Chciał — оп
pierwszego dnia objęcia swych rzą-
dów zapewnić pokój i praworząd-
ność. Duca padł na posterunku jak
prawdziwy bohater w służbie kraju.
Rząd, konkluduje „Univeesul“, ma
obowiązek przeprowadzić

rownika. Zapewnić
rzędzie spokój i bezpieczeństwo z
całą energją, jak tego wymagają o-
koliczności i przy pomocy nowego
parlamentu doprowadzić do końca
zaczęte dzieło odbudowy i konsoli-
dacji. \

W BERLINIE ŹLE UKRYWANA
RADOŚĆ.

BERLIN. Wiadomość o zamachu
na premjerą rumuńskiego Ducę wy-
wołała w Berlinie silne wrażenie.
Powszechnie podkreślają szeczegól-
nie sympatję profrancuskie zmarłe- AmMK CEKOREAPAC A

iera szpiegowska w Fialandji.
'HELSINGFORS. « Śledztwo w;

„sprawie zamachów trucicielskich w|
jlabryce broni w Lappo kontynuuje
komisja policyjno-wojskowa.Stwier-,
dzono otrucie pułkownika Asplundai
oraz jednego ze stróżów fabryki. |
Krążą pogłoski, jakoby sieć szpie-.

gowska, wykryta w Finlandji, obej-|
mowała również inne kraje. 4

145956
 

$o przywódcy liberałów rumuńskich.
Między wierszami komentarzy pra-
sowych wyczytać można oskarżenie,
że do tej katastrofy musiała dojść
Rumunja wskutek „fałszywej poli-

uwięzie-

politycznej Ru- |f.

program |
wytyczny przez swego zmarłego kie-|

w pierwszym

tyki dotycaczasowych rządów libe-
ralnych, trzymających się bez za-
strzeżeń wskazowek Francji, nie u-
względniając naturalnych potrzeb
gospodarczych tego par excellence
agrarnego kraju, którego urodzajne
ziemie zamieniły się w chroniczną

! klątwę”.
| Naogół prasa niemiecka nie kry-
je swego zadowolenia, iż strzał na
dworcu w Sinaia bruzdzi karty gry
'Małej Ententy i niszczy plany tran-
Icuskie na Bałkanach. A któż potra-
Ifi przewidzieć konsekwencje — za-
|pytuje, jakby z radością, „Lokal
|Anzeiger — jakie pociągnie za sobą
dramat w Sinaia, pod wieloma wzgię
dami tak blizniaczo podobny do
strzału w Serajewie?

„Deutsche Alig. Zig. zauważa,
że w centrum wszystkich ostatnich
konszachtów Maiej Ententy stał
Duca i rumuńska partja liberalna,
będąca całkowicie na usługach
Francji, że pod wpływem partji tej
przygotowały się na Bałkanach
ogromnie doniosłe posunięcia, które
teraz potoczą się zupełnie innem
łożyskiem.

WRAŻENIE WE FRANCJI.
FARYŻ. (Pat). Zabójstwo pre-

mjera rumuńskiego przypieczętowa-
io stygmaiem krwi ostatnią kartkę
kalendarza tego niezwykłego roku
1933. Cały wogóle rok ten związany
był z ewolucją wypadków w Niem-
czech. Ostatnie jego podrygi zakoń-
czyły się tragicznie pod wpływem
haseł, głoszonych z Berlina. Nic więc
dziwnego, że „Agence Economique
et Financiere“ wypisuje na czele
swego numeru, iż prasa niemiecka
usprawiedliwia mord, dofionany na
osobie Duci przez hitlerowców —
coprawda rumuńskich. Dla opinii
francuskiej jasną jest rzeczą, że wraz
z zabitym znika z areny politycznej
Rumunji najwięcej Francji oddany
polityk, największy rzecznik Małej
Ententy i bloku państw, opartych na
sojuszu z Francją.

Z tego wszystkiego opinja fran-
cuska zdaje sobie doskonale sprawę
i dlatego główny wniosek, jaki wy-
prowadza się z zabójstwa Duci jest
ten, iż należy tępić ekspansję hitle-
ryzmu na zewnątrz z tą samą
energją, z jaką dawniej Europa bro-
niła się przed zalewem, płynącej z
Moskwy, fali komunistycznej, Wo-
góle jest rzeczą znamienną, że w
komunikatach prasy francuskiej bieg
wypadków w Europie, zesiawiany
jest ściśle z prądami nurtującemi w
Berlinie. Stąd też wzrasta we Fran-
cji reakcja przynajmniej w kołach
rządowych, przeciwko rewindyka-
cjom .hitlerowskim. Dzisiejsze nowe
i ważne oświadczenie Paul Boncoura
jest tego dowodem, ale Hitler nie-
wiele sobie z tego robi. Cytowana
powyżej „Agence Economique et
inanciere*" podaje oświadczenie

Neuratha, udzielone korespondento-
wi „New York Times“, w którem
minister niemiecki oświadcza' Niem-
cy nie wierzą w szczerość intencji
rozbrojeniowych państw  zwycię-
skich.

Tedy jedyną dla nas drogą wyj-
šcia z labiryntu jest wzmocnienie
naszej armji, i takie wzmocnienie, żeby Niemcy nie miały potrzeby o-
„bawiač się zamachu z żadnej strony.
W] każdym razie jest rzeczą nie do
pomyślenia, iżbyśmy mogli zdobyć
się na jakikolwiek okres próbny lub
na przetransformowanie armji na-
szej w milicję, A więc jeszcze przed
otrzymaniem propozycji francuskich,
Niemcy odpowiadają na nie rzuce-
niem światu i nawet Rooseveltowi
rękawicy dozbrojeniowej.

Jeżeli Francja zadecydowała się
z tak niezwykłą stanowczością od-
rzucić rozmowy bezpośrednie z Hit-
lerem, to nietylko dlatego, że objek-
tem ich miały być znane pretensje
dozbrojeniowe, ale, że chodziło na-
pewno o inne rzeczy, 0 takie rzeczy,
które poprostu wyłączały możliwość
jakiegokolwiek kontaktu członka
rządu francuskiego z szefem rządu
niemieckiego i możliwe jest, że wy-
strzał w Sinaia potwierdza słuszność
decyzji rządu francuskiego. 

km jai didi band. |
   

dowelnie zmieniane.
Nr. 86187.

Pedział dzisiejszej
Europy.

Na zamknięcie roku 1933 nie od
rzeczy będzie zapamiętać sobie, że

na międzynarodowym gruncie euro-
pejskim posunęło się bardzo znacz-
nie i niemal ustaliło się, nie bez
wpływu na porozumienie i współ-
prace państw, rozróżnienie: demo-
kracje i dyktatury.

bardzo znamienne w tym wzglę-
dzie było ostatnie przedswiąteczne
posiedzenie angielskiej lzby Gmin z
ź1-$o grudnia 1933, poświęcony roz-
prawie o polityce zagranicznej,
przed wyjazdem sir John Simon'a
na rozmowy w Paryżu i w Rzymie,
Mówonio oczywiście przedewszysi*
kiem o tem, co nastąpiło po wyjściu
Rzeszy z Genewy, a zatem o zwró-
ceniu się Niemiec do innych państw
o bezpośrednie rokowania w spra-
wie zbrojeń, oraz o wystąpieniu
Włoch w sprawie przebudowy Ligi
Narodów. lzba Gmin, w większości
zachowawcza, okazała dużo nieul-
ności do polityki i Niemiec i Włoch.

Nic dziwnego - ostatecznie, że
przewódca Labour Party, maj.
Attlee, powiada:
— My tutaj, na ławach Labour

Party, sądzimy, że zamysły Włoch w
sprawie Ligi Narodów są niezmier-
nie niebezpieczne, oraz że istotą
Ligi jest, by była ona demokratyczną
(a democratic League) a nie została
zamieniona w święte lub nieświęte
przymierze dyktatur (a holy or
unholy alliance ot dictatorskipsj...

Może i to zrozumiałe, że poseł
liberalny p, Bernays dodaje w chwi-
lę potem:
— Zamysły p. Mussoliniego w

sprawie Ligi nic innego nie oznacza-
ją jak dyktaturę (a dictatorshipj Ja-
ponji, Niemiec i Włoch.

Lecz oto przemawia zachowawca
sir Edward Grigg:
— Jeśli to możliwe, dajcie nam

ustrój bezpieczeństwa z udziałem
wszystkich państw, ale, jeśli to nie-
możliwe, dajcie nam przynajmniej
ustiój bezpieczeństwa, w którym de-
mokracje (the democracies) stanę-
łyby razem w obronie swej przeciw
uderzeniu z jakiejkolwiek strony.

I jeszcze jeden zachowawca p.
Boothby:
— Wątpię, by Niemcy chciały

kiedykolwiek napaść na demokracje
świata (the democracies oł the
world), jeśli będą wiedziały, że wra-
zie zwrócenia się na drogę wojny i
napadu znajdą je zrzeszone przeciw
sobie.

Jednem słowem, mówca za mów-
cą, ze wszystkich stronnictw, pra-
wicy i lewicy, przeprowadza ten po-
dział na demokracje i dyktatury, a
widać, że to wkorzeniło się lub
właśnie wkorzenia się w umysły ja-
ko podstawowe rozróżnienie w
spojrzeniu na dzisiejszą Europę.

I to tak w Anglji. W: tej Anglji,
która słynie z powściągliwości w

chęci umysłowej do uogólnień. W
tej samej jednak Anglji mają skłon-
ność do dostrzegania przedewszyst-
kiem rzeczywistości. l dlatego tak
to widzą w Anglii.

We Francji, rychlejszej w sądach
i lubującej się w określeniach wy- raźnych, podział ten wszedł znacz-
„nie dobitniej w użycie powszechne.
«Wszyscy pisarze polityczni, uczeni,
"parlamentarzyści, dziennikarze, sto-
'ją na gruncie tego rozróżnienia. Spo-
„tyka się to codziennie w dziennikach
czy mowach, czy poprostu w roz-
| mowach,

Taksamo zaś jest we wszystkich
innych krajach, które nie poszły na
nowinki, od Belgji do Czechoslo-
wacji i od Hiszpanii do Szwecji.

Demokracja w tem użyciu ozna-
cza kraj, w którym naród bierze u-
dział w rządach, a dyktatura ozna-
czą kraj, w którym naród jest od te-
go udziału odsunięty. Jedno jest, na
mapie Europy, białe a drugie czar-
ne. Jeśli ktoś sądzi, że muże być
szare, niech się nie łudzi, bo to sza-
re widzą inni czarno.

Takie są dzisiaj pojęcia w Euro-
pie. A są dlatego, że tak jest, więc
się nie rozwieją. Wywierają one
bardzo widoczny wpływ na dobory i
współprace międzynarodowe. Nie

nicznej znaczyłoby iść w rozbrat z 
 

rzeczywistością,
; $

sądach, a przedewszystkiem Zz nie- |

liczyć się z tem w polityce zagra-
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Ni nody rok.
Wichodzimy w rok nowy, nieste-,

ty, ze smutnemi refleksjami. Minęły

dość dawno lata gospodarczego roz-|
machu, zawiodły poźniejsze oficjalne

zapowiedzi bliskiego końca ko

$0 _ przesilenia ekonomicznego.

Wbrew wieszczbom, głoszonym z

' różnych wysokich miejsc, stan eko-
nomiczny kraju nietylko się nie po-

lepsza. ale nie widać żadnych oznak

stabilizacjj nawet tych mizernych

stosunków, które są znamieniem dni

obecnych. Przeciwnie, raczej należy

się w bliskiej przyszłości przygoto-

wywać na pogłębienie szarej, bez-

nadziejnej nędzy, spozierającej dziś

z każdego zakamarka polskiej rze-

czywistości.

Nie wszyscy ją może widzą w ca-

łej pełni, zwłaszcza nie widzą ci,

którym się dobrze dzieje, lepiej niż

kiedykolwiek. Ale tych jest nielicz-

na garstka i coraz bardziej odcinają

się oni od tła gospodarczego, poli-

tycznego i moralnego społeczeństwa

polskiego.

Rok ubiegły w wewnętrznem ży-

ciu politycznem nie należy, z nasze-

go punktu widzenia, do pomyślnych.

