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Projikt ustawy o szkołach akademickich ”"* 
WARSZAW 31 12. (tel. własny): 

Dowiadujemy g, że w najbliższym cza 
Sie przesłany zstanie przez ministra Wy 
znań Religijnyc i Oświecenia Publicz- 
nego do Sejmtprojekt ustawy o szko- 
łach akademicich. 
(Wedle prjektu minister Wyznań Re 
ligiinych i Gwiecenia Publicznego jest 
władzą naczera szkół akademickich i 
sprawia nad niemi zwierzchni nadzór. 
W celach opijodawczych minister zwo- 
Łąc najmniejaz na trzy iata zjazd rex- 

>w, wszyskich szkół al 
<elu omówienh s 
fu wyższych utzelni 
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Senat akadenicki jest naczelną wła- 
dzą kolegjalną gkoły w sprawach nau- 
kowych, gospodrczych i administracyj- 
nych; w składsenatu wchodzą: rektor, 
prorektor, dziecani oraz inni członkowie, 
których liczbęi sposób wyboru ustała 
statut szkoły. 

Rektor wyberany jest pośród proie- 
sorów zwyczajjych na okres 3 lat przez 
delegatów wydialow zwykłą większoś- 
cią głosów. W'bór rektora podlega za- 
twierdzeniu prez Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej na wnosek ministra oświaty. — 
W razie jeżeli minister oświaty odmówi 
przedstawienia wybranego kandydata 
Prezydentowi Rzeczypospolitej, "do za= 

_ twierdzenia wiiny się odbyć w terminie 
miesięcznym twwe wybory, przyczem 

bezwzględna viększość nie jest wymaga 
Ina. W wyniku nowego wyboru zostają 

` 

Trze 

przedstawieni ninistrowi dwaj kandydaci 

|którzy otrzymili największą ilość gło- 
s sów. 7 pośróć tych dwóch kandydatów 

er przedstawia zatw 

a Panu Prezyde 
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res szkoły akademickiej w wypadku nie- 

bezpieczeństwa, ale o wkroczeniu winna 

wwładza bezpieczeństwa niezwłoczniej za- 
" wiadomić rektora. 

Zastępcą rektora jest prorektor, który 
również jest wybierany na okrey 3 lai, 
przez zebrania delegatów wydziałów z 

grona profesorów zwyczajnych i nad- 

zwyczajnych. Wybór prorektora-odbywa 
się w innym roku akademickim, niż wy 

_ bór rektora i podlega zatwierdzełniu 
'_ ministra oświaty. 

Profesorów zwyczajnych i nadzwy- 

s, POWRÓT PREMJERA PRYSTORA 

7, DO WARSZAWY Ф > 

"| WARSZAWA PAT. — W dniu wczo- 
rajszym o godzinie 17,25 pociągiem wileń- 
Skim powrócił dc Warszawy p. prezes mady 
Ministrów Aleksander Prystor. 

NOWY DZIENNIK PERSONALNY 
М. 5. WOJSK. 

, WARSZAWA. PAT. . — Dziennik per- 
sonalmy Ministerstwa Spraw Wojskowych 
zamieSzczą zarządzenie Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej w. Sprawie przeniesienia 
szeregu oficerów 'wiojsk polskich mw stan 
spoczyniku, W! korpusie generałów pnzeniie- 
siony zostaje w: stan spoczynku z dniem 31 

marca 1933 vokų gen. brygady dr. Józef 

może pon ocy 
uzna to 
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Przesadzone wiadomości o are- 

/ sztowzniąch w Małopolsce Wsch 
Od kilku dni prasa warszawska powita- 

"za za prasą ukraińską, a w szczególności 
Za Imowskiiem „Dilem“ wiadomości: o ma- 

aresztowaniach, przeprowadzonych 
_ Plzez władze bezpieczeństwa 'wśród działa- 

‚ ukraińskich ma terenie województwa 
а ЫЁЁ'“’Ы‹‘іеЁо„ stanislawowskiego i tarnopol- 

“| „„Po zasiegmięciu informacyj ma miejscu, 
Ajjencja „Iskra“ može stwiendziė, iž wiado- 

W zw 
„„e Są temdencyjnie przesadzone. — 
iązku z zakończonym procesem o ma- 

Pad na unząg pocztowy w, Gródku Jagiel- 
lońskim. im, pewne koła ukmaińskie, sympaty- zujące ZU. ©. N, zwołały w kilku miejsco- 

: ‚Ё'шеш›‹ыіт_ zgromadzenia i przystąpiły do pięportażu nielegalnych ulotek. Władze bez 
у №1Ы‚-ш›а‚ aresztowały za niedopus :02a1- 
Po. działalność kilkanaście osób, z pośród 
: Б№_№ większość została po prze- 
Е amiu zwolniona. Obecnie wy aresztach 
1 tylko kilka osób, w stosunku do 
z „toczy się jeszcze Śledztwo i zależ- 
= e wymików będą one zwolnione 

SERA © dyspozycji iwiładz sądo- 

—- 

  

  

czińwa nad porządkiem na te- 5 

а 

do domu, lub z prze | Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Adminisi i 

mie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. i 

DZISIEJSZY NUMER ZAWIERA 8 STRON 

ŁOWO 
WILNO, Niedziela 1 stycznia 1933 r. 

Teleiony: Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

  

    

  

czajnych mianuje Prezydent Rzeczypo- 
spolitej z pośród kandydatów „przedsta- 
wionych przez min. oświata na wniosek 
Rady Wydziałowej. 

W dalszym ciągu projekt ustawy prze 
widuje, że naruszenie przez słuchacza 
przepisów akademickich, dopuszczenie - 
się czynów przeciw obyczajności i po 
wadze życia akademickiego, popełnie -- 
nie zbrodni lub występku pociągnie za 
sobą niezależnie od odpowiedzialnošci 
karnej odpowiedzialność dyscyplinarną. 
Sądy karne zawiadomią rektora o wdro- 
żeniu postępowania karnego. Sąd prze- 
śle rektorowi odpis wyroku. 

Następnie projekt ustawy wymienia 
kary dyscyplinarne. Do orzekania w 
sprawach dyscyplinarnych powołuje rek- 
tor komisje dyscyplinarne. Komisje te 

są dwóch rodzajów: 1) komisja. wybra- 
na przez Senat- z pośród zwyczajnych 
i nadzwyczajnych proiesorów szkoły; 
2) komisja odwoławcza, wyznaczona 
przez ministra oświaty z pośród zwy - 
czajnych i nadzwyczajnych profesorów. 

Zkolei projekt omawia sprawę sto- 
warzyszeń akademickich: studenci mają 
prawo zakładać dobrowolnie zrzeszenia 
akademickie, działające pod nadzorem i 

opieką władz akademickich i ministra 
oświaty. Stowarzyszeniom tym nie wol- 
no jednak prowadzić działalności poli- 
tycznej. Warunki i tryb zakładania, roz 
wiązywania stowarzyszeń  akademickica 
ustali rozporządzenie ministra oświaty. 

Zgromadzenia akademickie mogą 
się odbywać za każdorazowem zezwoile- 
niem rektora i w obecności jego lub c- 
soby przezeń delejgowanej. W  zgroma- 
dzeniach mogą brać udział wyłącznie 
słuchacze danej uczelni. Omawiane być 
mogą tylko sprawy ściśle związane z ży 
ciem akademickiem. 

W roku 1933 dokonany będzie w 
szkołach akademickich wybór rektorów 
i prorektorow, ale kadencja prorekto- 
rów trwać będzie wyjątkowo dwa lata. 

Ostatni artykuł ustawy przewiduje, 
iż wchodzi ona w życie z dniem 1 wrześ 
nia 1933 roku , ale przepisy dotyczące 
wyboru rektorów i prorektorów tudzież 
w sprawie zawieszania wykładów w 
razie powstania okoliczności uniemożli- 
wiających normalny tok pracy, a także 
nowe przepisy dyscyplinarne zyskują 
moc obowiązującą z dniem 1-go maja 
1933 roku. 

  

Trzęsienie ziemi w Afryce Południowej 
JOHANNESBURG PAT. — Bardzo silne 

wstrząsy podziemne, nienotowane oddawna w 

kronikach dały się odczuć w znacznej części 

kraju. Najsiłniejsze wstrząśnienie trwało okolo 

100 sekund. Ludność ogarnięta jest paniką— 
Kilka budynków zostało uszkodzonych. Ośro- 

dek trzęsienia znajduje się mniej więcej o 300 

mil od Johannesburgu. 

Dalsze rozruchy chłopskie w Styrji 
WIEDEŃ. PAT. — Demonstracje chłop 

skie w miejscowości Vorau we wschodniej 
Styrji, ponowiły się wczoraj, przybierając 
ostrą formę. W południe zebrało się przed 
rańuszem około 3 do 4 tysięcy chłopów z 
ckolieznych wsi. Demonstramci domagali 

ię mwolnmienia 4 chłopów, aresztowanych 
zez żamdarmów za pobicie egzekutora 
podatkowego, oraz zmiany ustawy o ka- 

sach chorych. 
Poseł chirześcijańsko - społeczny Gamg] 

*tarał się bezskutecznie uspokoić zebra- 

   

  

mych. Chłopi oświadczyli, że aresztują po- 

sta Gangla i będą go trzymali, jako zakła- 
dnika dopóty, dopóki uwięzieni chłopi nie 
zostaną wypuszczeni: ma wolność, Demon- 
stramtów wozproszyła policja dopiero wie- 
czorem. 
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PRZEDSTAWICIEL 
b RANGWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
LUNINI“C — Ksiegarnia Kol. „Ruch“, 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelinan 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch' 

(UL LSL ii CZY ZE ОА 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz i 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administacje zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
EAT L A. r 

Prezydenta Narutowicza zmarł na Litwie FELEGRAMY 
POROZUMIENIE POLSKO-LITEWSKIE OSTATNIEM ŻYCZENIEM : 

RYGA PAT. — Donoszą z Kowna, 
iż brat pierwszego Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej $. p. Gabrjela Narutowicza, 

Stanisław Narutowicz popełnił samobój-* 

stwo. Ś.p. St. Narutowicz odgrywał dużą 

rolę w życiu niepoległościowem Litwy. 

W roku 1918 należał do liczby tych, któ 

rzy podpisali akt niepodległościowy. — 

ODATEK „SLOWKO“ © 

Łaszuk. 
OSZMIANA — 

PODBRODZIE 

> 
kai 

STWA: 
DRUJA — Kowićn. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃ$K — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — 

WOŁOŻYN — 

SŁONIM — Księgarnia j. Ryppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

1 

1 

{ 

| ST OŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch” 

i 

| ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5. 

i 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

Mickiewicza 10. 

Liberman, Kiosk gazetowy 

з WARSZAWA — Kiosk Księg. Koi. „Ruch“. 

Pozatem był członkiem  Taryby. Š. p. 
Narutowicz Stanisław pozostawił testa- 
ment, w którym wyraża głębokie życze- 
nie, ażeby Litwa jak najprędzej porozu- 
miała się z Polską. Zmarły liczył blisko 
80 lat. Przyczyna samobójstwa niewyjaś 

niona, popełnił je w swem mieszkaniu 
po powrocie od lekarza. 

Sytuacja ekonomiczna na Litwie 
TALLIN PAT. — Rząd estoński w drodze 

dekretu wydał nowe rozporządzenie, na mocy 

którego pobory urżędnicze uległy znacznej 

szych urzędników, jak i wszystkich wyższych 

sida poborach do 80 koron estońskich obniž- 
ka wyniesie 6 proc.; przy poberach powyżej 

redukcji. Obniżka ta dotyczy zarówno najniż-80 koron 8 proc. . 

Redukcja poborów urzędniczych w Estonji 
RYGA PAT . — Donoszą z Kowna, 

iż sytuacja ekonomiczna Litwy w ostat- 

nich miesiącach uległa znacznemu po - 

gorszeniu. Do września rb. dochody pań 

stwowe przewyższyły wydatki i pano- 

wało powszechne przekonanie, iż rok 

budżetowy zostanie zamknięty bez deli- 

cytu. W ostatnich jednak 3 miesiącach 
sytuacja na tyle się pogorszyła, iż po- 

wstał deficyt budżetowy w wysokości 

11600 tysięcy litów. Wpływy za rok bud 
żetowy wyniosły ogółem 265200 tysięcy 
litów, wydatki 276,800 tys. 

  

Rozbicie rokowań pomiędzy chrz.- 
spałecznemi a soc.-demokratami 

WIEDEŃ. PAT. — Kompromis między 

chrześcijańsko - społecznemi a socjal-de- 

mokratami (w sejmie dolno-austrjackim 

można uważać za rozbity. Na wczorajszem 

plenarnem posiedzeniu sejmu pnezydent sej 

mu na żądanie socjaldemokratów wycofał 

przedłożony budżet z porządku dziennego 

obrad i odesłał go ponownie do komisjii fi- 

nansowej. 

Rząd krajowy wniesie ma dzisiejsze ple 

marne posiedzenie sejmu sprawę 14-dnio- 

wióżo prowizorjum budżetowego. Powodem 

wozbicia rokowań jest żądamie socjal-de- 

mokratów, by usunięto ustawę o pelnomoc- 

nietwach z roku 1917, na podstawie której 

MST TIE 
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NAJLEPSZE ŻYCZENIA NOWOROCZNE SKŁADA WSZYSTKIM CZYTELNIKOM 

I PRZYJACIOŁOM NASZEGO PISMA 
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Proces alchemika XX wieku 
"Ostatni dzień rozprawy przeciwko Dunikowskiemu 

PARYŻ PAT. — W dalszym ciągu rozpia 
wy Dunikowskiego oficjalny rzeczoznawca Guil 
let z pewnem zdenerwowaniem oświadczał — 
„Powiem panom, jaka komedja tu się rozgry- 
wa. Obrona szuka od 15 dni eksperta , który 
by zbił orzeczenia rzeczoznawców oficjalnych. 
Legrand zwraca się do szeregu uczonych, Z 
propozycją wydania orzeczenia o wynalazku 0- 

skarżonego, lecz bezskutecznie. Pozostaje mu 

zwrócić się do Curie - Skłodowskiej. 

Na to Legrand odpowiada: „Policja Guilie 
ta jest dobrze zorganizowana. Rzeczywiście 
przed 15 dniami powiadomiłem prokuratora 
Dupuicha ,że zamierzam zaprosić Monstala, a- 
systenta profesora Perrina, do wydania opinii 
o wynalazku. Sąd niezwłocznie poiniormowal 
© tem Guilleta, który ze swej strony natych- 

miast interwenjował u Perrina". 

To oświadczenie wywołuje zdumienie 

wśród audytorjum. Przewodniczący stwierdza, 

że eksperci oiicjalni spełnili swoje zadanie i 

mogą odejść. Obrońca składa deklarację, w 
której oświadcza iż orzeczenie ekspertów Сий- 

leta, Sanie i Bedeau nasuwa podejrzenie ten 
dencyjności, Guillet się przyznał — mówi a- 

brońca — że jest członkiem rady administra- 
cyjnej towarzystwa eksploatacji złota. — jest 
więc w tej sprawie zainteresowany. — Wiedza 
postępuje stale naprzód, i ci, których uważa 
my dzisiaj za szaleńców, jutro mogą stać się 
mędrcami. Trybunał będzie żałował swojej su 
rowości wobec oskarżonych. Dunikowski go- 
tów jest przystąpic do doświadczeń, lecz tyl 
ko wobec ekspertów niezależnych, Obrońca 
zgłasza wniosek o tymczasowe wypuszczenie 
na wolność Dunikowskiego, motywując to 
rozpaczliwym stanem zdrowia oskarżonego, - 
wywołanym tak długiem pozostawaniem w wię 
zieniu oraz jego depresją moralną. 

Adwokat powoda Heraud protestuje prze- 
ciwko wypuszczeniu Dunikowskiego na wolaą 
stopę, twierdząc, iż symuluje on chorobę. -- 
Godzina iluzji minęła. Dunikowski jest oszu- 
stem i zdołał tylko jedno udowodnić — że 
nie potrafi wytworzyć złota. 

Sąd przechodzi nad wnioskiem Legranda na 
razie do porządku dziennego. Przewodniczący 
udziela głosu prokuratorowi Dupuichowi, któ- 
ry. ma odczytać akt oskarżenia. W tej chwili 
wstaję Bo raz drugi Legrand i oświadcza, że 

zh 11 595   

zgłosił trzy wnioski i wszystkie zostały nara 
zie odrzucone, co w rzeczywistości oznacza ich 
odrzucenie. Wobec tego Dunikowski zrzeka się 
wszelkiej obrony i zdaje się na sumienia 
tych, którzy go oskarżają i sądzą. Po tych 
słowach obrońca opuszcza saię. 

Prokurator oświadcza między innemi: „Eks: 

perci dowiedli iż domniemany wynalazek Duni 

kowskiego jest fantazją i iluzją. Dunikowski 
nie zdołał obalić orzeczenia rzeczoznawców. — 

Promienie niebieskie czy białe — mówi z iro- 

nją Dupuich — promienie Dunikowskiego są 

tylko chimerą. Przed sądem stoi nie uczony, 
którego imię może być zrehabilitowane w przy 
szłości, ale oszust i awanturnik". Dupuich pro 
si, aby od kary, jaką sąd wymierzy oskarżo- 

nemu, nie odliczano czasu, spędzonego w wię- 

zieniu śledczem. 
Na tem przewód sądowy zamknięto. Wyrok 

będzie wydany za 8 —15 dni. 

