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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem

Rok XVI

ZIENNI   
 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

 

Telefon Redakcji.

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

19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wiieński* wychodzi codziennie,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 
 

 

  

   

Wilno, Niedziela 24-go stycznia 1932 r.
(аы29 gr,

Nr.

  
 

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszaniem | przesyłką pocztową Zi. 4 ge. 60,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 25 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

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

Terminy

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

WILEŃSKI

DOM TOWAROWO - PRZEMYSŁOWY

„B JABLKOWSLCY“
SPÓŁKA AKCYJNA

WILNO, MICKIEWICZA 18.
Dnia 29 stycznia b. r. rozpoczynamy nasz tradycyjny

„BIAŁY ю
TYDZIEŃ:

Wiełki wybór towarów białych, ceny bardzo niskie.

|UL|

  
 

Z komisji budżetowej.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Przed południem komisja budżetowa w dalszym
ciągu de! atowała nad budżetem Ministerstwa Komunikacji.

Większe przemówienie, słuchane z dużą uwagą, wygłosił pos.
Rybarski, który wykazał, iż nie można oczekiwać, by koleje pań-
stwowe w obecnych ciężkich warunkach gospodarczych dały większe
dochody. Preliminowana suma w wysokości przeszło 2 milja:dów zł.
jest stanowczo wygórowaną.

W końcu prof. Rybarski wykazuje, że stan kolei w znacznym
stopniu zależy od ogólnej sytuacji w kraju i dopókl nie zostanie
zmieniony ogólny klerunek polityki gospodarczej, nie może być mo-
wy o zwiększeniu się ruchu na kolejach. W gruncie rzeczy budżet
kolel państwowych jest deficytowym.

W oyskusji zabierali głos posłowie Rozmarin (żyd) oraz Srednicki
i Sanojca (B. B) Pos. Rozmarin żalił się na brak urzędników żydów
ba kolejach, zaś Sanojca domagal się zniźki taryf oraz zmiany roz-
kładu jazdy pociągów do Zaleszczyk.

Zabierał również głos min. Kiihn, który, bezskutecznie usiłował
polemizować z argumentami posła Rybarskiego. Po południu przy-
stąpiono do omawiania budżetu Ministerstwa Pracy i Opieki Spo-
łecznej. Referent pos. Goetel (B. B.) stwierdził osłabienie ruchu
emigracyjnego przy jednoczesnem wzmożeniu reemigracji. Stan fl-
nansowd kas chorych wybitnie się pogorszył, albowiem słabnie
daplyw kapitałów pomimo równeczesnego wzrostu świadczeń.

W ubezpieczeniach socjalnych wysokość wierzytelności wzrosła
ze 177 miljonów na 192 miljony zł.

W dyskusji, jaka się następnie rozwinęła poruszono
wzrostu bezrobocia, oraz sytuacji na Górnym Sląsku.

Wtorkowe posiedzenie Sejmu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wtorkowe posiedzenie Sejmu zawiera nader
szczupły porządek dzienny — przeważnie ratyfikacji umów i wydanie
posłów.

Wniosek © Monopolu Tytoniowym.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Do Sejmu został złożony projekt rządowy o Pol-
skim Monopolu Tytoniowym jako przedsiębiorstwie państwowem.

Jeszcze jedna komisja uzdrawiająca.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj rozpoczęia urzędowenie specjalna komi-
sja, powołana do życia przez premjera Prystora celem opracowania
wniosków sanacji gospodarki komunalnej.

Na czele komisji stanął p. Jaroszyński,
wewnętrznych. Ё

W sferach samorządowych na możliwe wyniki pracy tej komisj
panuje pogląd zdecydowanie sceptyczny.

Jeszcze o jedną komisję i jednego prezesa więcej.

sprawę

`

b. wice-minister spraw

Kongres przyjął sanacyjny projekt
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Rokowania Stolicy Apostolskiej z Kownem
BERLIN. Pat. — Nuncjusz pa-

pieski w Kownie Arata prowadzi
nieoficjalne rokowania z rządem
litewskim w sprawie unormowa-

gdyż rząd litewski skłonny jest
do ustępstw. Działalność Akcji
Katolickiej i wykonywanie kon-
kordatu ma być unormowane w

nia stosunków między rządem ' specjalnym statucie na wzór sta-
litewskim a Stolicą Apostolską.
Rokowania posuwają się napród |

 

, tutu, jaki istnieje między rządem
włoskim a Watykanem.

Izba uchwaliła votum ufności gabinetowi.

PARYŻ (Pat). Na wczorajszem
posiedzeniu Izby Deputowanych

po przemówieniu premjera Lavala

przewodniczący odczytał porzą-

dek dzienny Herriota, który

stwierdza, że obecny rząd Lavala

jest w gruncie rzeczy taki sam,

jak rząd poprzedni, z wyjątkiem
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ZABURZENIA ANTYŽYDOWSKIE
W BERLINIE I MOSKWIE.

Burzliwe zajścia w Uniwersytecie
Berlińskim,

BERLIN, 22. I. Żydowska A-
gencja prasowa donosi: Na uni-

wersytecie berlińskim doszło dziś

do burzliwych zajść antyżydow-

skich, Studenci narodowo-socja-

listyczni napadali na kolegów-

Żydów, przenosząc niebawem wy-

kroczenia na teren pozauniwersy-
tecki i napadając na przechodniów
o wyglądzie semickim pod okrzy-

kami „Juda verrecke'. Kilku ran-

nych umieszczono w szpitalu. Na

dziedzińcu uniwersyteckim  po-

wstał niezwykły popłoch, w czasie *których-z-nich.  W.czasie. odpro-....

którego hitlerowscy akademicy
wybili dużą ilość szyb w gmachach

uczelni. Zaalarmowana policja roz-

proszyła -ekscedentów, używając

w tym celu pałek gumowych.

6 hitlerowców osadzono w aresz-
cie.

Jak zapewniają, hitlerowcy zo-

stali / rozzuchwaleni  ostatniem
swem zwycięstwem w wyborach
do rad studenckich na wyższych

uczelniach. A
W godzinach popołudniowych

rozruchy antysemickie na uniwer-

sytecie berlińskim przybrały nie-
zwykle ostrą formę, Stwierdzono,

że studenci antysęmiccy systema-

tycznie przygotowywali się do na-

padu na: związek  studentów-
Żydów „Sprevia*. Popołudniu ro-
zegrała się gwałtowna bójka mię-

dzy napastnikami a korporantami

„Sprevii*.  Antysemici zrywali
korporantom czapki z głów i wielu

nich zranili. Członkowie „Spre-

, vii utworzyli samoobronę i odparli

napad hitlerowców, raniąc nie-

wadzania rannych Żydów do szpi-
tala studenci-hitlerowcy śpiewali

krwiożerczą piosenkę „Wenn Ju-

denblut vom Messer spritzt, dann

geht's nochmal so gut”.

Wobec zaostrzenia się wykro-

czeń antyżydowskich na uniwer-

sytecie berlińskim, w godzinach

wieczornych senat uniwersytelu

zarządził zawieszenie wykładów
i zamknięcie wszystkich instytu-

tów i laboratorjów do ponie-
działku.

KOMUNIKAT KLUBU NARODOWEGO.
Dziś, dnia 24 stycznia o godzinie 5-ej po południu w lokalu własnym

przy ulicy Orzeszkowej 11 odbędzie się

sprawozdawcze zebranie poselskie, na którem przemawiać będą
' posłowie

adwokat Zbigniew Stypułkowski, prof. Wacław Komarnicki.

Znamienny wywiad z Brueningiem
i Hitlerem.

Zmęczony Bruening i „szalejący' Hitler dążą do jednego ceiu.

ROZRUCHY ANTYSEMICKIE
NA FABRYCE „CZERWONA

POCHODNIA“,

RYGA (ATE). W Moskwie w

fabryce „Czerwona Pochodnia“

doszło do rozruchów antysemic-

kich. Tłum robotników zażądał

od dyrekcji iabryki wydalenia z

terenu iabryki wszystkich Żydów,

zarówno robotników, jak i urzęd-

ników administracji. Kiedy dy-

rekcja odmówiła temu żądaniu,

a delegat partji komunistycznej

zwrócił się do robotników z uspa-

kajającem przemówieniem — tłum

wznosząc okrzyki „bić Żydów”

rzucił się na kilkunastu komuni-

stów narodowości żydowskiej, bi-

jąc ich dotkliwie. Jeden robotnik

żydowski w stanie nieprzytomnym

został odwieziony do szpitala.
Liczba rannych robotników žy-
dowskich pobitych przez tłum

wynosi około .20-tu. Na miejsce

wypadku przybył niezwłocznie

silny oddział specjalnych wojsk

G. P. U., który rozproszył tłum

i dokonał licznych aresztowań

wśród robotników. Sprawcy zaj-'
ścia będą sądzeni w trybie przy-

śpieszonym przez kolegjum GPU.

Pogrom robotników żydowskich w

Moskwie wywołał silne wrażenie

w rządowych kołach sowieckich.

WDS i KDOKATTTTEATRO

MIERNICZY PRZYSIĘGŁY WŁODZIMIERZ BORONIECHI
Wi'no, ul. Beliny 16, m.5,tel, 15-43.

(obok bi kolejowego)
Kento czek. w P.KO. Nr. 82008.

Godz. przyjęcia: od 9—2 i 6—7 popol

ustąpienia Brianda — dalej porzą-
dek dzienny socjalistów, który
charakteryzuje doktrynę socjali-
styczną i wreszcie trzeci porządek
dzienny, który stwierdzając, że
rząd jest wierny polityce współ-
pracy międzynarodowej i organi-
zacji pokoju na podstawie istnie-
jących traktatów,
rządowi zaułanie. lzba 303 gło-
sami przeciwko 265 odrzuciła
pierwszy porządek dzienny, po-
czem rząd postawił kwestję zaufa-
nia. Votum zaufania dla rządu
uchwalono 312 głosami przeciw-
ko 261.

Następnie Laval w gorących
słowach złożył hołd Briandowi,
który usiłując nie narazić na
szwank interesów Francji, dąży
do ujęcia wybuchu wojny w sieć
układów. Laval oświadczył, że
będzie starał się prowadzić tę po-
litykę w tym samym duchu. Spra-
wa pokoju — oświadczył Laval —
nie jest monopolem żadnego
stronnictwa. Po krótkiej charak-
terystyce planu Younga i morator-
jum Hoovera Laval nawiązał do
oświadczenia Brueninga wobec
ambasadora Francji co do konfe-
rencji lozańskiej. Francja — о-
świadcza Laval — zgodzi się na
redukcję reparacyj jedynie w ta-
kim stopniu, w jakimi stopniu ogół
zainteresowanych zgodzi się na re-
dukcję długów wojennych. Przy-
pominając stanowisko Francji co
dno transzy  nieuwarunkowanej,
mówca zaznaczył, że zebowiąza-
nia, wynikające z planu Younga,
mają charakter definitywny.

Francja nie może się zgodzić,
aby o wszystkiem decydowaia
woła Niemiec. W stosunkach mię-
dzynarodowych powinny panować
te same zasady, co w stosunkach
pomiędzy poszczególnymi ludźmi.

Omawiając sprawę  rozbroje-

nia, Laval zaznaczył, że teza fran-
cuska jest zgodna z odnośną klau-

zulą paktu Ligi Narodów. Francja
pozostanie przy swem stanowisku

i nie zgodzi się na kompromisowe
wnioski, narażające na szwank jej
bezpieczeństwo.

W. końcu Laval zwrócił się z

apelem do wszystkich stronnictw,
aby popierały politykę zagranicz-
ną rządu.

wyraża temu

SPOTKANIA LAVAL—MAC-DONALDĄ.
PARYŻ (Pat). Potwierdza się

wiadomość o rokowaniach pomię-
dzy Paryżem a Londynem w spra-
wie spotkania Lavala z Mac Do-

naldem. Wydaje się jednak rze-
czą nieprawdopodobną, aby spot-
kanie to miało nastąpić wcześniej
niż w przyszłym tygodniu.

Hoovera. :
WASZYNGTON (Pat ) Kongres

przyjął ostatecznie projekt usta-
wy, proponowanej przez Hoovera,
ustanawiającej kapitał zakładowy
korporecji finansowej, mającej
na celu ogólną sanację stosun-

ków w sumie 2 miljardy dol.
Skarb ma dostarczyć pół miljarda
dol. i gwarancję na pozostałą
sumę. Projekt ustawy zostanie
przedstawiony Hooverowi do pod-
pisu.

Zaburzenie studenckie w Lipsku.
LIPSK (Pat). Nacjonalistyczna

młodzież: akademicka w Halle
wznowiła awantury na tle sprawy
prof. Dehna, którego apologja
ujęta w specjalnej broszurce —
„Kościół i zbratanie narodów* —
spotkała się z ostrym protestem
szowinistów niemieckich, oskar-
żających w dalszym ciągu prof.
Dehna o działalność pacyfistyczną.
Jeden ze studentów zapalił pod-
czas ostatniego wykładu prof.
Dehna w sali wykładowej uniwer-

sytetu kilkanaście  zapalników
armatnich, nie dopuszczając do
rozpoczęcia się wykładu. Spraw-
cę zajścia aresztowano. Zorgani-
zowano ponadto demonstrację, w
której wzięło udział około 1500
studentów, uchwalając rezolucję
protestującą energicznie przeciw-
ko dalszym wykładom prof. Dehna
i domagającą się bezwzględnego
i natychmiastowego jego ustąpie-
nia. Wśród studentów panuje nie-
zwykle silne naprężenie.

uwAGA! gękcja $ceniczna Klubu M. SA. i 0. W.P.