. Cechuje go stale wzrastająca inge-

rencja państwa w najróżnorodniejsze

dziedziny życia społecznego. Ustawy

o szkolnictwie akademickiem, o sa-

morządzie | terytorjalnym, będące

dalszym ciągiem linji, zapoczątko-

wanej ustawami o stowarzyszeniach

i o zgromadzeniach, są wymowną

ilustracją nadmiernego wkraczania

czynnika administracyjno - biuro-

kratycznego w te dziedziny życia

publicznego, których rozwój i nor-

malne funkcjonowanie wymagają

znacznego zakresu swobody i samo-

dzielności.  Wystarczyiby dobrze

sprawowany nadzór, zamiast narzu-

conej w celach ubocznych daleko

idącej ingerencji. :

W žyciu gospodarczem: rolni-

czem, handlowem i przemysłowem

ingerencja ta przekształciła się na-

wet w wewnętrzny interwencjonizm.

Szereg ustaw i rozporządzeń daje

administracji rządowej skuteczne

narzędzie w ręce do kierowania i

opanowywania wielu dziedzin go-

spodarki narodowej. Rolnictwo uza-

leżniono przez akcję interwencyjną

; gddłużeniową, zresztą mało sku-

ieczne, handel od strony kredytu,

nad przemysłem zawiśnie miecz Da-

moklesa w postaci nowej ustawy

przemysłowej. Nawet życie spół-

dzielcze ma być*poddane surowej

kontroli z pomocą projektowanej

nowej ustawy o spółdzielniach,

Rok miniony był szczególnie

znamienny i szczególnie bogaty w

fakty coraz głębszej i konsekwen-

tniejszej etatyzacji życia gospodar-

czego. Nacisk jej i tempo wzmogły

się niepomiernie właśnie w ciągu

roku ubiegłego.

Kwiatem tych dążeń „państwowo

twórczych” jest etatyzacja nawet -

teratury w postaci słynnej Akademii,

powołanej do zaprzęgnięcia tego

wykwitu kultury do rydwanu rządo-

wego. Jakie to da rezultaty, już

zgóry można przewidzieć.Niwelacja

pod ogólny strychulec mogłacy zabić

wszelką twórczość w tej dziedzinie,

gdzie istotną podstawą życia jest

swoboda i wolność ducha : myśli.

I dlatego, biorąc wszystko po-

wyższe pod rozwagę, możnaby ze

emutnemi wkraczać horoskopami w

nowy rok życia państwa i narodu.

Nie tylko wszakże sprawy materjal-

ne i rzeczy fizyczne stauowią O

przyszłości, nawet najbliższej. Są

one tylko częścią życia i to bynaj-

mniej nie najważniejszą, nie decydu-

iącą. Przewaga materjalna i fizyczna,

zwłaszcza nadużywana, częstokroć

znamionuje brak dostatecznej pod-

sławy ideowej i więzi moralnej.

W narodzie naszym zawsze 66-

rowało poczucie wartości moralnych

i ideowych ponad pierwiastkami fi-

zycznemi i materjalnemi, Ta cecha

jest może najbardziej jaskrawą na-

szego charakteru narodowego. Na

niej można zawsze opierać wiarę i

optymizm w nawrót od rzeczy złych

i błędnych na drogę spraw dobrych

1 dodatnich.

Pomimo wszelkie przeciwności,

widoczne są objawy wewnętrznej

konsolidacji społeczeństwa  polskie-
go, wbrew usiłowaniom rozproszko-

wania go i odebrania mu wiary we

własne siły. Zespolenie ma charakter

wyraźnie narodowy. Następuje ono

w całym przekroju — od warstw

najniższych do najwyższych, 1 na ca-

łej płaszczyźnie — od najbardziej

zapadłych wsi do największych

miast, Proces ten, dotychczas wpra-

DZIENNIK MILEŃSKI

z prasy
Oczekiwanie zmiany.

Z każdym nowym rokiem prag-
niemy i oczekujemy zmian.

Gdy jest tak, jak jest dzisiaj,
pragnienie tej zmiany staje się szcze-

gólnie silnem.
To też usiłujemy zajrzeć w przy-

szłość.
Właśnie na temat tej przyszłości

i możliwości zmian pisze w świetnym
artykule noworocznym „Gazety
Warszawskiej* prof. Koman Rybar-
ski:

Przewidywania są bardzo trudne, ale w

chaosie wydarzeń i szybko po sobie idą-

cych wypadków coraz wyraźniej występuje

jeden fakt zasadniczy. Mimo, że zewnętrznie

biorąc, bierze górę siła fizyczna, coraz wy-

raźniej występuje znaczenie sił moralnych.

Nie wystarczy zdobyć władzę mechaniczne-

mi sposobami. Chcąc się u władzy utrzy-

mać, trzeba zdobyć duszę narodu. Trwałe

rządy, to rządy oparte o opinję publiczną, o

zaufanie i współdziałanie żywiołów, na-

prawdę czynnych i twórczych.

Kto ma doświadczenie dziejowe,
teń dobrze wie, jak kruchym jest
byt największych nawet potęg fi-
zycznych, które nie miały głębszej
podstawy moralnej.

Niejednokrotnie to, co uchodziło za

wyraz potęgującej się siły, było zapowie-

dzią klęski. Bo nieraz mechaniczne środki

ły węzły moralne, łączące grupę rządzącą

ze społeczeństwem. Gdy się chce osiągnąć

doraźne etekty za wszelką cenę, zatraca się

największe walory, które nie mają ceny.

Można nie uznawać zasady rzą-

dów mechanicznej większości.  Więk-
szość, która wie, czego nie chce, ale nie

wie, czego chce, nie jest istotną siłą. Nie

można zbyt daleko posuwać lekceważenia
opinji, lekceważenia masy. W dzisiejszej

epoce w całym cywilizowanym świecie do

coraz większego znaczenia dochodzi pier-

wiastek narodowy. Proces ten odbywa się

z żywiołową siłą. Żadne sztuczki, żadne
sposoby nie zdołają go powstrzymać, I nie-
wątpliwie rok 1934 przyniesie nowe po-

twierdzenie tego faktu. Na tym gruncie mo-

żemy budować.

Nikt nie zdoła „odgadnąć kon-
kretnego przebiegu wydarzeń, lecz

ogólna ich linja rysuje się wyraźnie,

Szybkość przemian zależy od nas samych.

Zależy od tego, czy naród będzie mocno
chciał oddziaływać na swoje losy, czy po-

czucie odpowiedzialności wyrazi się w jego

udziale w życiu politycznem. Naród nie mo-
że zadowalać się biernem oczekiwaniem

zmiany, poddawać się fatalizmowi, uciekać

od rzeczywistości.

Nadzieje socjalistów.

Socjalistyczny „Robotnik* także

rocznym. +
Pisze jednakże o przyszłym roku

'akoś bez entuzjazmu, a dla wykrze-
sania choćby iskierki nadziei na lep-

szą przyszłość upraszcza sobie nie-
zwykle zadanie w analizie tego,

„Hajnt”, w depeszy ż.a.t. z Lon-
dynu podaje przebieg miesięcznego
posiedzenia „Związku gmin żyd.”
(Board of deputies) w Anglii, na któ-

rem odczytano sprawozdanie „Zjedn.
Komitetu Zagranicznego” o stanie ży
dów w różnych krajach. W! sprawoz-
daniu podkreśla się, że

„ — z powodu wydarzeń w Niemczech

Żydowska Ag. Tel. donosi z Wie-
dnia: W, związku ze świętami
wzmógł się znacznie boikot antyse-
micki w Austrji, który przybrał te
same rozmiary coi w roku ubie-
głym, aczkolwiek nie prowadzono
łąk gwałtownej propagandy bojko-
towej, ponieważ oficjalna partja na-
rodowo-socjalistyczna jesi przecież
zabroniona. Tym razem narodowi
socjaliści prowadzili intensywną agi-

tację bojkotową, organizując też
służbę sztafetową z mieszkania do

mieszkania. CR;
Publicznie bojkot antysemicki

uprawiany jest systematycznie przez

5 nówych pism o znacznym nakła-

dzie i kolportażu: W niektórych z

szawą i Berlinem, przybiera formy

zastanawiające.

Jak donosi „Vėlkischer Beoba-

oddziaływania na bieg wydarzeńprzerywa-

poświęca artykuł refleksjom nowo-,

przez co świat w latach
"ubiegłych.

Można — pisze „Robotnik —
wyrazić przekonanie, że rok ubiegły

był rokiem najwyższego rozwoju taszyzmu,

po którym musi cofanie się, lub

conajmniej zastój. Faszyzm będzie dążył do

|umocnienia się, do obwarowania się, do u-

trwalenia się, ale po nowe zwycięstwa,

|poza zdobyty już teren sięgać me będzie

, mógł.

| I to jest punkt, o który zaczepić może

l

!
i
'

przeszedł

nastąpić

 

i musi klasa robotnicza w dalszej swej wal-

ce. Skoro faszyzm osiągnął już granicę swe-

go pochodu, to już przez to samo ułatwia

klasie robotniczej skupienie sił i przygoto-

wanię do rozprawy z wrogiem. Przed klasą

„robotniczą otwierają się objektywne możli-

wości podjęcia wielkiej ofensywy.

| Możemy z kolei „wyrazić prze-
„konanie', że socjaliści polscy abso-
Jutnie nie zdolńi są zrozumieć tych
przemian dziejowych, wobec któ-
|rych stanął świat cały i nadal ope-
jrują kategorjami, które- już prze-
brzmiały i które właśnie doprowa-
„dzily towarzyszów z pod „czerwone-
go sztandaru” i „pierwszej brygady”
do tego stanu, w jakim są obecnie.

To też' dziwnie nieszczerze i ane-
„micznie brzmi zakończenie nowo-
rocznego artykułu „Robotnika“:

R Bądźmy więc dobrej myśli!

Stańmy wszyscy jak jeden mąż pod

"sztandarem socjalizmu!

; Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy,

by już rok nadchodzący stał się początkiem

klęski faszyzmu, a wielkiego zwycięskiego

pochodu socjalizmu!

Kto ma rządzić?

Nie tylko u nas szuka się lekar-
stwa na trapiące społeczeństwo bo-
lączki.

Kto wyprowadzi społeczeństwo z
kryzysu? Kto ma rządzić narodami?
— oto pytanie, na które szukają od-
powiedzi na wszystkich krańcach
świata. х

Zdaniem Chestertona, w każdym
razie nie powinni rządzić intelektua-
liści, gdyż nigdyby się ze sobą nie
pogodzili,

Shaw uważa, że do rządzenia
trzeba mieć powołanie, jak do pisa-
nia poezyj.

Pisząc o tych ciekawych dysku-
sjach, krakowski „Głos Narodu”,
(organ Ch. D., który dziś przeszedł
do sanacji), zaznacza:

„Nam w Polsce obce są te dyskusje.
Bo — wiadomo —- dyskusje u nas są zby-
teczne. „Myśli” za nas ktoś, kto sam wszyst

ko „najlepiej wie” i oczywiście „najlepiej

chce'. Dlatego, sądzimy, możeby i Chester-

ton zmodyfikował nieco swoje ujemne zda-

nie o rządach intelektualistów, gdyby sję

"baczniej 'przyglądnął stosunkom w Polsce.

|Żyje w kraju, który cierpi na „luksus” wy-

kształcenia. Ale z tej strony Kanału są kra-

je, w których ludność czasem sobie mówi:—

przydałby się jakiś „elementarz* wiedzy po-
|litycznej dla rządzących”.

 
 

Sytuacja żydów w Europie.
w ciągu ostatnich 9 miesięcy, zaostrzyła się

również sytuacja żydów w innych krajach
środkowej i wschodniej Europy. Sprawoz-

danie omawia przeciwżydowskie wystąpie-

nia w Rumunji i na Węgrzech oraz wska-
|zuje na wzmożoną agitację przeciwżydow-

ską endeków w Polsce w ciągu ostatnich

miesięcy”. В

Bojkot antysemicki w Austr]i.
pośród tych pism współpracują też
przedstawiciele skrzydła katolicko-
postysęmicke aby nadać tej kam-
panji charakter chrześcijańsko-an-

jtysemicki nie zaś partyjno-haken-
kreuzlerowski. Pisma antysemickie
lnie ucierpiały wcale naskutek suro-
wej cenzury rządowej. W ciągu 0-
statnich miesięcy jedynie w dwóch
wypadkach nastąpiła konfiskata za
zbyt już ostre pogromowe wystąpie-

nia. )
Na mocy rozporządzenia o do-

mach towarowych zamknięto pierw-
sze żydowskie przedsiębiorstwo
sprzedaży towarów wraz z trzema
filjami.