Konflikt pomiędzy Argentyną a Niemcami 
BERLIN. PPAT. — W: stosunikach han 

dlowych między Niemcami a IArgentyną 
zarysował się ostry konflikt, który grozi 
wybuchem wojny celnej. 

Komunikat niemiecki przedstawia ge- 
nezę konfliktu 'w tem Sposób, że rząd ar- 
gentyński, który zawanł z innemi państ- 
wami umowy preferencyjne, odmówił za- 
stosowania postanowień tych umów do 
Niemiec, korzystających z zasady majwięk- 
szego uprzywilejowania w stosunkach han- 

dlowych z Argentyną, 
W. odpowiedzi ma to rząd Rzeszy zag ro- 

ził skreśleniem Argentyny z listy, państw, 
wobec których Niemcy stosują zasadę naj- 
wyższego uprzywilejowania i nałożeniem 
bojowych stawek celnych ma towary, im- 
portowane z Amgentyny. Niemieckie zarzą- 
dzenia repiresyjne miały wejść 'w' życie już 
z dniem 1 stycznia 1933 moku. 'W! ostatniej 
chwiili dla umożliwienia pertraktacyj ter- 
min ten odroczone do dnia 10 stycznia. 

TDS MANSIS EAR STEAM IE TIT Z NCAA. RZEZ ZZOOBÓCŃ. RZECZ 

Przysposobienie wojsko 
TN 

  

Na zdięcju naszem widzimy oddział młodzieży szk 
Przysposobienia _ wojskowego, maszerujący| 

we w Japonii 

у ’      
średnich w Tokjo, należącej da 

rzeć przedstawicielem cesarza japońskiego. 

rząd może urzędować z wyłączeniem par- 

lamentu. Dzienniki piszą o możliwości u- 

stąpienia maczelmika Dolnej Austrji Bure- 

scha i przewodniczącego frakcji socjal-de- 

mokratycznej sejmu Helmera. 

RIP SLS INSTITUTE 

Zasłużeni wilnianie 

OD REDAKCJI 

Koniec głosowania ustalamy na 
dzień 15 stycznia. W tym dniu zaprosimy 
dla ostatecznego obliczenia biuletynów 
komisję z poza redakcji z osób, których 
nazwiska oczywiście podamy do wiado- 
mości publicznej. Biuletyny napływają 
zarówno podpisane, jak  niepodpisane. 
Prosimy jednak na przyszłość o wypeł- 
nianie ich ręcznie i oczywiście wyłącz- 
nie na wycinkach z naszej gazety. 

Dotychczas otrzymaliśmy 45 biulety- 
nów, z któryh 4 nie odpowiedają warun- 
kom konkursu. Unieważnienia nasze bę- 
dą jednak ewentualnie poprawione 
przez komisję, o której powyżej wspom- 
nieliśmy. 

Głosy rozłożyły się w sposób nastę- 
puiący: 

W dziale: Kapłan: — x. Lubianiec— 
13 gł. 

Ks. Kretowicz 6 gł.; Arch. Teodozjusz 6 
gi.; ks. Puciata 3 gł.; ks. Jasieński 3 gł.; ks. 
biskup Michalkiewicz 2 gł.; ks. Meysztowicz 
2 
A Stan. Zawadzki, ks. Romanowicz, ks. 

Śledziewski, ks. Sawicki, po jednym głosie. 

W dziale: Uczony: — proi. Zdzie- 
chowski — 38 gł. 

Prof. Szymański, prof. Massonius i p. 
Wacław Studnicki po jednym głosie. 

W dziale: Pisarz: p. Mackiewicz — 
15 gł. 

P. Leczycki 7 gl,; pani Romer 5 gł.; p. 
Hulewicz 4 gi.; p. Łopalewski 3 gł. 

Pani Iliakowiczowna, p. Charkiewicz, pari 
Reuttówna i Wład. Studnicki po jednym gło- 
sie. 

W dziale: Artysta plastyk: 
Ruszczyc 33 gi. 

P. Śleńdziński 4 gł.; p. Horyd 2 gł . 
P. Jamontt 1 gł.; p. Jachimowicz 1 gl. 

W dziale: Artysta dramatyczny: — 
p. Wyrwicz — 21 gł. 

P. Osterwa 9 gi.; pani Młodziejowska 7 gł. 
P. Wolłejko; p. Tatrzański; p. Zelwerowicz 

po jednym głosie. 

W dziale: Działacz społeczny: 
pani Brensztejnaowa — 9 gł. 

P. Ostrejko 8 gł.; dr. Brokowski G gl; 
marsz, Raczkiewicz 5 gł.; gen. Żeligowski 3 
gł; p. W. Abramowicz 2 gł.; ks. Lubianiec 
2 gł. 

P Czyż; inż. Merson; pani Burhardtowa; 
ks. Puciata; p. Nagrodzki; pani Kościałkowska; 
po jednym głosie. 

W dziale: Adwokat: — p. Jundzii— 
11 gł. 

Ž Engel 7 gł.; p. Andrejew 5 gł.; p. Krzy- 
nai 4 gl; p. Strumiłło 4 gl. p. Jasinski 

5. Zmitrowicz; p. Abramowicz; p. Tuiski; 
p. Piłsudski po jednym głosie. 

W działe: Lekarz: — dr. Odyniec — 
11 gł. 

Dr. Tymiński 5 gł; dr. Swida 5 gi.; proi. 
Januszkiewicz 3 gt; dr. Sumorok 3 gl.; dr. 
Maleszewski 2 gł. prof. Władyczko 2 gł. 

Dr. dr. Borowski; Bagiński, Ignacy Abra- 
mowicz; Hurynowiczówna; Gerle; Błahuszew- 
ski; Michejda; Stolzman; Rose; Szuniewicz --- 
po jednym głosie. 

W dziale: Pedagog: — prof. Kościał- 
kowski — 19 gł. 

P. Zapaśnik 5 gł.; p. Merson 3 gł.; p. 
Paszkiewicz 3 gł.; p. Cywiński 2 gł.; p. Żel- 
ski 2 gł. 

P. Kapp; prof. Massonius; p. Swietorzecki; 
pani Staniewiczowa; insp. Starościak;, p. Bob:- 
danowicz; p. Narwoysz po jednym głosie. 

— prot. 

  

ZGON JÓZEFA NEUMANNA 

LWÓW. PAT. — Zmarł tu były długo - 
letni prezydent miasta Lwowa Józef Neu- 
mann w, wieku lat 75. Zmarły był jednym 
z najstamszych członków rady miejskiej. — 
Po raz pierwszy obrano go prezydentem 
miasta w woku 1907, drugi raz w 1911 roku 

i godmość tę zmarły piastował do 31 sier- 
pnia 1927 roku. Był on z zawodu druka- 
rzem i współwłaścicielem drukarni. Ponad- 
to zmarły był prezesem wielu stowarzy- 
szeń, jak Towarzystwa Strzeleckiego, S0- 
koła IV, którego był założycielem, towarzy- 
stwa właścicieli nieruchomości, gremjum 
drukarzy lwowskich itd. 

Józef Neumann był jedną z najwybii- 
niejszych postaci mieszczaństwa lwowskie- 
go. Polożył on wybitne zasługi przy orga- 
nizowaniu Targów 'Wischodnich. 

„FARAON* PRUSA PO WŁOSKU 

MEDJOLAN. PAT. — Jedna z najwięk 
szych firm wydawniczych medjolańskich 
zapowiada na mok 1933 wydamie „Faraona” 
Bolesława Prusa w przekładzie wiłoskim. 
Tematem utworu polskiego interesuje się 

mównież miejscowie konsorcjum filmowe, 
które zajęło się obecnie przestudjowaniem 
możliwości zrealizowania na ekmanie po- 
wieści. Prusa. 

RATYFIKACA USTAWY SANACJI 
GOSPODACZEJ 

BRUKSELA, PAT. — Senat ratyfiko- 
wał. 94 głosami przeciwko 1 projekt usta- 
wy sanacji gospodarczej. Głosowanie od- 
było się bez udziału socjalistów, którzy ©- 
puścili salę posiedzeń. 

OLBRZYMIE SPRZENIEWIERZENIE 

BERLIN. PAT. — W kolońskiej dyrek- 
cji. tow ianzystwa reklamowego poczty nie- 
mieckiej dokonamo olbrzymiego sprzenie- 

wierzenia: ma sumę 200 tysięcy marek niem. 
Amesztowano dynektora i jego zastępeę. — 
Obu przekazano władzom sądowym. 

ZAGADKOWA TRAGEDJA 

ŁÓDŹ. PAT.— W mieszkaniu małżon- 
ików 'Wołosz przy ul. Kaliskiej rozegrała 
Się w: piątek zagadkowa tnagedja. Sublo- 

kator i kuzyn Antoniego Wołosza 25-letni 
Józef Kowal wystrzałem z rewolweru zra- 
nił ciężko 'w pierś żonę Wołosza 35-letnią 
Marję, poczem wystrzałem iw bnzuch po- 
zbawił się życia. Wołoszową w stanie nie- 
przytomnym odwieziono do szpitala. Tło 
tragedji narazie nie jest znane, 

WYKRYCIE SPISKU EKSTREMISTÓW 
W HISZPANII 

BARCELONA. PAT. — Z dokumentów 
zmalezionych u ekstremistów rwynika, że 
powstamie miało wybuchnąć tw dniu 10-go 
stycznia, Spisek obejmował całą Hiszpanję. 
Broń miała być dostarczona Spiskoweom 
na trzy godzimy przed oznaczonym termi- 
nem wybuchu rewolucji. Wykryto także 
spisek wojskowych, którym miano uniemo- 
żliwić powrót do koszar, aby wywołać za- 
mieszanie 'wśród żolniierzy przez czas nieo- 
becnošci ich pnzełożonych. 

TAJEMNICZA ZBRODNIA 

FILADBLIFJA,. PAT. — Komisarz IX 
Ozręgm Związku Narodowego Polskiego I- 
wiaszkiewicz padł ofiarą zagadkowej zbrod 
mi. Porwany on został przez 6 opryszków i 
zamordowany przez nich, a wreszcie wyrzu 
eony z samochodu na ulicę. 

DONIOSŁY WYNALAZEK 

CHICAGO. PAT. — Uczony nowojowski 
dr. William Feinbloom zdawał sprawę ze 
swego wynalazku, którym są okulas;" u- 
możliwiające widzenie osoboni o niezmier- 
nie osłabionym wzroku. Zdaniem Fein- 
blooma, który nad swoim wynalazkiem pra 
cował 7 lat, okulary xe umożliwią czytanie 
40 proc. osób, uważanych dziś za niewido- 
me, Konzystać mogą z nich osoby, których 
siła. wzrokowa wynosiła zaledwie 2 procent 
mormalnej. 

PISANIE NA MASZYNIE 
NA ODLEGŁOŚĆ 

NOWY YORK. PAT. — Inżynier tutej- 
szy Walter Lemmen wynalazł przyrząd mi- 
krofalowy, pozwalający pisać na maszynie 
ma odległość zapomocą fal elektrycznych. 
Próby; dokonane w Nowym Yorku na od- 
łegłość 7 km., daly doskonałe wymiki. Fala, 
używana przy tych doświadczeniach, miała 
5 metrów długości. Z 

OŚRODEK SPORTÓW: ZIMOWYCH 
W KARTUZACH 

KARTUZY. PIAT. — Z inicjatywy do- 
wództwa OK. i wojewody pomorskiego po- 
wstał w Kartuzach komitet budowy ośrod- 
ka sportów zimowych w: Borykowie pod Kar 
tuzami. Ośrodek ten powstaje w: celu wy- 
zyskania terenów, Szwajcarji Kaszubskiej, 
nadających się doskonale dla narciarstwa. 

Powstanie tego mowego ośrodka narciar 
skiego umożliwi marciarzom z Pomorza i. 
województwa pomorskiego, a nawet z in- 
nych części Polski korzystanie 7е sportów 
zimowych. Należy zaznaczyć, że Barykowo 
položone jest w odległości 6 km. od Kar- 
tuz, w malowniczej okolicy i pesiada do- 
godną komunikację. Prace nad budową 
dobiegają już końca. Prawdopodobnie 

    

  

schronisko uruchomione zostanie już w 
dniu 1 stycznia 1933 roku, 

"A 5. 

       



  

Jak ratować dłużnika, kredytora | kapitał 
Są dwa poglądy na sprawę spłaty dłu- Prostą przyczyną zbyt wysokich zy- — Posiadacz listów z czasu gdy stały one 

gów!: pierwszy to obowiązek zapłacenia ty- skėw z % proc. kredytowych był szalo- blisko pari stracił na mich oczywiście pra. 
je ile się wzięło w pewnej walucie lub rów- ny ruch inwestycyjny po wojnie świato- wie 3/4 sxlego kapitału, zaś nowonabywca 
niowantość w innej wraz z procentami; dru- wej, gdyż budzące się zamarłe dotąd ży- ulokował swoje pieniądze ma niemal li- 
gi to spłata długu w stosunku do wartości cie dawało pole do ogromnych zanobków chwianski procent. 
nabywczej pieniądza wi chwili zwwotu po- podczas perjodu t. zw. „prosperity. Świat 
życzki. 

ta pieniądza a więc podlega temu same- dziejstwa lkosztowiały słono. Budowano, ryonabywcy uważają 
mu ryzyku co pieniądz włożony w. każde 
przedsiębiorstwo o tyle tyliko mniejsze „w 
stosunku do pożyczającego przedsiębiorcy, szcie przeholowano i okazało się, że nie- pie masowego 

Tych pienwszych jest chyba bardzo ma- 
. > > odżył madonie po okropnościach i hojną ło, gdyż albo spłacili niemi pożyczki, albo 

Pożyczka jest-niczem imnem jak loka- ręką sypał różne dobrodziejstwa, a dobro- sprzedali gdy wartość była większa zaś no- 

tworzono, linwestowano, szczodrze dawa- 
mo 'wszelkie maddatki nobotnikom aż wre- 

lokatę w, mich za 
šwietiny interes. 

Niewypłacalność kredytobioreów: w do- 
kredytu szczególnie w 

„Pan Tadeusz" przedstawiał 
prawdziwe 

SĘDZIĄ SOPLICĄ — BYŁ EL. SIEMI.RADZKI, 

zdarzenie!? 
HRABIA — Hr. UZLOWSKI, 

ZOSIĄ — MARJA MIZGIEROWA 
REWELACJE PROF.  BRUCHNALSKIEGO. 

W „Kurjerze Lwowskim* znakomity polo- 

nista prof. Bruchnalski ogłosił wczoraj sensa- 
cyjny list. b. fektora Uniwersytetu Lwowskie- 
go prof. Józefa Siemiradzkiego, zawierający re- 
welacyjne szczegóły co do akcji w „Panu Ta- 
deuszu*. Oddawna krążyły supozycje, że przy- 
najmniej część fabuły zaczerpnął Mickiewicz 

że stama. się zawczasu zagwiarantować s0- opatrzna rozrzutna gospodanka doprowa- qziedzinie zadłużenia rolników, prowadziło Z prawdziwych wydarzeń, o których potem zi:- 
bie zwrot pożyczki pnzez klauzule zabezpie- 
czające w) formie bądź zapisu hipoteczne- 
go, bądź wekslu jako  uprzywilejowanego 
instrumentu egzekucyjnego. 

dziłą wszystkich dlo ruiny. 
rawo inereji. wywołuje to zjawisko 

tego rodzaju, że gdy siła przestała już 
działać, jedmak ciało, iktóremu auch ma- 

do katastrofy ogólnej zarówno dłużnika 
jak i kredytora, 

Państwo jako regulator życia, nie mo- 

gło pozostać obojętnem. Calkiem słusznie 
Ryzyko jest zawsze brane pod uwagę, dajsala, postępuje nadal w tymże kierun- ingeruje by w chwili krytycznej wstrzy- 

— czy to wi ubezpieczeniu od ognia, na 
życie, od kradzieży, gradu i t. p. i prem- 
ja oblicza się tak, by przedsiębiorstwo a- 
sekuracyjne miało pewność nie tylko swe- stały egzystować. Nie tyllko wszelikie zaso- w Sejmie przewiduje doliczenie zaległo- Stry nowogródzkiej, mogę 

ku. 
Impuls madamy ipo wojnie trwał nadal, 

gdy warunki twórczości sprzyjające prze- 

mać  irunięcie całego gmachu gospodar- 
Cziejgio. 

Ustawa, która obecnie wentyluje się 

pomniano. A oto co wydobywa z 
dzinnej prof. Siemiradzki: „eż 

„OSTATNI ZAJAZD* 

Na podstawie dokumentów rodzinnych, 
znajdujących się w mojem posiadaniu, wraz 
opowiadań mojego rodzonego dziada, podkomo 
rzego nowogródzkiego, Józefa Siemiradzkiegc, 
który w owym czasie był już członkiem pale- 

stwierdzić z całą 

tradycji ro- 

go kapitału ale i odsetek od miego jw for- by kapitalu zostały wyczerpane ale pow- ści do kapitału, przedłużając okres amor Stanowczością, że opis Zajazdu w epopei Mic- 
mie czystego zysku. 

Przy operacjach kredytowych również 
powstaje ryzyko i im ono jest większe, 
tem odsetki pobierane są wyższe. 

stało olbrzymie zadłużenie zaciągnięte 
w madziei że „pomyślność” imwać będzie. 