FIELNĄ ZABAWĘ da Pożegnanie Karmawału.
Muzyka Jazz:bard. — Bufet. — Wstęp za zaproszeniemi
które otrzymać mcżna codzieńnie w Sekretarjacie Klubu

Orzeszkowej 11 o godz. 7-ej wiecz. —0oUWAGA!
RZEBDB

LONDYN (Pat). „Evening Stan-
dard“ zamieścił wczoraj wieczo-
rem interesującą rozmowę wybit-
nego angielskiego parlamentarzy-
sty konserwatywnego  Boothby,
bawiącego w Berlinie, z Bruenin-
giem i Hitlerem.

Opowiadając o swej rozmowie
z Brueningiem, Boothby oświad-
cza, że kanclerz niemiecki wierzy
w rezultat poprawy gospodarczej
świata jedynie na drodze między-
narodowej kooperacji ekonomicz-
nej. Aczkolwiek Bruening w dal-
szym ciągu twierdzi, że dalsze
płacenie odszkodowań nie jest
możliwe, to jednak pragnie on
przyjaznego porozumienia zarów-
no w tej, jak i innych sprawach,
przed upływem bieżącego roku.
Ujawnienie niedawnej prywatnej
rozmowy Brueninga z ambasado-
rem brytyjskim było dla kancierza
i dla jego polityki ciężkim cio-

do końca.
Odwrotnie Hitler sprawił na

rozmówcy wrażenie młodzieńcze-
$o zapału. Hitler uważa swe doj-
ście do władzy za nieodzowne,
przyczem podkreśla, że sięgnie po
władzę bez kompromisu. Hitler
uważa, że za dużo kładzie się na-
cisku na stosunki gospodarcze,
podczas gdy obecny kryzys jest
kryzysem politycznym i właśnie
siły polityczne wyniosą go, znaczy
Hitlera, na szczyt władzy. Hitler
jest przekonany, że wygra wybory,
ku którym dąży. I nagle — opisuje
Bootby — Hitler wpada w szał:
Jakby się to panu podobało — za-
pytuje mnie z naciskiem, który nie
da się opisać — gdyby wam zabra-
no wasze kolonje i waszą flotę
i gdyby ustanowiono korytarz po-
między Anglją a Szwecją. Czemże
wybyście wówczas byli? — Nie
miałem czasu, aby mu powiedzieć,

Głosy prasy.
LONDYN. (Pat). „Daily Mail“

w artykule wstępnym wita życzli-
wie decyzję Lavala spotkania się
z Mac Donaldem, podkreślając,
iż tego rodzaju spotkenie jest
obecnie specjalnie pożądane wo-
bec stanowiska, zajętego przez
Niemcy, które odrzuciły propo-
zycję brytyjską przedłużenia mo-
retorjum Hoovera.  Stenowisko
to zaskoczyło angielską opinję
publiczną jako nierozsądne i
źle obliczone ze strony Nie-

miec. Fkcja, jaką winny pod-
jać Anglja i Frencja w obli-
czu niemieckiego sprzeciwu mtu-

«si być — zdaniem dziennika —
ostrożnie rozważona. Jest rzeczą
drugorzędną—pisze „Daily Mail*
—gdzie nasłąpi spotkanie pre-
mjerów. Zależygto od wzejemnej
zgody, elbowiem - gdy sytuacja
stare się tak poważna, żaden
z premjerów nie będzie upierał
się dla uczynienia zadość własnej
ambicji.

NIEULECZALNY OPTYMISTA.
Wywiad Brianda. *

resu, ani zadnego powodu wznie*
cać wojny. Są one otoczone po-
tężnymi sąsiadami, jak Francja,
Polska, Czechosłowacja, ze strony

LONDYN. Pat — „Evening
Standard* zamieszcza opis po-

żegnelnej wizyty angielskiego pu-

że wcaleby mi się to nie podo-
bało.

Hitler szalał Przypomniał mi
on często powtarzane znane zda-
nie Rodinga o Bernardzie Shaw:
Pan Shaw nie mówi bardzo do-

sem, ale nie stracił on nadziei.
Boothy zaznacza, że z rozmowy
z Brueningiem odniósł wrażenie
samotnego zmęczonego człowieka,
uginającego się pod ciężarem wiel-
kiej odpowiedzialności, ale równo-
cześnie człowieka, który widzi brze, ale wyraża się z taką gwał-
jasno drogę, jaką sobie wytknął townością, że się poprostu na-
ipo której zdecydowany jest iść rzuca. 3

blicysty Slocombe a u Brianda,

który udzielił Slocombe'owi wy-
wiadu, owianego wyjątkowym o-
ptymizmem. Na zapytanie co do
możliwości wojny Briand odpo-

wiedział. Nigdy w ciągu. ostetnich

10 lat nie było mniejszego nie-

bezpieczeństwa wojny, niż obec-

'nie. Jakże jest wojna możliwa?
Niemcy nie mają żadnego irte-

których niema żadnej obawy a-
wantur. Co do Sowietów, to ich
potęga, opdsta na. rewolucji, о-
becnie slę ustabilizowała i z bie-
giem czasu steją się one coraz
bardziej konserwatywnemi. So-
wiety nie życzą sobie wojny i są
obecnie jedynymi z najcorętszych
zwolenników pokoju.

 

U. S. B. i chcesz wesoło spędzić czas

w.

Jeżeli pragniesz przyjść z pomocą młodzieży akademickiej
przyjdź na XIII BAL Ogólnoakaderaicki

w dniu 1-go lutego 1932 r. w Salonach
Oficerskiego Kasyna Garnizonowego.
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Ustalenia.
Obrady w Sejmie dnia 20-g0

stycznia 1932 r. w sprawie wnio-

sku o wyrażenie nieufności rządo-

wi w związku z rozprawą b. więź-

niów brzeskich i jej ujawnieniami
wiążą się ze zdarzeniami z przed

roku i stanowią wraz z niemi pew-

ną całość. Od uwięzień w nocy z

9.go na 10-ty września 1932, przez

wniosek Klubu Narodowego z

9.go na 10-ty września 1930, przez

stronnictw lewicy i środka z 16-g0

grudnia 1930, oraz równoczesne
oświadczenie przedstawicieli nau-

ki, piśmiennictwa, życia społecz-

nego przeciw sprawie brzeskiej,

sprawa ta weszła pod obrady Sej-

mu i Senatu w komisjach 20-go i

23-$o stycznia 1931, a na pełnych

posiedzeniach 26-go i w nocy z

26-go na 27-my stycznia 1931. Od
9-40 października 1931 do 13-g0

stycznia 1932 toczyla się rozprawa

11-tu b. więźniów brzeskich przed

8-mym wydziałem karnym sądu

okręgowego w Warszawie. Rozpra
wa w Sejmie z 20-go stycznia

1932 była jej odgłosem. Dzisiaj za-

rysowuje się kilka prawd wyraź-

nych, które powinne być po-

wszechnie znane.
REA

Aby dobrze zrozumieć krąże-

nie sprawy brzeskiej między Sej-

mem a Sądem, trzeba sobie od-

tworzyć jej początki, poprostu

przez przypomnienie słów p. pre-

zesa rady ministrów Piłsudskiego

w t. zw. wywiadzie z 13-$go wrześ-

nia 1930, tuż po uwięzieniach:
— „Odrazu zdecydowałem wyko-

rzystać ten normalny czas, gdy posłowie

stają się zwyczajnymi obywatelami pań-

stwa, aby choć raz w Polsce postawić

sprawiedliwość wymierzoną przez sądy

ra normalną drogę, nienaruszaną tak

bezecnie, jak to czynią posłowie z immu-

nitetami w pyskach.. Dlatego też kaza-

łem zebrać poruszone przez prokuraturę

sprawy i, wie Pan, nazbierało się ich

ogromnie dużo... Nie mogłem również

przeciążać zbytnio policji... Dlatego też

zdecydowałem się nie osiągać rekordu

i zatrzymałem się dla pierwszej transzy

rzy jednej czwartej zaledwie... Powiem

Panu: że środek zastosowany okazał sie
bardzo skuteczny, gdyż nie otrzymałem

dotąd z więzienia żadnego meldunku o

aberacji myślowej i może ci panowie,

gdy wyjdą z więzienia, okażą się ludźmi

bardziejdyscyplinowanymi .”

Oświadczenia te, które starano

się następnie pokrywać zapomnie-

niem, mówiąc zawsze tylko o są-

dach, stwierdzają, kto zarządził

uwięzienie. Sądy były wówczas

tak mało przygotowane do wystą-

pienia, że-uzasadnienia uwięzienia

doręczono dopiero w Brześciu w

takim stanie opracowania, że p.

Aleksander Dąbski z Kl. Nar. do-

stał zawiadomienie, że jest uwię-

ziony za udział w zjeździe lewicy

i środka w Krakowie. Prawdopo-
dobnie nikt nie zdoła utrwalić w

Polsce mniemania, jakoby było
w tem coś dziwnego, iż zdarzenia,
których źródło tkwi w zarządze-
niach prezesa rady ministrów, są
rozpatrywane w Sejmie i w Sena-
cie.

 

Osadzenie b. posłów w więzie-
niu wojskowem w Brześciu było
przedstawione w Sejmie zarówno
przez sprawozdawcę większości
p. pos. Paschalskiego jak i przez p.
min. sprawiedliwości Michałow-
skiego jako prawidłowe:
— „Przechodząc do punktu dru-

giego,dotychczas rzekomo nieprawnego
osadzenia aresztowanych w więzieniu
wojskowem w twierdzy w Brześciu..." (p.
pos. Paschalski w Komisji Praw i
Sejmu dnia 20 stycznia 1930)...
— „..W) przedmiocie bezprawnego

rzekomo osadzenia b. posłów w więzie-
niu w Brześciu nad Bugiem..." (p. min.
sprawiedl. Michałowski w Kom. Prawn.
Sejmu dnia 20 stycznia 1930)...

IMy zaś wskazywaliśmy, że osa-
dzenie w więzieniu wojskowem w
Brześciu jest pogwalceniem roz-
porządzenia Pr. Rz. z 7.III 1928 o
więzieniach i regulaminie więzień
wojskowych z 29.X 1919.

sprawie tej wydział 8-my
sądu okręgowego w Warszawie
(przew. sędzia Neuman) orzekł po
uwięzieniu, że to osadzenie w wię-
zieniu wojskowem jest w zgodzie
z prawem, a wydział 3-ci, wbrew
ówczesnym twierdzeniom pp Pa-
sthalskiego i Michałowskiego, u-
chylił się od orzeczenia, jak to
stwierdziłem w Sejmie 27-go stycz
nia 1931.

  

 

Otóż następnie Sad Apelacyjny

w orzeczeniu z 29.X 1931 w spra-

wie p. Demanta (Nr. akt, S, Ap. w

Warsz. III, 1 k., 0.206/31) stwier-

dził, że osadzenie w więzieniu woj

skowem było nieprawne, wskazu-

jąc te same właśnie naruszone po-

stanowienia rozporządzeń o wię-

zieniach. . .
Znaczenie osadzenie w Brze-

ściu określiłem już Komisji Praw-
niczej Sejmu dnia 20-go stycznia

1931 tak: RA
— „Jeżeli spojrzymy na to więzienie

brzeskie od początku września do końca

listopada, uderza nas to, że najmniejszą

częścią pobytu w więzieniu śledczem by-

ło śledztwo, a Iwią częścią byłowszystko

inne, co się tam działo. Z tego więzienia

śledczego wyszli ci więźniowie w takim

stanie, jaki widzimy. To nie był przypa-

dek, że zostali wysłani do Brześcia, to

nie był przypadek, że została utworzona

osobna grupa tych, którzy mieli nadzór

nad nimi. To wszystko od początku do

końca stanowi jedną i wyraźną całość >

Dzisiaj to osadzenie w Brześciu

uznane jest za niepewne przez

Sąd Apelacyjny.
p

W odpowiedzi
wskazanie, co się działo w

Brześciu, p. min. sprawiedl. M1-

chałowski oświadczył dnia 20-go

stycznia 1931 w Kom. Prawn. Sej-

mu i podobnie dnia 23-go stycznia

1931 w Kom. Prawn. Senatu:
— „Droga zgłaszania zażaleń na

działalność władz za pośrednictwem Sej-

mu i w formie wniosków do niego nie

jest drogą właściwą i nie może ona się

przyczynić ani do szybkiego załatwienia,

ani do należytego wyjaśnienia sprawy”.

W tej sprawie żądaliśmy i my

sądu, ale w sposób, przewidziany

prawnie, tj. z oskarżenia publicz-

nego, jak mówiłem w Sejmie 27-$0
stycznia 1931:
— „Mówią nam: niech ci, którzy do-

znali krzywdy, skarżą. Ale my odpowia-

damy, że według naszego kodeksu kar-

nego, mianowicie wedłuś art. 2 К К

powinien skaržyė uprawniony oskaržy-

ciel, a uprawnionym oskaržycielem w tej

sprawie jest oskarżyciel publiczny. I dla-

tego tego zarzutu, w naszą stronęskiero-

wanego, że to my nie chcemy, żeby oni

skarżyli, nietylko nie przyjmujemy, ale

wołamy głośno na cały kraj: dlaczego

oskarżyciel publiczny nie występuje w

tej sprawie?"