Polskie słodycze i zabawki dla niemieckich
- dzieci,

Flirt, uprawiany pomiędzy War- sła Lipskiego i podziękował listow-
"nie, oświadczając, że w czynie przed
stawiciela rządu Polski widzi nie tyl-
'ko przyjacielski gest, lecz również

chter" z dnia 26 ub. m. poseł polski 'akt serdecznego współdziałania w

w Berlinie p. Lipski złożył na ręce 'walce narodu niemieckiego z cięż-

ministra Goebbelsa „większą ilość|
zabawek i słodyczy” na. gwiazdkę|
dla biednych dzieci niemieckich.

Min. Goebbels przyjął dary po-
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wdzie powolny, odbywa się na tle

zrozumienia wagi niezłomnej polity-

ki obozu narodowego wobec rozmai-

tych objawów polityki obozu sana-

cyjnego, oraz na tle stanowiska na-

szego wobec kompleksu spraw $o-

spodarczych. Konsolidacja narodowa

ma głębokie podłoże ideowe i mo-

ralne „stąd też czerpie swą siłę. Na

niej również możemy budować swój

optymizm w stosunku do najbliższej

przyszłości.   
R

kiemi czasami. ,
Dziwnem jest, że opinja polska

dopiero z gazet niemieckich dowia-

duje się o „zabawkach i słodyczach”
które poseł Lipski ofiarował na

gwiazdkę niemieckim dzieciom. Pol-
skie agencje telegraficzne, które za-
zwyczaj tak obszernie informują o
podobnych wypadkach wymiany

grzeczności pomiędzy zagranicznemi

przedstawicielami Polski 1 wysoce
postawionemi osobistościami, w da-
nym wypadku przemilczały całkowi-
cie wiadomość о polskich darach

gwiazdkowych dla niemieckich dzie-

ci.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną,

T-we

Jeden z modnych dziś w Paryżu
wróżbitów, w _ przepow:edniach
swych.na rok 1934, wydanych przed
paru miesiącami, powiada, że będzie
to rok wielkich katastroi i zabójstw
politycznych. Przepowiednia ta zda-
je się sprawdzać w sposób niezmier-
nie tragiczny. Jeszcze się nie rozpo-
czął ów rok ieralny, gdy już cień je-
go złowrogi padł, omraczając koniec
roku ubiegłego. Więc w samą wilję
Bożego Nrodzenia straszna katastro-
fa kolejowa, największa jaką znają
dzieje kolejnictwa, w ślad zaś za tem
ohydny mord premjera rumuńskiego
Duci.

Dalecy jesteśmy
reklamowania wszelkiego rodzaju
wieszczbiarstwa, ależ nie trzeba
wcale ducha proroczego, by np. wi-

oczywiście od

dząc nadciągającą chmurę, przepo-
wiedzieć burzę, patrząc na to, jak
ręce zbrodnicze podkładają ogień
pod budynek, napełniony materja-
item palnym, przewidzieć pożar.

Jeżeli chodzi o politykę, to wy-
starcza nieco  spostrzegawczości,
wystarcza pilnie przyjrzeć się temu,
co dookoła nas się dzieje, by z nie-
ljaką pewnością przepowiedzieć jaki
z tego posiewu wyrośnie nam plon.

Najbardziej może  charaktery-
styczną cechą przeżywanych przez
nas czasów jest lekceważenie życia
ludzkiego. Wszystko jest dziś dro-
gie, najdroższy pieniądz, wszędzie
słyszymy o potrzebie oszczędzania,
zaciskania pasa — tylko życie ludz-
kie dziwnie potaniało, tylko życiem
bliźnich szałować można, jak śdyby
to nie byli ludzie, ale w najlepszym
razie jakieś owady, mrówki, gąsięni-
ce, które tępić tysiącami nie jest
grzechem, przeciwnie rzeczą godzi-
wą,

Skutki tego widzimy w przyto-
czonych wyżej dwóch wypadkach.
Co się tyczy katastrofy kolejowej,
to śledztwo już wykazało, że zawi-
nił nie „zwrotniczy”, zawiniła dy-

оу zapewnić akcjonarjuszom — па]-
wyższe dywidendy, zaniechała naj-
elementarniejszych środków bezpie-
czeństwa, posługiwała się niewy-
starczającym, przemęczonym perso-
nelem. Wszak chodziło tylko o drob-
nostkę... o życie ludzkie. Co zresztą
znaczy jakieś 500 zabitych i okale-
|czonych, my, pokolenie wojenne,
|przywykliśmy do zgoła innych cyfr.
Nam miljony ledwo, ledwo imponują.

Co się tyczy drugiego wypadku,
zabójstwa politycznego, to organiza-
torowie jego, którzy zamach przygo-
towali z całym rozmysłem, napewno
dziś jeszcze przekonani są, że po-
stąpili słusznie, wszak mają przed
sobą tyle przykładów, jak inni, dro-
ва podobnych „zamachów, rewolt,
mordów kapturowych dochodzili do
władzy, świetności... grunt tylko:
żeby się powiodło, jaką zaś ceną
okupuje się: to powodzenie, jest rze-
czą podrzędną, najdroższym i w tym
wypadku jest pieniądz — najtań-
szem... życie ludzkie... oczywiście
cudze, nie swoje,

Pewien dowcipny polityk fran-
cuski powiedział jeszcze przed woj-
ną: „śmierć jednostki — to jest tra-
gedja; śmierć tysiąca — to tylko
statystyka“.

Istotnie, taka już jest psychika
ludzka, śmierć bliskiej nam osoby,
chociażby tylko znajomego, porusza

nas mniej lub więcej głęboko, ba,
potrafimy nawet łzy szczere, gorące

wylewać w teatrze, nad udanym zgo-

nem bohatera. Jednocześnie czyta-

uiy co dnia z zupełną obojętnością
że przy takiej to katastrofie kolejo-
wej czy lotniczej zginęło tyle to
osób, podczas trzęsienia ziemi czy
powodzi tyle to tysięcy.
To już tylko statystyka. Przyczem

staliśmy się nawet wymagający, ja-

kieś kilkadziesiąt lub kilkaset nam
zgoła nie imponuje. Wojna nas
przyzwyczaiła do zgoła innych cyfr.

Zresztą jest to naturalne dla

Praga (Centropres). — ,„Ceskė
Slovo'* donosi, że nedawvo w Smo-
lenicach w okolicy Trnawy odkryto
starosłowiańską siedzibę z mnóst-
wem cennych zabytków archeologi-
cznych. Archeologowie, którzy se-
greśgowali i badali znalezione zabyt-

ki ani nie przypuszczali, że w tym
kraju niebawem dokonane zostanie
nowe, cenne odkrycie archeologicz-
ne. Nastąpiło to w tych dniach. Pe-
wien gospodarz słowacki orząc rolę
w gminie Boleraz, zauważył w bróz-
dach pewne strzępy. Opowiadał o
tem we wsi, dowiedział się o,tem
archeolog A. Loubal, który udał się

na rolę gospodarza, aby podejrzane
strzępy zbadać.  Skonstatował. że
chodzi o cenne odkrycie. Wyorane
łupiny są szczątkami naczyń z doby
rzymsko - prowincjonalnej. Znalezio-
ne zostały i kamienne siekiery z do-
by neolitycznej. Na podstawie tych 
rekcja, która w celach oszczędności, |

Wilnie
brewaru „ŽLOPEIN“: ”

stale dostarcza w JEDNAKOWEJ doskonałej jakości

PIWO DUBELTOWE — ŻÓRAWINĘ

Horoskopy.

S. A.

przeciętnego widza, dlą czytelnika
pism codziennych. Serce ludzkie
mie jest tak obszerne, by ogarnąć
mogio całą ludzkość, odczuwać
wszystkie jej bóle—dość jeżeli obej-
mie swych najbliższych.

Inne wymagania jednak stawiać
musimy tym,. którzy pragną kiero-

wać losami ludzkości, losami naro-
dów, którzy pragną być „miljonem”
— od nich mamy prawo wymagać
by też czuli i kochali za miijony, a
przedewszystkiem by ponosili odpo-
wiedzialność. Dla nich tysiąc czy
miljon nie może i nie powinien być—
„statystyką“, bo tysiąc ten skiada
się przecie z jednostek, a każda z
tych jednostek posiada matkę, która
ją opiakuje, posiada żonę i dzieci,
które osieroca, To już nie statysty-
ka, to najstraszniejsza tragedja.

|  FPowiedzieliśmy wyżej, że wojna
nauczyła nas lekceważyć życie ludz-
kie. Ale od czasu wojny wyrosło już
„nowe pokolenie, pora byłaby otrząść
się z wojennej psychozy. Tymczasem
psychoza ta raczej wzrasta. Muszą
być inne tego powody, do których
zaliczyć trzeba coraz bardziej dziś
modny ustrój rządów dyktatorskich.
|Więc zdaje się takiej jednostce, wy-
niesionej do szczytów potęgi, niekie-
"dy istotnemi zasiugami i genjuszem,
niekiedy szczęśliwym tratem, niekie-
idy nawet zbrodnią, że dla niej cała
|reszta ludzkości, to tylko... cyfry
istatystyczne, któremi szałować mo-
iże według własnego widzimisię. To
"nie żywe, czujące istoty, przez Boga
jobdarzone duszą nieśmiertelną—ale
lcoś w rodzaju budulca, martwych
lcegieł, z których dyktator wznosi
gmach... Spytajcie go jaki? Każdy
na to odpowie, że będzie to šwiąly-
lnia szczęścia powszechnego. Nieste-
ty przeważnie jest to tylko pomnik
|własnej pychy.

Przekonanie, wiara we własną
nieomylność, najlepsze chęci
|wszystko lo nie uprawnia do szafo-
wanią życiem cudzem. Najlepsze chę

leci miał niezawodnie także Lenin, a

ljednak gdyby nawet spełniło się to,
co obiecywał, w co sam zdawał się

wierzyć — gdyby nawet stworzył ów
|wymarzony raj na ziemi — zeszedłby
jze świata jako największy zbrod-
niarz, morderca miljonów. Cóż do-
jpiero gdy w podstaw rachunku był
błąd — a żaden człowiek nie jest
nieomylny — gdy zamiast obiecane-
|go raju — stworzył piekło na ziemi?

Jeden z największych umysłów
ludzkości, Goethe, w prologu do naj-
'genjalniejszego dzieła swego, „Fau-
lsta” powiada: „Es irrt der Mensch

so lang er strebt' (Człowiek, błądzi,
dopóki dąży). W] epilogu zaś mówi
chór anielski:

„Wer immer  strebend *sich

bemiiht, den kėnnen wir erlėsen'

(„kto naprzód dążąc, wciąż się tru-
|dzi, tego możemy zbawić”).

A więc mimo że człowiek jóst

|omylnym i niedoskonałym, nie wolno
mu zakładać rąk w bezczynności,

przeciwnie zadaniem jego jest dążyć

naprzód, sięgać po lepsze jutro, dla

|siebie i swych bliźnich. ,
Ale dążności jego muszą być uję-

te w pewne ramy etyczne, których
Inikomu, w żadnym wypadku nie
wolno przekroczyć, chociażby dla
najpiękniejszych celów: nie zabijaj,
nie mów fałszywego świadectwa,
nie pożądaj własności cudzej,

| Z pod tych praw nikt nie jest wy-
jjęty, a komu się zdaje, że stanął po
nad niemi, ten śmach swój buduje
na lotnym piasku. Nadejdzie burza,
piasek zdmuchnie i runie gmach,
grzebiąc budowniczego.

Obyž rok, który dziś rozpoczy-
namy, nie był rokiem burz i zniszcze
nia, obyż stał się rokiem pracy ci-
chej, żmudnej i wytrwałej nad ukła-
daniem fundamentów etyki i wiary,
bez których żadne dzieło ludzkie

|nie może być ani trwałem ani poży-
tecznem,

J. O.

 

  

Zachodnia Slowaczyzna skarbnicą
archeologicznych odkryć.

sze badania zwłaszcza w miejscu na-
zywanem „Zamek“. Jest to mniejszy
pagórek, gdzie rzeczywiscie znale-

ziono mnóstwo łupin typu wschod-
nio - alpejsko - pannońskiego z doby

hallstadskiej. Odkrycia tego rodzaju
są na Słowaczyźnie nadzwyczaj rzad
kie. Archeologowie wyrażają przeko

nanie, że miejsce odkryć jest staro-
dawnym grodem, który przed prze-
szło 3.000 lat chronił przejścia przez
Karpaty. Około niego bowiem pro-
wadziła czeska droga (via bohemica)
na Słowaczyznę zachodnią, Z obwa-
rowanego tego miejsca mieszkańcy

bronili przejścia przed plemionami

osiedlonemi za Małemi Karpatami,
które chciały przedostać się do głę-
bi Słowaczyzny, Moraw i Czech. Te-
orja ta znajduje potwierdzenie w
tem, że i niedawno dokonane odkry-
cia na wierzchołku „Molpir* dowo-
dzą, że wzdłuż „via bohemica“ znaj- 

odkryć postanowiono prowadzić dal-dowały się małe twierdze.