Środki się wyczenpały a ciężar długów 
pozostał. Obrót masowej światowej pro- 

tyzacyjny do 56 lati i z”doliczeniem proc. 
do 4 i pół dla listów bamików ziemskich i 5 
proc. dla Ton. Kredyt. Miejskich. 

Wiielu obrońców: nietykalności prawa 
Prawo popytu i podaży, mormujące ży- dukcji i wymiamy stanął a z nim niemożli- własności uważa ustawową zmianę warun- 

cie na ogół, panuje rówmież w dziedzinie wość wypłaty zobowiązań mastąpiła. ków posiadaczy papierów za maruszenie 

kiewiczowskiej jest zupełnie wiernym  obra- 
zem właśnie owego „ostatniego zajazdu”, opie 
wanego przez Poetę. 

„Wtedy to hrabia Uzłowski zajechai przy 
pomocy chodaczkowej szlachty zaścianku 30- 
plicowo folwark Czombrów, należący do ine- 
go pradziada, podkomorzego Eleutera  Siemi- 

kredytowej: im większe zapotrzebowanie _ Leklkkomyślność społeczeństwa dała skut- tego prawa. Sądzić mależy, że się mylą, radzkiego, i wtedy przybyły na pomoc cd- 
pieniądza, — tiem kredytor każe sobie pła- ki, które łatwo można było przewidzieć, Naszem zdaniem jest wręcz przeciwnie, — dział piechoty z Nowogródka został doszczętnie 

cić 'myższy procent, natomiast obfitość ale mad któremi ludzie zastanowić się gdyż idzie tu o ratumek dłużnika a tylko wybity. Pociągnęlo to dla mojego  pradziada 
kapitału płynnego powoduje spadek odset- nie chcieli, dłużnik taki gwamamtuje kapitaliście je- pa e aaa AG A 
ikė WI ia. i vy jmu i ie- V cknesi 8 ści I i ZArA- oi żeni i s A а c 5 е у— iengi re- ików nawiet do zera. (Banlki przyjmują pie W' ckmesie pomyślności kapitał zara- go pieniądze gdy jest «w możmości dopeł SM fobia na ule dipówki "pzdkono zy 
niądze na lokatę bezprnocentową). biał szalenie nie tylko przedsiębior- wi 

Są wypadki, gdy przy normalnych lat- stwach ale głównie w udzielanych pożycz- 
wych warunkach kredytowych rozwija się kach. Obliczają, że (si dziesięcioleciu po- utracjuszy czy niedołęgów, tu zachodzi wy- dwutygodniową gościnę sztabu króla Hieroni- 

spekulacja kapitału m. p. lichwianskie po- wejennem kapitał pożyczony przyniósł pądek vis major ogólmej, niezależnej 
życzki ma grube procenty utracjuszom przy 40% proc. 
ogromem ryzyku, ale to są wyjątki z re- Gdy warunki się zmienily 

nienia zobowiązań. 
Nie jest to bynajmniej faworyzowanie 

od 
dluźnika katastrofy. Jeżeli nieco uszczup- 

guły a prejwo nie tylko nie uznaje obowiąz- inwestowanie i i e€ksploatacje zaczęły da- zystencję dlużnika a dłużnikiem jest. legjon 
ku opłaty ponad najwyższą monmę, ale ka- wać duże deficyty zarówno w gospodar- j oni stanowią gros płatników podatków z 
vze za talkie operacje jalko za przestępstwo. stwie prywatnem jak i państwowiem, 

Unonmowane stosunki ikredytowie w. za- zniżka cen na towary 
a 

i płody  molmicze 
których Państwio żyje. 

Rozpatrzmy sprawę stosunków w kre- 
leżności od popytu i podaży mają miej. dosięgnęła około 50 proc. w przedniej wy- dycie krótkoterminowym. Tu rzecz przed- 
sce w czasach mormalnych, t. j. wówczas sokości, zadłużenie i wysokość procen- 
gdy życie gospodarcze plynie spokojnem, tów pozostały miezmienione a mawet wo- 
uregulowanym korytem. 

stajwiia się nieco inaczej. 
O ile kredyt: długoterminowy hipotecz- 

Równowaga życia ekonomicznego po- podniosła rónmież z racji zwiększonego ry- pitału, o tyle kredyt krótkoterminowy wek 
'moduje równowagę spraw 
kredytowych. 

wialutowych i zyka. 
Stąd niewypłacalność dłużników mu- 

slowy jest waczej formą płatniczą przy 

tranzakcjach hamdlowych 'a więc jest wy- 
Przed mojną światową, każdy z mas Ssiała nastąpić i wciąż się potęgować za- razem równoważnika wartości wymiamy, 

prowadząc jalkiś interes miał do mozwią- równo względem ikiredytorów  jalk i wzglę- dla tego też w, tym wypadku zamiana ta- 

zania zrównania o jednem niewiadomem. dem Państwa z wykonania powinności po- kiego 
Jeżeli były wahania, to tak miezna- datkowych, 

cznie, że sejsmograf ekonomiczny, mie re- 
jestrował nigdzie wstrząsów. 

Wiedzieliśmy, że 100 rubli rówma 

Brak zbytu ma towary i ich wysoka 

214 mark. niem., że dolar to dwa wuble, me) spowodował skurczenie się produkcji. 

funt sterling — to 10 mubli i t. d. 

dzielišmy że pud żyta, 
ca 1,30, żelazo 1,5 rubli za pud. 

Drobne wahania kursowe wyrażające się 

Wie- zaś jA) mastępstwie bezrobocie i 
to rubel, pszeni- mie wydatki ma pomoce setkom tysięcy lu- 

dzi pozbawionych pracy. 

olbrzy- 

Im bardziej społeczeństwo ubożało tem 

kredytu na długoterminowy mie 
może mieć miejsca, gdyż inaczej cały hian- 
del musiałby się znaleźć w pozycji bez 

cena wynikająca z madmiernych kosztów wyjścia, , 
się (podatki, robocizna, świadczenia  socjal- Przyjść z pomocą dłużnikom można 3 

sposób trojaki: 
1) Przez układ dobrowolny z kredyto- 

wem co do pmolongaty lub mozterminowa- 
nia długu. Ta forma ma już dziś szero- 
kie zastosowanie Szczególnie przy  kre- 

w ułamkach punkta mie mie znaczyły a więcej musiało łożyć na. nieprodukcyjny dytach bankowych a to w -dobnze zrozu- 

pewna stabilizacja cen produktów dawała wydatek pomocy bezrobotnym. 

mocną podstawę do kalkulacji bądź rol- 
ictwa, bądź przemysłu, dając też han- widział w: wykonaniu strony dochodowej mu możmość wybinnięcia z tej * 

ao o G a a za- budżetu, aby go łatać, uciekał się do ma- którą odpowiedzialności ponosić nie może. 
zysku kładania  comaz nowych ciężarów na со- 

raz to topniejącą ilość płatników. 

"Da stałość worm życia dawała stałość Śpieszając tem ogólną popularyzację. 

dlowi możność pobierania mar 
robków, obliczonych ma małym 
przy dużym obrocie. 

zanobków robotników przy stałości płac w 
związiku z ilością godzin pracy. 

Żyliśmy więc i pracowaliśmy pod zna- 
kiem równowagi, przy czem ustabilizowa- 
ły się pewne poglądy i wymikające stąd 

mormy prawne, streszczające się dla Кте- 

dytu w formule: „oddaj coś wziął”, 
Jednakowoż, w czasach normalnych, po- 

życzający 
iw możliwości zwrócenia! należmości z przy- 
czyn ой miego miezależnych m. p. 

pożariu, powodzi, zatonięcia statku, okma- 

dzemia, spadku cen i t. p. Wówczas nie SI 

mogąc maspokoić wierzyciela w całości, 

układa się z mim spłacając cały dług dukować ‹ 9е 
nak pauperyzacja ludności : WI 

do prędzej niż oszczędności w wydatkach dei do minimum, a co się nazywa kryzy- 
państwołńtych. Wszelkie 
wipływów. były wyższe od ich realizowa- 

dziane jak n. p. dzieje się w instytucjach nia. 

tylko jego częścią. 
Kapitalista naturalnie tracił, ale 

pewnego stopnia asekurował się wysoko- 

ścią procentu, co było zwykkle przewi- 

kredytu krótkoterminowego. 
Otóż przypuśćmy, że zjawia się ka- 

takilizm światowy, który, podrywa  zdol- 
ności płatnicze już nie pojedyńczych kre- 

dytobiorców ale calych ich mzesz 'we wszy- 
stkich dziedzinach wytwówczości. l 

Jak w tych warunkach ma dotrzymać 
swych zobowiązań dłużnik? 

Pożyczał 'w dobrej wiienze z uwzględ- 
nieniem waruników: wi danej chwili panują- 
cych, również kredytor liczył na normal. 
ne warunki dając pożyczkę. Stąd można 

rzeczywistośći trzeba było 
rzeć w oczy, 

w dobrej wierze nie zawsze był Par 
socjalnych 

z racji wój gospodarki prywatnej i 
są tą przyczyną 

Skarb Państwa coraz większy deficyt 

раду- 

Zapzmowala mawet pewna teorja © t. 

zw. psychozie nieplacenia i chowamia 0l- lach zalamanja 
brzymich sum w pończochach, 
zawaleniem odpowiedzialności za krach (kre- dłużnika korzyści, 
dytowy па anonimowych szkodnikówi 

Nastąpić jednak musiała chwila, gdy 
śmiało spoj- 

przymając że rozbudowa 
stwa jak również ustaw robotniczych 

i innych ognaniczających moz. 

kapitalizacji 
naszego bezwładu go- 

podarczego i tnudności skarbu. 
"Ta chwila nastąpiła gdy zaczęto re- 

madmiernie rozdęty budżet. jed- 
postępowała 

przewidywania 

Musiano wziąć się do redukcji rozbu- 
dowy wszelkich resortów oraz redukcji Pragnieniem większego 
płae zarówno (x) gospodarce państwowej Dla tego obawa wycofania wkładów jest 
jak samorządowej i prywatnej. pł 

Nie uległy zaś jednoczesnej medukcji 

Sztywność podatków i świadczeń  to- 

wyciągnąć winiosek, że obaj jednakowo po- '"arzyszyła sztywność zadłużenia i opro- 
nosić winni konsekwencje strat, pnzez nie- <entowania, co w efekcie, podziałało i jedno 
zależne od nich czynniki wynikłe. 

Największym dłużnikiem wobec naj- 
szerszej masy kredytorówj jest skarb pań- 
stwa. W warunkach mormalnych cieszy 
się ten dłużnik pełnem zaufaniem i poży- 
ezają mu pod jego weksle i banknoty jak 
też pod różnego typu pożyczki, 

Cóż jednak w praktyce widzimy? — 

i drugie. 
W rezultacie Skarb coraz mniej otnzy- 

mywal od zwężającego się kompleksu płat- 
ników a kredytorzy, pomimo wielkiego za- ca czy premysłowcai 
bezpieczenia swej mależności, coraz trud-" 
miej mogli rewindykować procenty i ka- 
pitał od dłużników. 

Szczególnie jaskrawo odbić się musiał 

Wojna i jej skutki zachwiały waluty naj. kryzys rolniczy na. wypłacalności wzglę- 
mocniejsze t. j. wypłacalność najsolidniej. dem instytucyj kredyt * dlugoterminowego. 
szego kredjyłtobiorcy jakim jest domnie- 
mamie państwo. 

Pieniądz traci na 'wiartości iw części lub 
w całości jak m. p. sniutnej pamięci mar- 
ika polska a ci co ją posiadali stracili na 
tem ulotniemiu się wamtości cały swój ka- 
pitał, To samo stało się ze wszystkiemi 
piemwszemi pożyczkami, wartość których 
zeszła do ceny makulatury. 

! Nasza waluta złotego złotego 
wkrótce załamała i w miarę ustabifizxc 
nia się stosunków, ustabilizowała się ma 
poziomie o połowę niższym. ы 

Zachwliał się fnamk francuski, spadły w 
iwamtości prócz dolara wszystkie mie- 
mal waluty aż do majmocniejszej jaką 
zdawał się funt amgielski, 
prawie połowę wartości. 

ż się 

Wiszelkie papiery pożyczkowe jak ró- stałniówym mocznym względnie paroletnim 
sprzedać w mmiież większość akcji straciły olbnzy- 

mio ma kursie nie tylko z nacji kryzysu 
kon. 
drožyzny pieniądza, Iktėry ix] operacjach 
kredytu kirėtkoterminowego znalazł źró- 
dło othmzymich zysków. 

Wycieczka morska ' 
okręłem »Poloniae 

Gdynie - kizbona - Casablanca — Malaga — 
Sewilla — Antwerpia 
Od 3 do 27 kwietnia. 

Paszporty | wizy 
zograniczne zbędne. 
taformocyj udzielają 
wszystkie biuro po- 

róży otoz 
LINJA GDYNIA-AMERYKA 

   

   

    

     

      
  

Ponieważ podatki pańsbtwowie są wim- 
dyikowiame w pierwszej kolejce i bezwzględ 
nej, przeto ostatnie pieniądze szły do kas 
skarbowych i już dłużnik nie miał czem 
opłacać ratówek. 

Zły stam rolnictwa jako 'imteresu stale | 
silnie deficytowego mie może zachęcać do 
tokowania iw! nim kapitałów a więc na licy- 
tacjach prawie mie ma nabywców, chyba 
że ktoś ratuje swą mależność na następ- 
nych, po banku, numerach hipoteki. O 
ile na drugiej licytacji nabywca się mie 
zmajdzie objekt zastawu, dom czy mają- 
tek, przechodzą ma własność bamku, przy 
czem bank winiem zapłacić ciążące ma nie- 
ruchomości zaległe podatki, ponosić wszel- 

który utracił kie ciężary z posiadaniem objektu związa- 
memi i opłacać kupom od pożyczki. Po u- 

wiłładamiu musi ten majątek 
całości lub częściami, — pytanie tylko 

ktury hamdlowej ale też z macji gdzie tego nabywcę zmaleźć, gdy go ma 
licytacji mie było. 

Przy nagminnem zjawisku przechodzenia 
objelktów zastawu ma banik, musiałby się 
om położyć a jednocześnie kupony od li- 
stów, zastawowych mie były by opłacone, a 
same listy zastawowe  straciłyby całkiem 
na, wairtości, 

Dziś przy drożyźnie pieniądza i regu- 
lowaniu kumsu papierów procentowych w 
stosunku do procentów przez dyskonite- 
nów pobieranych, kums ten dochodzi do 
25 — % za sto, przynosząc w kuponie о- 

ikoło 14 pmoe. 

mianym  imiteresie wiłasnym, gdyż nie ni- 
szczy się klijenta w dobie kryzysu, dając 

tuacji, za 

  

2)  Dmugim sposobem pomocy jest zna- 
czne zmniejszenie ustawowe procentów. Tu 
Państwo ingerować nie tylko ma prawo ale 
i powinno, gdyż słusznie jest by w chwi- 

gospodarczego kiapitali- 
co było Sta nie ciągnął nadmiernych a rujńiują?ych / 

Zmniejszenie wydatne procentów od 
pożyczek musi iść w pamze «z obmiżeniem 
oprocentowania wkładów w: bankach. 

Nie mależy wieałe obaxiač się wycofy- 
wania ich z instytucyj kredytowych, jak 
to niektórzy sądzą. 

Jeżeli kredyt u prywatnego dyskomte- 

ma jest zawsze droższy a taki dyskonter 
pomosi zmaczne ryzyiko, to przeciętnie de- 
ponent bamkowy dla 'tego lokuje pieniądze 
w: banku, bo szuka pewności lokaty. 

W chwili kryzysu, gdy pewność docho- 

sem zaufania, — gdy piemiądze leżą mie- 

mucihome w bamikach dla braku zaufania 
godnych pożyczkobiorców, pewność zacho- 
'wamia swych pieniędzy górować musi nad 

oprocentowania. 

Trzeci sposób przywrócenia wównowa- 

podatki i wszelkie inne ciężary które jak gi-w stosunku dłużnika do kredytora po- 
podatki, jeszcze warosły cyfrowo, ale wo- lega ma dewaluacji, t. j. zmniejszeniu war- 
bee wzmożonej siły kupna pieniądza sa- tości pieniądza, a tem samem podniesienia 
me przez się wzrosły wartościowo o oko- Wartości towarów, co da. dłużnikowi moż- 
ło 100 procent dla rolnikówi (obniżenie cen ność spłacenia zaciągniętego długu. 
produktów! o 50 ргое.). Przy kryzysie towar wciąż spada na 

wartości i otrzymuje się taka formuła: 
im towar tamieje, tem mależność za niego 
wzrasta u kredytora. 

Cała sztuka polegałaby tylko ma umie- 
jętnem wybraniu wysokości dewaluacji. 

Jeżeli kredytor komzystą z zarobku kup- 
wi formie odstetek 

od pożyczonych pieniędzy, to jest on po- 
miekąd wspólnikiem imteresu, wydawało- 
by się więc słusznem by w chwili załama- 
nia się konjunktury i on pomniejszył war- 
tość swego kapitału, pozostając przy je- 
go minimalnej wartości a więc z możliwo- 
ścii_ melkuperowania straty pnzy powrocie 
walluty do pierwotnego poziomu. 