Tylko w takiem postępowaniu

mogliby więźniowie brzescy ze-

znawać jako świadkowie pod

przysięgą. :
Co więcej, sen. M. Seyda о-

swiadczył w Kom. Prawn. Senatu

23-go stycznia 1931:
— „Zwracam p. ministrowi uwaśę.

że pismo, którego jestem redaktorem

piętnowało Brześć dziesiątki razy jako

zbrodnię, hańbę i nikczemność. Jeżeli

to piętnowanie było oparte na niepraw-

dzie, na oszczerstwie, to czemu o meri-

tum sprawy Brześcia nigdy nie skonfi-

skowano pisma i nie wytoczono mu pro-
cesu? Zwracam się do p. ministra z u-
silną i stanowczą prośbą, by spowodował
wytoczenie pismu mojemu procesu w
merytorycznej sprawie Brześcia, a może

p. minister sam  zaskarży je o obrazę.
Będzie to najlepsza sposobność do prze-
słuchania świadków brzeskich pod przy-
sięgą i do stwierdzenia prawdy”.

Otóż następnie w Katowicach,
w styczniu i 2-$o marca 1931, Sąd
Grodzki, przystąpiwszy do kilku-
nastu spraw przeciw pismom, któ-
re pisały o Brześciu, gdy oskarże-
ni zażądali wezwania więźniów
brzeskich na świadków, umorzył
le sprawy. Następnie, gdy sąd w
Bydgoszczy w takiejsamej spra-
wie, po rozprawie 5-go lutego
1931, dopuścił przesłuchanie pp.
Korfantego, Liebermana, Popiela,
Bydgoszczy w takiej samej spra-
lickiego jako świadków, Sąd Naj-
wyższy dnia 3-go marca 1931, na
dwa dni przed wyznaczoną w
Bydgoszczy rozprawą ze świad-
kami, przeniósł sprawę do Toru-
nia, gdzie świadków nie dopusz-
czono. Wreszcie w rozprawie b.
więźniów brzeskich w  Warsza-
wie od pierwszych zeznań oskar-
żonych z 27-go października 1931
i w całym dalszym ciągu rozprawy
sąd nie dopuścił mówienia o tem,
co się działo w więzieniu śled-
czem w Brześciu.

na dokładne

 

Z rozległego zakresu sprawy
Brześcia i jej następstw i oświet-
leń sądowych i sejmowych trzeba
przedewszystkiem dobrze zapa-
miętać ten przebieg dziś już wy-
1aźnie ustalony. W tym przebiegu
mieści się głęboka wymowa
prawdy.

Stanisław Stroński.

TEISMASTORE ATEITIS

Sytuacja w Hiszpanji.
Strajk generalny w Barcelonie.

BARCELONA. (Pat). Dziś ra-
na wybuchł tu strajk generalny.
Wozy tramwajowe nie wyjechały
na mi-stn.

BARCELONA. (Pat). Strajk ge-
neralny, wywołany przez ekstre-
mistów, objął ruch przemysłowy

i komunikacyjny w mieście. Po
mieście krążą drobne oddziały
straży cywilnej, uzbrojone w ka-
rabiny. Dokonano kilku areszto-
wań. Przypuszczają, że ruch straj-
kowy nie rozszerzy się.

Burzliwe starcia.
MADRYT. (Pat). W Sewilli,

Kordobie i Vill Nuova doszło do
burzliwych starć. Wiele osób
aresztowano.

Rumuni zamykają
BUKARESZT. Min. wojny Am-

ra Stofanescu, zastępujący mi-

nistra spraw wewnętrznych zam-

knął szkołę żydowską „Tarbutu“

w miasteczku Sorokach nad Dnie-

strem. Zarządzenie to minister

motywował tem, że w szkole

szkoły żydowskie.
prowadzona była agitacja komu-

nistyczna.

RAZETTYCAWOTW.WOBEZE CZKDIORA
Uporczywe zaparcia stolca, katary

rubej kiszki, zastój w kiszkach, wzdęcie,
óle w bokach, przechodzą przy używa-

niu rano i wieczór po szklance natural-
nej wody gorzkiej „Franciszka-Jėzeia“.
Żądać w aptek.

i

DZIENNIK WIIFYSKI

2 prasy.
Naczelne zadanie.

Zastanawiając się na łamach
„Kurjera Lwowskiego“ nad przy-
czynami i dalszym przebiegiem
obecnego, wszechświatąwego kry-
zysu gospodarczego, prof. Stani-
sław Grabski dochodzi do nastę-
pujących ciekawych wniosków.

„W najbliższych kilkunastu latach
panować będzie na rynkach światowych
powszechna tendencja zniżkowa. I zwy-
ciężać będą w pokryzysowych tych la-
tach, a może nawet dziesięcioleciach ci,
którzy potrafią zaoliarowač tańsze od
innych towary.

Niemcy osiągnęły były po wojnie
1870 r. równe Francji i Anglji stanowisko
na rynkach światowych i rzeczywistą
potęgę ekonomiczną — dzięki temu
właśnie, że prędzej i lepiej od innych do-
stosowali się do tej powszechnej znizki
cen i korzystając z niższej swej skali ży-
ciowej, produkowali i ofiarowywali sw»
produkty przemysłowe taniej od konku-
rencyjnych fabryk belgijskich, francus-
kich i angielskich.

Те samą przewagę, jaką w drugiej
połowie ubiegiego stulecia dawała Nien'-
com w walce o ekspansję przemysłowa
na rynkach międzynarodowych ich niż
sza stopa życiowa — może mieć obec-
nie Polska. .

Ale dziś jej nie ma, Pomimo, że ro-

 

botnik nasz jest tańszy — produkujemy
drożej od Niemców i Czechów.

Usunięcie przyczyn, podrażających
naszą produkcję, uniemożliwiających nam,
pomimo niższych płac roboczych, ofero-
wania tańszego od innych naszych towa-
rów — tak, jak to robiły Niemcy powinno
być naczelnem zadaniem całej naszej po-
lityki ekonomicznej.

Zielona wstążka.

P. minister oświaty w swem
exposć wygłoszonem w komisji
budżetowej Sejmu, zamieścił mię-
dzy innemi, następujące oświad-
czenie:

„Zielona wstążeczka źle w moich

oczach świadczy o szkole, w której się

na nią pozwala, lub do jej noszenia za-
chęca.“

„Wiystepując przeciwko  „zie-
lonej wstąžeczce“ p. minister wy-

powiedział się przeciwko tym
hasłom i tym zasadom postępowa-
nia, których w ostatnich czasach

zielona wstążka stała się w kraju

naszym widomym symbolem. .

Jakież są te hasła, których

„zielona wstążeczka' jest symbo-
lem? ;

„Gazeta Warszawska“ podaje
„cztery wskazania” zawarte w

„zielonej ulotce”, rozdawanej w

swoim czasie przez warszawską
"młodzież akademicką, a przedru-
kowane przez sjonistyczny „Nasz
Przegląd".

Oto one:
„1) Nie kupować w sklepach żydow-

skich, ani nie najmować do pracy Žy-
dowskich robotników i rzemieślników,

ani nie korzystać z usług żydów adwo-
katów, lekarzy i t. 4. Nakaz sumienia
polskiego stanąć musi ponad możliwością
chwilowej osobistej korzyści lub wygody.

2) Nie utrzymywać z żydami żadnych
stosunków towarzyskich ani koleżeń-
skich. Jeżeli zaś należycie do związków
lub stowarzyszeń społecznych, których
członkami są także żydzi, dokładajcie
wszelkich starań, ażeby żywioł żydow-
ski jaknajszybciej z organizacyj tych zo-
stał usunięty.

3) Walczyć niezłomnie, aż do zwy-
cięstwa, o „numerus clausus“ dla żydów
na wyższych uczelniach.

4) Głoście hasło solidarności wszyst-
kich Polaków bez różnicy przekonań po-
litycznych i klas społecznych w walce
z zalewem żydowskim. W chwili gdy ty:
siące Polaków pozbawionych pracy przy-
miera. głodem, zbrodnią wobec narod
jest grosz każdy, oddany w ręce ży-
dowskie."

Przytoczywszy powyższe „wska-
zania”, „Gazeta Warszawska”
kończy swój artykuł:

„A teraz z prostotą największą, jak
zapytalby każdy uczeń czy uczenica,
do których wskazania wychowawcze p.
ministra oświaty przedewszystkiem zo-
stały zwrócone, zapytujemy p. ministra
Jędrzejewicza: I cóż w tych hasłach

„zielonej wstążki” jest niewłaściwego?
P. minister Jędrzejewicz potępił о-

gólnikowo „zieloną wstążecżkę'. Byłoby
rzeczą ze wszech miar pożądaną i wska-
zaną, aby wyjaśnił okładniej, które
z jej haseł uważa za szkodliwe i zasłu-
gujące na zwalczanie.”

Strajk gospodarczy czy poli-
tyczny?

W. związku ze wzmagającym
się ruchem strajkowym na Gėr-
nym Śląsku, zastanawia się „Kur-
jer Warszawski* nad tem, jaki
właściwie charakter posiada ten
ruch: ekonomiczny czy  poli-
tyczny? В

„To, co w języku obrońców metody
bezrobocia nazywa się „strajkiem eko-
nomicznym* — w rzeczywistości nie
istnieje. Jest to określenie wydobyte z
archiwum tych czasów, gdy spiawy go-
spodarcze można było oddzielać ой ру-
litycznych. Dzisiaj są one tak ściśle ze-
spolone, kwestje władzy i gospodarstwa
zazębiają się tak silnie, a jednocześnie
napięcie stosunków jest tak duże, że
nikt chyba nie będzie twierdził, że ewen-
tualny strajk na Górnym Śląsku ma mieć
wyłącznie ekonomiczne znaczenie, lub,
że skutki jego nie przekroczą granie
spraw gospodarczych."

«  Precyzowanie katolickiej
moralności.

Odbyty świeżo Zjazd Pisarzy
Katolickich  _wywołoł ciekawe
echa na łamach sanacyjnego „Sło-
wa'* wileńskiego.

„Endecy — czytamy tam — byli go-
towi wykorzystać zjazd dla swoich ce-
lów. Dla nich katolicyzm dziś to przede-
wszystkiem wolność sumienia, wolność
bezwarunkowa przekonań, humanitaryzm,
nie więzienie nikogo z powodu przeko-
nań i podobne rzeczy abstrakcyjnie
wzniosłe, ale genetycznie, teoretycznie
i historycznie nie zawsze z katolicyzmem
związane (7), a natomiast zbyt często
przez protestantów, sekciarzy i anarchi-
stów nadużywane. Oczywiście miało to
być wyrażone tak, aby pachniało farbą
świeżo z drukarni wypuszczonej odezwy
w sprawie brzeskiej.

„Kurjer Poznański* zaś wzią-
wszy pod uwagę wyrażenie jednej
z rezolucji Zjazdu, że należy „spre-
cyzować” duchowe oblicze kato-
lickiego piśmiennictwa w Polsce,
pisze:

„Narazie oblicze moralne zespołu,
który się łączy w Zjednoczeniu Polskich
Pisarzy Katolickich, jest jeszcze tak mało
sprecyzowane i uzgodnione, że — o ile
chodzi o życie publiczne — to, co dla
jednych jest zbrodnią, uważane jest
przez innych za cnotę. To też ten sam
zjazd, który jako tezę wysunął postulat
precyzowania duchowego oblicza, musiał
pracę Zjednoczenia rozpocząć od —
uniknięcia precyzowania stosunku swego
do faktów, które wstrząsnęły eałą duszą
zbiorową prawie ogółu polsko-katolic-
kiego, musiał się cgraniczyć do formuł
ogólnikowych o obronie ładu i wolności,
o poszanowaniu prawa Bożego i ludz-
kiego, „czego nie mogą krępować żadne
uboczne względy” — w przeciwnym ra-
zie byłoby doszło do rozbicia.

Przykład ten poucza, że warunki
pracy Zjednoczenia Polskich Pisarzy Ka-
tolickich nie będą łatwe. A nie będą
niemi z powodu niezdrowych, nienormal-
nych warunków naszego życia politycz-
nego.“

Krakowski organ  Chadecji,
zbliżony do Kurji episkopalnej
„Głos Narodu” streszcza obydwa
wyżej wspomniane artykuły i kon-
kluduje w ten sposób:

„Zasadniczo zgodzić się należy z wy-
wodami „Kurjera Poznańskiego”. Kato-
licka moralność obejmuje także moral-
ność życia publicznego, i jeśli się precy-
zuje duchowe oblicze katolickiego piś-
miennictwa, to nie można pominąć i za-
gadnień z dziedziny moralności państwo-
wej.

Ale w praktyce wydaje się to na
razie niemożliwem.  Pomieszanie pojęć
w Polsce sprawiło, że to, „co dla jednych
jest zbrodnią, uważane jest przez innych
za cnołę*. Dlatego, żeby nie rozbijać
stworzonego frontu pisarzy katolickich,
należy na razie pomijać zagadnienia,
które go dzielą; z pewnością jednak po
pewnym czasie nastąpi porozumienie
także i co do tych spraw, o.które „iKurje-
rowi Poznańskiemu” chodzi.”