įpadki, ježeli

badorewski | gen. Sikorski.
Podczas przedświątecznego po-

bytu ignacego Paderewskiego i gen.
Władysława Sikorskiego w Paryżu,
marszałek Petain wydał śniadanie
na cześć gen. Sikorskiego w ścisłem
gronie. Poza tem obaj wybitni Pola-
cy mieli sposobność zetknąć,się z**
francuskim światem  parlamentar-
nym i politycznym.

Gen. Sikorski wyjechał do Pade-
rewskiego do Morges.

JESZCZE
W WIĘZIENIU.

Z Torunia donoszą, że aresztowa-
ni przed wyborami samorządowemi
na Pomorzu działacze narodowi —
red. Madejski i Rychlewski — nadal
pozostają w więzieniu. Wszystkie
próby wypuszczenia uwięzionych na
wolność za kaucją, czynione zarów-
no przez obronę, jak i przez rodzi-
ny — nie dały żadnych rezultatów,
Jedynie pani Madejskiej pozwolonć
przed kilku dniami na bardzo krót4
kie widzenie się z mężem. !

Srawę uwięzionych działaczów
narodowych prowadził ś. p. adwokat
Burek, który na kilka godzin przed
śmiercią wygotował materjał do in*
terpelacji sejmowej w tej sprawie.
Ś. p. dr. Burek do żywego był prze+
jęty losem aresztowanych i z wielką
gorliwością zajmował się nimi. )

B. poseł Putek. |
W piątek odwiedził dr. Józeia “

Putka, przebywająceśo w więzieniu
w Wadowicach, adw. Zygmunt Gross
obrońca b. więźnia brzeskiego. Dr.
Putek zajęty jest pracą naukową, 0-
partą na księgach wiejskich śminy
Chocznia z lat 1576 — 1848. Jak wia
domo, p. Putek był przez szereg lat
wójtem w Choczni. Jak zapewnił on
swego obrońcę, wskutek zajęć nau-
kowych nie odczuwa zbyt przykro
pobytu w więzieniu. :

Echa strajku ,
szkelnego w Wielu
Przebywający w więzieniu choj-

nickiem od siedemnastu dni rolnik
Jan Lewiński wiceprzewodniczący
*ady szkolnej w Wielu, spędził w
niem święta Bożego Narodzenia,
Rodzicom strajkujących dzieci ro-

zesłano mandaty karne. Jednocześ-
nie przeciwko ks. ppłk. Wryczy i p.
Lewińskiemu wniesione zostało Ž
wladz sądowych oskarženie, zarzu-
cające im „namawianie do nieposza-
nowania ustaw”.

Dotychczasnie otrzymano żad-
nych wiadomości o losie naczelnika
wydziału Funduszu Bezrobocia, p.
Witolda Stumr deStrema, który zni-
suął bez wieści w dniu 16 grudnia.
Policja uważa, że Sturm de Strem
padł ofiarą nieszczęśliwego wypad-
ku podczas wycieczki w gory.

Drapacz chmar
w Gdyni. |

Tow Budowy Osiedli, które od
roku prowadzi na przedmieściach
Gdyni działalność budowlaną, przy-
stąpi na wiosnę do budowy drapacza.
17-piętrowego. Stanie on na nąrożni+.
ku Alei Waszyngtona i skwełu Ko-
ściuszki obok gmachu Žegiugi Pol-.
skiej. Pierwsze piętra mają być prze-
znaczone na lokale użyteczności pub
licznej i biura; między innemi ma być
tam sala teatralna, sala na zebrania,
sale na wystawy, restauracja i ka-
wiarnia. W górnych piętrach mają
się mieścić luksusowe mieszkania
jedno i dwupokojowe. {

* Vigi dia właścicieli
nieruchomości. |

Minister Skarbu zwrócił izbouf
skarbowym uwagę na  stosowani:
ulg w podatku od nieruchomości
Władze powinny uwzględniać wy:

lokale stoją próżn
albo gdy właściciel pobiera komor. |
ne niższe od komornego, które sł
żyło z podstawę wymiaru podatków)
O ile łączny ubytek komornego prze
kracza 15 procent, prośby o ulgi mo,
śą być uwzględnione, z reguły zaś
ulgi winny być stosowane o ile uby-

 

tek ten przekracza 20 procent. у

Straceniemordercy. |
POZNAŃ. (Pat). W piątek wie-

czorem nadeszła z Warszawy odpo-
wiedź o odrzuceniu przez p. Prezy-
denta Rzeczypospolitej prośby o u-
łaskawienie skazanego przez sąd

doraźny na karę śmierci Łabędzie-
wicza. Wobec tego o godzinie 23
min. 10 wyrok został wykonanymą
dziedzińcu więzienia w Poznaniu.

BR ISA NESSEATSTT |

„ Pagėrek „Zamek“ Badany jest ©- )
becnie szczegółowo i spodzieware;
są dalsze wykopaliska. Po SOBIE
nem zbadaniu tychże, złożone zosia-,
ną w zakładanem właśnię muzeum
miejskim w Trnawie, które niewątpli ,
wie stanie się ptławdziwą skarbnicą |
wykopalisk archeologicznych, do któ | irej zdążać będą uczeni ze wszyst=
kich państw. p
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KRONIKA.
'W DNIU NOWEGO ROKU

wszystkim Czytelnikom naszym, przyjaciołom i współpracownikom.prze-
syłamy najserdeczniejsze życzenia

DYŻURY APTEK.
Bziś w

apteki:

r. 2 (telef. 16 51), Frumkina — ul. Nie-
Dad Nr. 23 dż 3-29) i Rostkowskie-

go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-

kie na przedmiešciach, prėsz Saipiszek.

Z MIASTA.
Zima trwa. Po mroźnych

dniach mieliśmy onegdaj wieczorem
nagłe ocieplenie tak, że nawet padał
deszcz. Wczoraj jednakże tempera-
tura znów spadła do — 3 stopni i

mieliśmy łagodny, aczkolwiek
chmurny dzień.

Na ulicach panował niezwykły
ruch. Amatorzy narciarstwa wyko-
rzystali to, iż przybyło nieco śniegu
ina zboczach wzgórz wileńskich aż
się wiło od narciarzy.

Także na ślizgawkach zanotowa-
no większe ożywienie.

Wreszcie z polepszeniem się san-
ny i spadku mrozów skorzystali do-

rożkarze, gdyż więcej było amato-
rów przejechania się saneczkami.
To też przez cały dzień wczorajszy
rozbrzmiewały po mieście dzwo-
neczki.

Dużem powodzeniem cieszyły się
rewje noworoczne i w obu teatrach
było wczoraj pełno.

Słowem zima złagodniała, ale
trwa. 5
— Fałszywe alarmowanie pogo-

towia. W. ostatnich czasach, a
szczególnie w drugiej połowie roku
bieżącego, zaobserwowano dość
dziwne zjawisko. Mianowicie stale
od paru lat-wzrastająca ilość wy-
padków nieszczęśliwych, notowana
przez Pogotowie Ratunkowe, od

-pewnego czasu poczęła zmniejszać
się. Natomiast ujawniło się drugie
zjawisko, niemniej niezdrowe. Otóż
stale poczęła zwiększać się ilość fał-
szywych alarmów. Takie alarmy są
bardzo szkodliwe, gdyż Pogotowie,
zajęte na „fałszywym wyjeździe” a
nie mając odpowiednich środków,
by móc do wypadków śpieszyć dru-
gą karetką, — niekiedy może się
spóźnić z ratunkiem. Cierpi, oczy-
wiście na tem tylko społeczeństwo.

Magistrat ponoć ustalił już kary
za fałszywe zawezwanie Pogotowia
Ratunkowego, jednak jakoś mało się
słyszy o tem, zeby kogoś ukarano.
Podobno ściąganie grzywny odbywa
się ni mniej ni więcej... tylko 3 lata,
— Statystyka pożarów. Wskutek

ostatnio panujących mrozów ilość
pożarów na terenie Wilna i naj-
bliższych okolic w grudniu znacznie
się zwiększyła. W ciągu wspomnia-
nego miesiąca Wil, Straż ogniowa
była alarmowaną do 25 wypadków,
przyczem wszystkie pożary zlokali-
zowała, nie dopuszczając do rozsze-
rzenią się.

Wzrost ilości pożarów w okresie
zimowym nie jest zjawiskiem odo-
sobnionem. Normalnie bowiem pod-
czas mrozów stale wybucha więcej
pożarów, śdyż ludzie,  opalając
mieszkania, dążą do tego, by jaknaj-
więcej uzyskać ciepła, nie licząc się
# środkami ostrożności.
— „Krėlowie“ na ulicach Wilna.

d paru dni juž krąžą ulicami nasze-
$o miasta grupki kolendujących,

Tych krążących „dynastyj kró-
lewskich“ jest w roku biežącym
mniej niż w latach ubiegłych. „Kró-
lowie* tegoroczni uskarżają się na
małe zarobki, gdyż wolą raczej nie
słuchać kolend, niż zą nie płacić ży-
wą gotówką, bo ani kredytu, ani rat
„krėlowie“ nie uznają.

Nawet noc sylwestrowa zawiodła
w tym roku, bo chociaż restauracje
były naogół przepełnione, to jednak
bawiono się mniej hucznie niż w la-
tach ubiegłych, a „królom dawano
datki nader skromne, 5

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Rękawiczki wileńskie na ryn-

ach zagranicznych. Rękawicznicy
wileńscy w dalszym ciągu byli zaję-
ci wysyłaniem ostatnich zamówień
sezonowych, ;

Wartość eksportu do Anglii ob-

nocy dyżurują następujące ostatnich
| Wileń:

Sukc. Augustowskiego — ul.Kijowska| R ZA

REDAKCJA.

— Spadek eksportu koni
czasach wywóz

zagranicę

 

się zmniejszył, a w porównaniu do
spadł o 50

proc. Wyeksportowano bowiem tyl-
poprzedniego miesiąca

ko 100 sztuk,
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Środa Literacka odbędzie się
dn. 3 stycznia, p. t. „Filomaci w Wil
nie". Na tle pogadanki Wandy Do-

atmosferę
się

wiersze Mickiewicza, Zana, Czeczo-
ta, piosenki Filomatów w wykona-
niu chóru, z udziałem p. Wandy Hen
drychówny. Początek o godz. 8.30 w
siedzibie Związku Literatów, Ostro-

baczewskiej,
życia

malującej
filomackiego, przewiną

bramska 9. ‚

Ofiary.
złożone w Administracji „Dzien, WiL“
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zkoni z
znacznie |stąpić znaczne skrócenie egzystują-

Jak już donosiliśmy rokowania
magistratu m. Wilna z „Arbonem'*
utkwiły na martwym punkcie.

Jednocześnie dowiadujemy się,
że władze „Arbonu* przygotowują
naszemu miastu 2 noworoczne „nie-
spodzianki”:

1) Z dniem 6 stycznia otrzymali:
wypowiedzenie pracy wszyscy funk-/
cjonarjusze „Arbonu”, co jest zapo-
wiedzią redukcji, ponoć aż 30 proc.
personelu i 2) jednocześnie ma na-

cych linji autobusowych, a przede-
wszystkiem zmniejszenie częstotli-
wości kursowania wozów na  pozo-
stających pizy życiu linjach komuni-
kacyjnych.

Jest to rzeczywiście prezent iście
noworoczny, który w środku zimy

Size „bana Tadensza.
W r. 1934 przypada setna rocznica wy-

dania arcydzieła literatury polskiej, nie-

śmiertelnej epopei mickiewiczowskiej „Pa-

na Tadeusza”.

W lutym 1834 roku skończył Mickie-

wicz w Paryżu „pieśni ogromnych dwana-

Z drukiem nie zwlekano. Księgarz

Aleks. Jełowicki jeszcze przed rokiem wy-

j płacił wieszczowi za „Pana Tadeusza“ ho-

 ście”.