Jesteśmy zwolennikami kapitalizmu a 
wiięc i wszelkich gwarancyj związanych -z 
jego istnieniem i rozwojem, 

Prawo podaży i popytu zwane prawem 
żelaznem, gdyż przez wieki całe przetrwa- 
le jako jedyny regulator życia, mie będzie 
manuszonem przez czasową modyfikację, 
zaś zasady ikapitalizmu nie ulegną zmniej- 
szeniu przez wikraczamie prawodawcy w sto 
sunki kredytowe. 

Przeciwnie — w nadzwyczajnych wa- 
rumkąch władza państwowa zawieszać 
musi działanie ustaw do chwili mastania 
wamunków normalnych, by uniknąć wstrzą- 
sów i katastnof. 

_ W. dziedzinie kredytowej obecna sytu- 
acja grozi katastrofą właśnie kapitałowi 
i dla ratunku przed załamaniem się całego 
życia ekonomicznego ma kapitalizmie o- 
sniutego, potrzebne są zarządzenia mad- 
zwyczajne, by do mormalnych móc wró- 
cić stosuników. 

Nie zapominajmy jednak, że same tyl- 
Iko zamządzenia w: dziedzinie kredytu mie 
uratują maszego życia ekonomicznego. — 
Bez zmiany warunków  anormalnych ma- 
szej polityki socjalnej, ekemomicznej, i po- 
datikowej z trudności mie wybrniemy. Naj 
lepsze lekarstwo nie pomaga choremu, 
iktórego jedzenia pozbawiają; los jego nie 
trudno pnzepowiedzieć. 

St. Wańkowicz 
—=0-0-0=— 

straci resztę swego znacznego niegdyś mająi- 
ku, nadwyrężonego już silnie przez kosztowną 

ma i korpusu Dąbrowskiego w roku 1812. 
Uzłowski również niewiele zyskał, po 

a wszelkie Ja się prawa kredytora, 'to ratuje się eg- trzech latach folwark Czombrowski uległ „eks- 
dywizji“ za długi i przeszedł na własność 
głównego wierzyciela, którym był dziad obec- 
nego właściciela, pana Karpowicza. 

Jak wiadomo historycy literatury już przed 
ogłoszeniem tego listu, doszli do przekonania, 
że Soplicowo z „Pana Tadeusza" — to ma- 
jątek Czombrów, którego stary dwór w troskli- 
wej opiece nowych właścicieli rodziny Karpowi- 

bec braku gotówiki wysokość odsetek się ny, lub zastawowy mosi cechę lokaty la- cZów dochował się szczęśliwie do dziś dnia. 
Mickiewicz zmienił jedno: „zajazd“ umieścił 
chronologicznie przed wyprawa napoleońska. 
Tymczasem miał on miejsce w dobrych kilka 
lat po niej. < 

KOREPETYTOR MICKIEWICZ 

pisze prof. Siemiradzki: 

„Jako uczeń bowiem starszych klas szkoły 
bazyljańskiej w Nowogródku Mickiewicz peinił 
obowiązki korepetytora, czyli jak mówiono 
podówczas, „dyrektora* stancji, w której po- 
mieszczeni byli dwaj młodsi bracia dziada pro 
fesora Siemiradzkiego, Stefan i Hipolit (ojciec 
sławnego malarza Henryka). 

Po wielu latach w Charkowie gdzie Hipo- 
lit S. żył, gościem codziennym w jego doinu 
był brat poety Aleksander Mickiewicz. W sa- 
mem Czombrowie była czas jakiś ochmistrzy- 
nią matka Mickiewiczow. | 

KTO BYŁ KIM? 

Sędzią Soplicą — wywodzi profesor 
był mój pradziad, Eleutery Siemiradzki, który 
za Stanisława Augusta był kolejno oboźnym, 
sędzią ziemskim, wreszcie podkomorzym no- 
wogródzkim. Podkomorzym zaś typem magna- 
ta z „Pana Tadeusza" jest marszałek nowo- 
gródzki Niezabytowski. 

Zrazu poeta zamierzał przedstawie sędzie- 
go jako żonatego. Zmienił ten zamiar i jego żo- 
nę opisał jako Telimenę. Telimena była wiec 
pani Róża Siemiradzka, žona Eleuterego, a cėr- 
Ка М. Ješmana i žony jego Reytanowny. 

Zosią — jest córka marszałka Niezabytow 
skiego, Marja, która potem wyszła za p.. Miz- 
giera i (jak było można się spodziewać) pozo- 
stawiła liczne potomstwo w postaci potomków 
rodzin Leparskich, Mizgierów, Nowickich: i 
man, wojski Parnawski. Co do robaka, to: ta 
man, Wojski Parnawski. Co do Robaka, to: tx 
jedna postać nie dochowała się w tradycji. ro- 
dzinnej Siemiradzkich: są poszlaki, że do: jej. 
dziejów posłużył obraz brata Eleuterego, zmar 
łego młodo.. 

A SPÓR HORESZKOWSKI? 
Oto, co pisze prof. Siemiradzki: 
„Jeden ze stryjów mojego pradziada, sta- 

ry kawaler, ówczesny właściciel Czombrowa 
zapisał go testamentalnie dalszemu krewnemu, 
swemu imieninnikowi z młodszej linji Siemiradz 
kich, z którego pochodził znany działacz spo- 
łeczny, profesor Tomasz Siemiradzki w Chica- 
go, a kiedy ten w dziecinnych latach umarł, 
Czombrów po Śmierci zapisodawcy przeszedł 
na własność jego drugiego brata, również sta- 
rego kawałera; tenże unieważnił dawny zapis 
nieboszczyka i przekazał testamentem Czoni- 
brów swemu synowcowi, podkomorzemu Eleu-- 
teremu Siemiradzkiemu. 

Stąd wynikł proces z krewnymi po ką- 
dzieli Uzłowskimi, zakończony zajazdem*. 

Tradycję tę przyjmuje prof. Bruchnalski za 
jaknajbardziej wiarogodną. 

SSE ENA SS KUSS NN TASTE 

Prywatna miennica w Poznaniu 

  

ostatnich wpadia w 
dniach na trop doskonale zorganizowanej szaj- 
ki fałszerzy banknotów. W  laboratorjum tej 
szafki znaleziono aparaty fotograficzne i liczne 

Policja poznańska 

przyrządy, służące de fałszowania banknotów 

Wszystkim Szanownym Swoim Klijentom 

Życzenia Noworoczne zasyła 

BIURO REKLAMOWE STEFANA GRABOWSKIEGO 

Wilno, Garbarska 1 tel. 82. 

   
oraz kilkaset sztuk już wykonanyci: fałsyfiku- 
tów, opiewających na 100 zł. Fałszerze zdołali 
puścić w obieg kilka tylko sztuk falsyfikatów w 
Poznaniu i Gnieźnie. 

  

  

("Wszy stkim 

Szanownym Swoim Klijentom 

Zyczenia Noworoczne zasyła 

„CENTROOPAŁ" 
Wilno, Zamkowa 18, tel, 17-90 

  

  

miarem zbliżone do naszej czekolady   Uwadze Sz. Konsumentów wyrobów fabr. „Plutos' S.A. w Warszawie 
Na rynku pojawiły się wyroby konkurencyjne opakowaniem i wy- 

Zawiadamiamy, że czekolada „DERBY* jest wyrobem Fabryki czeko- 
lady „PLUTOS* S.A. w Warszawie i prosimy Sz. Konsumentów ażeby przy 
nabywaniu czekolady „DERBY* bacznie zwracali uwagę na napis. 

Przeciwko naśladownictwom wystąpimy na drogę sądową. 

„DERBY“.   
  

  

19353 
pod znakiem 

‚„Ф О 8% 
FIAT 

wypuścił model „508* kareta 4-o osobowa po rewelacyjnej cenie 

ZŁ. 7.200 
7—8 litrów benzyny na 100 kl. 

Najwygodniejszy z ckonomicznych 
Najekonomi znie szy z wygodnych 

110 zł. podatku rocznego. 

POLSKI FIAT $. А. 
Warszawa, Hotel Europejski 

Oddzisły lub przedstawic. we wszystkich więcszych miastach, 

  

„do wniosku, że — 

   
    

Frncuski i 

udzik | : 

кОИЫ 

wszędzie do nabycia d. 20 jA 
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SILVA RERUM | 
Czy zdaie ktokolwisksobie sprawę: 

iž na uniwersytetach požich niema an: 
jednego żyda? Že  istėje. „numerus 
clausus“'?... O tym potwdzym fakcie mo: 
że się dowiedzieć każdy, to zechce uwa- 
żnie się zastanowić nad ficjałną staty 
styką Państwowego Urzdlu: Statystycz-- 
nego. 

Bo proszę tylko zwaźć: STA 
Studentów — żydów z vyciziału pra. Mi 

wiiego i filozoficznego uxzględniać nić ture 
należy, gdyż ukończenie ych: wydziaj Wa 
łów nie stanowi jeszcze o |awodzie; siuj 1 
djujący medycynę, formacę lub rolni 
ctwo, rie powinni być brali pod uwagę || 
Bo to wydziały są właściyie wyższerni Ziwi 

З     

  

   

    

  

   

tu 

litechnikach, lub w 
czym, dentystycznym i t p. nie 
się, bo przecież te wyższe uczełnie ni 
są uniwersytetami. $ 

Pozestaną tylko wydzały wej * 
we, najstarsze, najwłaściwsze, — czyl 

wydziały teologiczne!.. af 

Otóż ze smutkiem | bólem należj UPĖ 
stwierdzić, że na tych wydziałach niem; diu 

    
ani jednego Żyda, a ct za tem idzie - 
„niema ich na uniwersyłatach polskich: pl 

Ktoś powie, że takie 1perowanie sta“ pra 
tystyką odznacza się pewną dowolnoś Šu 
cią, — niech więc taki nalkontent zaj + 
rzy do gwiazdkowego: numeru Bunir lazł 
Młodych (33), — wówcas się przekoui Się | 
że w podobny sposób <peruje danem dzi 
statystycznemi p. M. Klenbaum w arty 
kule p.t. „żądamy rówmuprawnienia* |. 

Klub Narodowy zgłasz: w Sejmie wnić | 
sek o wprowadzenie „numtus clausus“ + wzm 
Żydów na wyższych uczeinich. Rząd i sejń ® © 
wa większość rządowa proekt takiej ustaw = 

    

+    

odrzucają, ale w praktyce adeckie hasło, 
żydzenia polskich wszechnić zostaje wprow : 
dzone-w czyn. Kilka cyfr, zaczerpniętych “xa 
materjałów Państw. Urzędu itatystycznego, 7 = 
zę tę zilustruje.... - Уа 

Jeżeli ominiemy  wydziay  filozoficzay | DT 
prawny, których samo ukońzenie nie stanow up. 
jeszcze o zawodzie (rozstrzyrającym m r 
tem dla pedagoga jest dopierc uzyskanie prai'i 
ki w szkole, a dla prawnik4 — dopusz: 
do aplikacji), to na wszystkici pozostałych » * 
aziatach wszystkich szkół wyzszych, żydzi só | 
nowili w r. 1926 — 12,5 prot., a dor. 19 
liczba ich została zmniejszora do 11 proc, 
zatem nie przekracza już obecnie odsetka Ii 
nościowego. Poco endecki wszesk. Q- „mie 
clausus“, kiedy on i bez ustawy zosłał 
wadzony w czyn? 

„Jeżeli pominąć wydziały*.. ete,.. T. 
ko o ten drobiazd chodzi.., 

Dzień Pomorski (301) zastanawia 
nad zmianami, zachodzącemi w psyc 
ce młodzieży akademickiej, i -dochod/ + 

   

     

    
   
   

    
      

   

    

   

   
   
       

     

  

    

  

Jeżeli w toczącym się procesie psychić 
nym nie zajdą jakieś gwałtowne a nieprze 
dziane wstrząsy, to bgika każe i 
się w Nowym Roku zasadniczych przemian 
ukształtowaniu się prądów ideowych w: sze: 
gach młodzieży akadernickiej — w ducha z 
cięstwa myśli państwowej: politycznej, spo po « 
cznej i gospodarczej. pork 

Gazeta Lwowska (308) wychodz. 
z założenia, iż młodzież akademicka 

Przychodzi do uniw?rsytetu już  ujemu 
urobiona przez dom rodzicie z duszą, 
przetworzoną przez szkoę Średnią, 
stwierdza konieczność — „wychowywś 2 
nia rodziców* — в Wi 

Dzisiejsi rodzice nie unieją wychow. bon 
swych dzieci i należy imw tem dopomó 19% 
trzeba od abecadła prawie uczyć ich wyc w i 
wawstwa. Ten ostatni przedmiot od ni Br 
na wprowadzony do wszyskich szkół, może <а wą 
nich odgrywać rolę jeno pomocniczą i dodį 7: 
kową do nauczania, sama jednak dzieciarnij | > 
młodzież szkolna, ów fundament państwo 
musi być odpowiednio urabiany przez dom 
dzicielski. Ażeby go do tego Uzdolnić, to j 
przygotować do jego zawodu, należy go 
stematycznie kształcić w danym kierunku 
jak się kształci lekarzy, inżynierów i t.p. 

Zagadnienie należytego wychowyw 
nia młodzieży jest jednem z najważni 
szych zagadnień doby obecnej. Lekt 

  

W NOWYM ROKU 
zdecydoj się alokowsC”5we 

OSZCZĘDNOŚC! || 
w Chrzešcij:ūskim | 

BANKU i 
śpółdzielczym ma Antokole 5 

* meja ewa Zamkowej TA 5-1 
Bank czynny: rano 9 — 1 wiecz. 5 — 7Ё 

Odpowiedzi:Inošėč ВАМКЦ 
do 2200.000 zi. 

NIKT Z CIERPIĄCYCH NA REU* 

nie powinien wątpić w możliwość s=*gz 
go uzdrowienia, gdyż wielu cierpiącj 
odzyskało przy pomocy Togalu swe + 
wie. Tabletki Togal bowiem wstrzy 
ją nagromadzanie się kwasu mocze | 
go. Nieszkodliwy dla serca, żołądk: * 
innych organów. Spróbujcie i przek. 5 
cie się sami. De nabycia we wszyst: 2 

aptekach. w.Ż.P_ a =: 
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Ciwartek 

Dzie 2 Wschód słońca g. 7,42 

> V Zachód słcńca g 14,57 

| Błażeja b. 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO - 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

z dnia 1 lutego 1933. 
Ciśnienie średnie: 759. 

Temperatura średnia: 

"Temperatura najwy 

Temperatura najniżs 

Opad w mm.: 1. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: lekki zwrost. 

Uwagi: chmurno, drobny Śnieg. 

PROGNOZA P.I.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

pochmurno i mglisto z opadami; nocą w 

Wileńskiem przymrozki, w ciągu dnia tempera- 

Зага ой 4 do 6 stopni powyżej zera. Umiarko- 

wane, chrwiłami porywiste wiatry południowo- 

      

nić 
121а 

olnił NABOŻEŃSTWA 
agę — ADORACJA. Zarząd Katolickiego 

zeru Związku Polek przypomina, że 3-g0o b. m. 

pol jako w pierwszy piątek miesiąca  od- 

órni- będzie się w Kaplicy Serca Eucharystycz- 

liczą nego (Mickiewicza 19 — 2) Adoracja 

» nia Przemajświętszego Sakramentu od godz. 
“V 4.30 do 7.30 zakończona, blogosławieństwem 

ajów. Sakramentem. 

4 a. MIEJSKA 
CY) | — WPŁYWY DO KAS MIEJSKICH. 

; Ubiegły miesiąc przyniósł dalszą lecz już 

ileż) nieznaczną zniżkę wplat podatkowych. Po- 

т° @ше prowizorycznych obliczeń do kas miej 
е — skich u tytułu podatków komunalnych 

ch". wpłynęło w styczniu około 50 proc. sum — 
sta” przewidzianych ma ten okres do płacenia. 

noś —PIONY BĘDĄ USTAWDANE. Na 
zaj  wczorajszem posiedzeniu Magistratu zna- 

unir lmazła się sprawa pionów, (którą interesują 

koil! Się liczni abonenci i elektnomoniterzy. Cho- 

nem dzi o to, że Magistmati wstrzymał się z 
arty instalacją piomów, przez co w szeregu do- 
ją”; mów brak włączeń do sieci, 

Magistrat uchwalił instalację pionów 
wzmowić i przeprowadzać ją bez przerwy 
w ciągu rokm bieżącego. 

taw 'W miesiącu bieżącym ma być ustawio- 
‚ 06! nych 120 pionów. * 
   

  

owe — LUKI STATYSTYCZNE ZAPEŁ- 
0.4 NIAJĄ SIĘ, Ostatnio ma terenie miasta 

е odbyło się szereg spisów! zainiejowanych 
лу przez Centralne Biumo Statystyczne jak 
now up.  mieszkiamiowiego, przedsiębiorstw han 
„me > dłowych i przemysłowych, obliczaniem ilo- 
raki ści dostarczanego do Wilna mleka. Po- 
ZEM nadto Centr. Biuro Statyst. prowadzi. 0- 
Ah pednie badania budżetu rodzin robotniczych 
"ge Pray pracach tych ©.B, St. zatrudnia 
-, [ 120 bezrobotnych pracowników umysło- 

144, wych. 
re: SKARBOWA 

w) — ZJAZD SKARBOWICÓW. W polo- 
wie bież. miesiąca odbędzie się w War- 
szawie zjazd skarbowców! mia kitóry myjeż- 
dża z Wilma prezes Tzby Skarbowej i na- 

| czelmicy wydziałów. Omawiane będą spra- 
hi wy związane z tegonocznym wymiarem po- 

lod datków i udzielone instrukcje ujęte we- 
_ dług wskazówek komisji dla spraw. handlu. 