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Ceremonja ofiarowania Ojcu Św. owieczek mających dostarczyć

wełny do paljów. ;

(Citta del Vaticano, tel. wł.
KAP. 22. L). W dniu wczorajszym,
jako w dniu šw. Agnieszki, odbyla
się doroczna ceremonja ofiarowa-
nia Ojcu Św. poświęconych owie-

czek, z których wełna służy do
wyrobu  paljów, przesyłanych
nowomianowanym  arcybiskupom
przez Ojca Šw.

 

Nowa iala prześladowań Kościoła
w Meksyku. : :

(Citta del Vaticano, tel. wl.
KAP. 22. I.). „Osservatore Roma-
no” zamieszcza obszerne uwagi na,
temat nowych prześladowań Ko-'
ścioła w Meksyku. Uroczystości
jubileuszowe czterechsetlecia cu-“
downego ukazania się N. M. P. w

* Gwadalupie daly czynnikom wro-
gim Košciolowi asumpt do wszczę-
cia prześladowań religijnych. Rze-
sze wiernych, które pośpieszyły
ze wszystkich stron kraju do
Gwadalupy, bynajmniej nie były
ożywione entuzjazmem i radością,
zanosiły natomiast .modły błagal-
ne o wolność i pokój religijny. Akt
przypuścili antyklerykali przeciw-
ko tym wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się
bądź do ułatwienia, bądź do u-
świetnienia tej wielkiej katolickiej
manifestacji, jaką stały się uroczy-
stości w Gwadalupie. I tak np. za-
atakowano ministra skarbu za to,
że zezwolił na zwolnienie od cła
wspaniałych organów, sprowadzo-
nych do bazyliki w Gwadulupie,
zarzucając mu trwonienie grosza
publicznego, Z powodu przyznania
przez władze kolejowe zniżek
przy przejeździe kolejami pań-
stwowemi dla uczestników uro-
czystości, w parlamencie. związ-
kowym zgłoszono interpelację.

Jest rzeczą jasną, że wrogie
Kościołowi czynniki dążą do pod-
jęcia ponownej walki z Kościołem,

 

podobnie, jak to miało miejsce za
czasów prezydneta Callesa, i chcą
kontynuować dzieło odchrześcija-
nienia Meksyku.

Równolegle do tych wystąpień
odbywa się wielka akcja czynni-
ków urzędowych, zmierzająca do|
ograniczenia liczby kościołów i
duchowieństwa, co znalazło wyraz
w uchwaleniu przez parlament
meksykański projektu ustawy, na
zasadzie której okręg stolicy pań-
stwa, liczący 1.300.000 mieszkań-
ców, posiadać będzie tylko 25 ko-
ściołów i tyluż księży, wskutek
czego kilkaset kościołów w tym
okręgu pozostanie bez duszpaste-
rzy, Zamknięte zostaną również
wszystkie kościoły przeznaczone
dla cudzoziemców i prowadzone
przez księży-cudzoziemców. Po
wsiach i miastach krążą patrole
policji, aresztując tych kapłanów,
którzy wbrew zakazowi odpra-
wiają Mszę św.

Arcybiskup stolicy, Mgr. Diaz,
wniósł protest przeciwko tym za-
rządzeniom i zabronił podległemu
sobie duchowieństwu stosowania
się do nich, jako gwałcących wol-
ność sumienia.

Widocznem jest, że zarówno
sfery oficjalne meksykańskie, jak i
pozostające poza rządem wrogie
Kościołowi czynniki, dążą do roz-
pętania nowej wojny domowej, po-
dobnej do tej, jakiej tak niedawno
jeszcze o Meksyku był świadkiem
świat cały.

w Jaki sposób pewien kolejarz uleczył się zreumatyzmu.

Dla kolejarza rzeczywiście niepoję-
tem jest, gdy nagle przy wskakiwaniu na
stopnie wagonu druga noga odmawia mu
posłuszeństwa i równocześnie odczuwa
jakąś niesamowitą sztywność w stawach
i krzyżu. To są pierwsze objawy reuma-
tyzmu. „Nie mogłem poprostu zrozu-
mieć” pisze nam pan A. Buk. Siemiano-
wice,Matejki 14 „skąd nagle wzięła się
taka sztywność w krzyżu i kolanach.,
Gdy chciałem jak zwykle wskoczyć do
ruszającego pociągu, zaledwie z wielkim
wysiłkiem udało mi się utrzymać na
stopniu. Początkowo przypuszczałem, że
przyczyną tego jest zwykłe nadwyrężenie
mięśni, ale nacierania i rozmaite wypró-

bowane przezemnie lekarstwa nie przy-
niosły mi żadnej ulgi. Przeciwnie! Szcze-
gólnie słotne i zimne dnie dawały mi się
we znaki — bóle były wprost nie do
zniesienia. Na służbę szedłem wówczas
jak na tortury. Latami całemi męczyłem
się tak okropnie, dopóki pewnego razu
nie zwrócono mi uwagi na Togal. Zawie-

TEATRY MIEJSKIE.
WIELKI

„Panna Maliczewska”, sztuka w
3 aktach Gabrjeli Zapolskiej. Reż.

dyr. M. Szpakiewicz.

Miarą istotnego talentu pisarza
wogóle, a dramatycznego w szcze-
gólności, jest trwałość jego dzieła.

Z pośród powojennego zalewu
teatrów utworami różnej (prze-
ważnie przeciętnej) wartości, mo-
że zaledwie kilkanaście a nawet
jeno kilka nazwisk sję ostatnie
i zapisze trwałemi głoskami na
kartach literatur świata.

Zapolska należy do tych nie-
licznych twórców, którzy prze-
trwają swoją epokę, Ona, która
tak zuchwale, po męsku ujęia
sztandar walki z podłością, fał-
szem, hipokryzją, wyzyskiem, pła-
skością, głupotą, przeciętnością,
która „menažerję ludzką“ bez
osłonek przed oczy społeczeństwa
rzuciła — uczyniła to nie operując
ideami ujętemi w deklamatorskie
lyrady i irazesy, ale otworzywszy
szeroko wrota prawdziwemu ży-
ciu wydobyła na jaw całą istotę
prawdziwego człowieka, To też
ludzie jej żyją — źle czy dobrze,
uczciwie czy podle, mądrze czy
głupio — ale żyją na scenie pełną
piersią i wszystkiemi nerwami.

Nie jest też koniecznością wy-
stawiać utwory Zapolskiej w ra-
mach epoki, w której powstały, bo
to, co nam pokazuje świetna au-
torka, było wczoraj, jest dziś,
i będzie jutro i zawsze, a takie
Dulskie, Żabusie, Maliczewskie,
Żelazne, Daumy — są nieśmiertel-
ni, jak nieśmiertelna jest ludzka
podłość, chciwość, wyzysk, głu-
pota, naiwność.

Teatr na Pohulance, ku uczcze-
niu dziesiątej rocznicy zgonu
(17 grudn. 1921 r.) świetnej, nieza-
stąpionej dotąd autorki, wystawił
jeden z trzech najkapitalniejszych
(„Dulska“, „Ich czworo”, „Mali-
czewska') utworów z przedostat-
niej, najbogatszej doby jej twór-
czości scenicznej (1907—1911).

„Pannę Maliczewską”* wielo-
krotnie w Wilnie wystawiano.
Ograniczymy się więc do oceny
gry i inscenizacji ostatniego jej
wznowienia.

Sztuka, z małemi wyjątkami,
grana była z pietyzmem, jaki na-
leży pierwszej  dramatopisarce
polskiej. Więc przedewszystkiem
rolę tytułową odtworzyła p. Łado-
siówna, którą poznaliśmy już jako
b. zdolną aktorkę i o skali uzdol-
nień rozległej. P. Ł. w duszę
Stefki Maliczewskiej wczuła się
wszystkiemi nerwami, wżyła się
w to dziecko lwowskiej ulicy
przedziwnie serdecznie i szczerze,
‘у!е było żywiołowości w jej grze
razem humoru. Z drugiej strony

zdecydowany typ, jaki przedsta-
wia zewnętrznie p. Ładosiówna,
!ak odbiega od wyobrażenia, jakie
sobie wytworzyliśmy o Stefce Ma-
liczewskiej, że ta rozbieżność mę-
czyła i niepokoiła widza.

Jakże mocną bez jaskrawości
była gra p. Zielińskiej w roli Że-
laznej, tej szelmy z gatunku rajfu-
1ek i fabrykantek aniołków. Nic
w $rze tej nie było przeciągniętego
ani niedociągniętego.

Miłą niespodziankę zrobiła p.
Szurszewska w charakterystycz-
nej roli Michasiowej, subtelnie
podkreślającą złośliwość „siostrzy-
nej sługi”, obok własnej wyższości
jako uczciwej mężatki. >

P. Molska Daumowa dobra w
sylwetce dobroczynnej damy —
akcentowała może nadto serce
w obojętnej w gruncie na niedole
ludzkie kobiecie.

P. Gliński — Daum doskonały
w typie i jego ujęciu, operujący
dobrze podpatrzonemi szczegóła-
mi, malującemi tak dobitnie de-
wizę życia „na uboczu” „szanow-
nego ojca, męża i obywatela:
„wygodnie, tanio i cicho”. To sa-
mo p. Loedl, który różną, choć
© tych samych „ideałach życio-
wych” postać Boguckiego ujął też
odmiennie i całe tchórzostwo i li-
chotę duszy owej konwencjonalnej
figury ujawnił plastycznie i po-
mysłowo.

P. Łubiakowski tak wciąż gry-
wa staruszków, że w roli ucznia
IEdek), zachowuje te same ruchy,
przygarbienia, tenże głos zagasły.
P. Wasilewski grał Fila tak jakoś
sztywno, ze sztucznym entuzjaz-
mem, że nie wierzyło się w wioś-
niane uczucie Fila dla Stefki.

„Sztuba“ z p. Karpiūskim na
czele przezabawna.

Suterena w I akcie świetnie
malowała nędzę miejską, Za to

dziony jednak tyloma próbami naturalnie
odniosłem się z niedowierzaniem i do te*
go zalecanego mi leku. Lecz dzięki Bogu
dziś nie żałuję doprawdy tej ostatniej
próby, gdyż odrazu po zażyciu odczułem
dobroczynne działanie tych tabletek.
Wkrótce też powoli bóle ustąpiły, a teraz
już zupełnie pozbyłem się tej straszliwej
choroby. Tak więc dzięki Togalowi od” |
zyskałem swe zdrowie!' Podobne do
świadczenia poczyniło tysiące cierpią
cych, którzy przyjmowali Togal przy
reumatyzmie, podagrze, rwaniu w  sta*
wach, bólach w krzyżu, bólach nerwo*
wych głowy, grypie, przeziębieniach i po”
krewnych cierpieniach. Ponieważ Toś
w zarodku zwalcza te niedomagania,
przeto nawet w chronicznych wypad
kach osiągnięto przy pomocy tego środ-
ka niespodziewanie pomyślne rezultaty.
Nieszkodliwe dla serca, żołądka i innych
organów. W: aptekach. Wydz. Zdr. Publ. -
Warszawa.

SZKICE I OBRAZKI.
STRZAŁ

Gdzieś w mrocznej dali ulicy pły*
nęły dźwięki dzwonów z wieży. katedral-

nej na jutrznię, niebo za szybami okna
oblekło się jaśniejszą mgłą, rysującą

kontury kominów i dachów, zapowiedź
niedalekiego, a nie widzianego jeszcze

świtu.
— Gienka zapewne doježdž:. do

Warszawy, kurjer przychodzi o godzinie

Piątej z minutami, 3

Stef patrzył w białą

tkna, tępo bezmyślnie.

ramę osady

Bo poco myśleć, już tyle dnia tego |

przemyślał.
Dobrym posunięciem było posłanie,

żony pod błahym jakimś pozorem do
stolicy, by nie była świadkiem tego co
się stanie.

I tak już nic nie pomoże.

Można było to wszystko tylko w

jednen jedyny sposób zlikwidować,

Stef myślał o tem równo, spokojnie

bez histerji i płakania nad sobą.

Trudno.
Zaczynać życia od początku nie miał

sił, więc tylko poto by być czyimś cię”

żarem nie potrafił.

Z odległego dworca doleciał go świst
lokomotywy. Niebo bielało nad dachami.

Przejrzał koperty zalakowane, wolno,
systematycznie poukładał papiery na

biurku.
Otworzył szufladę.

Słyszał wyraźnie tykot zegara w sto-

łowym pokoju i pulsa w skroniach.
Zdawało mu się, że zegar i

biją dziwnym jakimś rytmem.

Tak-tak-tak-tak
— To nic strasznego, chwila jakiegoś

brutalnego bólu i sprzeciwu miażdżonego

mózgu... i spokój... już na zawsze.

Rewolwer zaciążył mu w dłoni,

wolno wprowadził kulę do lufy.

W świetle lampy w zielonym aba-
żurem, lśnił zimnym- odblaskiem  ele-

gancki mechanizm broni.

— To nic strasznego... tylko chwila.
Ręka tak ciąży nieznośnie w ostat-

nim świadomym ruchu ku skroni... Lam-
pa, zielony abażur, firanka,. tak i...

Ciszę sąsiedniego pokoju przerwał

cichy głos dziecięcy...

— Tatusiu... czy tatuś śpi?
Tak!!...

Stef ocknął się.