 

Zamiast wizyt i powinszowań Noworocznych|Norarium w kwocie 4000 franków. Było to,

Szymonostwo Renigerowie zł. 25 na na-

stępujące cele: na herbaciarnię dia inteli-|

gencji zł. 5, na T-wo opieki nad pracowni=|2000 fr.

jjak się zdaje, honorarjum istotnie naonczas

wysokie. Księgarz lwowski niejaki Milikow-

„ski oliarowywal poecie za „Pana Tadeusza”

Na wiadomość o tem Jełowicki pi-
kami tajnej oświaty przedwojennej zi.5, na | а) do Mickiewicza: „Skoro Ci, Panie Ada-
Xli Konf. Pań Miłosierdzia św. Wincentego|

a Paulo zł. 5, na Dom Dzieciątka Jezus zł. 5

dla najbiedniejszych zł. 5. Inż. Henryk Tar-

łowski zł. 10 dla najbiedniejszych. Konstan-

ty Olechnowicz-Czerkas zł. 3 na herbaciar-|vo, M;ckiewicz,
nię dla inteligencji. D-rostwo Zawadzcy zi. 5

Stanisław |

Kulikowski zł. 2 na herbaciarnię dla inteli-

na herbaciarnię dla inteligencji.

gencji i zł. 3.20 dla najbiedniejszych dzieci

Michalina i Stanisław Nowiccy zł. 3 na her-
baciarnię dla inteligencji. M. M. zł. 2 di

mie, Milikowski daje za twój poemat dwa

'|tysiące franków, ja dam z przyjemnością i

e cztery tysiące".

Pieniądze te jednak rozeszły się szyb-

ukończywszy „Pana Tadeu-

sza”, nie miał już z nich ani szeiąga i zmu-

szony był do zaciągania pożyczek i brania
| zaliczek u wydawców. Oczekiwał też sumy

Poznania i Warszawy, należnej mu z wy-

(dań poezji, niestety, okazało się, że sumę

|lę, wynoszącą około 4000 fr. przegrał w
najbiedniejszych IV Koni. Pań Miłosierdzia | karty pewien arystokrata, który miał ją po-
św. Wincentego a Paulo.

Halina i Marjan Kosińscy — 10 zł. Bro
nisława i Mięczysław Englowie — 10 zł!

na odzież i obuwie dla dziatwy biednych ro

dzin, znajdujących się pod opieką 7 konie

rencji męskiej św. Wincentego 4 Paulo.

|ecie doręczyć. Mickiewicz nigdy jej już nie

- , otrzymał.

W końcu czerwca 1834 r. opuścił „Pan
* Tadeusz” prasę w nakładzie 3000 egzempla-
* rzy. Ukazał się w Paryżu w dwu pięknych

tomikach, bardzo starannie i ozdobnie dru-
kowanych. Na czele tomu pierwszego dano

sk iiii EIK 0; portret poety, w przepysznym sztychu Ant.

PRACOWNIA TOW. PAN MI-
ŁOSIERDZIA SW. WINCENTEGO
A PAULO н
PRACY* — Trocka 19 —wykony- danie
wa PRĘDKO, DOKŁADNIE i po'

nym i klasztorom, ręcząc za rzeteln
i tanie wykonanie zamówień.

Teatr | muzyka.
— W poniedziałek Teatr Miejski czyn

ny dwukrotnie o godz. 4-ej „Stełek* po се:

nach zniżonych.

Wieczorem o godz. 8-ej w. „Fraulein
Doktor". Ceny zniżone.
— We wtorek o godz. 8 w. po raz osta

ni „Stefek*. Ceny propagandowe.
— Teatr muzyczny „Lutnia“. Nowo.

| Oleszczyńskiego, przedstawiający popiersie

„Mickiewicza wedle

1829 r. w Weimarze przez Dawida
pod nazwą: „ŹRÓDŁO d'Angers. Sztych ten zdobił już drugie wy-

„Dziadów”* części trzeciej, drukowa-

PQ nych w 1833 również w Paryżu. Niewielka
OZ zaaSoo oś egzemplarzy „Pana Tadeusza

stwa, haitu, krawiecczyzny itryko- |niem gotyckiem.
tarstwa. — Polecamy się Szanownej
Publiczności, instytucjom  społecz-

е

wyszla

z okladką odmienną, ozdobioną obramowa-

Arcytwór Mickiewicza

|przetrzymał zwycięsko, mimo ataków, pró-

bę wieku.

Lektura dla młodzieży.
Do nowego programu nauczania

literatury polskiej w szkolnictwie
średniem wprowadzono szereg dzieł
nowoczesnych.

- M. in. program ten obejmuje w
-|klasach 7 i 8 „Wybór dzieł Józefa |
Piłsudskiego”.

|Obnižyč tarytę | 2
dia listów.

' Z dniem 1 stycznia 1934 r. wpro-

Ын,

medaljcnu zrobionego |

/ ` ›
|

WILEŃSKI

NOWOROCZNY PREZENT <ARBONU>,
robotnych, a stan komunikacji po-
gorszy w stosunku bardzo  dotkli-
wym.

Ciekawi jesteśmy, co o tem
wszystkiem myśli nasz sanacyjno-so-
cjalistyczny magistrat.

Widocznie panom Maleszewskie-
mu i Czyżowi do spółkizd-rem
Brokowskim całkiem wystarcza
fakt, że „Arbon* stał się źródłem
posad dla członków sanacyjnych
|związków i coraz częściej służy za
narzędzie wywierania presji na opor
nych robotników, którzy pozostają
w niezależnych organizacjach robot-
niczych.

Podobno zarząd związku  trans-
portowców ma w tej sprawie inter-
wenjować w magistracie, ale wątpi-
my, czy znajdą odpowiednie zrozu-

przysporzy miastu nową falangę bezmienie i poparcie.

KMUBWa UTATR ABAAa oTKINK AEKWZA ORKAN ZOROTOWAKKADC

Posłowie mówiący
I milczący.

Biuro sejmowe wydaio skorowidz
przemówień posłów w otecnym Sej-
mie. Ktoś ciekawski sporządził z te-
go skorowidza zestawienie przemó-
wień co do ilości i klubów. Co się
okazało?

Posłów jest — jak wiadomo—444.
Z pośród nich w ciągu pierwszych
trzech lat nie zabrało głosu z klubu:
BB. 113 na 247
Narodowego 12 ,, 63
Ludowego 131149
innych i 10 „ 85

Razem 148 posłów milczacych.
Raz jeden mówiło 62 posłów. Właści
wie i tych do milczków zaliczyć wy-
pada.

Przemówień w Sejmie było —
oprócz przemówień marszałków —
ogółem: 1816. Według klubów mó-
wili posłowie:
BB 762 na 247 pos.
Narodowego 338.6 563%

|Ludowego 148 , 49 „
|Socjalistycznego . 245 „ 21 ,,
/ Rusini JES Żbw
Żydzi 234 б
Chrześc. Dem. 64, 954
|NOPZR: 284410
| Komuniści 33° В
№етсу 16 „ S
W przemówieniach BB. jest prze-

,mówień sprawozdawczych 567, a
dyskusyjnych 195.

| Dalej wyliczono postów, którzy
Inajczęściej zabierali głos w dysku-
sjach sejmowych.

I tak w klubie BB., największy
rekord osiąśnął poseł Moczulski, w

| klubie narodowym — pos. Rymar, u
ludowców — pos. Langer, u socjali-
stów — poseł Czapiński, u Chrz.
Dem. — ksiądz Szydelski, u Rusi-
nów — poseł Zahaikiewicz.

Przeszeregowanie
kolejarzy I pocztowców.
W ślad za rozporządzeniem do

ustawy 0 uposażeniu urzędników
państwowych, mają się niebawem u-
kazać rozporządzenia dostosowujące
do nowych przepisów płace pracow-
ników kolejowych oraz pocztowych

'i telegrałicznych.

Zmiana przepisów
© przemiale mąki? roczne widowiska w „Lutni*. Dziś Teatr mu wądza się: 40 proc. zniżkę w opła-

życzny „Lutnia” daje dwa widowiska, o £.|tąch za telefoniczne rozmowy krajo-
4-ej po cenach zniżonych odegrane będzie we międzymiastowe, prowadzone od
widowisko operetkowe „Pod białym ko
niem", które wywołało entuzjazm publicz:

ności i stało się najbardziej popularnem wi
dowiskiem bieżącego sezonu,

zaś o godz. 8.15 odeśraną zostanie wspania:

le wystawiona, świetna operetka Jacob

„Targ na dziewczęta”.

— Ostatnie przedstawienia „Pod bia

łym koniem", We wtorek po cenach zniżo
nych ukaże się raz jeszcze melodyjna ope

retka „Pod białym koniem”,

wypełnia widownię Teatru „Lutnia“.

da premjerowa.
Obsa.

— Kino - Teatr Rozmaitości, Dziś po

raz ostatni wyświetla „King - Konga". Na

scenie Jasełka. Jutro „Gorzka herbata”
Jasełka.

POLSKIE RADJO WILNO.

Poniedziałek, dnia 1 stycznia 1934,

9.00: Czas. Muzyka 10.05: Nabożeństwo
12.15:

Koncert z Filharm. Warsz. 14.00: Audycja
dla wszystkich. 15.00: Djalog rolniczy. 15:20:

11.57: Czas. 12.10: Kom. meteor.

wieczorem

która stale

- godziny 19 do 8 rano. Za rozmowy
*,pilne opłaty wynoszą obecnie tylko
-|podwójną opłatę jak za rozmowy
zwykłe.
W taryfie. pocztowej wprowadza

i się zniżkę opłat za listy nadawane
przez szeregowych wojskowych.

Jedynie nie słychać o obniżce ta-
ryfy na listy, wysyłane przez zwyk-

-|łych śmiertelników, dla których op-
łata 30 groszowa jest w dzisiejszych

-|czasach zbyt wygórowana.

Stosunkowy wzrost
i protestów wekslowych:

Miesiąc listopad przyniósł dość
znaczny spadek protestów  wekslo-
wych. Według danych G U. $.
zaprotestowano na terenie całej Pol
ski 135,5 tys. sztuk weksli na ogólną
sumę 28,2 milj. złotych, wobec 149,4
tys. weksli wartości 30,9 milj. zło-
tych w październiku r. ub., a 230,6
|tys. sztuk na sumę zł, 53,7 mili. w li-

Wysuwany jest projekt zmiany
„przepisów o przemiale mąki. Dla
zwiększenia konsumcji żyta na ryn-
|ku wewnętrznym zamierzone jest u-
Istalenie niższej normy przemiału
dla tak zwanej mąki pytlowej na
50 proc. zamiast 65 proc., obowiązu-
jących obecnie. Pozatem wysuwany
jest projekt skasowania przemiału
t. zw. mąki sitkowej. Zdaniem sfer
rolniczych zarządzenia te są koniecz
ne dla utrymania cen zboża.

Ustawa o poborze rekruta,
Ministerstwo Spraw Wojskowych

opracowało projekt ustawy o pobo-
rze rekruta w roku 1934. Ustawa ta
załatwiona będzie przez Sejm zaraz
po swiętach.

P. Roch Sieklucki wniósł 10 ty-
sięcy na pożyczkę narodową Oto

 

 

Z PODŁUŻNYM

„DZIK WYKROJOW

PACZKĘ (5SZTUK) Ze.

Powyższy tytuł nosi nowa książka
prof. Romana Rybarskiego, która u-
kazała się świeżo na półkach księ-
garskich, Jest to książka nieduża, bo
licząca 76 stron, napisana popularnie
i przystępnie. Prot. Rybarski w ostat
nich kilku latach opublikował sze-
reg dzieł, odnoszących się do zagad-
nień gospodarczych, ujmowanych z
punktu widzenia idei narodowej, O-
statnią książka, stanowiąc niejako
skrót rozważań i rozmyślań autora
nad kwestjami dziś niezmiernie do-
niosłemi, czyni zadość potrzebie za-
poznania z temi kwestjami szerszych
warstw. Objektywnie wypada stwier
dzić, że książka prof. Rybarskiego
zadanie to może spełnić znakomicie,

Prof. Rybarski staje

spodarstwa światowego Powstały
odrębne gospodarstwa narodowe. To
są fakty. Tego dzisiaj nikt nie za-
przeczy.

szcze zrobi, śdy na stwierdzeniu tego
zjawiska poprzestał. Gdyż po pow-
staniu gospodarstw narodowych zja-
„wia się zagadnienie istoine: od cze-
go zależy powodzenie danego gospo-
darstwa narodowego. I tu niema re-
cept ogólnych. "W, gospodarstwie
šwiatowem takiemi receptami były
liberalizm lub socjalizm, które to kie
runki współzawodniczyły między so-
bą w ciągu wieku 19-go. Przy gospo-
darstwach odrębnych narodowych
taką receptą nie jest nacjonalizm,
$dyż niema nacjonalizmu jako cze-
goś ogólnego, jako jednej doktryny,
tylko są nacjonalizmy poszczegól-
nych narodów. Jeśli kto traci to z
uwagi, to mimowolnie podlegnie
wpływowi jakiegoś określonego na-
cjonalizmu obcego narodu. Na ten
moment prof. Rybarski kładzie silny
nacisk, podkreślając, że „zwycięża-
iące coraz mocniej kierunki narodo-
we wykazują ekspansję zewnętrzną.
Gdzie ten ruch jest szczególnie sil-
ny, oddziaływa swemi ideałami, a

 
|artykułem eksportowym.