  

chie | — PODATKI W LUTYM. W ciąsu lu- 
ew tego płatne są następujące podatki, | '1- 
an| Se przez magistrat: państwowy podauek 
szej | dodatek komunalny od  mieruchomości 
(zd 781 ” kwamiał 1932 r. podatek od lokali, 
ы po atek od zbytku mieszkamiowego oraz 

wowy i dodwwek miejski od 
rfanych za piemrszy kwar 

stek wojskesry. za r. 
te płatne są bez odsetek i 
do 1 mańca. ` 

     

  

   

  

   

          

KOLEJOWA 
= KOL A NA. BEZROBOTNYCH 

„ Wileūsitą I je Kolejowa zelwała 14 
r br czasie od 1 paździenika    1938 е й 1934 r. do 30 sienpnia 193 

d 
zł 

     

    
   
    

Zebmamą kwotę rozdzielona mastępuję- 
cym Komitetem Wojewódzkim: _ Wileń- 
SIEM zł. 20.275 41 gr. Biatostóckienu — 22687 zł., Nowogródzkiemu 71.973 zk, iPołe- 

= zł 10 gr i Lubelskiemu — 

  

    

                      

   

|. związane w” żem lub inny 2 OŚ 

sko starcie się fieznie ww“ Ane za M > gada. i6-tej do lokalu Opus PIEJWega przy: aubiwy kolejowej 10 
i SPOŁECZNĄ 
: — Praca wyłącznie dia bezrobota ° 3 : ych obar- d | Spray o tełnami. — Wojewódzki Komitet dh - ką 2robocia powziął ostania decyzję, by 7. Ar y W postaci pracy za gotówkę udzielać acha „ bezrobotnym, posiadającym na utrzy nych Zabas: W Wilnie jest 4.600 bezrobof- В. Znajdujaitikowanych, obarczonych rodzina- r Sai mater Się oni w bardziej krytycznej sy- - | rycie jest za alnej niż bezrobotni samotni, któ- 

* овн nato 0.00.1300. Szamotuł bez” 

  

  

l 

i > ast; ją obi i „Adu wydawaaė zymują obiady. Obiady te 
cd „ bezrobotnych cay шее 
“44, — Praca za gotėwkę ; 

wojewódzki Komitet do dys, bezrobotnych RZ 
‘  "esie cząsu od 23 listopada 1932 24 1 ch AE 

3 dał pracę 1.658 bezrobotnym, ainas 
: 'Т;ЦЫРПУ „objektach o charakterze użyteczności 
‹ Ча .у!:’!'пе] i wydatkując na ten cel 27 tysiecy 
Ga i gotówce. W ubiegłym miesiącu jlość į trudnionych przez W. K. bezrobotnych wzrosła 

osób tygodniowo. W bieżą- 
zatrudnia 570 bezrobnt- 

złotych, 

narazie 800 

` 600—800 
4 €ym tygodniu W. K. 

"elt za sumę 9.000 

r 

nagie zabudowania, 

KRONIKA 
AKADEMICKA 

— Akademickie Koło Misyjne. Dnia 5 lu- 
tego b.r. odbędzie się Msza św. wraz z Ko- 
munją św. na intencję misyj w kościele św. Ja- 
na o godz. 9 rano. 

O godz. 16 zebranie ogólne z referater1 
pt. „Gandhi a Indje*. Obecność członków ko- 
nieczna. 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi: 
ków zawiadamia, że dnia 2 lutego odbędzie 
się o godz. 16 w lokalu własnym (Wielka 64) 
zebranie Sekcji Uświadamiania Religijnego z 
referatem „Modernizm a katolicyzm*, który 
wygłosi Henryk Polakowski. Goście mile wi- 
dziani. 

— Sod. M. Akademiczek powiadainia, iż 
dnia 3-II r.b. o godz. 20,15 odbędzie się Ado- 
racja Przenajśw. Sakramentu w Domu Soda- 
licyjnym. 

Sadolicja Marjańska  Akademików, 
SKMA Odrodzenie, Sodalicja Marjańska Akade 
miczek, Koło Misyjne Stud. USB. K!Conradia, 
Inventus Christiana wzywają: swych członków 
do wzięcia udziału w zebraniu zorganizowanem 
przez PAKS, na którem zostanie omówiona 
kwestja numerus clausus, Zebranie odbędzie 
się dnia 2 b.m. w lokalu Sodal. Marj. Akademi 
czek — Uniwersytecka 9 — 9. Referuje kol 
mgr. St. Stromma, koreferuje kol. K. Ellert. 

— Zebranie „Koła Połonistów* — nauczy 
cieli szkół średnich odbędzie się dnia 3 lutego 
(piątek) o godz. 19,30 w lokalu  gimnazjun: 
państwowego im. E. Orzeszkowej. 

Na porządku dziennym reierat kol. Kuźnia 
ia na temat „Metodyka wypracowań  pisem- 
nych. . 

: — Sekcja Naukowo-Spoleczna Kola Me- 
dyków urządza w piątek dnia 3-I1 1933, o godz. 
19 min. 30 w lokalu Koła Medyków posiedze- 
nie naukowe, na którem kol. jakimiec Micnał 
wygłosi odczyt pod tyt.: „Homoseksualizm męż 
czyzn i kobiet". 

ŻYDOWSKA 

— STAŁE NIEPOROZUMIENIA. W 
gmimie żydowskiej wynikł zatang ma tle 
niewypłacamia wczas pensji pracownikom 

biurowym gminy. Na odbytem posiedzeniu 
zarządu omawiano cnegdaj wytworzoną sy 
tuację. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 

— Doroczne Walne Zebranie Cechu Pie- 
karzy Chrześcijan odbędzie się we czwartek 
dnia 2 lutego o godz. 12-ej w pierwszym i o 
godz. 1 po poł. w drugim terminie, w lokalu 
przy ul. Bakszta 2. 

— Staraniem Oddziału Kulturalno - Oświa- 
towego przy Okręgowem Kole Związku Inwali 
dów Wojennych R. P. w Wilnie w lokalu przy 
ul. Ostrobramskiej Nr. 27 dnia 3 lutego o godz. 
6 (18-tej) p. H. Kappowa wygłosi odczyt na te 
mat „Organizacje kobiece i ich znaczenie”. Pre- 
lekcja ta przeznaczona jest wyłącznie dla ko- 
biet. Wstęp dla członkiń Związku, żon, siósti 
i córek inwalidów oraz wprowadzonych Pan 
bezpłatny. 

— Baczność Peowiacy! Dziś dnia 2 lutego 
o godzinie 18-tej w lokalu Związku Legjonis- 
tów Polskich przy ulicy Bernardyński Zauiek 
1 odbędzie się herbatka towarzyska, na której 
zostanie wygłoszony odczyt ob. Wacawa Giz- 
bert-Studnickiego pod. tytułem „Moje wrażenia 
z pobytu na Litwie". — Po odczycie odbędzie 
się dalszy ciąg dyskusji nad referatem ob. Sta- 
nisława Giecewicza „Wielkie Księstwo Litew- 
skie — jego przeszłość, teraźniejszość i przy- 
szłość. — Obecność wszystkich członków 000- 
wiązkowa. Obywatele, którzy z ważnych powo 
dów nie będą mogli przybyć, proszeni są O u- 
sprawiedliwienie swej nieobecności. Zarząd Ko- 
ła stoi na stanowisku, że każdy członek naszej 
organizacji ma brać żywy i czynny udział w 
pracy i nie wolno żadnemu z członków uchylać 
się od pracy zbiorowej. Goście wprowadzeni 
przez członków po uprzedniem powiadomieniu 
zarządu, miłe widziani. Dla ukulturalnienia sto - 
sunków życia organizacyjnego prosimy o punk- 
tualne przybycie. 

RÓŻNE 
— Bądźmy wytrwali. — Wileński Związek 

Lokatorów zamierza wydelegować do Warsza- 
wy swego przedstawiciela, celem porozumienia 
się z centralą co do akcji obniżki komornego. 

— Zatarg w piekarstwie. Dziś upływa ter- 
min umowy zbiorowej w piekarnictwie. Na c- 

statnio odbytem zebraniu robotników  piekar- 

skich zarysowała się możliwość strajku włos- 

kego, bowiem zapadia uchwała, której przepro- 

wadzenie postanowiono uzależnić od dalszego 
postępowania pracodawców. 

Wyjaśnienia sytuacji oczekiwać należy w 
dniu 15 bm. na wspólnej konierencji obu stron 
u Inspektora Pracy. 

— DUŻE 2 ZŁOTÓWKI NIE SĄ JUŻ 
PRZYJMOWANE. Z dniem wczorajszym 
pnzestają być prawnym środkiem  płatni- 
ezym 2 złotówki dawnego typu (duże). 
Od piątku wycofane 2z obiegu monety 
przyjmuje Bank Polski. 

Ł 

Nielegalne zebranie 

WILNO. Przed kilkoma dniami w jednej ze 

wsi pod Niemenczynem policja rozwiązała niele- 

galne zebranie wiejskie, aresztując jego organi- 

zatora, jana Kapałę, którego następnie odstawio 

no do Wilna. 

P. Kapała, absolwent Uniw. S. B., jest jed- 
nym z działaczy dawnej grupy „Żagarów-Pio- 

now“ © znanych komunizujących ' tendencjach. 

W jesieni rozpoczął wydawanie czasopisma „Ra 

zem”, które po skonfiskowaniu dwóch pierw- 
szych numerów zostało zamknięte. 

Jak się okazuje, akcję przeniesiono wówczas 

NA WIEŚ, 

obejmując nią głównie powiat wileńsko - 

BEKSITTTIAS DUETAS RRC RAA TRWA | 

— PROTESTY WEKSLOWE. W mie- 
siącu ubiegłym na terenie województwa 
zaprotestowanio weksli ma: sumę 1.400 ty- 

sięcy złotych. 7 tej ».. sumy na Wilno 
przypada miljon złotych. Spadek prote- 

stów imiekslowyich o 20 proc. tłumaczyć na- 
leży kurczeniem się obrotów i wielką ostro- 
żmością przy zawieraniu  tmanzakcyj. 

—PRZESYŁKI ODZIEŻOWE Z ZA- 

GRIANICY. Od wczoraj obowiązuje zarzą- 
dzenie nakazujące okazywanie . świadectw 
niezamożmości przy zwalnianiu - przesyłek 
pocztewjych z zagranicy a zawierających 
©dzież. Zaświadczenia odbiorca wysyła 

nadawcy, który za pośrednietwem konsu- 
latu wysyła s rzeczy do polskich władz 
celnych z powiadomieniem że są to dary 

dla osoby wymienionej w: świadectwie o 
ubóstwie. 

— NARCIARSKI RATD POCIĄGIEM 
W. czasie od 21 lutego do 1 marca r. b. 

odbędzie się Karpacki raid narciąrski do 
Krakowa, gdzie rozpocznie się raid do 
Womochty i Wisły. Cała impreza narciar- 
ska z utrzymaniem ii podróżą wynosi tylko 
zł. 200 od osoby. 

Szczegółowych informacyjj udzielają biu 
ra podróży i referat (Wileńskiej Dwvrakcii 
Kolejowej pokój Nr. 52. 

głoszemia na raid są przyjmowane 
do dnia 11 lutego r. b. 

— WYKROCZENIA ADMINISTRA- 

CYJNE. W miesiącu styczniu ikomisarja- 
ty P. P. sporządziły ma terenie miasta 
2075 protokułów za różnego rodzaju wylkro 
czenia administracyjne. Najwięcej kolizji 
z przepisami motują rwubnyki: opilstwio i 
zakłócenie porządku publicznego. 

   

Przy słabem trawieniu, małokrwistości, wy 
chudnięciu, blednicy, chorobach gruczołów, 

wysypkach skórnych i czyrakach, reguluje 

naturalna woda gorzka „Franciszka- Józefa" za- 
lecana przez lekarzy, tak ważną obecnie dzia- 

łalność kiszek. 

ы BALE I ZABAWY 
— Na wielki bał dziecinny kostjamowy w 

sobotę dnia 4 lutego br. © godz. 17 do szkoły 
„Šwit“ (M. Pohulanka 4), zapraszają drużyny 
harcerek 8-ma i 12-sta i gromady zuchowe. 

Na program złożą się przeźrocza, tańce, 
monologi, pantominy. 

Wstęp 30 groszy. 
Fantazyjne czapeczki i kryzki można na- 

być przy wejściu. 
Dochód na obozy harcerskie. 

— Zabawa taneczna Rodziny Policyjnej.— 
Zabawa taneczna w sali Małej Miejskiej Końska 
1, odbędzie się w sobotę 4 lutego na rzecz Ko- 
lonij Letnich Rodziny Policyjnej. Wstęp 2 zł. 
Bilety można nabyć przy wejściu. Początek o 
godz. 21-szej. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR WIELKI NA POHULANCE 

— DZISIEJSZA POPOŁUDNIÓWKA. — 
Dziś, dnia 2 b. m. o godz. 4-€ej pop. dama 
będzie historyczna sztuka Dr. Józefa Pol- 
laka „Książę Józef Poniatowski", Ceny 
zmiżome. Widowisko zalecane jest przez 
Kauraterjum Szkolne dla młodzieży. 

„MADEMOISELLE*. Dziś, we 
czwantejk dmia 2 b. m. o godz. 8-ej wiecz, 
po raz 7-my ciesząca się  miesłabnącem 
powodzeniem, doskonała sztuka 'współczes- 
ma Deval'a „„Mademoiselle“, w wykonaniu 
pierwszorzędntych sił zespołu, z p. J. Žmi- 
jewską w roli tytułowej. 

— NIEDZIELNA POPOŁUDNIÓWKA 
W niedzielę dnia 5 b. m. o godz, 4-tej 

pop. odegrana zostanie historyczna sztuka 
dra J. Pollaka „Książę Józef (Poniatow- 
ski“. Ceny zniżone, 

1 I NIKE ERACI WEW ETREDZY CS OE TROOPRCZAEORAODA 

Zabójstwo na ul. Ponarskiej 
„ WILNO. Przed paru dniami pisaliśmy o po- 

ranieniu nożem koło rzeźni niejakiego Józefa 
Gołęb'owskiego (Tunelowa 33), szewca z za- 
aż ktocy otrzymał trzy głębokie rany w 
piersi, 

wczoraj mimo zabiegów lekarski - 
biowski zmarł w szpitalu. : ee —Н 

sprawca zabójstwa okazał się mieszkaniec 
majątku Europa w gminie mejszagolskiej Jozef 
Węcławski. 

Przed niedawnym czasem Gołębiowski bę- 
dze w majątku Europa, poznał żonę Węcław- 
skiego. 

_ Przed trzema tygodniami Gołębiowski za- 
kończył pracę w majątku i powrócił do Wiłna, 
Ka: z mim przyjechała i żona Węcław- 

uiegając ramowom dzieci 
letniej córk: 

     
     

  

a szczególnie 
Węcławski udał się z = ra- 

WILNO. Nocy przedwczorajszej policja 
przeprowadziła w mieście liczne wje i a: szty wśród agitatorów wywrotowych. W wię- zieniu osadzono kilkanaście osób, które pozosta- 

РЕ Боаа оощане m wa + 6. В. orga; torami komuni- 
stycznych. Wśród zatrzymanych p, się 

zem do Wilna na poszukiwania. 
Trafiwszy do mieszkania Gołębiowskiego, 

poczęli prosić Węcławską, by wróciła do domu. 
Gdy nazajutrz Węcławscy przybyli do Gołębiow- 
skiego by nadal pertraktować, nikogo nie za- 
stali. Postanowili ukryć się w pobliżu i czekać 
na powrót Węcławskiej. 

Jakoż po upływie godziny Węcławska wró- 
ciła wraz z kochankiem. Mąż, córka oraz sąsiad 
ki poczęli prosić, by powróciła do domu. W kil- 
ka chwil potem Węcławska była już w drodze 
do domu. Koło rzeźni miejskiej sanie dogonił 

ski, który, ORW, żelazny łom, Gołębiow: 
usiłował Węcławskiego uderzy. 
2 Wówczas w: w obronie własnej 1- 
żył noża i nim napastnika. 

Po dochodzeniu policja zwolniła Węcławskie 
go na wołną stopę. | 

Areszty wśród komunistów 
specjelny delegat komitetu okr. dla Wilna. 

, U aresztowanych ujawniono bibułę w więk 
szej ilości i korespondencję. 

Niezależnie od powyższych posunięć władz 
bezpieczeństwa, policja przeprowadziła rewizję 
w mieszkaniu jednego z przywódców tutejszego 
„ Bundu”, inż. Idelsona. 