W rogu gabinetu wiszące lustro za-
rysowało się w rysunek nierównora-
miennej gwiazdy.

— Tatusiu...

pulsa

Biała główka Lierijos aćsię

wyraźnie na tle fałd i zarysów pościeli...
Stef czuł, że mu ręce drżą i że

dziecko to odczuwać musi w pieszczo-
tach.

— Czy to co upadło, u tatki w po-
koju?...

— Tak Stachu... lustro...
— Aha! lustro.. i zbiło się...
— Śpij Stachu, trochę ale to nic

strasznego...

— Nic?.. no to niech mi tatke opo-
wie bajkę...

Stef drżał jak w febrze...
— Za siedmiu górami, za siedmiu la-

sami "=

; Do pokoju wsiąkał powoli perłowy
świt, zwiastun dnia pogodnego.

F. Dangel.
TT ERZE"KPE EYE

ZDROWIEM i SIŁĄ
szczyci się ten, kto stale jada

CZEKOLADĘ „MLECZNĄ” 
bogatą w witaminy, gdyż robioną
ześwieżego, niezbieranego mleka.

 

Miera nowoczesnego alchemika.
PARYŻ (Pat) Wczoraj o godz.

15 inż. Dunikowski przesłuchany
był przez sędziego śledczego Or-
doneau. Wynik grzesłuchania do-
tychczas nie jest znany. Wiado-
mo tylko, że chodziło o uzyska-
nie informacyj co do zniknięcia
ampułki magnetycznej, której
brak stwierdzono przed kiłku
dnlami. Duńkowski miał oświad-
czyć sweim obrońcom, że skoro
sprawa zezwolenia na uczestnic-
two obrońców w doświadczeniu
jego zostanie przychylnie zala-
twiona, to o ils maszyna pozostała
dotychczas nie naruszona, gotów
jest wykonać bezzwłocznie de-
monstrację.

REEDASZRTRTEA RZECE

intćrieur Stefki, jakkolwiek opla-
cane przez skąpego przyjaciela —
jednak nie powinno być juź tak
odrapane,Se w najlichszym za-
jeździe w Mejszagole czy Żołudku.

Pilawa
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fomnilat Motiejų Wszectynlkej W SALI

Dziś, dnia 24 stycznia r. b.
o godz. 12 m. 30

SNIADECKICH U. S. B.

UZIENNIK WILEŃSKI

Ibignew  Štypulkovsli
sanjor Młodzieży Wszechpolskiej

WYGŁOSI ODCZYT P. T.

Honorį Zadania Akadenika Polskiego.
Wstęp dla akademików wolny, dla nieakademików za zaproszeniami, które otrzymać można w lokalu Koła (Orzeszkowej 11) od g. 18 do 19-tej.

KRONIKA.
Protesty przeciw projektowi prawa

małżeńskiego.

 

Prawie codzień napływają do
Archidiecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej setki protestów prze-
ciwko projektowi nowego prawa
małżeńskiego. Protesty te napły-
wają zarówno z poszczególnych
Parafij w Wilnie, jak i z terenu
całej archid'ecezji wileńskiej

Z parafji kościoła Najświętsze-
go Serca Jezusowego wpłynął
Protest z 1131 podpisem; z para-
fji Wszystkich Świętych wpłynął
Protest z 1244 podpisami. Z pa-
Tafji Masarz, pow. postawski —

SPRAWY MIEJSKIE.
— Udźwiękowienie kina

miejskiego. W związku z po-
wstałym w łonie Magistratu pro-
jektem udźwiękowienia kina miej-

skiego, prezydent Folejewski zwo
łał w dniu wczorajszym posiedze-
nie Magistratu, na którem spra-
wę tę poddał szczegółowej dy-
Skusji. W związku z tem dowia-
dujemy się, że na najbližszem
posedzeniu Rady Miejskiej Ma
gistrat postawi wniosek udźwię-
kow'enia kina, gdyż w ten spo-
sób spodziewa się podnieść do-

chodowość omawianego przed-
siębiorstwa. a.
— Ustalenie herbu miasta

Wilna. Na porządek dzienny naj
liższego posiedzenia Rady Miej-

skiej Magistrat postanowił wnieść
Sprawę ustalenia herbu miasta

ilna. a.

— Wszystkie tereny znaj-

dujące się w obrębie W. miasta
lina mają być uznana za te-

reny budowlane. Jk się do
Wiadujemy, Magistrat zamierza
Wystąpić na najbliższem  posie-

dzeniu z wnioskiem uznania
Wszystkich terenów położonych
W cbrębie wielkiego miasta Wil-
na za tereny budowlane. 2.

Z MIASTA.
Kim był aresztowany

Słępniak? Fresztowaay onegdaj
za malwersację wyższy urzędnik
kolejowy Stępniak został po prze-
słuchaniu osadzony w więzieniu

na Łukiszkach. W związku z are-

sztowaniem Stępniaka w miejsco-

wei partji socjalistycznej powsta

ła niebywała konsternacja, gdyž
aresztowany był wybtoym dza
łaczem politycznym tej partji.
Zasiadał on w radzie miejskiej
jako ławnik z ramienia partji oraz

odgrywał wybitną rolę w;miejsco-
Wym komitecie P. P. S.. Do Ra-
dy Miejskiej wszedł on w r. nb
jako następca posła Pławskiego.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
—Konferencja prasowa w

Starostwie grodzxiem. IW loka-
lu Starostwa Grodzdzkiego odby-
ła się onegdaj konferencja pra-

sowa dziennikarzy żydowskich ze

starostą Kowalskim. Tematem ko-

nferencji była sprawa ostatnich

konfiskat. W przyszłym tygod-
niu odbędzie się konfereneia pra-
sowa w tejże sprawie z dzienni-
karzami pism polskich.

ZEBRANIA.

"Klub Naredowy, cziś o g.
ej po poł. w Kiubie Narodo-

wym (Orzeszkowej 11) odbędzie
się zebranie, na którem posło-
wie mecenas Zbigniew Stypuł-

kowski i prof. Wacław Kemar-
nicki złożą sprawozdanie posel-

skie poruszając cały szereg aktu-

alnych tematów politycznych. Ze-

branie rezpocznie się punktual-
nie.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Obchód rocznicy powstania

styczniowego odbędzie się dziś w
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1644 podpisy; Roś, pow. Wołko-
wyski—320; Wasllków, pow. bia-
łostocki—1849; Choroszcz, pow.
białostocki—170; Olkowicze, pow.
wilejski—271.

Stowarzyszenie Młodzieży Pol-
skiej w Czarnym .Borze i zarząd
parafjalny Akcji Katolickiej w
Starych Trokach nadesłali listy,
w któryeh w imieniu swych człon-
ków, protestują przeciwko pro-
jektowi nowego prawa małżeń-
skiego. s.

Kole Polsk. Mac. Szkolnej im. T.
Kościuszki przy ul. Turgielskiej 2.
W programie odczyt dyr. St. Cio-
zdy, przedstawienie trag. sztuki
Wł. Syrokomli p. t. „Wyrok Króla
Jana Kazimierza” i dział koncer-
towy. Początek o godz. 6 wiecz.
Wstęp bezpłatny.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Koło Etnologiczne Studen-

tów U. S. B. Dnia 25 bm. w po-
niedziałek o godzinie 4-ej w Za-
kładzie Archeologii Klasycznej
(Zamkowa 11) odbędzie się zebra-
nie naukowe Koła z referatem kol.
Irmy Kucharskiej p. t. „Muzeum
wśród przyrody** (Saurasaari w po-
bliżu Helsingforsu). Wstęp wolny,
goście mile widziani.

Zebranie absoiwentow
wydziału lekarskiego. W po-
niedziałex dn. 25-132 r. о godz.
13ej w łokalu Koła M Wielka
24, odbędzie się zebranie P. P.
Absolwentów z lat ubiegłych i z
roku obecnego.

Na zebraniu tem poruszana
będzie sprawa doktoratóww zwią-
zku mającym się odbyć Zjazdem
PP Dziekanów w dniu 31-1-32 r.
w Poznaniu oraz w związku ze
zjazdem OZ.A.T.M. który się od-
będzie dnia 30 i 31-1. rb.

Ze względu na ważność spra-
wy Zarząd Koła Medyków upra-
sza wszystkich pp. absolwentów
o łaskawe stawiennictwo.
— Zarząd Koła Medyków

komunikuje, iż mający się odbyć
w Wilnie w dn. 24. i 25 b. m.
Zjazd O. Z. A. T.M. został odło-
żony na dzień 30i31 b. m.i
odbędzie się w Poznaniu

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
= Teatr na Pohułance. Dziś ostatni

raz gościnny wystep operetki warszaw-
skiej — „Czar Walca*, Pocz. o g. 8 m. 30.

Jutro — „Panna Maliczewska”.
— Teatr „Lutnia”, Dziś ostatnie

przedstawienie „Hulla di Bulls". Pocz.
o godz. S-ej.

Jutro — ostatni raz na żądanie pu-
bliczności: „Tak się zdobywa kobiety”,

— Poranek dla dziec. Dziś o godz.
12-ej teatr ,Lutnia” daje widowisko dla
dzieci: „Królewna Snieżka”, po cenach
b. niskich. 3

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIFLNE.

— Teatr na Pohulance. Dziś o godz.
4-ej pp. wesoła „Rewja Karnawałowa”.

Teatr „Lutnia*, Jedyny raz jako
popołudniówka operetka Wiktora Kollo
„Królowa nocy”.

ZABAWY.
— Dancing-Bridge Patronatu Wię-

ziennego i Kuratorjum nad Ociemniałymi
w dniu 1 lutego odbędzie się w sali ho-
telu Georges'a. Początek o godz. 22.

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

ZARZĄD.

WULFIN I ZAŁKIND

W związku z lansowanemi wiadomościami w prasie żydo-
wskiej jakoby posziakowany o zabójstwo $. р. St. Wacław-

kiego student Załkind I Wulfin mieli być wypuszczeni z wię-

zienia za kaucją, aż do sprawy sądowej, dowiadujemy się, iż
wiadomości te są bezpodstawne i oskarżeni nie zostaną wy-

puszczeni.

32 szpiegów i zbójów zawisło na
szubienicy.

Od czasu wprowadzenia są-
dów doraźnych na terenie Wileń-
skiego Sądu Okręgowego roz-
patrzono cały szereg spraw kar-

nych w wyniku których 12 szpie-

gów i morderców skazano na
śmierć przez powieszenie i wy-
rok wykonano, zaś na terenie
Apelacji wileńskiej stracono 32
szpiegów i bandytów. a.
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POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 24 stycznia 1932 r.

10.15. Tr. nabożeństwa z Katedry
Wileńskiej. Chór pod dyr. prof. Wł. Ka-
linowskiego.

11.58. Sygnał czasu.
12.00. Hejnał z wieży

w Wilnie. =
12.15. Poranek z Filharmonji Worsz.
14.00. „Oświata a konkursy w przy

sposobieniu rolniczem* — odczyt wygł.
inż, Jan Czerniewski.

14.20. Audycje rolnicze z Warsz.
15.55. Audycja dla dzieci z Warsz.
16.20. Polska muzyka ludowa z płyt

gramofonowych.
16.40. „O bólu głowy” — odczyt z

Warsz. wygł. J. Szpakowski.
16.55. Muzyka z płyt.
17.15. „Ojców w zimie” — odczyt z

Warsz. wygł. A. Janowski.
17.30. Wiadomości przyjemne i po-

żyteczne — z Warszawy.
17.45. Koncert z Warsz.
18.15. Tr. z meczu bokserskiego

Reprezentacja Wilna z mistrzem druży-
nowym Warszawy, K. S. Polonia. Repor-
taż prowadzą: Józeł Lewon i Jarosław

Katedralnej

Nieciecki.
19.20. „Poradnia wychowawcza

Nr. 6" — prowadzi wizytator Jerzy
Ostrowski.

19.40. Progr. na poniedziałek.
19.45. Słuchowisko kabaretowe z

Warszawy.
20.15. Koncert z Warszawy.
21.40. Kwadr. liter. z Warsz.
21.50. Recital śpiewny Aldony Po-

topowiczówny (sopran) przy fortepianie
Irena Jasieńska-Niemczewska. W progr.
pieśni litewskie. W przerwie recitacje
utworów Oskara Miłosza w wyk. Tade-
usza Byrskiego.

22.40. Kom. i muzyka
Warszawy.

taneczna z

Poniedziałek, dnia 25 stycznia.
11.55. Sygnał czasu.
13.40. Uniwersytet rolniczy z War-

szawy.
14.35. Progr. dzienny.
14.40. "Muzyka z płyt.
15.15. Kom. z Warsz.
16.10. Lekcja francuskiego z Warsz.
16.30. „O śniegowym jeśomościu—

opowiadanie dla dzieci Elżbiety  Min-
kiewiczówny.

16.45. Aud. dla dzieci: „On“ — opo-
wiadanie Kazimierza Prze: -Tetmajera.

17.00. Muzyka z płyt. Utwory or-
ganowe.

17.10. „Polska po powstaniu stycz-
niowem" — odczyt z Warsz. wyśł.
Malinowski.