 
Tu nic nie poradzi żaden| un-

przeciwnik nacjonalizmu. Ale też ii ku narodowego lepiej się orjentują i
zwolennik nacjonalizmu nie wiele je-|

 

NAJNOWSZA ZDOBYCZ POLSKI
PIERWSZY KRAłOWY NOŻYK

WYKROJEM

 

NOŻYKI TE SĄ LEPIEJ)
Z AHARTOWANB i TAWAJĄ OLUŻEJ NIŻ NOŻYKI
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Podstawy narodowego
programu gospodarczego.

nawet zewnętrznemi formami na na-
rody, które nie przyzwyczaiły się do
tego, by czerpać idee z własnych
źródeł. kaszyzm włoski, wedle słów
iego twórcy, nie miał być pierwotnie

Ale stop-
niowo w tym ruchu wzięła górę wola
ekspansji, wiara w uniwersalne zna-
czenie łaszyzmu. Włosi chcą swym
faszyzmem nadać piętno caiej epo-
ce, podobnie jak na XIX wieku wy-
cisnęły swój charakter idee rewolu-
cji francuskiej. Podobne ambicje ma
« hitleryzm. ae)

Rzecz jasna, iż Polska nie ma po-
trzeby czerpać swych idei narodo-
wych z zewnątrz. Specjalnie o ile
chodzi o dorobek myśli i idei kierun-

na gruncie |ku narodowego, to w tymwzględzie
określonych faktów. Do takich fak- |polski obóz narodowy ma za sobą i
tów należy dziś rozbicie jednego go- dłuższe tradycje i bardziej wypraco-

wane zasady przewodnie, jak i prak-
tyczne metody i środki działania.

Dzięki powyższemu dorobkowi
myśli i pracy polscy pisarze kierun-

iatwiej się obracają w sprawach go-
spodarczych niż obcy. Rozumieją oni
tedy, iż potrzeby i warunki każde-
60 gospodarstwa narodowego są in-
ne. Inne więc Polski, inne Francji,
Niemiec, czy Stanów Zjednoczonych.
lnne są też przejawy obecnego kry-
zysu gospodarczego. To też obóz na-
rodowy podkreślał stale, że wyjścia
z kryzysu gospodarczego w Polsce
trzeba szukać we własnym zakresie i
własnemi środkami.

Oczywiście nie może tu być mo-
wy o łatwych i prostych receptach.
Jak zaznacza prof. Rybarski na wstę
pie do swojej książki, narodowy prog
ram gospodarczy nie może być dzie-
łem jednego człowieka.

Wielka praca zbiorowa nie może
odbywać się w próżni, bez współ-
pracy szerszych kół i szerszych
warstw. Współpracy zaś takiej szer-
sze warstwy mogą się podjąć, gdy
będą odpowiednio do niej wprowa-
dzone. Otóż ten ostatni cel realizuje
doskonale ostatnia książka proł Ro-
mana Rybarskiego.

 

Ghcąc skutecznie przeprowadzić rekłamę

w Wschodniej Małopolsce
należy adresować tylko ;

Kurjer Lwowski  
 

„Hajnt” donosi z Gdyni o udzia-
le żydów w budownictwie porto-
wem:

„Łuszczarnię

Aljachu Mazur

swego opiekuna,

śminy żydowskiej,

"jak mówią, ma również styczność z ryżem”.

ryżu wybudował rabin

przy udziale Wiślickiego,

na stanowisku prezesa

bowiem poseł Wiślicki,

ców, ma parki, bulwary, kabarety
nocne, w których z tancerkami z
Warszawy można przepuścić kilka-
set złotych przez jedną noc. Gmina
żydowska już powstała:

„Powstaje już gmina żydowska. Syno-
wie Izraela początkowo nie byli tu miłymi

gośćmi, ale obejrzano się, że bez nas bę- 
 

„Bohater pożyczkowy”
skazany na areszt.

kowie i w Otwocku.
Aliści

Gdynia liczy już 35 tys. mieszkań-,

wyszło na jaw, że tenże ye

Żydzi w Gdyni.
dzie to wszystko szło za wolno i już pogo-

dzono się z tem'.

Żydzi zjeżdżają masowo do Gdy-
ni, zwłaszcza z Gdańska:

„Żydzi z Gdańska, którym dokuczyło

patrzeć na brunatne stroje rasowych żakie-

towców  Goebbelsa, przenoszą się tutaj

łącznie ze swojemi  przedsiębiorstwami.

Łódzcy żydzi, jak i warszawscy, również

idą w te same ślady, ale dotąd jesteśmy w

mniejszości”.

Żydzi pretendują już na stano-
wiska kapitanów iloty polskiej.

Radzi się żydom jechać do Gdyni:
„Ostateczny wniosek — warto odbyć

| podróż do Gdyni”.

Słowem Gdynia stoi wobec groź-
aego zalewu żydowskiego

—

Proces a defraudację.
Przerwany wobec samobójstwa

oskarżonego.

Oneśdaj we Lwowie miała się od-
rozprawa przeciwko b. komisa-
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! * 4 $ ы Koncert. 16.00: Audyoja dla dzieci. 16.20. i i ъ * Si ij šni yi - : : ' :niżyła „SIę w porównaniu z poprzed-| Nowe płyty.16.45;.Boy cjć Basocyatyta: |stopadzię 1932 r. Е ‚‚р.гач.и.‹ііп{у_рм{ю[а r toka ech Sieklócki jednocześnie R Ro |rzowi magistratu, Władysławowinim miesiącem o 50 proc. i wynosiła |ne. 17.00: „Rok 1933 w Polsce”. 1715.| Stosunek weksli zaprotestowa- |YJla nie znała granic zachwytu ceder będący w sprzeczności z ko- Kraeczunowiczowi, oskarżonemu ©około 17.000 zł. Wywóz do Holandji Audycja ludowa. 18.00: Słuchowisko. 18.40: jnad jego „czynem obywatelskim". deksem karnym. |defraudację 9.300 złotych.TOS ulti : ) i h wynosił : :Arje i pieśni. 19.15:WiL kom. sportowy jnych do weksli płatnyc "lam: |Uznano za właściw łosić19.30: Przemówienia do Polaków c. „wedlug obliczeń Instytutu Badania RON =p osić WYRY,

1945; Par уtrzech pęściachświe” |Konjunktur Gospodarczych i Ce w Roka zal > : pr c p. Ke
a — lelj. 20.00: Koncert. 21.20: udycja listopadzie r. ub. 10,5 proc. w ,Mmstra paten Ww rasie (np. „Lxpress

ŻE OROSY 22.30: | Nancert ty” padojeża ea r. ub. 9,4 ać sek Poranny"). Niedość tego. P. Sieklu-czeń (płyty). 23.00: Kom. meteor. 23,53: stopadzie1932 r. 12,3 proc. Zatem w cki został postawiony za wzór całejMuzyka taneczna.
‚ 4

listopadzie zaprotestowano większy |Polsce za pośrednictwem  „Polskie-

Oto wpłynęła nań skarga o lich-|
wiarskie procenty. !

Pożyczył 40 zł. Dłużnik nie zwró-

pozostał prawie na poprzednim po-
ziomie, przyczem wysyłano prze-
ważnie gatunki lepsze, niż dotych-
czas. Poważny wzrost eksportu za-|
znaczył się w tranzakcjach z Niem-
cami, Cyfra wywozu bowiem prawie

W chwili, gdy na sali zebrał się
jtrybunał nadeszła wiadomość, że

i JA Šš a jKrzeczunowicz dokonał w ciągu no-
cił w. terminie. Wówczas dłużnik Za- |cy zamachu samobójczego przez za-

proponował „Siekluckiemu RE |życie znacznej ilości veronalu.
w. wysokości tysiąca. zł. ną budkę z| Rozprawę odroczono. W. stosun-

 
podwoiła się, dochodząc do sum Wtorek, dnia 2 stycznia 1933 r. odsetek weksli płatnych niz w paź-go Radja”. P. Sieklucki — właściciel wodą sodową. Sieklucki pożyczył,| в :
20.000 zł. Całkowicie znikł pė? dzierniku. R trzech domów pod Warszawą, Prusz ale naciskał o procenty. Dłużnik M ies zastosowano środ
do | Szwajearji, / natomiast poraz 1,00: Czas. Muzyka. 11.50: Utwory A- wniósł skargę o lichwiarskie procen-| :

jty. A sąd grodzki skazał Siekluckie-
"go na dwa tygodnie aresztu.

Wczoraj warszawski sąR

pierwszy w roku bieżącym zawarto
tranzakcję z Belgją.

ość poważne zamówienia dała
Palestyna, Pozatem rękawiczki na-
sze były eksportowane do wielu in-
nych krajów Europy i Ameryki Po-
łudniowej. Coprawda tranzakcje by-

'eńskiego (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Słynni

śpiewacy na płytach. 12.30: Wiad. meteor.

12.33: Muzyka trancuska (płyty). 15.40: Kon-
cert. 16.40: „Mała skrzyneczka”. 16.55: Mu-

zyka lekka. 18.00: „Solon”* —- odczyt. 18.20:

Skrzynka muzyczna. 18.35: Etiudy symfo-

niczne R. Schumanna (płyty). 19.15: Odc.

Czytajcie 1 premamomce
najlepszy i najtańszy polski tygodnik

ilustrowany

PMWTYYPR
E STANISŁAW KODŹ =

Zasada narodowośc

  

„czy wyrok zatwierdził,

|  Zasługuje na podkreślenie, iż p.
| Sieklucki zasłaniał się odpisem listu
|dłużnika przez siebie samego po*    

ły małe. pow. 19.25: „Dwa oblicza Francji" — felj. = wprawie międzynarodowem = „šwiadczonym i kiedy zažądano oka- й
. Jak z powyższego widać, ręka-|i9.40: Sport. 19.43: Kom. sport. 20.00: Ope-| SE Skłaa główny księgarnia św. Wojciecha = j zania oryginału p. Sieklucki.. zgo- 5 и se

wiozki. wileńskie zdobyły| szereg reika „inina Omrdanas -—K.-Kaluana. ВЕ Stron 160. ——— | Cena 51  dził się na wyrok sądu. ” Ё (ALA 94rynków zagrani ch, przyczem w|21.00: Kwadr. liter. 22:00: Muzyka t sna.| - SSE EE aOGOGCCO"WOW | as
wielu krajśch, ja np. w Holandii, 23.05: Koncert "Gyatonieeny "BER Siwe = a"Radi oeieika WON . Ё 1 M P+ |do nabycia we wszystkich kioskach

mają ustaloną markę i odpowiednio |wstępne prot. M. Józefowicz. = + == |Popierajcie Poiską Macierz :matę JJ a Szkolną. 757 = 
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Fałszywe nastawienie
polityki gospodarczej.

Prasa stołeczna doniosła, iż od-

było się-w związku organizacji rolni-

czych posiedzenie z udziałem deie-

gatow przemysiu mydlarskiego i che

micznego, na którem zadecydowano,

że kontyngent przywozu surowca w

postaci siemienia i olejów ustalono

na rok gospodarczy 1935/34 w ilości

conajmniej 11.000 ton.

Zgądzamy się co do iego, że na-

szą produkcja siemienia lnianego i

konopnianego oraz rzepaku i maku

nie pokrywa zapotrzebowania prze-

mysłu chemicznego — ale czyż nie

jest to właśnie okazja dla wytworze-

nia dobrej konjunktury dla produk-

cji nasion oleistych, by o tyle zwięk-

szyć obsiew a co zatem idzie i zbiór

ich.

Nie żyjemy przecież obecnie w
okresie wielkiego rozmachu — „pro-

sperity' — stać nas na kurczenie

się pod wielu względami — czemuż

nas nie stać na pewne ogranicze-

nia — ofiary i w tym kierunku?