_ Zatrzymanie poszukiwanego włamywacza 
WILNO. Policja aresztowała Litwi- 

nowicza, poszukiwanego przez manie | różnych 
miast, a m. in. i przez Szczuczyn. Aresztowaw: 
przed dwoma tygodniami za dokonane kadzie. 
że w Szczuczynie, Litwinowicz zdołał w drodze 

do aresztu obezwładnić eskortuj: 
cjanta i zbiec. Przybył następnie do £ lecz 
został rozpoznany i aresztowany. Przed rokiem 
Litwinowicz zbiegł również z da 

  

Podpalenie dla asekuracji 
WILNO. W: j ; ws Zi czoraj w nocy wybuchł pożar we 

kiewicza. Z. 

ow e 

KTO KOMUNIZUJE WIEŚ? 
pod Niemenczynem 

trocki. W postaci zebrań trwała ona czas jakiś, 

wreszcie, wobec zupełnie wyraźnego komtunis- 

tycznego nastawienia organizatorów, położono 

jej kres zakazami. 
Z tą chwilą weszła ona w pełni na tory 

nielegalne: — Kapała zorganizował nowe zebra« 

nie tajne pod Niemenczynem. W tym punkcie 
natrafił jednak na niespodziewaną przeszkodę: 

mianowicie chłopi wsi porozumławszy się z So- 

bą, zawiadomili o tem posterunek policji w Nie- 

mienczynie. Policja zjawiła się w czasie zebra- 

nia. Aresztowanego organizatora odesłano do 
Wilna, gdzie został zwolniony z aresztu i podda- 

ny nadzorowi sądowemu. Sprawa znajduje się 

obecnie w ręku prokuratury. 

Z SĄDÓW 
6 DZIAŁACZY BIAŁORUSKICH OSKAR- 

ŻONYCH O KOMUNIZM. 

Ex-poseł Taraszkiewicz w roli świadka 
obrony. 

Po słynnym procesie Taraszkiewicza, sala 
Sądu Okręgowego w Wilnie stała się w dniu 
wczorajszym ponownie miejscem ciekawej roz- 
prawy przeciwko działaczom białoruskim, 0$- 
karżonym o akcję komunistyczną na szkodę 
państwa polskiego. 

Miejsce ex-posła Taraszkiewicza zajął tym 
razem na ławie oskarżonych znany w Wilnie 
adwokat Feliks Steckiewicz. jest on czołową 
figurą w tym procesie. Wraz z nim odpowiadają 
jeszcze następujące osoby: Szirman, Cerach, 
Sakowicz, Skórko i Pietkiewicz. Siódmy oskar- 
żony, niejaki Olerna ukrył się przed aresztowa- 
niem a następnie zbiegł zagranicę. 

Jak wynika z aktu oskarżenia, wszyscy wy 
mienieni prowadzili działałność antypaństwową, 
przyczem należąc do zarządu T-wa Szkoły Bia- 
łoruskiej, szerzyli agitację komunistyczną w 
pierwszym rzędzie wśród młodzieży szkolnej. | 

Aresztowanie oskarżonych nastąpiło w paź 
dzierniku 1930 r. 

Wczorajsza rozprawa rozpoczęła się odczy 
taniem obszernego aktu oskarżenia, poczem na- 
stąpiło przesłuchiwanie świadków. Jako czołowi 
świadkowie obrony złożyłi między innymi wczo 
raj przed sądem swoje zeznania pan senator A- 
bramowicz oraz sprowadzony specjalnie na roz: 
prawę z. więzienia b. poseł Taraszkiewicz. 

Zeznania p. sen. Abramowicza dotyczyły 
przewažpė  Steckiewicza, przyczem świadek 
scharakteryzował oskarżonego jako sumiennego 
adwokata i człowieka zewszechmiar rzetelnego. 

Również korzystne dła oskarżonego zezna- 
nie złożył świadek Taraszkiewicz, uwypuklając 

  

___ specjalnie moment, że nigdy żadnych pieniędzy 
7 nie dawal. 

Z powodu dzisiejszego święta dalszy ciąg 
procesu odroczono do jutra. (CKI) 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 
WYSTĘPY J. KULCZYCKIEJ. Dosiś, ja- 
ko x, dzień świąteczny odbędą się dwa 

przedstawienia, Popołudnin © 4-ej po 

cenach zniżonych ciesząca: się ogromnem 
powodzeniem wielka rewja „Yo - Yo". W 
czasie rewji rozlosowane zostaną pomię- 
dzy widzów cenne upominki, złożone przez 
rozmaite firmy: miileńskie, między innemi: 
z firmy Prużam — kaseta perfumeryjna, / 
firmy Podzelwer (Mickiewicza 15), — to- 
rebka damska. Ceny zniżone. Wieczorem 
© godz. 8.16 przepiękna operetka Falla — 
„Róże z Florydy", która odmiosła wielki 
sikces artystyczny i zyskała ogólnie uzna- 
miie. (W! moli głównej czaruje słuchaczy 
swym pięknym głosem J. Kulczycka w oto- 
czeniu całego zespołu uamtystycznego, Mi- 

łem urozmaiceniem widowiska jest kon- 
kurs piękmości na Florydzie. Zmiżki wa- 
żme. z 

— „CAREWICZ* — LEHARA. War- 
tościowy utwłór muzyczny Lehara ujrzy 
światło kinkietėw we wtorek T-go lute- 
go. Będzie to jediniojcześnie jubileusz 30- 
ietniej pracy teatralnej zasłużonego kapel- 
mistrza M. Kochanowskiego. Operetka ta | 
wystawioną zostamie z wielkiem nakładem 
.pnacy i kosztów. Reżyseruje M. Tatrzański 
Bilety już są do nabycia «wi kasie Teatru 
„Latnia!*, 

— ROZLOSOWANIE  UPOMINKÓW. 
Na pomiedziałkowem przedstawieniu re- 
wji w teatrze „Lutnia”, mozlosowane zo- 
stały mastępujące upominki wśród zebra- 
nej publiczności: pp. Tnościanko i Daszkie 
wiczównia — bilety do teatru, P. Zublewicz 
— płaskorzeźbę z finmy W. Borkowski — 
(Mickiewicza 5), PL Dr. Fejgus — komp- 
let nart z firmy Tomaszewski (Mickiewi- 
cza 11), P. Wasilewski — bonbonjerkę z 
cukierkami z firmy Sztralł (Mickiewicza). 

Prócz tego magrodzeni zostali  bileta- 
mi. do teatru, pierwsi nabywcy biletów na 
poniedziałkowe przedstawienie. 

— Bractwo św. Genezjusza Sceny Katol. 
* odegra w dniu 2 bm. piękną sztukę religijną w 

6-ciu aktach pt.: „Gdzie jesteś Panie"? — Po- 
czątek o godz. 6 wiecz. w sali przy kościele 
św. Jana. 

— Samorząd szkoły powszechnej 
Nr. 17 (W. Pohulanka 18) w czwartek dnia 2 
lutego o godz. 16,30, po raz drugi urządza przed 
stawienie w trzech aktach z muzyką i śpiewami 
pt.: „Jasełka”* Rydla. W Jasełkach bierze udział 
około 100 osób w barwnych strojach. Następnie 
chór szkolny i chór rodzicielski czterogłosowy. 
W antraktach przygrywać będzie orkiestra mię- 
dzyszkolna, jak również do tańca na scenie: —- 
Krakowiak, Oberek, Góralski. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Banda Bubula. 
CASINO — Congorilla. 
PAN — Przedziwna sprawa Klary Deane. 
LUX — 10-ciu z Pawilakia 
IR — Szatan zazdrości. 

RIA — Romans porucznika 
HOLLYWOOD — Pod kuratelę. 
ŚWIATOWID — Rok 1914. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zamach samobójczy. — 33-letnia Szab- 

lińska Jadwiga (Wielka 2) na ulicy Wileńskiej 
około domu Nr. 8 wypiła w celach samobój- 
czych esencji octowej. Lekarz Pogotowia udzie- 
lił otrutej pierwszej pomocy, poczem odwiózł ją 

„ do szpitala żydowskiego. 
zmarła. Przyczyną tragicznego kroku było znie- 
chęcenie do życia. 

szpitalu Szablińska 

— WŁAMANIE. — Do sklepu Łojbomaty- 
giera Antoniego (Filarecka 31) dostał się w no- 
cy z 31 stycznia na 1 bm. złodziej po wyłama- 
r'u zanka, kradnąc różne art kuły sp zywcze, 
wartości około 500 zł. Sprawcą kradzieży oka- 
zał się znany zaw. złodziej Borejko Antoni, 

dochody. Dlatego też na 

mejszagolskiej, i н ЪМЁУ się zabudowania gospodarskie. 

otrzymania asekuracji. 

с Wielka 33), któr. zatrzymano kra- 
Pożar strawił pusty dom mieszkalny oraz (wk akis Šai + RA 

— MIĘDZY MAŁŻONKAMI. Do po- Pożar powstał wskutek podpalenia, 'ehu 
AW licji zgłosiła się Marja Kartonowicžowa,     

    
    

   

Ks. Felicjan Kumatowski 
$ uperintendent Kościoła Wileńskiego Ewangelicko- 
Reformowanego, członek Konsystorza, proboszcz 

parafji lzabelińskiej, powiatu Wołkowyskiego 

Zmarł w dn. 1.11.1933 r. w lzabelinie w wieku lat 73 

Odprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarz Izapeliūski 
nastąpi w dniu 3 lutego 1933 roku o godzinie 11-eį o czem 
powiadamia 

Konsystorz Wileński Ewangelicko-Reformowany 

EEG A 
ELA TARASIEWICZOWNA 

córka Witolda i Łucji z Dowborów 
po ciężkich cierpieniach zgasła dn. 31.11933 r. przeżywszy 6 lat i 10 mies, 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby ni. Zakretowa 9 m. 4 do kośc, 
Serca Jezusowego odbędzie się dnia 2-go lutego b.r. o godz. 5 ej po połud. 

Nabożeństwo żałobne w tymże kcŚciele odbędzie się dnia 3-go lutego 
r. b. o godz. 8 m. 30 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzn po Ber- 
nardyńskim 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w 
głębokim smutkn Rodzice, Babki, Braciszek i Rodzina 

   

  

    
    

        

        

Budżet miejski na r. 1933-34 
WILNO. W: tych dniach Magistrat za- 

kończy trwające od szeregu miesięcy pra- zajmuje — spłata diugów ma co przezna- 
iPokaźną pozycję w dziale wydatków 

ce nad sporządzeniem nowego prelimi- czono 1 i pół miljona złotych. 
namza: budżetowego. Prace obecnie doty- Przy opracowywaniu nowego budżetu 
czą już tylko szczegółówi wzięto. pod ustagę obecną konjunkturę go- 
Nowy budżet po stronie dochodów* zwy- spodarczą obniżając bandzo znacznie pozy- 

czajnych zamyka się sumą —  7.960.000 cję wpływów. podatkowych. 
złotych. —=0-0-0=— 

Sprawa komunikacji autobusowej 
WILNO. Rozpatrzenie oferty Saurera, W Warszawie, jak się dowiadujemy, prs- 

co miało nastąpić na wczorajszem posie- zydent Maleszewski m. in. odbędzie pra- 
dzeniu Magistratu, zostało narazie odro- wdopodobnie konferencję z przedstawi- 
czone. — Posiedzenie w tej sprawie od- cielstwem Saurera, by być odpowiednio 
będzie się najprawdopodobniej w piątek, zorjentowany. w zamiarach firmy co do 
po powrocie prezydenta miasta z Warsza- komunikacji w mieście. 
wy, dokąd udał się w dniu wczorajszym. — 

Walka o tańszy prąd elektryczny 
CZY WŁADZE NADZORCZE ZDOŁAJĄ PRZEPROWADZIĆ ZNIŻKĘ? 

WIILNO. Akcja społeczna 0 tańszy jał w tej materji W piątek pismo komite- 
prąd elektryczny niezależnie od nacisku ma tu ma wejść pod obnady kolegjum mag- 
sfery samorządowe, poszła również w. kie- stratu. 

UKE RYSKÓDA pomocy. witej sprawie _ sgery miejskie zapatrują się jednak 
"Na skutek tych starań pertraktacje o SoPtycznie na możliwość zniżki taryty, a ba. ki ! „ae O ioz uwagi na finanse miasta, które w dużej 
rewizję taryfy trycznej przyjmuje 22 mierze uzaležmione są od zysków elektro- 
siebie województwio. (W) ciągu m. łutego Stać. > P 
sprawa ta ma być załatwiona. M 

SDA. (sza i Ponadto magistrat uważa że taryfa W- 
: Pisaliśmy, że (Wil. Komitet Walki o łeńska jest już obecnie niższa niż 4 innych fany: zed. лОЙ ая а wą +; ; 

DLA UNIKNIĘCIA NIEZADOWOLENIA 
|| wobec ukazania się w handlu włoszczyzny snszonej, z wygląda tylko imitnjącej naszą 

PRAKTYCZNA GOSPODYNI POWINNA. 
żądać we wszystkich sklepach znanej ad 40 lat 

       

   

    

   
     włoszczyzny suszonej szpinaku 

Jarzynki z groszkiem — szczawlu 
barszczu wołyńskiego — pomidorėw        

  

fasolki szparagowej koperku 
wyłącznie w opakowaniu naszem firmowem gdyż tylko jakość takiej gwarantuje nej. 
KSI w kraju WYTWURNIA Suszonych Owoców i Jarzyn (zał. w 1893 r.) j 

0. „ SIENKIEWICZA Wilnie, mi. Saska Kępa Ar. 1, 1 

Sprzedaż fikcyjnego majątku 
ARESZTOWANIE ZUCHWAŁEGO OSZUSTA. 

WILNO. Policja aresztowała międzynare- czukasa gen. plenipotencję na majątek, tak ze 
dowego oszusta, znanego policji z licznych ma- w międzyczasie obciążył majątek takiemi długa- 
chinacyj oszukańczych, podającego się za adwo mi, że gdy Wojtuszko został właścicielem oka- 
kata i właściciela ziemskiego Bolesława Józefc- zało się, że nie przedstawiał on żadnej wartości. 
wiczą (Połowa 13). Gdy Wojtuszko dowiedział się o tem, wniósł 

Aresztowanie Józefowicza nastąpiło w związ skargę do policji. 
ku z oszustwem „dokonanem przez niego na Józefowicz widząc że wpadł, uczynił jesz- 
szkodę mieszkańca Szczuczyna pod Lidą, Fe- cze jedną próbę uratowania siebie i oszukania 
liksa Wojtuszko. Wojtuszki, 

Przed dwonia laty Wojtuszko poznał w ku- Wyraził pozornie skruchę i przekonał go, że 
luarach Sądu Okręgowego Józefowicza, jako jest właścicielem dużego majątku Dujnowo na 
rzekomego adwokata. Józefowicz zdołał wzbu- Wołyniu w pow. kostopolskim o obszarze 1100 
dzić zaufanie łatwowiernego Wojtuszki, tak że ba. i zaproponował Wojtuszce, by wycofał 
ten powierzył mu prowadzenie sprawy. skargę, dopłacił mm 60 tysięcy zł, wydał mu 

Za namową Józefowicza sprzedał swoją po- akt, że zrzeka się maj. Zalesie a przez to zo- 
siadłość ziemską i nabył majątek sienai aso“ stano właścicielem olbrzymiego majątku. 
sie od p. Maczukasa Piotra, właściciela kilku Wojtuszko jeszcze raz dał się nabrać i zo- 

kamienic w Wilnie za 13 tysięcy złotych. Ten stał właścicielem fikcyjnego majątku. Okazalo 
sam majątek kupiony został na licytacji przez się potem, że Józefowicz żadnego majatku nie 

Maczukasa oraz jego wspólnika Gordona za 0 ma i nie miał. . . 3 
wiele mniejszą sumę Józefowicz został aresztowany. jak się oka- 

Józefowiczowi udało się otrzymać jeszcze zuje, ma on około 20 spraw sądowych za różne 
przed zawarciem umowy z Wojtuszką od p. Ma- oszustwa i podstępy. 

Maletni nedzarze 
KTO ZGLASZA SIĘ PO ZASILKI DO KOMITETU BEZROBOCIA? 

WILNO. Wywiadowcy komisji kwalifika- sobom. Stwierdzono, że niektórzy z bezrobot- 
cyjnej W. K., przeprowadzając wywiady na miej nych posiadają nieruchomości, przynoszące ia scu zamieszkania bezrobotnych, ubiegających się : stałe dochody. Naprzykład Ibocz 

robotnych należy załatwić odmownie, bo bezro- 
botni ci posiadają stałe, 

         
                  
  

Icy 
ы y Aleksander Szymborski ma 

wystarczające na życie dom, który daje mu 115 zł. Las Pewien 
` ogėlną liczbę 6.800 roz bezrobotny jest majorem emerytowanym i ma 

patrzonych podań, pomocy odmówiono 300 o- trzy nieruchomości. Ubiegał się również o zasi- 

ma 1500 dołarów, procentujących na pierwszej alis ulicy Złoty Róg i zamei. "ipotece. Pewien bezrobotny wylegitymował się 
dowała 3 na. ы ° e? przez omyłkę przykrą dla siebie książeczką PKO 

a, że pomiędzy nią a mężem jej Ste- na które! ma złożonych 4.000 złotych, Przykła- 
fanem wynikł zatarg, tak że mąż zagroził dów podobnych jest znacznie więcej. Co cha- 
że zamorduje ją i w tym celu nabył nawet rakterystyczne, że największe niezadowolenie z 
rewolwer. z W an przez W. K. i z administ- 

i W. K. okazują właśnie ci bezrobotni, po- 
Policja wdrożyła dochodzenie przeciw- siadający w Wi - 

ko Stefanowi Kartonowiczowi. rzami ae" PO mda 

     



* 

  

MIADZIOŁ. 