17.35. Muzyka lekka z Warszawy.
18.10. „Cygańskie włóczęgi” — felj.

z Warszawy wygł. Cz. Strończak.
18,25. Muzyka lekka z Warsz.
18.50. Wileński kom. sportowy.
19.00. „Współczesny macchiawe-

lizm"“ — odczyt litewski wygł. P. Karaś.
19.20. Muzyka z płyt. Występ Kru-

kowskiego.
19.25. „Co nas boli?“ — przechadz-

ki Mika po mieście.
19.35. Progr. na wtorek i rozm.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz,
20.00. „Romantyzm w muzyce X!

wieku” — felj. z arsz. wygl. H. Ry-
dzewski.

20.15. Opera z płyt z Warsz. („Gie-
conda"“ — Ponchielli'ego).

23.10. Muzyka taneczna z Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Wznowienie nabożeństw w Bazylice.

Poczynając od dnia' dzisiejszego, w
każdą niedzielę będą transmitowane
o godz. 10 m. 15 nabożeństwa z Bazyliki
Wileńskiej, przerwane w swoim czasie
z powodu robót budowlanych wewnątrz
świątyni.

+ *
Niedzielny poranek symfoniczny.
Porankiem symfonicznym transmito-

wanym o godz. 12,15 z Filharmonji War-
szawskiej dziś w niedzielę dyrygować bę-
dzie p. Józef Ozimiński. Program zawie-
ra utwory Straussa. Jako solistka wy-
stąpi p. Irerm Downar Zapolska (sopran!

 

„DANCING-CZARNA KAW
 

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. Chełkowskiemu Wi-

ktorowi (Kolejowa 1) w nocy z dnia 21
na b. m. nieznani sprawcy skradli
z mieszkania garderobę damską łącznej
wart. 360 zł.

W 'dniu 22 b. m. Mularowowi Ja-
nowi ($w. Wincentego 20) skradziono
garderobę męską i damską, 50 zł. go-
tówką, 10 płyt gramofonowych oraz ze-
garek-budzik łącznej wart. 150 zł. Usta-
lono, że kradzieży tej dokonał Iwasiuk
Jan (Kowieński 4). Ze skradzionych
rzeczy odnaleziono budzik, który spraw-
ca kradzieży sprzedał handlarzowi sta-
rzyzny Rozensztajgelowi Teofilowi.
W piwiarni przy ul. Targowej Nr. 11

Piotrowskiemu Władysławowi (Grochowa
2) skradziono banknot  50-złotowy.
Sprawca kradzieży Kuśnier Elczyk (No-
wogródzka 6) po kradzieży zbiegł.
— Kradzież węgla kolejowego. W

dniu 22 b. m. z wagonu na stacji osobo-
wej Wilno na szkodę Dyrekcji P. K. P.
dokonano kradzieży węgla kamiennego,
wart. narazie nieustalonej. Sprawcę kra-
dzieży Kozaka Aleksandra (Raduńska 51)
ze skradzionym węglem zatrzymano

W tymże dniu z niezamkniętego
składu przy ul. Subocz 20 na szkodę
Р. U. U. P. dokonano kradzieży węgla
wart. 50 zł. Sprawca kradzieży Arci-
mienko Michał (Stefańska 21) ze skra-
dzionym węglem został zatrzymany.

WYPADKI.
— Nieszczęśliwy wypadek. W dniu

22 b. m. Władysław Grygorowicz, zam.
we wsi Jerozolimka, powożąc dorożką
konną przy zbiegu ulic Szklanej i Wiel-
kiej najechał na przechodzącą przez
jezdnię Helenę Maciejowską (Wielka 14),
która doznała ogólnego potłuczenia. Po-
gotowie ratunkowe odwiozło ją do mie-
szkania.
— Śmiertelny wypadek na przejeź-

dzie kolejowym. dniu wczorajszym na
szlaku kolejowym Lida—Wilno w pobliżu
przystanku Zielonka pociąg osobowy na-
jechał na furmankę. Skutkiem zderzenia
furmanka została rozbita, zaś znajdujący
się w niej włościanin Marjan Weronis,
mieszkaniec wsi Kowale, gm. bieniakon-
skiej, został zmasakrowany i przed za-
trzymaniem pociągu zmarł nie odzys-
kawszy przytomności.

Jest to już 10 wypadek w b. m. zde-
rzenia się pociągu z furmankami na prze-
jazdach wileńskiej dyrekcji kolejowej.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Zarząd Kuratorjum nad Ociemnia-

łymi składa serdeczne podziękowanie
bezimiennemu Ofiarodawcy za otrzyma-
ne 100 złotych za pośrednictwem p. W.
Białasowej.

()płaciszstałą ЗАННО
na Stronnictwo Narodowe?

Litewska poczja i muzyka.
Na program dzisiejszej audycji, po-

święconej twórczości litewskiej, złożą się
przekłady ze współczesnej poezji litew-
skiej (m. in. Oskara Miłosza), które bę-
dzie recytował p. Tadeusz Byrski Na-
stępnie A Lonas sopranistka, uczenica
Stanisławy Korwin-Szymanowskiej pani
Aldona Potopowiczówna odśpiewa z to-
warzyszeniem fortepianu szereg pieśni li-
tewskich.

Poniedziałkowe słuchowisko dla dzieci.
Bohaterem pogadanki dla dzieci, któ-

rą wygłosi lubiana przez najmłodszych
radjosłuchaczy p. Elżbieta Minkiewi-
czówna, będzie tajemniczy „Śniegowy
jegomość”, spotykany tu i ówdzie w cza-
sie zimy, a znikający na wiosnę. Następ-
nie odczytane zostanie opowiadanie zna-
komitego poety K. Przerwy-Tetmajera
p. t. „On“.

66 WYSTĘPY ARTYSTYCZNE
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Propaganda antykatolicka
w šrodowiskach wojsko-

wych.
(Kap) Niejaka pani Bujak-Bu-

jakowska objeżdża kraj i w kasy-
nach wojskowych wygłasza odczy-
ty o prójekcie prawa małżeńskie-
go Komisji Kodyfikacyjnej. Dnia

21 bm. odbył się taki odczyt w

warszawskiem kasynie garnizono-
wem przy Al. Szucha.

Według  prelegentki prawo
małżeńskie na terenie Polski jest
przestarzało i nie odpowiada po-.
trzebom doby obecnej. Projekt
prawa małżeńskiego Komisji Ko-
dyfikacyjnej, mimo że jest „wy-
kwitem ścisłej polskiej myśli usta-
wodawczej” nie czyni jednakże za-
dość wymaganiom p. Bujak-Buja-
nowskiej, za wiele ustępstw daje
Kościołowi katolickiemu (sic!), za
mało jest liberalny. Jedną z wad
tego projektu wedłuś prele-
gentki jest pozostawienie w
projekcie separacji, która poprze-
dzać musi rozwód, każąc w ten

sposób czekać „nieszczęśliwym”
małżonkom na rozwód. Dalej

skarżyła się prelegentka na inną

jeszcze „wadę” projektu, amiano-

wicie, że sądom daje się prawo

uznania w poszczególnych wypad-

kach, czy związek małżeński może

być rozwiązany. Znieść separację

i dawać automatycznie rozwód

każdemu, kto tylko zapragnie —

обо poprawki, któremi chciałaby

uzupełnić p. Bujak-Bujanowska za

mało jeszcze liberalny projektKo-

misji Kodyfikacyjnej.
Należy wyrazić ubolewanie, że

władze wojskowe udzielają zezwo-
leń na wygłaszanie w kasynach
wojskowych odczytów na tym po-
ziomie, co pani Bujakowej, a na-
dewszystko, że kasyna wojskowe
stają się terenem propagandy idei

o małżeństwie i rozwodzie wyraź-
nie antykatolickich.

— :

Z sali sądoweį.
Wybitny działacz wywrotowy
przed sądem okręgowym.

Już od 1928 r. do władz bez-
pieczeństwa poczeły napływać in-
formacje, że niejaki Józet Jodko,
członek PPS.-Lewicy, jako t. zw.
„legalnik”* prowadzi agitację wy-
wrotową śród związków zawodo-
wych, opanowanych przez PPS.
Lewicę.

Między innymi zorganizował
według dyrektyw Komun. Partji
Zachod. Białorusi Związek „Igła.
"Jaka przewodniczący Komite-

tu miejskiego PPS.-Lewicy, Jodko
wywierał destrukcyjny wpływ na
robotników hut szkalych i w po-
czątkach ub. roku energicznie agi-
tował śród robotników hut Sza-
piry i „Witrium“ za podjęciem
strajku, którym następnie sam kie-
rował.

O swej działalności Jodko, po-
siłkując się pseudonymem „Mi-

chał”, dokładnie informował Wil.
Okr. K. P. Z.P., a część tych spra-

wozdań dostała się w ręce władz

bezpieczeństwa.
Dalej ustalono, iż organizował

on t. zw. „Dzień antywojenny”
oraz „Dzień walki z bezrobociem”.
Jego też dziełem były wystąpienia
bezrobotnych w czerwcu i lipcu
ub. r. przed urzędem wojewódz-
kim, pałacem reprezentacyjnym i
wydziałem opieki społecznej.

Następnie Jodko z rozkazu K.
P. Z. B. wyjechał do Białegostoku,
gdzie również przyjmował bardzo
aktywną działalność wywrotową.

Policja po zebraniu kompromi-

1-
1I

r.
b.
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Dyrekcja kina „CASINO' zawiadamia Sz. publiczności, że film
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z powodu braku terminu wyświetlany będzie tylko dziś i jutro |
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Jeszce o tajemnicy śmiercj
min. Maginota.

Pisaliśmy już o pogłoskach,
mówiących o tem, że min. Maginot
został otruty, Obecnie tygodnik
„Aux ćcoutes* przynosi wiado-
mość poniższą: (kierownik tego
wydawnictwa p. Paul Levi, ucho-
dził za serdecznego przyjaciela
min. Maginot'a).

„Na krótki czas przed swoją
chorobą, Maginot był na obiedzie
u przyjaciół Działo się to, gdy
głosowanie w Izbie w sprawie re-
formy wyborczej mocno zachwia-
ło podstawami gabinetu.

P. Maginot chciał wziąć udział
w głosowaniu i dlatego musiał o-
puścić na pewien czas swoich
przyjaciół. Wrócił po upływie go-
dziny, zdenerwowany, blady jak
płótno, zasępiony.
— Omal nie padłem ofiarą —

rzekł — już nie wypadku, ale za-
machu. Na mój samochód najechał
jakiś inny samochód. Odniosłem
niezachwiane wrażenie, że kie-
rowca samochodu, który się zde-

rzył z moją maszyną, pragnął mnie
zabić. Bo nawet nie próbował za-
hamować swego samochodu. Prze-
cież ani przez chwilę nie postępo-
wałby inaczej a isałby inaczej, gdy nie miał za-
miaru doprowadzić do śmiertelnej
katastrofy.

Takie same wrażenie odniósł
szofer ministra.

Andrć Maginot nie mógł po
tym wypadku przyjść do siebie...
„W dwa dni później — czytamy

dalej w „Aux ćcoutes' — spot-
kawszy jednego z uczestników o-
wego obiadu, Maginot, zapytywa-
ny o przebieg wypadku, oświad-
czył: — Nie sposób wątpić, że
targnięto się na moje życie. Zresz-
tą, szofer który spowodował wy-
padek, podał fałszywe nazwiska
świadków.

Faktem jest, iż szofer, pragnąc
dowieść, że trzymał się strony
prawej w chwili, śdy jego samo-
chód wpadł na maszynę ministra
wojny, powołał się na świadectwo
dwóch swoich kolegów. Ci wszak-
że zeznali, że nie było ich w tym
czasie na miejscu wypadku.

TENEMEFZZONEKTTYWIECTESK,RSCASYOKO"CT

tującego Joodkę materjału, unie-
szkodliwiła go przez zaaresztowa-
nie, a urząd prokuratorski posta-
wił go w stan oskarżenia z art. 102
cz. 1 K.K.

Wiczoraj ów działacz stanął
przed Ill-im wydziałem karnym
sądu okręgowego, któremu prze-
wodniczył wice prezes p. W. Brzo-
zowski przy udziale pp. sędziów
K. Bobrowskiego i R. Łabanosa.

Do obrony powołano adw. Du-
racza z Warszawy.

Osk. w czasie przewodu sądo-
wego zachowywał się do tego stop
nia wyzywająco, iż przewodni-
czący był zmuszony usunąć go z
sali.

Po zbadaniu świadków i dowo-

dów rzeczowych, oraz wysłucha-

niu oskarżenia prokuratora p.

Skorupskiego oraz przemówienia
obrony, sąd udał się na naradę.
W wyniku uznał osk. Jodkę za

winnego i skazał go na 8 lat cięż-
kiego więzienia.

Obecny przy wygłaszaniu wy-

roku Jodko z ławy podsądnych
począł wznosić antypaństwowe
okrzyki, wobec czego policjanci
musieli go siłą wyprowadzić po-
nownie z sali.

Za czyn ten Jodko poniesie w

przyszłości dodatkową karę.
* Kos.