Gdyby się znalazła si!na i zdecy-

dowana wola w rządzie . śdyby fak-

tycznie usiłowano dopomóc  rolni-

kom — i albo zamknięto import te-

$o siemienia, albo ograniczono jego

ilość o 75—80 proc., natenczas do-

konanoby rzeczy bardzo  doniosłej

dla rolnictwa.
Przemysł chemiczny. napewnoby

zbytnio nie ucierpiał — wszak ob-

serwujemy dziś na każdym kroku.

nadmiar towarów — pierwszy rok

zużyłby te zazasy i w ten sposób pie

niądze, jakie 1dą zagranicę za suro-

wiec, poszłyby do wewnętrznego o-

brotu,

Przemysł mydłarski znajduje się

w sytuacji jeszcze lepszej — ma bo--

wiem poddostatkiem surowca w po-

staci tłuszczów zwierzęcych. — Na-

pewno w braku olejów ze siemienia

zagranicznego nasze masło — gor-

szego gatunku — znalazłoby lepszy

zbyt w okresie letnim, kiedy wobec

sezonowej nadprodukcji nabiału po-

woduje stałą obniżkę ceny daleko

później ceny zwykłego oleju — a to

już jest zjawiskiem anormalnem.

Piszemy raz jeszcze — gdyby się

zdecydowano na sprzeciw naporowi

żądań przemysłu, dokonanoby zba-

wiennego wprost dzieła, wszelkie

dąsy przemysłu muszą tu ustąpić na

ok.
Bo gdzież tu współmierność? .Z

4
| \

\

 

jednej strony nieliczne zakiady fa- |

bryczne — a zdrugiej setki tySIĘCY siąra książka. Liczy ona przeszło
gospodarstw rolnych, których obec | 360 stron.

na niezdolność kupowania pogiębia z, Odsunęliśmy ją, bo już nas nie

roku na rok krysys. Frzyiożmiy WIĘC j,ąwi, przeżyła się, zestarzała i siłą

rękę do lepszego opłacania się Ś0*| „zeczy musiała usiąpić mieisce no-
spodarki rolnej— chociażby tu nA wej pięknie wyglądającej z okładki
Kresach naszych, gdzie, rzec można|ksjążeczce. i
jest krėlesiwo produkcji nasion olei-| | Nowa ksiąžka jest jeszcze  zam-
stych. | 2 ; „ |lknięta i może фа tego tak bardzo

Zbawienność tego dzieła przeja* |nas intryguje. Tam pod okładką kry-

wiłaby się i w tem, że w dużym stop-|ją się tajemnicze przyszłości. Na)
niu prowadziliśmy nasz bilanshan" |stronach tej książki zapisywane bę-
dlowy. Albowiem siemię sprowadza” | ją nietylko złote dni, ale również i,
my Zkraju, który od nas prawie nic |gząre, codzienne. Dziś niestety niej
nie kupuje i nie chce kupować — a |igożemy powiedzieć, których będzie|
mianowicie z Argentyny, z którą |większość. Czy zwyciężą dni lepsze,|
nasz bilans handłowy skutkiem tego czy gorsze, czy rok 1934 będzie po- |

Przed nami leży odsunięta na bok

 

ujemnie się kształtuje, || : myšlniejszy od okresu, który teraz
„ Wiedząc o tem — pocóż wenagaj iske przed kilku godzinami za-

nie trwamy w swojem biędnem na- |kończył się, zapisując ostatnie swoj

stawieniu? w książce roku 1933.
Od dłuższego czasu słyszymy gło

sy z miejsc oficjalnych, nawołujące

do ofiar—czemuż oliary te ma skła-

W. sportowej książce na ostatniej|
stronie czytamy dobrze nam znane.

я RR swą treścią słowa „tempo. |

dać zawsze rolnictwo? Czyż kryzys Testamentem roku 1933 jest jak|
pogłębi się, jeśliby nawet fabryki sqybby — tempo. Rok 1933, przecho-|
mydła i chemiczne miały przejścio” qząc do historji, pokazał swemu na-

wo na rok jeden z brakudostatecz- |stępcy najbardziej może istotną w
nej ilości surowca ośraniczyć nawet dzisiejszym życiu cechę. |

jo polowę dni produkcji wmiesiącu? Musimy żyć szybciej, niż żyło się |

[Nie —парежто skutki ujemne będą w roku 1933, niż żyło się w latach
„znacznie mniejsze od dodatnich,ja” | poprzednich, bo tego wymaga samo

(kie zaobserwowaćby byto można U |życje. Warunki życiowe tak sięskła- |

rolnika. $ и dają, że dziś, chcąc mieć głos, musi|

| Wybór taki łat: my odrazu decydować się na szereś|

 

 

y—ale brak od+
'powiedniej siły, które by to mogła

 

„DZIENNIKWILEŃSKI

SPORI.
Przed zapisaniem nowej karty sportewej.

trzepocą flagi wszystkich państw
świata, życie sportowe zaczyna tym-

czasem z każdym dniem nabierać co

raz więcej treści.
Biorąc do ręki piękną

1933 roku, czujemy wartość
tego sportowego życia.

książkę

Przerzucać stron nie potrzebuje-|
| L
my, bo książka jest nam dobrze zna- |,
na. Jest ona naszą przyjaciółką. Pa
miętamy prawie wszystkie wydarze-
nia zapisane systemem chronologicz-
inym. Zostaje więc nam tylko dodać
do tych sychych łaktów szereg wła-
snych komentarzy, które mogą stać
się dezyderatami przyszłej pracy, de
zyderatami roku 1934.

Patrząc z punktu widzenia ogól-
nego, należy z przykrością powie-
dzieć, że dotychczas niestety nie zo-

stała ruszona z .martweśo punktu

sprawa młodzieży szkolnej. Zdawało
się, że rok 1933 rozwiąże ją. Nieste-

ty, tak się nie stało.
Może w roku nadchodzącym w spra-

wie sportu młodzieży szkolnej przej-
dą zdrowe rełormy. Keformy te wcze

śniej czy później w tych czy w in=
nych formach, a przejść muszą. Le-

piej więc będzie, jeżeli przyjdą wcze

śniej, Niech więc młody rok 1934 ży-
cie swoje rozpocznie nadzieją, że

właśnie on tego dokona..
Drugą palącą kwesiją, a dotych-

czas niecałkowicie rozwiązaną jest

stosunek sportowców do sportu: Tu-

treściI

woki odb lo? ki iL

<ZiMNY PO6R0M».
| Dr. Nachum Goldman, Świadomie,
| „Komitetu delegacyj żydowskich' systematycznie, żydzi niemieccy są usuwani
, Paryż), mąż zaufania „żyd, — ame-į „— Każdy obznajmiony z histosją wal-
ryk. kongresu* (dr. Stef. Weis, rab.) | czych'
zwraca w „Momencie' uwagę na to,| a
że sytuacja żydowska w diasporze najwięcej
jest Zagrożona. D. 1 kwietnia 1933|
(oficjalne zastosowanie w Niemczech |ki
bojkotu przeciw żydom) jest datą |bryki
przełomową w historji żydowskiej:  |pieczeństwo, lecz właśnie cicha judofobja,

| Stoimy w przededniu walki o nas mny pogrom”. Z powodu lej nowej tak-

ietylko w Niemczech. Czuję, że we- jtyki hitlerowskiej coraz ciężej jest przeko-

Ak + akiaird

prezes wyrażeniem „žimny pogrom'“.

      systematyczna walka
szkodzi żydom:

„== Każdy obznajomiony z historją wal

żydami wie dobrze, że nie brutalne wy-

 

 

  

tanowią dla nas największe niebez-
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|

 

  
świała o krzywdzie,

zwracać uwagę | wyrządzonej nam w Niemczech .

żydom na całą powagę sytuacji. Bo „zimny pogrom*, budzący u ży
Przedewszystkiem walka w sa- |dów takie obawy, jest niczem in-

jmych Niemczech jest znacznie cięż- nem, jak wyzwalaniem się narodów
»za, niż było to jeszcze kilka miesię- |rdzennych od przewagi żydowskiej,
cy temu: > zarėwno w stosunkach gespodar-

„ — Obecnie w Niemczech jest stoso- |czych, jak i w dziedzinie duchowej.

 

storji i dlatego należ

 

wany system

W Palestynie ich także nie chcą.
Prasa żydowska wciąż lamentuje |Plestyny w r, 1908, Dopiero po wła-

z powodu przeszkód, stawianych |ceniu kaucji Kohena zwolniono, aby
przez władze palestyńskie imigran- udowodnił, że od dzieciństwa mie-
tom żydowskim z innych krajów.  |szka w Palestynie.

Jak daleko są posunięte represje, Pod zarzutem nielegalnego po-
świadczy wiadomość podana przez bytu w kraju aresztowano też pewną
„Nasz Przegląd”, który pisze: |liczbę żydów z Buchary i Afganista-

„Represje przeciwko „nielegal- nu, wraz z rodzinami i drobnemi
nie“ przybyłym imigrantom trwają |dziećmi”.
nadal. Ostatnio aresztowano szewca| Widocznie w Palestynie także ma-
żydowskiego Eliahu Kohena, który ją dość przybyszów żydowskich.
w pierwszym roku życia przybył do|

Rok 1934 powinien
wytężonej pracy nad

charakteryzowany przez nas|

być rokiem rem Wilna, jako stolicy narciarstwa
uspołecznie- nizinneś$o. Teraz powinniśmy więc

zwiększyć akcję propagandową, a u 

 

przeprowadzić — niestety nawet
przy rządach napół dykiatorskich.

| Piszemy o tem teraz, bo jeszcze
jest c by odpowiednio wzmocnić
'pródukcję nasion oleistych a zara-
zem włókienniczych — o których ty-
le pięknych zdań jeszcze niedawno
wypowiedział p. generał Żeligowski.

M. W.

ANON
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabela, zaproszen'a afisze

okólniki olakaty, bllaty wizytowe

Ceny konkurencyjne.

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44
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ZEATR - KING

ROZMAITOŚCI
SALA MIEJSKA—

—Ostrobramska 5

LA;

Ceny miejsc:

DZIŚ NIEODWOŁALNIE OSTATNI DZIEŃ 8 my cud świata. GIGANTYCZNE ARCYDZIEŁO

KING - KONGU<
Jasełka Polskie

il-e Śmierć Heroda.

NA
SCENIE:

w 2-ch obrazach:
Parter wszystkie miejsca 80 gr. Ulgowa

nasuwających się po sobie zjawis Jtaj trzeba palcem wskazać na nasze
życiowych. Wymaga tego konkuren-| kluby sportowe, które wegetują, by-
cja, jeżeli bowiem ja nie przerwią ję tylko doczekać się jutra. Muszą

taśmy, to taśma ta przerwana zosta- |one zmienić charakter pracy. Trze-

nie piersią mego rywala. Przegram. bą znaleźć siły odżywcze. Siły te w
Zwycięży mój przeciwnik — współ- |każdym klubie są inne i dlatego wła-

zawodnik! śnie kluby nie potrzebują obawiać

W sporcie najbardzie może ja-|się konkurencji, bo dziś pierwszeń-

skrawo dają się zauważyć te właśnie |stwo ma inicjatywa i praca. O ile

niem sportu.
Zastanawiając się dzisiaj nad prze-|

'szłością sportową Wilna i nad przy-
|szłością, trzeka z przyjemnością za-
(znaczyć, że pod względem wyników
sportowych uczyniliśmy wyraźny po
|stęp, a w dużej mierze przyczyniły
jsię tutaj nawiązane przed rokiem sto
|sunli sportowe z Łotwą i Estonią.

Co do wyników, sportowych mo-

 

  

siebie przeprowadzić szereg udosko:
naleń technicznych. 4

Takie mniej więcej byłyby życze-
nia noworoczne dla sportu wileń-
kieżo.

Na zakończenie słówko o płci
pięknej. Życzyć trzeba młodemu ro-
kowi, by.rałodością swoją zaskarbił
sobie wzślędy-pań, gdyž sport ko-

 

niezmiernie ciekawe spostrzeżenia
współczesnego życia.

Życie sportowe pędzi rekordową
siłą. Pędzi może nieco za szybko.
Przynajmniej nam się tak wydaje, ale

przecież dochodzą nas zapowiedzi,
że szybkość ta niebawem zostanie
zdwojona, że padną nowe, wspanial-
sze rekordy.

Świat sportowy obu półkuli szy-
kuje się do walki — której hasłem
będzie fascynujące słowo — tempo.