— TRAGICZNY WYPADEK. — Na rynku 

w Miadziole przejeżdżający przez plac koń miesz 

kańca pobliskiej wsi Żelazniki Piotra Rolicza, 

przestraszył się przejeżdżającego samochodu i 

poniósł, wyrzucając w pewnej chwili Rolicza z 

Rolicz uderzył głową o bryłę lodu i poniósł 

śmierć na miejscu. 2 
WOLOŽYN. | 

—  ZBRODNICZY PASIERB. — We wsi 

Wiedzierniki gminy Wołożyn 40-letnia Marja 

Góra została tak silnie pobita przez swego pa- 

sierba Antoniego Górę, że wskutek odniesionych 

ran tegoż dnia zmarła w szpitalu w Wołożynie. 

MOŁODECZNO 

—_ DZIECIOBÓJSTWO. — Romanowska 

Marja lat 43, mężatka, zamieszkała we wsi Za- 

lesie gminy rakowskiej, pod Mołodecznem, w 

dniu 15 stycznia br. urodziła dziecko płci żeń- 

skiej, które zaraz po urodzeniu znikło. Docho- 

dzenia ustaliły, że dziecko zaraz po urodzeniu 

zostało uduszone przez matkę. Ojciec dziecka 

Paweł Romanowski zwłoki noworodka zakopał 

w stodole. 

DZIEWIENISZKI. 

_- FAŁSZYWY BILON. — Podczas targu 

w Dziewieniszkach pow. oszmiańskiego pod za- 

rzutem puszczania w obieg fałszywych monet 

50-groszowych zatrzymani zostali: Gienia Win- 

centy i Mickiewicz Stanisław, mieszkańcy gminy 

werenowskiej, którzy puścili w obieg 35 sztuk 

monet 50-groszowych. Rewizja, dokonana w iiiie 

szkaniach wymienionych osób, wykryła przyrzad 

do wyrabiania 50-groszówek. Falsyfikaty byty 

wykonane dość udatnie. Ek 

OSZMIANA 

— WYBORY W ZWIĄZKU ZEEMIAN, 

Na walnem zebraniu Związku. Ziemian 

(wł Oszmianie, po przyjęciu sprawozdań za 

.dkres ubiegły, dokonano wyboru mowyich 

władz Związku. |Prezesem został p. Łasz- 

kiewicz Włodzimierz. Do zarządu weszli p. 

p. Łaszkiewicz Michał, Michnowicz Jam, 

Miniejko Zygmunt, Biszewiez Zygmunt 

Szatrowski Jam. 
ZMOWA "M | Z POGRANICZA 
— ZATRZYMANIE FAŁSZERZA. Ко- 

ło Druskienik ujęto międzymarodowego 

fałszerza pieniędzy leka Kilejnberga po- 

szukiwanego od dłuższego czasu przez po- 

lieję 'wszystkich państw  Eunopy środko- 

wej. Uciekł om do Litwy po krótkim po- 

bycie iw (Polsce. 

Nachal 
We miezorajszym liście do redakcji na- 

desłanym przez Koło Polonistów USB. 

znajdujemy ostrzeżenie przed jakimś «z0- 

bnikiem, który, jak oświadczają Prezes 

Koła i Sekretarz gen., — „usiłuje sprze- 

dawać w sposób nachalny pe dowolnych 

cenach wydawnietwia Koła Polon. słucha- 
czy USB", 

Oświadczenie młodych polonistów za- 

imtrygowiało nas ze względu na wyraz — 

„nachalny*. Dotychczas w polskim języku 

Siterackim mie spotykaliśmy się z podob- 

mem określeniem, Szukaray więc jego wy- 

ješnienia w szeregu słowników, — wmiig- 

dzie niema: podobnego wyrazu!... 

Zaglądamy wreszcie do Słownika gwar 

polskich, opracowanego przez Jama Kar- 

łowicza, bo mie chcemy przypuścić, aby stu- 

denci polonistyki mie umieli mówić pe pol- 

  

sku. Właśnie! 'W słowniku gwar polskich 

mia jdujemiy : ł 

NACHAL — „Ótyry cycki. dwa pa- 

tyeki, siódmy nachal'* (zagadka o krowie). 

Aha! Więc nieznany osobnik przypo- 

mina naszym połonistom... krowę !... Pan 

prezes i pami sekretarka, nie zmając i050- 

biściep omysłowego sprzedawcy wydaw- 

mictw Koła, przypuszczają, że on ma „na- 

chal“? Że dwa „patycki* ma, (choć inne 

miż krowa), to mzecz calkiem pewna. Czyż- 

by i resztę posiadał... Dziwy istme!... 

Zarząd Koła Polomistów zwraca się do 

społeczeństwa z prośbą — „o łaskawe po- 

damie nązwiska, ewentualnie przy pomocy 

policji'* — tego pana z nachalem!... 

_ Ach, i bez pomocy policji jak majchęt- 

niej podamy nazwisko każdego jegomo- 

ścia, który będzie podobny do iknowy. Za- 

rządowi zaś Koła. Polonistów USB dzięku- 

jemy szczerze, za podanie mazwiska au- 
torów listu, pisanego tak piękną polsz- 

   
czyzną!... m. 2. 

Džwiakowiac 
Kino „POLONIA" Pocztowa 4 

Wstęp 49 gr. 

SYLWJA SYDNEJ, CHESTER MOR- 
RI$, oraz rewelacja ekranu 5-cio letni 

ROBERT COOGAU 
w wielkim przeboju dźwiękowym p. t. 

(UDOTWÓRCI 
Wsiep od 49 gr. 
  

    

bźwigkowiae 
Kino „ĄPOLLO“ 

Garninik. 26. 

  

Film o którym mówi cały Światł 

Światła wielkiego 
m'asta 

w roli głównej fenomenalny artysta 
Charie Chaplin 

Niech nikt nie ominie sposobności 
ujrzenia tego arcyfilmn. 
Wstęp od 48 gr. 

   

Kónte czekowe 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

_FIRMA RADJOWA ‚,йЛМ МН 
Grodno, ui. Bominikańsks i tel. 186 

POLECA ŻA 160 7#. GOTÓWKĄ 
s-iampowy odbiornik radjowy, z lampami 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 
i sprzętem antenowym 

Przy zamawianiu nalsży wpłacić na P.K.O. N. 
SBABY A 26, Eozmiakał te iais 

Walka z bezrobnciem w Baranowiczach 
STAN BEZROBOCIA. NĘDZA NA TERENIE POWIATU BARANOWICKIEGO 

(Wywiad z p. starostą J. Neugebauerem). 

Chcąc poinformować szerszy ogół spo- 

ieczeństwa o rozmiamach klęski, jalka. dot- 

Kknęła powiat! w obeenym noku, nasz kores- 

pondent midał się do Pana Starosty Neu- 

gebauera, w celu atrzymaniia: majwiarygod- 

niejszych danych. 
Wywiązała się mastępująca rozmowa : 

— Jiaiki jest stan bezrobocia i przy- 

czymy jego powstania? 

— Jeżeli podchodzimy do zagadūienia 

bezrobocia na terenie powiatu, to musimy 

podchodzić do tej sprawy inaczej aniżeli w 

centrum kraju, a iw: szczególności, dziś, kie- 

dy właśnie klęska bezrobocia i głodu jest 

gorsza, aniżeli, w latach poprzednich. 

Zmajdujący się na terenie powiatu Ko- 

mitet mie jest Komitetem do Spraw Bez- 

robocia w ścisłem tego słowa zmaczeniu, 

a jest Komitetem spolecznyma do walki z 

bezrobociem i głodem, gdyż to ostatnie za- 

gadnienie: jest stlokroč ważniejsze amiżeli 

pienwsze, albowiem w kilkudziesięciu osie- 

dląch i wsiach grad, mdza i mieumodzaj 

zniszczyły zasiewy: do 100 prioc., a; cała wo- 

góle produkcja, jest mniejsza o przeszło 50 

proc. aniżeli mw latach ubiegłych, a jak 

wielka jest klęska, mówią same za siebie 

cyfry, albowiem jprzeciętna produkcja w 

powiecie wymosi 3 miljony, a straty w. ro- 

ku ubiegłym 1,600.000 zł. 
Co roku państwioj śpieszyło i Śpieszy z 

pomocą, obecnie jednalk w dobie kryzysu, 

państwo musi. dążyć do miejscowości ibar- 

dziej zagrożonych bezmobociem, do centr 

fabrycznych jak Łódź, Zagłębie, Śląsk; w 

» powiecie pomimo większych potnzeb w: ro- 

1 bu bieżącym powimniśmy rozwiązać za- 
gadmieniie własnemi siłami. 

Do normalnej liczby beznobotnych, stam 

których nie jest ostatecznie tak wielki, są 

to w znącznej części rzemieślnicy i wobot- 
micy, którzy stale pracowali sezonowo, i 

panu osad stale potrzebujących pomocy 

jak Łańcew Ług, Bnacławszcezyzna, Jocha.- 
Jin, Bmuchowiszczyzna, muszą być w roku 
bieżącym dołączome wsie, które ucierpiały 
wskutek klęsk żywiiołowych. 

  

grodfięhyk 
— POSIEDZENIE P, K. F. P. B. W 

dmiu 3 lutego o godz. 13-tej w lokalu 
magistratu (pokój 14) odbędzie się posie- 
dzenie wydziału wykonawczego Powiato- 

wego Komitetu Funduszu Pomocy Bezro- 
botnym mw Grodnie. 

— POSIEDZENIE T-WA „KRAJAN* 
W. dniu 4 lutego b. r. o godz. 17-tej w 
sali Posiedzeń Sejmiku Grodzieńskiego 
odbędzie się posiedzenie Zarządu  T-wa 
Popierania Przemysłu ludowego p. @. 

„Kmajan'*, oddziału w Grodnie. 
— WYSTAWA TRYKOTARSKA. W 

oddziale miejskim Związku Strzeleckiego w 
Grodnie przy ul. Hiorodniczańskiej 10, od- 
ibędzie się otwarcie - wystawy — trykiotar- 

skiej, 
Wystawa tnwać będzie od (dnia 2 b. m. 

do 5 b . m. od godz. 2-je do 17-tej. 
— SENSACYJNY PROCES O ZABÓJ- 

STWO LAWLERIA. Wi swpim czasie po- 
dawaliśmy o zabójstwie miejakiego La' - 
wilera które było dokomane iw listopadzie u. 
r. Według krążących pogłosek zabójstwo 
to zostało, dokonane nia tle politycznem. 

Jako winnych dokonania zabójstwa Z0- 
stało wówiczas przytrzymanych 5-ciu tut. 
mieszkańców, 'a mianowicie: Buksztelskie- 

go, Szukowlańskiego, Kilowskiego, Šlepaka, 
4 Brytimama. Sprawa ta miała być rozpa- 

itrywiama w trybie doraźnym lecz urząd 
prokuratorski cofnął wniosek co do try- 
bu postępowania doraźnego i sprawę skie- 

rował na tryb zwykły, 
Jak się dowiadujemy śledztwo w tej 

sprawie zostało ukończone i już m dniu 
16 b. m. będzie przedmiotem obrad Sądu 
Okręgowego. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. Dziś 
we czwartek dnia 2 lutego o godz. 4 p. p. 
kom. 'w 3-ch akriach Jama - Adolfa Hert- 
za, p. t. „Podróż poślubna pana dymek- 
toma: '. 

Wieczorem o głodz. 8.15 znakomita 
tryskająca humorem i beztroską 3-aktowa. 
farsa Amnolda i (Bacha „Awantura w 
majju“ wi reż, dyr. Opalińskiego. 
„W piątek 5 lutego, o godz. 8.15 prem- 
jena sztuki „Kobieta i szmaragd”. 

— WIECZORNICA TANBCZNIA. Sta- 
ramiem koła Stanszo - Harcerskiego im. 

Zawiszy Czarnego, w Grodnie, odbędzie się 
w dniu 4 lutego br. o godz. 21-szej w sali 
Zw. Kupeów (Zamkowa 3) (Wieczornica 
Tamiecznia. Wstęp za: zaproszeniami, 
н а   

    
           

        

           

    

    

      

   

Arzaszk. 14. 
  

Potężny dramat z życia Carskiej Rosji 
> 

Wichr 
W rol. gł. John Barrymore, Camilla 

Hora i L. Walho m. 
Sala dolrze ogrzana 

P. K. O. 82.157. 

Obeenie gminy; przeprowadzają mejes!- 

rację głodujących, aby przyjść im z po- 
mocą. 

Katastrofalny: stan ma iwisiach idopieno 

obecnie zbliża się, gdyż zaczyna brakować 
ikamtofli, jednak już w większych miejsco- 
"wościach a i w. Baranowiczach sytuacja 
jest rozpaczliwa, np. rozpoczyna się głód, 

dzieci znajdują się bez ubrań, mie można 
posyłać ich do szkoły, а taką sezonową 
pomoc już ze wizględów ludzkich, humani- 
tamnyich i obywatelskich, mie można zosta- 
wić odłogiem. Jeżeli inne akcje pomocy 
nie możliwe są do przeprowadzenia bez do- 
tacyj państwowych, to jednak właśnie 

przekammienie a mawet! ubranie, potrzebu- 

jących, powinno (być uskutecznione możli- 
wie środkami. powiatu. 

Gdyby nawet każdy obywatel, posia- 

dający oddał 1 procent, ito wystarczyloby 
to ma powyższą alkieję. 

Sąsiednie wsie powinny przyjść swoim 
najbliższym sąsiadom z pomocą, nawet о- 

bywatel wydający 1 zł. (dziennie, mógłby 
dać 1 gmosz, rodzima wydająca 5 zł. — 10 

gr., co stamowi pmawie połowę porcji bez- 
mobotnego, 

Jalk wiadomo głodujących w. powiecie 
niema. tak dużo, aby właśnie w ten sposób 

nie zaradzić złu. 
Liczby (dzieci bez ubrań w powiecie nie 

są wielkie i tu możma dzieci ubrać, gdyby 
nawet każdy obywatel oddał Komitetowi 
to, «o mm jest zbędnem i miemaz zastosuje 

mniej racjonalmie. 

— (o mlobi Komitet ? 
— W okresie jesieni powstał Komitet 

społeczny, wyłoniony przez Komitet Regjo 
nalmy. Stamostwio mie czekając na działal- 
mość Komitetu 'Centm., przeprowadziło re- 
jestrację strat, wyrządzonych klęskami 
żywiołowemi, mp. gnadobicie, wdza itp. 

Do tegó doszła rejestracja osiedli stale 
głodujących i bezmobotni w mieście. Tą о- 

statmią rejestrację przeprowadził Pow. Kia 
mitet społeczny (lstóry jest jednocześnie i 
Komitetem lokalnym). 

Pozatem zostały zorgamizowane ma te- 
trenie gmin: Komitety Gminne, a nawet lo-. 

  

kalne w tych miejscowościach, gdzie za-- $ 

szła. potrzeba. specjalną akcję prowadzić, 
Komitet przystąpił do rejestracji bie- | 

doty i mędzy iw: Baramowiczach. Rejesira- | 

cja przeprowadzona była przy pomocy 

Państw. Urzędu Pośr. Pracy oraz. opieku- 
nów społecznych w Bamamiowiezach. 

O każdym bezrobotnym, biednym, któ- 
ry zamejestrowiałł się, zbiera się potnzebne 

imformacje pzez opiekunów społecznych i 

dzielnicowych polieji, któmzy badają tylko 
stan materjaliniy, poczem Komisja kwalifi- 

kacyjna nozpatnuje zgłoszenie i przyznaje 
zasiłki lub odirzuca zgłoszenie, 

Jeżeli Kom. kwalifikacyjna nie przy- 
zmała zasiłku, bezrobotny ma prawo odiwio- 
łać się do II instamieji, której prezesuję о- 
sobiście. Każde odiwdłanie jesti ściśle pow- 
tórmnie badane itak, że II instancja odmawia 

tylko tym ludziom, którzy mają możność 
przetewania zimy. 

Sprawa: ta jesit zatem badana iwszech- 
stronmie i dla dobra ogółu. 

Pozatem ścisła współpraca `@ РОРР, 

pozwialla Komitefowii dzielić fundusze spra 
mwiedliiwie. : 

Do tej pory Kiomitet zebrał na terenie 
powiatu około 43.000 kg. kartofli, które 
częściowo zostały przewiezione do Bara- 
nowicz, reszta porziostawioma dla potmzeb 
miejscowych w powiecie, pozattem Komitet 

zorganizowialł od 1 grudmia pnzy pomocy 
Związku Pracy Oby. Kobiet i wojska 

(które śpieszy Kiomitetowi z pomocą), do- 
karmiamnie dzieci w ilości, 319, 

Porcja dobra i obfita, jest to właści- 
wie pół poncji Żołnienskiej i kosztuje za- 
ledwie 15 gr. Dzieci żydowskie ze wzglę- 
dów rytualnych nie mogiły być dokarmiane 

z tej kuchmi, pnzetio przy pomocy TOZ do- 
żywia. się dzieci jw! liczbie 270, 

W tym wypadku wojsko przyszło także 
z pomocą, oddając dla TOZ-u jedną kuch- 
nię polową. 

Jak /widzimy, zagadnienie to jest 10z- 

wiązanie bardzo dobnze, gdyż dzieci otrzy- 
mują posiłek w' szkołach. 