 

BAL MASKOWY
Szczegóły w afiszach.
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W niggienii Kowiefskiem.
Po obiedzie czasami przychodzi felczer z lekar-

stwamii ogląda tych, co chcą trafić do lekarza. Naj-

częściej znajduje, że cierpienie jest tego rodzaju, iż

on może sam wyleczyć. Felczer Wildrakis uznaje

tylko dwa lekarstwa Ntr. Salicilicum i jodynę. Szcze-

gólnie Salicilicum jest uniwersalne, leczy literalnie

wszystko: ból głowy, kłucie w piersiach, niedyspo-

zycje żołądkowe. Jedyne zewnętrzne lekarstwo, to

jodyna, bardzo hojnie szafowana we wszystkich wy*

padkach. й 5

(W tej porze dnia raz na tydzień prowadzeni są

więźniowie do bibljoteki więziennej dla zmiany wy-

pożyczonych książek. Bibljoteka największa z wię-

ziennych w Litwie składa się przeważnie z książek

rosyjskich i polskich. Zapoczątkowały ją książki,

pozostawione przez Rosjan. Potem, kiedy w 1919 r.

więzienie zapełniono członkami P. O. W., całe społe-

czeństwo polskie nadsyłało dla nich z innymi przed-

miotami wiele książek dla osłody ciężkich chwil w

więzieniu. Gdy już zebrała się tego spora ilość, parę

tysięcy tomów, administracja je skonfiskowała i włą-

czyła do bibljoteki więziennej. Najwięcej jest powie-

ści, są wszystkie utwory Prusa, Sienkiewicza, wiele

Rodziewiczówny i innych. Resztę książek stanowią

litewskie, ofiarowywane przez rozmaite organizacje
i wydawnictwa. Oprócz tego można tam znaleźć pra-
wie całą prasę Litwy, bezpłatnie przysyłaną przez'
redakcje. Ponieważ książka w więzieniu jest bardzo
cenną rzeczą, więc wypożyczają je prawie wszyscy.
Wśród Polaków-więźniów politycznych największe
powodzenie miały stare komplety .,Tygodnika Ilustro
wanego” i „Biesiady Literackiej'. Wypožyczano je
bardzo chętnie dla ilustracji i bogatej, ciekawej tre-
ści, chociaż ostatnich dziesiątków lat zeszłego stu-
lecia. Wydawaniem książek zawiaduje nauczyciel
szkoły dla więźniów kryminalnych, Petronis, student,
litewskiego uniwersytetu. Nie jest on szowinistą i
zawsze nam mówił, że ze skarbami piśmiennictwa
polskiego zaznajomił się tu, w więziennej bibljotece.
Przedtem, chociaż skończył gimnazjum, nic nie wie-
dział o tem, jak bogatą i wysoką jest kultura polska,
ponieważ jego nauczyciele kryli to przed uczniami.
W szkole dowiedział się tylko tyle o Polsce, że to
jest odwieczny „wróg' Litwy i pozatem nic więcej.
Tylko dzięki przypadkowi poznał prawdę i doszedł
do wniosku, że Polacy wcale nie zasługują na nie-
nawiść. Ten mały przypadek objaśnia nas, jak Lit-
wini wychowują swą młodzież.

Opisując bibljotekę i nauczyciela zanadto od-
biegłem od tematu, miałem bowiem opisywać bieg
dnia w więzieniu. Jak tylko zaczyna zgęszczać się
mrok naokoło więzienia, zapalają się liczne światła
ułatwiające pilnowanie, a w celach błyszczą maleń-
kie żarówki, umieszczone pod samym sułitem, zaled-

wie rozpraszające ciemności, tak że trudno odróżnić
twarze. Z nadejściem wieczoru dzień więzienny koń-
czy się szybko. Przynoszą kolację, złożoną z zupy
z 200 gr. chleba i przychodzi znów tak jak zrana
wieczorny apel. Apel wieczorem różni się tylko tem,
że wraz z urzędnikiem chodzą dwaj dozorcy z dre-
wnianemi młotami.
kiennych, w ten sposób sprawdzając ich całość. O g.
6 wiecz. zamykają cele na 2 spusty i przed ranem ot-
wierają tylko w nadzwyczajnych wypadkach. Światło
gaszą w celach o 9, dając sygnał na pół godziny przed
tem do kładzenia się. `

Po apelu, gdy možna nie obawiač się niczyich
wizyt, zaczynają się ruszać amatorzy zakazanych
rozrywek. Zjawiają się karty, najczęściej grają w t
zw. „tysiąc” lub „sześćdziesiąt sześć”. Oprócz kart,
barzo lubiane są warcaby. Kartysłużą nie tylko do
grania, o wiele większą wartość mają jako sposób
wróżenia. Prawie każdy z więźniów zna symboliczne
znaczenie poszczególnych figur i maści, lecz tylko
wybrani mają dar prawdziwego odgadywania przy-
szłości. Chociaż przepowiednie rzadko sprawdzają
się, niektórzy z „wróżbitów'* mają szczególne powo-
dzenie. Najczęściej zadawane jest pytanie: kiedy
zwolnię się? niektórzy jednak interesują się innemi
sprawami, np. listami, lub kiedy któś z rodziny przy-
będzie w odwiedziny. Prędko przechodzi ten wie-
czór i rozlego się sygnał do kładzenia się, Wkrótce
całe więzienie ogarnia cisza przerywana tylko miaro-
wemi krokami wartowników. Sen ogarnia wszyst-

ъ

Uderzają niemi po kratach o-

tdch, choć wielu długo zasnąć nie może,
Wśród ciszy nocnej wskrzesają obrazy jasnej

przeszłości i tęsknota o wiele bardziej dręczy, niż we

dnie. Rozmowy z towarzyszami niedoli, czytanie czy
inne zajęcia w dzień nie dają skupić się, myśleć o

swojem nieszczęściu. W nocy myśl wciąż krąży około
utraconej wolności, którą pragnie się odzyskać za
wszelką cenę. Człowiek poddaje analizie wszystkie
swe uczynki, myśli o tem, jakim będzie w przyszło-
ści. Nadziei zwolnienia się nikt nigdy nie traci. Wi-
działem takich, co już zupełnie schorowani, zniszcze-
ni przez gruźlicę, mający przed sobą parę miesięcy
życia, a długie lata więzienia marzyli jeszcze o tem,
jak się urządzą po zwolnieniu. Nadzieja lepszej przy-
szłości nigdy nie opuszcza więźnia i daje mu siłę do
przetrwania najgorszego.

Tak jeden za drugim idą dni w więzieniu, podo-
bne do siebie jak krople wody. Dla tej tylko przy-
czyny dni w więzieniu dłużą się niezmiernie, a tygo-
dnie i miesiące idą prędko, gubiąc się w jednostajno
ści życia. Pierwsze parę lat więzienia przechodzi

zwykle bardzo prędko, prawie niepostrzeżenie, po-
tem człowiek przyzwyczaja się do otoczenia. Zdaje
się mu, że już inaczej być nie może i zawsze go będą

otaczały te same kraty i zamki. Najgorszemi jednak

są ostatnie tygodnie terminu kary. Wtedy czas naj-
wolniej się wlecze.

(d. c. n.)

 



Z KRAJU.
Zatopienie łodzi wraz z przemytnikami na rzece Niemnie.

W dniu 22 b. m. wieczorem
« na odcinku granicznym Druskie-

niki ścigana była banda prze-
mytników, która w pobliżu wsi
Wincze stoczyła walkę ze strażą
litewską, poczem przemytnicy
pod gradem kul policjantów li-
tewskich wpadli do patrolowej
litewskiej łodzi i usiłowali prza-

płynąć Niemen i dostać się na
teren polski. W trakcie, gdy łódź
odpływała od brzegu, strażnicy
litewscy rzucili w nią granaty.
Dwa granaty wpadły do środka
łodzi. Nastąpiła silna eksplozja.
Po chwili łódź wraz z 4 prze-
mytnikami poszła na dno. a.

 

Ż pogranicza.
Zbrodnia i Kara.

Zastrzelenie na granicy dwukrotnego zabójcy.

W zaścianku Grzybowo, gm.
jankowskiej parobek Wincenty
Burlik, kochając się w córce
swego gospodarza Janinie Franc-
kiewiczównie, cświadczył się jej,
jednak propozycja Burlika zosta-

BEEEEEPOĆ1414 OSREABERK DES BI SIISSTESATA UNKTSi TI TOS ON R UEE I IS TN SIS

Od poniedziałku 25 stycznia 1932 r. godz. 4, 6, 8 i 10 w
IWAN PETROWICZ, LIL DAGOWER w film'e p. t:

miejse: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w.
LL A lisuaa OBOK CRYZZA

Małżeństwa Przyszłości
na Msrsa. Cudowne piosenkil Wizja przyszłeści! Bogata wystawal W rol. gł: El. Brendel, Maureen OsulllvanIJohn

Garrick. Na 1 seans ceny zniżone. — Seanse o godz. 4, 6, 8 i 10,:5 w niedz. od g. 2ej.

KIFJSKI _ KIACEATOGRAF
Ostrobramska 5. | |

PEMP DZE

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

„HELIOS“
ulica Wileńska 38, tel. 926.

 

 

 

 

ła odrzucona. Burlik odmową tak
się uczuł dotknięty, iż uderzeniem
kłonicy roztrzaskał głowę nie-
szczęśliwej dziewczynie,a następ-
nie usiłował zbiec. Parobka za-
trzymał brat Franckiewiczówny

Dziś premjeral UWAGA! Wielka kreacja sen
sacyjne! Cud techniki i gry! Humer! Werwel

 

 

DŁIENNIK WiLENSKi

SPORT.
Dziś zawody bokserskie.

Zapowiadany mecz bokserski War-
szawa—Wilno odbędzie się dzisiaj o go-
dzinie 18 w sali teatru przy ul. Ludwi-
sarskiej 4.

Reprezentacja Warszawy przyjechała
składzie: Pasturczak,w następującym

Kazimierski, Bernak, Damski, „Andy“,
Mroczkowski i Mizerski.

Widzimy więc, że zamiast Gossa
przyjechał Bernak, ale zamiast Urbana
przyjechał filar boksu polskiego Mizerski,

Mecz budzi ogromne zainteresowa-
nie.

Organizatorzy zawodów  przyrzekli
„wyjątkowo rozpocząć zawody punktu-
alnie.

A]

Michał, który stoczył krwawą wal-
kę z Burlikiem. Silniejszy Burlik
zabił Michała Franckiewicza. Bur-
lika aresztowano i odesłano do
Wołożyna. W drodze jednak Bur-
lik zdołał zbiec i udał się w kie-
runku granicy sowieckiej. Pod-
czas przekraczania granicy w
dniu wczorajszym Burlika zastrze-
lił żołnierz K. O. P. w rejonie
Iwieńca. a.

oce bezstnne Note Szalone

czaje ludzi

Kencertowa orkiestra
batutą M. Salnickiego. Ceny

Miłość i tańce, życie, zwyczaje i oby-
przyszłe ści

: Państwa.
„Ognisko** wyjechało do Grodna.
Dziś rano hokejowa reprezentacja

Wilna wyjechała na mecz propagandowy
do Grodna. Reprezentacja nasza grać е 3
będzie pierwszy swój mecz w barwach czasach ze szczególnem zaintere-
„Ogniska“. sowaniem śledzą układ stosunków
ślizgawka otwarta będzie do godz. 22,

Jedyna w Wilnie ślizgawka w parku
sportowym im. Gen. Żeligowskiego była
dotychczas otwarta do godz. 20, ale kie-
rownictwo parku, chcąc dać możność
używania sportu szerszym masom spor-
towców, a zwłaszcza tym, którzy wie-
czory spędzają przy pracy zawodowej
postanowiło od dziś przedłużyć godzine
zamknięcia ślizgawki z 20 na 22.

Młodzież zaś szkolna opuszczać
będzie musiała niestety normalnie o go-
dzinie 20-ej.

Zapewne ślizgawka będzie cieszyć
się jeszcze większem powodzeniem
zwłaszcza szeregiem osób starszych, któ-
rzy coraz liczniej zjawiają się na lodzie.

Wyróżnienie Edwarda Rana.
NOWY YORK (Pat). W tych dniach

wielki znawca sportu bokserskiego John-
ston ogłosił listę najlepszych pięściarzy
świata w wadze średniej. W liście tej na
9-m miejscu znajduje się polski pięściarz
Edward Ran przed Czechem Nekolnym,
klasyfikowanym na 10-m miejscu.

sów

wieckiego Banku Państwa.
sy te w ciągu 1931 r.

okcło 62 milj. dol., a to

towarówych przekracza 50
nów dolarów rocznie.

na bale odczyty i
Orzeszkowej 11.—Telef.

  

pod

IonyWegla LNIÓONY
w związku z urządzeniem własnych składów
połączonych z torem kolejowym mam możność

OBNIŻENIA CEN

WĘGLA i KOKSU
z pierwszorzędnych kopalń

Let rakietowy

DŹWIĘKOWY KINOC-TEATR Dziś Premjera! Ulubieniec publiczności JOHN 6IL- UPI ÓR PARYŻA K:barety parysklel Tańce! 4 GÓRNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS“

<H o LYW0 OD» BERT w swej najnowszej kreacji dźwiękowej p. t: Spiewyl Na program: Przedsiębiorstwo ы

Atrakcje dźwiękowel Na 1-szy sesns ceny zniżone. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15. W niedzielę od M Deuli Wilno

MICKIEWICZA 36 22. godziny 2 ej. "a Handl.- Przemysł. . ,
BIURO—Jagiellońska = —midi Е

DŹWIĘKO- Wspaniala - operetka o. przepiekne] mu.I BOSZTCa iaausa)a лоы
WE KINO

Wielka 47. tel. 15-41. Ё
 

 

DZWIĘK. KINO- «PAN» 1 Į

TEKI. WIELKA 42 kons“ Airyka MdWi
zwoione.