Walka ma się odbyć już niezadłu
go, bo tylko za dwa lata, a więc za-
nim na masztach XI Olimpjady za- 

    

wszystkie naj
które w tryumfalnym pochodzie przez

ta trafiło nareszcie do Wilna.

więc rok 1933 nie przejawiał może
zbyt wiele inicjatywy, to niech mło-
dzian 1934 pokaże, co umie, Kluby
sportowe niech zwiększą swe szere-
$i, niech w nich nastąpi zgodna pra-
ca, oparta na wżajemnem zaufaniu
członków. Trzeba raz nateszcie prze
stać ograniczać się wyłącznie do ka-
perowania młodzieży sportowej, z
którą jest moc kłopotu.

Młodzieżą opiekować się mogą
tyłko ci, którzy są silni nietylko fi-
zycznie, ałe i duchowo. O te wła-
śnie siły duchowe w sporcie winni-
śmy walczyć.

(REAR ORAWAISЕ
GENJUSZU LUDZKIEGO.

 
wybitniejsze ekrany świa:

 

żemy więc być spokojni. Praca w
tym kierunku posuwa się normalnie
i jeżeli w r. 1933 nie dansm nam było
wejść do Ligi, to miejmy nadzieję, że
już niebawem w ten czy w inny spo-
sób otworzą się dla Wilna upragnio- |jokrzyk powiatania — czołem! |
ne wroła Ma to zasadnicze znacze- Jarwan.
nie dla całego sportu nietylko same- л
go Wilna, ale całych wogóle kre- :
sow.

Pisząc o poziomie sportowym, u-
ważamy, że niesposób przemilczeć
spraw, związanych z narciarstwem.
Rok 1933 był pierwszym propagato-

biecy w Wilnie znajduja się wciąż
w okresie niemowlęctwa.

Rozpoczynając więc dzisiaj rbwy
okres
wiarą we własne siły sportowy

Sala do wynajęcia
ma odczyty i zebrania

Orzeszkowej 11
„Bd 11—8 I ad $—8 wiezy. 

MIÓD Ieczniczy kilo 2,60
SER litewski paino tłusty kilo od 1,80

 

pracy wznieśmy wszyscy z

dla tezącej się młodzieży 54 gr. Balkon 49 gr. Dzieci i żołnierze 25 gr.
Lokai dobrze ogrzany.

Uk UE
czarowna bajka, owiana tchnieniem tajemti-

  
!
R

WĘDLINY wiejskie kilo od 2,80
ORZECHY laskowe kilo 1,20

poleca ZWIiEDRYŃSKI
Wilno, Wileńska 36, Tel 12-24.  

| Początek seansów w dnie świąteczne od godz. l-ej po poł.. czem zamierzchłej cywilizacji PRZYcpnej Kucharka poszukuje po-

      
     
  

: WRORUWAACSTCH
rar voPSSAAA,sA o K SN LI ASTA AKINIAIINSTR TNUAiATM SMS 7

JUTRO! WIELKA PREMIERA!

/GORZKA HERBATATEATR-KINO

ROZMAITOŚCI
SALA MIEJSKA

Ostrobramska 5

w realizacji genjal
nego reżysera Franka Capra.

 

iAL СО

JUTRO!

w rolach głównych trzy gwiazdy: BARBARA STANWYCK; NILS ASHER i najsłynniejsza japońska gwiazda: TOSHIA MORI.

NASCENIE: Jasełka polskie w 2 obrazach.

Ceny miejsc normalne.

gT ali i ini

D ZI Ś UROCZY-
STA PREMIERA.
Po raz pierwszy
w tym sezonie

Pan! Jako obrońca kobiet będących

dzy tyrana, oraz „platynowa“ rosjanka

BEE”
Nad program: Nejnowsze dodatki.

 

1 UŁGDPORYCICENK00POWO KROWY AC ZEBY, |WALOLKRYWNYE MA

IvwvanMiozžuchin
wa wla-

„1 O
Bilet. honor. I bezpł. nieważne.

PArRECTĘCCA

olśniewa urodą przepiękna THELMA
T000, bawią świetnie, znakornie! komicy

RAT DJABŁA:
- „PROKURATOR ALICJA HORN”

Bog. Samborski, Zosia Mirska,
g Loda Halama i Fr. Brodniewicz.

niezapomniany

wywołując na ssli hu-
ragany śmiechu w naj-

nowszym tilmie

DUKCJI POLSKIEJ p.
W roll tytuł.
jedna I je-

dyna

€=—32

B
REIK

procz.

Kaukė

ооа

 

Dziś czaruje cudownym śpiewem
„Król żebraków”

ээ ЕВ
Wkrótce KORONA PRO-

JADOIGA SMOSARSK
SSTIRDKOISTISLIOSD SADO aiSEA

DENIS KING

TANIA FEDOR I NATALJA LISIENKO "

oO2 NOC"
Uprasza się o przybycie na początki szansów punktualnie: 4, 6, 8 i 10,15.

s

 

FLIP iFLAP

epokowęm 1007,
kowem arcydziele p. t:

"i
ala jest dobrze ogrzana
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Przebojowe piosenki. Teńce. Humor. Nad program: Doskonałe dodatki.
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ROLAND TÓUTAIN.

ABBY о. 

Dziś! Największa rewelacja ekranu! Jubileuszowe arcydzieło predukeji połskiej w-g rozgłośnej powieści S. Żeroms*iego
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KINO Mickiewicza 9.
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W rol. gł. K. Lubieńsks, D. Brodniewicz,
Pieśri w wykonaniu Churu
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S$. Żyłkiewicza,
11274-0

Prospekty. kancelarja wysyłabezpłatnie.

ZAKŁAD LECZN.
DLA JĄKAŁÓW

Warszawa. ul. Chłodna 22.
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W sądzie. sokiego

‚ — Czy pani odrazu| nie, ale

zauważyła, że pani mąż © luster!

MWydawca: ALEKSANDER ZMIERZYNSKL |||| 0
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| of i jest pijany?

K. Junosza Stępowski, B Samborski I

Dana. — Nad program reweiacyjne dodatki.
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czyć, czy on, to jest na-

Ole pioszą Wy” dz on, to zauważy”

trybunału, to

kiędy poprosił
ko, żęby zoba2

rzechu“
J. Węgrzyn.

 

Niedelikatny.

Szef (do wspólaika)
Naszego podrożującego
musimy zaraz oddalić.

    

 

źwię-

Dalekiego Wschodu, już od wtorku dn. 2
stycznia, wyświetlana będzie w kinie

„Rozmaitosci“
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Uwadie Wielebnego Duchowieństwa!
Podaję do wiadomości Księży Proboszczów

I rad Kościelnych, iż wykonuję wszelkie roboty
kościelne, rzeźbiarskie, malarskie, architektonicz=
ne, a mianowiele: figury, ołtarze, ambony, feretro
ny, stacje męki Pańskiej. Reparuję, restauruję,
odświeżam figury i t. pod.

Powyższe roboty mogą być wykonane z gip-
su, drzewa, kamienia, cementu, stluka.

Moja długoletnia praktyka w zakresie rzeź:
biarskim, malsrskim | zdobnictwa kościelaego da-

zadowoleniu

KOWORYTTO
Ostrobramska 22 m. 16.

| Stałe zajęcie |
dla 3-ch Panów w specjalnej służbie zewnetrz*

Wymagana dobra prezentacja, solidność i

uczciwość. Wynagrodzenie według kwalifikacji.

Zgłoszenia osobiste zę świadectwami przyj nuje

wierownik biura w dniu 2. L od godz. 11 — 131

od godz. 16 — 17. Jagiellońska 3 m. 5.
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Tea duseń opowiada
wszystkim klientom, że
jestem osłem. 

 

 
„Wilno, Mostowa Nr. 1.
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Wdowa
z 3-giem dzleci nie po-
sladająca żadnych šrod-
ków do życia, wyeksmi-
towana z mieszkania
prosi o jakąkolwiek po-
moc materjalną lub o
parogodzianą pracę Mic-

Wspolnik: Pomówię z Į
nim t wyproszę sobie na
przyszłość  zdradzanie
naszych tajemnic hand:
lowych.
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Mieszkania |

 

i i pokoje kiewicza 21—8 Grabow=
Foe +| ska. gr2

MIESZKANIE -
6 pokojowe, ciepłe, su-|wwgowa po p-pulkowal-
che, słoneczne ze wszel-
kiemi wygodami z po-
wodu przeprowadzki do
Warszawy do wynajęcia.
Dobroczynna 2-a u do-

1994

ku w cięźkich materjal-
nych warunkach bez
pracy i żadnych środków
do życia prosi o pomoce

 

zorcy. „Dz. Wileńskiego" dla
OSO LCLea ppółrzebującej gr3

Kusiai interes @ &оі
rze prosperujący (dzia i M

krawiecki) z powodu ak R AE
wyjazdu do sprzedafia.|być kucharką lub nianią.
Szczegóły: Niemiecka 4|Dobre świadectwa. Kró-
m. 20 od godz. 6 — 7

wiecz. 1997

Giabikikšiidikidiiiikiii

lewska 6 m. 7, Kułdon
Jadwiga. 1894—2 

je zupełną gwarancję, iż powierzone mi roboty|
zostaną wykonane zrtystysznie I ku zup:łnemu|

Stara 11—1 iub w Adm. |

sady z dobremi świadec-
twami, może samodziel-
nie prowadzić gospodar-
kę. Nieświeska 5 m. 4.
Rałowicz. 1991

Inteligentna, samotna
śgospodyni poszukuje po-
sady. Popowska—8 m. 2.

i ia i diaO

RÓŻNE .
|RFIBRECA.HADAnz NCWWÓORZO WO

| . UWADZE PANI
o nabycia we wszyst-

kich księgarniach
popularnych broszura
„ODMŁODZENIE

RADYKALNE TWA-
RZY”.

Dr. Hauryłkiewiczowej

Syn urzędnika zredu-
kowanego, maturzysta
znajduja się w ciężkiem
PO materjalnem,
wraca się z gorącą

| prośbą o pomoc lub ko-
|repetycje. Sprawdzono
(przez Tow. Pań Św.
Wincentego a Paulo.

gr2

          

      

   

 

 

Rolnik w starszym wie-
ku z długoletnią prakty-
ką | ukończoną szkołą
gospodarczą, znajdujący
się w rozpacziiwem fi-

| ansowem położeniu szu*
(ka jaxlejkolwiek posady
‚ па wieś za skromną or-
dynarję. Łaskawe zgło-
szenia do Administracji
pod „Rolałk szuka pra-
cy“. gr3
WADA EDO)

Poszukuję przedstawi-
cielstwa lub agentury
do  rozpowszechnlania
względnie sprzedsży ja»
kiegobądź artykułu Wil-
no, Listopadowy 12 A.
Bożyczko. gr2

 
Nerwowo chora znajdu-
jąca się w okropnych
warunkach materjalnych
prosi o jakąkolwiek po-
moc materjalną. Łaska-
we oliary uprasza się
kierować do Adm. „Dz.
Wil” dla „O. A."  gr3

,w średnim wieku poszu-
|kuje posady do niemo-
|włęcia, do dzieci, do
chorych lub jako ochmi-
strzyni. Może wyje:hač,
posiada dobre referen-
cje i swiadectwa. Po-

„ łocka 1 m. 19. grz

id Aiiki

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,

ska 25 m, 9,
i

LLPE

Inteligentny rządca z
kiikoletnią praktyką rol-
ną i ze skończoną szko-
łą poszukuje posady w
majątku jako rządea
również może prowadzić
książki gospodarstwa rol-
męgo. Zna się teżi na
ieśniętwie Nieświeska 22
m 7. gr2
SaLR RODZCE

Rutynowan!
bachalier.ollansistj po-
szukuje stałej lub go-
dzinnej pracy. Łaskawe

joferty skierować ul.
į Slomlanka 31 m. 3p.
Dubiekiej dla J. G. lub

, Herbaciarnia N.O.K. zauł.
Dobroczynny 2-a dla J.
G. grz

LOKALE |
ALIEN,

Sklep
do wynajęcia. ul. Wileń-

1993
 

LEKARZE. |św

li. fanyliewidowa
Choroby skóry, leczenie
włosów, kosmetyka le-
karska i operacje ko-

smetyczne.

Ordynuje: Warszawa,
Szopena 18 m. 13.

1949

CZNZICEJEI
DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZENIA.
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIA

I. TRIERZYŃSKIEGE
Mostowa ul. Hr.1.

Talsion 15-44.
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