Jeśli chodzi, o stamsze społłeczeństiwo, to 
mie wydaje się gorącej stnawy a deputaty, 
co jest zresztą ogólnem życzeniem ludnoś- 
ci a przytem jest dla Komitetu wygłodniej- 

sze, gdyż w tym wiypadkiu niema wydat- 

ków, ma administrację, a wszystkie wpły- 
wy używa się wyłącznie ma mzecz bezro- 

botnych. 
Deputat taki wydany byt jw grudniu; 

Ikoszt jego wyniósł zł. 7 gr. 50. Obecmie 
Komitet przystąpił do wydawianiia deputa- 

tu styczniowego. 
Pozatem Komitet dla 3 gmin najbar- 

dziej dotkniętych klęską. bezrobocia i mie- 
urodzaju, a _ mianowicie:  mowo-myskiej, 
miedźwiedzickiej i  dobriomyskiej, wydał 
większe zapomogi. 

Posiadając prawie że ścisłą ewiidencję 
i przyjmując koszta utnzymamia jednego 
bezrobotnego, dochodzimy do wniosku, że 

aby przetrwać zimę i dokarmić zarejestro- 
wanych, potrzebne są fumdusze od 10 do 
12 tysięcy zł. miesięcznie. 

Sumy te są wizględnie, gdyż mogą dojść 
niowe osiedla, potrzebujące pomocy, 

Podstaeowemi dochodami poza sub- 
wencjami Sejmiku i Magistratu oraz do- 
tacyj państwowych, są ofiary społeczeń- 
stwia i dlatego Komitet. musi głównie о- 
przeć się na dobrej woli społeczeństwa. 

W grudniu większą zapomogę na za- 
tnudmienie beznobotnych dało państwo; w 
iten sposób w piemwszej połowie grudnia 
bezrobotnych prawie nie było. 

Poczymilišmy starania o dalsze subwen 
cje na zatrudnienie i jeszcze w styczniu 
będzie ta subwencja udzielona; w następ- 

mych miesiącach będą także w miarę po- 
siiadania środków udzielane subsydja. 

— (o robi społeczeństwo ? 
— Jeżeli chcemy mówić io. Społeczeń- 

stwie, należy mówić o dwóch grupaen, spo- 
łeczeństwie zonganizowanem i niezorgani- 
zoweanem. 

Pnzedewszystkiem dają unzędniey pań- 
sttwowi i samorządowi. Przeszkodą tu jed- 
nak jest odsyłamie przez miekitóre urzędy 
zebranych funduszów do swych central, 
gdyż pieniądze te mie zawsze wracają na 
nasz teren, 

Drukarnia wydawnictwa „SŁ 
© 518" w. 

Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

  

Król bulwarów paryskich 
GEORGES MILTON 

w swym najnowszym filmie 

Na scenie: Radwan i 
BALET 
Rymkie *iczówna 

8 MIEEWADOESEEZ a 

Dziś w czwartek o godz. 2 p. p. 

po cenach kryzysowych „Biały ślad" 

fontanna dowcipu! Źródło 
wesołości, 

Naįweselszy film sezour. 

Początek seansów 4, 6, 8 i 10 w niedzielę i święto o godz. 2-ej popoł. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś 2 god:. przygód i niebezp'eczefsiw! 

„CONGORILLA“ 
Nad progr: Najn. tyg. džwięk. Foxa. Pocz. og.4 6,8i10,20, w d świąt. og 2. Dla mtodziežy dozwolone. Ceny od 20 gr. 

Pierwszy dźwię. nakręcony całkowicie w stepach dżungl: afrykańskiej p. t. 

Poemat o kreju czarnych liliputów i małpoludów=olbrzy- 
mów, niezróws ana rewja lampartów, iwów, hipopotamów, 
krokodyli, nosorożców, żyrał i słoni. — 
wszystkich. Znakomity kontrast ćywilizacji i prymitywu 

Jest to film dla 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528   

metropoljach swiata 
Najbardziej wstrząsający i przejmujący realizmem film mióry obecnie święci trynmfy we wszystkich 

Przedziwna sprawa Klary Deane 
Niezwykle emocjonujący dramat kobiety brotalnie potraktowanej przez 
los. W rol. gł najcndowniejsze bożyszcze *kranv, mistr yni mimiki i gry WYNNE GIBSON 

i chluba wszystkich ekranów PAT OBRIEN Nad program: Atrakcie dzwiękowe. Seanse o godz. 4 6, 8 i 1C.15 

Dziś początek o godz. 2-ej 

Dźwiękowe 

Kine 

HELIOS 
Aleksander 

Ceny znacznie 7niżone. 

Na scenie: 

SUCHCICKI 

SZATAN 

Gościnne występy Zzuanych artystów 

i „Oni pro Gao“ HARKA RU NOWIECKA wedetta rewji stołecznej, 
Polski Chevalier 

nlabieniec płci pięknej 
niezrównany wykonawca piosenek charakterystycznych. — spiew -Humor aktna'ja etc, Na ekranie: Sobowtór 

Marleny Dietrich nowa gwiazda Tatullach 

Bankheadi Garry Cooper w przeboju Św at. 
sukces na ekranach Ameryki i Europy. — Ceny przystępne. — Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.20 

Dziś początek.o godz. 2-ej 

teatrów „Morskie Oko” 

Stanisław BELSKI 
Film ten osiąg 
nał największy ZAZDROSC 

  
Dziś! Perła humoru i wescłośc! z ndz zaanego wszystkim z filmów „C. K. Feldmarszałek* i „On i jega siostra" 

  

  

  
       

   

Dźwiękowe kino w 3 

HOLLYWOOD obranie 

Mickiewicza_22 p. t. 

tei. 15-28. i 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. — Pocz. o g_ 4, 6,8 i 10.20, w dnie świąt. o g. 2-el. 

Dziśl Wielka atrakcja sezonu, którs każdy musi obejrzeć! NieŚmiertelna epopea wielkiej milości i bohaterstwa p. t. 

Dźwiękowy 66 „Rok 1914“, to rok zawieruchy wojennej, io rok legjonów pelskich. to 
Kine-Teatr film, który wszystkich porwie i wruszw. — W rol. gł.: królowa ekranu 

JADWIGA SMSARSKA, WITOLD CONTI i chlaba teat<n Stanisław- 

„ŠWIATOWID“ 53 skiego BAZYLI SIKIEWiCZ. — Przepiękne piešni legjonowe, kozackie | 

„ Mickiewicza 9. i ione w wykonaniu chórów: Dans, opery i kozaków kubańskich. Dis młodzieży dozwolone. 

ы WĘGIEL Konc. „Progress' 1 
@ 

KOKS wszystkich koksowień 

z : BRYKIETY au. 
° 6 w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach ioco piwuicy dostarcza 

WIELKA 7. TEL. ll-25. PRZEDST. HANDL. PRZEMYSŁ. 

DNIA 30 STYCZNIA B. R. ROZPOCZYNAMY A p » ЕЭ Ы, › wino 
Biuro: Jagiellońska 3 tei. 811 

66 Skłdy: bocznica własna, Kijowska 8, tel. 999 

33 OBWIESZCZENIE 
6 Komornik. Sądu Grodzkiego. 3-go rewi- 

T 9 w A R w ru w Wiimie, Wacław Leśniewski, A 
szkały: w; Wilmie, przy ul, M. |Pohulamee 1: 

. BAWELNIANYCH i LNIANYCH Šis —Э па zasadzie art. 1030 U. P. C. obwie- 
NANSUKI szcza, iż w: dni. 8 lutego 1933 r., ad godz. 

MADAPOLAMY OBRUSY 10 rano w Wilnie przy ul. Niemieckiej Nr. 
л 

z Н 5 + 16] 

PŁÓTNA bieliźniane SERWETY a odbędzie ać z lieykacji pu- 

i pościelowe KAPY, FIRANKI i inne. ho Bay M GRAM a 
WYROBY ŻYRARDOWSKIE. A 2 oryginalnego materjału ma palta męskie, 

we. Prawdziwa okazja. EB oszacowanego mą sumę 2185 zł., na zaspo- 
Ceny reklamo I kojemiie pretensji firmy „Edwand Fuchs i 

S-ka“ w sumie 1738 zł, 19 gr. z pnoe. i ko- 

Komonajk Sądowy W. Leśniewski, 

" : wok śś o : a FABRYKA 
Jeżeli chodzi o społeczeństwo miezorga- święcony na zbiórkę i ofiarmość, licząc się i SKŁAD M E B LI *° 

mizowane, słyszymy stale jedno i to samo z psychologją społeczeństwa, którego: zwy- 

„kryzys“ i mawet ten, kto może, nie daje; kle zapał ostyga. ' da W. WILENKIN I $-la 

zasłaniając się tym tak ogólnie dziś przy” W dniach tych musimy także „uświado- Spółka z ogr. odp. 

jętym wyrazem, co doskonale było widać mić społeczeństwo, a w szczególmiości: tę Wilno, ul. Tatarska 28, 
przy wykupowaniu patentów. Muszę się z część spoleczeństwa, (która, stale twierdzi, 4 dom własny. Istnieje od 1843. 

tem zgodzić, że jest dużo obciążeń, prawda że zamiast wydawać zapomogi, PpowWinnis- Jadalnie, Sypialnie, salony, 

że jest kryzys, mieraz większy w słowach my: zatrudnić bezrobotnych, ' gabinety, łóżka niklowane i ч 

miż w mzeczywistości, lecz musi, społeczeń- Trzeba. skończyć z tego modzaju gawę- angielskie, kredensy, stoły, * 

giwo zwozumieć, że sprawa pomocy bied- dą; mie można zatrudniać człowieka za 7 й CR: biurka, krzesła dębowe 
mym Ki a jest о! iązkiem ludz- zh 50 gr. Tyle przecież dostaje miesięcznie p. Ceny znacznie zniżone, 

kim i można się uchylać od innych ofiar, (koszt deputatu). Kia ZEW 

alle od! pomocy sytego dla głodnego uchylić Nad mozwiązamiem tego zagaldmieniia 

się nie wolno. Powinniśmy wytworzyć at- biedzą się majtęższe glowy! ® rozwiązać go ĄDAJCIE 

mosferę moralną, powinnišmy i musimy mie mogą; mie rozwiążemy go także w! o- 

zmozumieć, że nie wolno mam być obajęt- bnębie powiatu. : я we wszystkich aptekach 

A to musimy pamiętać, że nie Nie neguję, że rnoże znajdzie się bez- składach aptecznych znane 

powinno być sklepu, zakładu przemysłowe- robotny, który otrzymując zasiłki, mie chce środka od odcisków 

go, na. którym mie widniajłaby nalepka na 

bezrobocie; (bo samo dotyczy i obywateli, 

wyjątek stamowią chyba urzędnicy, którzy 

stale płacą, 
Osobiście nie będę kupował w. sklepach, 

ma których mie będzie nalepki. na glioduych. 

Należy zwrócić uwagę, że boliskio 50 pro- 

cent z liczby, zarejestnowaniych /wv mieście, 

jest ze społeczeństwa żydowskiego i przeto 

społeczeństwo żydowskie powinno pošpie- 

szyć z odpowiednią (pomocą i mie będzie 

zwiailało całego ciężaru nia barki urzędnicze, 

Jeżeli chodzi o wiłościam, toi jest to 

także społeczeństwo  miezorgamizowanie, 

jednak z przyjemmością muszę stw iendziė, 

że włościamie w miarę możności pošpieszyli 

z pomocą, matomiast ziemianie tylko za- 

deklarowali. 

Bardzo utrudnia pracę Komitetu pow- 

stanie lokalnych kiomitecików, powstałych 

raczej z ambicji a mie potnzeby, przy о- 

mych instytucjach, które prowadzą dokar- 

miamie i pomoc na własną rękę i mogą być 

tylko polem do: madużyć ze stromy bezmo- 

botnych, którzy w rozmaitych komitetach 

mogą dostawać zapomogę. 

— A plam pracy na majbliższą przysz- 

łość ? 
— Jeżeli mam mówić o planie pracy, 

muszę zaznaczyć, że przede mszystikier= 77 

mitet musi przystąpič do zorganizowania 

społeczeństiwia, doprowadzić do tego, żeby 

zainteresować go największą klęską doby 

obecnej i jak wojniy obecnie nie prowadzi 

rząd ani wiojskio, a całe spoleczeństwo, talk 

samo do walki z klęską bezrobocia i głodu 

musi przystąpić całe społeczeństwo, pod 

groźbą ulegnięcia skutkom tych ikatalkliz- 

mów. Wychodząc z tego założenia, koniecz- 

mem jest, aby 'wszystkie instytucje pry- 

wiatne, zakłady handlowe, przemysłowe, o0-- 

podatkowały swych pracowniików, aby za- 
* wody wolne, bardzo ežęsto niezmzeszone u- 
skuteczniły to samo, aby, na wszystkich 
oknach widniały malepki. 

Pnzystąpimy do. ewidencji, «o. [poszcze- 

gólne instytucje dały, przeprowadzimy e- 

wiłdencję zakładów. i imstytucyj, które z 
pomocą nie pośpieszyły, a społeczeństwo 
musi się do nich ustosunkować. 

W dniach 1 ii 2 lutego zorganizujemy 
dnii zbiórki dla głodnych, & cały wysiłek 
społeczeństwa: powimien w te dni być po- 

OWA* 

   

przyjąć zaofiarowanej mu pracy, ale tych 

może Ibyč zniikkomy procent, zresztą mie by- 

ło wypadku uchylenia się bezrobotnego: od 
zaofiarowiamej mu pracy. 

Dni zbiómki, będziemy urządzali w po- 

cząfikach każdego miesiąca. Pirzed Kiomite-. 

tem stloi, jeszcze jednio wielkie zagadnieniu, 

mianowicie sprawa. zasiewów wiosennych, 

gdyż jesienią płaszczyzma. zasiewu została 
zmaicznie zmniejszomia, 

miu matemjałówi wystąpi z odmośnymi wnio 

skami do wilaldz państwowych o pnzydział 
kredytów mia zasiewy. 

— Zadań jak widzimy, ma  Kiomitet WICZ 
bardzo wiele, ale bez pomocy dead Z Iczo 

stwa! miie obejdzie się — kończy. p. 
sta, 8. 

Radia wiieńskie 
CZWARTEK, dmią 2 lutego 1933 m. 

10.00 — Transm, nabożeństwa z Kra- 

ikowa. 
12.10 — Kom. meteor, z Wamsz . 

12.15 — Poranek symf. z Filharm. W 

szawskiej. r 

14.00 — „Izby rolmicze* odczyt — M 
2. Krzyżewski z Warsz.. 

14.20 — Muzyka z Warsz, 

- 14.40 — „Prosieta zamiotiki w. chil 

— odczyt — wygł. M. Karczewska z Warsz. 

16.00 — Audycja dla młodzieży z Warsz. 

16.25 — Muzylka orgamowa (płyty) 

16.45 — „Nerwy a kryzys gospodarczy” 

odczyt — wygł. dr. G. Bychowski z: Warsz. 

17.00 — Koncert kameralny. z Wiarsz. 

18.00 — Muzyka lekka z Warsz. 
18.45 — Kom. litewski. 
18,50 — „Walka 0 szkołę polską zagra- 

micą“ — odczyit wygł. J. Dębski z Warsz, 
19.05 — „Skrzynka pocztowa Nr. 223" 

— listy słuchaczów omówi Witold Hule- 
wicz, dyr. progr. į Roi 

19.55 — Omówienie koncertu europej- 

skiego z 'Wamsz. 

20.00 — Koncert eumopejski duński 2 

Kopenhagi ` 

22.15 — Wiad spontowe z MWilna i pro- 

wincji. 
22.25 — Muzyka lekka z Warsz. 

22.55 — Kom. meteor. z Warsz. 
23.00 — Muzyka (taneczna z Warsz. 

    
       

przetio Komitet '0- chor. skórne, wenery - 

becnie przeprowadza! ewidencję ii po zebra- czne, narządów moczo- 
wych 

od 9 do 1, od 5 do B 

Staro- narządów ‘ @ 
od 12 - 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 
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Lekarze 
ORTOR a 
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wieczorem. 
DOKTOR 

'enery 
‹ 

ul.. 

LLA Ad 

SON - —— - 
we RZĄDCA 

płciowe, skórne. Ul. (ekonom) rolny. Były 

Wileńska 7, tel. 10-67.* wieloletni pracownik - 

od 9 — 1 i 4 — 8. Wielko - Solecznicki— 
-- -. żonaty, lat 35 z małą 

rodziną. Wymagań bar 

dzo skromnych, poszu- 

    

DOKTOR kuje posady na arcy- 
K arów narję, m ewentualcie 

u rew CZ gzierżiwy małego fol- 
warczku Z nta - 

choroby weneryczne, m lub Akies 

sylilis. sk6rpe i MOCZ0- administracii. 
plciowe, Przyjmoje rane; askąwe otesty poczta 
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Ъіесіігіп‘: uli Zamkowa oda, KAI majątek 

Ne. 15m. 2 ” > 
-- — -- ^° = 

WY NY) i 

Lokale Lekcje 
TFYWTYTYTYTYTOEWYCY UD ZIE L A m 

7 Ь TR ki ię = 
oszukiwen —korepetycje —niędre | 
P od 1 y go. Mickiewicza 42 — 

dla 2 panów z łazienką 11 tel. 794 od 2 — 6 

Žalia do Admini: po poł. 
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