DŹWIĘKOWY Dziśl
KINO-TEATR„L U X“ !
ul; Miekiewicza Nr./11 tel. 15-62

 

RŻYEKOWY JTILONY" |
WIELKA 35 li

 

«ode*ŚWIATOWID |
KINO Mickiewicza 9.

 

 

 

fikatami i

CASINO Ё Ostatnie 2 dni! Slynny 170 proc.
a film śpiewno-dźwiękowy p. t.:

Aibers. Przepych wystawy! Tańce!
6, 8 1 10,15. Na 1-szy seans ceny zniżone.

 

bój dźwiękowy!
Zepelina na Londyr!

Maradu

OSTRZEŻENIEI
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki
„PATENT" ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU
W ZYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-
sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-

prosimy uważać przy kupnie
prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa Żywieckiego

Muzykal

je się na obszarach

Potężny prze-

ludzi.

Dziś! Najnowszy film š»iata wybitny dżwięko=
wiec, pierwszy rez w Wilnie w wersji dźwięk.

Bomby Nad Monte Carlo
Spiew. Nad program: Dodatki dźwiękowe.

Wkrótce „MADAM SZATAN”.

 

Podcięte Skrzydła
Panika ludności. — Ned prcgram:

Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąt. o g. 1-ej.
E ŁÓW DAB 4,WOZPRIZR ZZSK ZL LS alkai ii a

Mika Noego

zyce

 

Dzlś! 100 prce. dźwiękowiec ceły mówiony po polsku. Po rez pierwszy gigantyczny film ćźwlękowy — POLSKA wersja
Przepiękne arcyczieło które, przewyższa wszelkie oczekiwania bywelcówki

„Czarnego lądu" od Ailantyku do indyjskiego oceanu.
Nad program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe Początek seansów punktualnie o godzinie 2, 4, 6, 8 I 10,30.

Aby dać możność wszystkim oglądać te wielkie arcydzieło urzącza się Dziś od godz. 12-ej Poranek po cenach
zniżonych od 30 gr. — Anons: Wkrótce najnowsze arcydzieło dźwiękowe „CAIN*.

IRSNGNTAS TNT,EEA ROSZ TSS|

daje kolosalne wrażenia z wojny świ:towej. W rol. gł:
John Garrick I Helena Chandler.
Dodatki dżwiękowe. Dia

Dziśj Największe i rajpiękniejsze 10 proc. dźwiękowe bezkonkurencyjne arcydzieło po raz pierwszy w Wilnie p.t:
Potężny dramat wschodu w 14 akt. prawdziwy wybuch wulkanu konflikt uczuć żywiołów, źwierząt i

Przepych erotyka i sensacja. W rolach gł. najpiękniejsza rowa gwiezda Rose HobartI Char-
les Bickford. Uwage: Wspaniała realizacja kosztowała 12 miljonów dolarów I 6-tv miesiąc rekordowego powodze

nia i wyświetlania w Warszawie. Następny program: Nowe 100 proc. dźwiękowe arcydzieło „Kult Ciała".

 

Groza wojny.

MATURYCZNE I

„ WIEDZA *

2) Kurs Średni 5-ta i 6 ta ki. gimn.
3) Kurs niższy w zakresie 4-ch kl gimn.
4) Kurs 7-mlu klas szkoły powszechnej.

Uwaga! Uczniowie kursów korespondencyjnych otrzy-
muią co mies!'ąc, oprócz całkowitego materjału naukowego, tema-
ty z 6-ciu głównych przedmiotów do opracowania, a podczas eg-
zaminów kollckwjelnych korzystają z wycieczek geograficznych, oraz

W rol. gl: $arl Maritza I Hans
Początek seansów o godz. 4,

Ceny od 40 gr.

Potop. Zemsta brutalnego Rosjanina
Kobieta szpieg. Konflikt miłości I obowiązku. * W ro=

lach głównych: George O'Brien I Delores Costello. Dla młodzieży dezwolone.
Anens! Już wkrótce „Wiatr od merza“ p-g powieści St. Zeromskiego.
 

DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY
Kraków,

ul. Studencka 14.
przygotowujące na ustnych lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz
w drodza korespondencji, zapemocą świeżo, przez fachowych prcfe-
sorów opracowanych skryptów, wskazówek, programów I tematów,
przyjmują wpisy na II półrocze roku szkolnego 1931-32 na:

1) Kurs maturyczny gimnazjum wszystkich typów i semin.
nauczycieiskich,

Zagraniczne obuwie chwalicie —swego nie znacie,

"Tandetę kupujecie — dobre omijacie,

Chcesz posiadać obuwie i piękne i trwałe?

Wstąp do sławnej w Wilnie pracowni Pupiałły;

Znajdziesz różne rodzaje obuwia: у k
męskie i dziecinne,

Damskie, oficerskie, no i różne inne;

Wszystkie gwarantowane i gatunek prima,

Które kilka zmian marnej tandety przetrzyma!

Teraz Szanowny Klijencie, Grn si pytapie —

o wolisz, czy tandetę, czy dobre i tanie

$ PRACOWNIA WIŃCE "TEGO PUPIAŁŁO,

Wilno, ul. Ostrobramska 25.
(Egzystuje od r. 1905.)

NIGDY NIE ZAPÓŹNO
pomyśleć o swem zdrowiu,

tembardziej jak już cierpisz na chorobę nerek,

pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej

przemiany materji, na bóle artretyczne czy

podagryczne, na wzdęcie żołądka, odbijanie się

lub skłonności do obstrukcji. Pamiętaj, że nigdy

nie jest zapóźno, gdy używać będziesz

zioła moczopędne

„DIUROL“ Gąseckiego,
które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju

kwasu moczowego i innych szkodzących zdro-

wiu, substancji, zatruwających organizm. Wszel-

kie bóle ustąpią, gdy wytrwale używać będziesz

ziół „DIUROÓL* Gąseckiego. Osłodzony odwar

z ziół „DIUROÓL” jest smaczny, zupełnie nie-

szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her-

baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych

ziół „DIUROL'* Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy

przekonasz się o dodatnich skutkach ich dzia-

łania, zalecać je będziesz swym znajomym. Spo-

sób użycia na opakowaniu. Oryginalne zioła

„DIURÓL* Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają

nowych. Rzecz dzie*
Dla młodzieży do-

Atsk wielklego
młodzieży dozwolone
 

ZRosji sowieckiej.
Tajemnica sowieckiego Banku

Dla międzynarodowych kół go-
spodarczych, które w ostatnich

na rynku sowieckim, rzeczą
zrozumiałą jest stały wzrost zapa-

kruszców-dewizowych

wziosty a

wzrastającej bierności bilansu han
dlowego i znacznych pozycyj bier-
nych w rozrachunkach z zagrani-
cą, z których samo tylko oprocen-
towanie zagranicznych kredvtów

[Sala doiwynajęcia
zebrania.

od 11—3 i od 6—8 wiecz.

mini KURACJA ZIOŁOWA ma za

  apteki i składy apteczne. Reg. M. S. W. 1486

a "AGI 15:0
DOM w śródmieściu mu-
rowany _do sprzedania.

Wielka 33, m. 1. 8241—0

DO SPRZEDANIA dom
„osobniak“ w ogrodzie,

ii izais

| PRACA

OGRODNIK z długolet-

  

  WILNO, ZARZECZNAReprezentac]a:
  

 

NOWOCZESNA| BIUROWA

LOggnizacją oliniliu“

Poszukuje pana — WYKWALIFIKOWANEGO
BUCHALTERA-BILANSISTĘ, kióry obejmia

przedstawicielstwo na ziemię Wileńską.

Oferty pod „Definiiiv* przyjmuje do dn. 25
h. m. administracja pisma.

8328—{  
  

PROSZEK  

     
UJUWA NAJUPORCZYWSZY

BÓL GŁOWY

- ВЫ W.Z.P. Nr. 16

Ogłoszenie.
ūKursy Radjotechniczne“

5-miesięczne

dia amatorów 1 pracowników przemysłu radjc-
technicznego otwiera z dniem 1 lutego b. r. To-
warzystwo Kursów Technicznych w Wiinie. Za-
jęcia teoretyczne będą połączone z zajęciami
warsztatowemi (budowa aparałów) oraz w do-
świadczalni. Podania przyjmuje I informacji udzie-
la kancelarja Kursów (Wilno, Holendernia 12,
gmach Państwowej Szkoły Technicznej) w godzi-

nach 17—19. 12—2 e

4
g

 

TM

Zakład zegarmistrzowski
: i lubiierski

b. s-ka

S. SIENKIEWICZ

W.TOMASZEWSKI
nie jest zlikwidowany jak chodzą pogłoski, a
tylko przeniesiony ul. SuboczN 2
z ul. Wielkiej na
Przyjmuje się wszełką rcbelę wchedzącą w

jubilerstwa.zakres zegarmistrzowstwa |
> Ceny zniżone. —00

  

 

na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU
19. TEL. 18—62.

AKUSZERKA
MARJA LAKNEROWA
przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m. 5.

WZP69

 

AKUSZERKA
ŚMIAŁOWSKA

przeprowadziła się.
Zamkowa 3 m. 3 — Tam-
że gabinet kosmetyczny
poza cerę usuwa
rodawki, kurzaiki i wą-

gry. 702—00

OBIADY
ŚCIŚLE JARSKIE

od 1—2 zł. — z 2—4 dań
od 2—5 godz. Białe nię
so dla przechodzących
na |Jarstwo i chorych
Zrzeszenie Jaroszów,

Orzeszkowej 11 m. 5.
8130—14

Zastępców
poszukuje na terenie ca-
łej Polski Spółdzielnia
Kredytowa w Krakowie
Lubicz 9. Zgłoszenia tyl-
ko pisemne. 131—1

W Warszawie.
Załatwiamy, doglądamy
wszelkich spraw w Urzę-
dach i Sądach. Załatwia-
my szybko, sum ennie I
tanio. Ważns cla zamiej-
scowych. Biuro Zleceń
T. Pieńkowskiego, War-
szawa, Nowogródzka 16

 

m. 37. 3384—0

Do odnajęcia od zaraz
w domu bszdekretowym
mieszkanie szęściopoko-
jowe z nowoczesnemi
wygodami | garażem ul.
Grodzka Nr. ! koło Ra-
djostacji dowiedzieć się
u właścicielki domu Nr. 3
Do sprzedenia nowy dom
warunki pod tymże adre-
sem. 8229—0

z nauki czytania map.

krakowskich państw. szkół średnich.

jak również bogata bibljoteka.

Pożyczek
niskoprocentowych i długoterminowych udziela
Spółdzielnia Kredytowa z ogr. odp. w Krakowie
Lubicz 9—11. Bliźsze informacje i prospekiy

|po nadeslaniu znaczków na odpowiedź. 131—2 ©

TAŃCE KARNAWAŁOWE, Tango, Rumba, Fox-irot,
i Wale Angielski wyuczam га 2 tygodnie P. BO-
ROWSKI, ui. Trocka 2. — Kurs rozpoczyna się
26-go stycznia o godz. 8 wiecz. Opłata za kurs 101.
Za mazura 5 zł. — Zepisy przyjmuję. Towarzystwo
Chrześcijańskie. Ok

 

BUFET W KINIE w Wil- 1 ALBO 2 POKOJE u-
nie do wydzieržawienia. meblowane do wynajęcia.
Artyleryjska 1—4. Zygmuntowska 22—8.

8230—0 8252—0

Na kursach „WIEDZA wykładają najwybitniejsze siły fachowe

Do dyspozycji uczniów (-enie) kursów zbiorowych oraz ko-
respondencyjnych, gabinet przyrodniczy i geograficzno-geologiczny,

dać bezpłatnych prospektów.

 

KROJCZYNI,
siła pierwszorzędna wy-
twornych magazynów w

większych miastach,
przyjmie posadę w do-
brej solidnej firmie, ma-
gazynie damskich mód,
lub w instytucji ideowej,
państwowej na prowa-
dzenie wykwintnej pra-
cowni sukien. Zgłoszenie
3-go Maja 7, m. 8. Tam-
że do sprzedania suknie,
bluzki w pracowni i ma-
nekin. 8242—0

ATA ITA RKS TOP

Mieszkania |
1pokoje :

Mieszkanie
T-mio pokojowe do wy:
najęcia przy ul. Gimna-
zjalnej 4 (kcło sądu) moż
na pod biuro. Dowie

3 POKOJE z kuchnią, ła-
zienką, wygodami i o-
gródkiem, w zdrowotnej
dzielnicy, ul. Kościuszki
25, do wynajęcia. Oglą-
dać codziennie od godz.
1—3'/: po poł.  8253—2

MIESZKANIA — 3—4-ро-
kojowe ze  wszelkiemi
wygodami i wanną do
wynajęcia. Popławska
28, m. 1.

DWA POKOJE  fronto-
we z wygodami, mogą
być z używalnością ku-
chni. Zygmuntowska 4
m. 3. 56—0

Duży pokój do wyna-
ciaę

Wielka 56, m. 3.
8254—0

MIESZKANIE
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158—0 o Z

-
-

POKÓJ LUB 2 bez ku-
chni do wynajęcia. Wi-
leńska 31, m. 7 (ostatnie
drzwi przy ogrodzie).

"8
 

MIESZKANIE  4-poko-
jowe z elektrycznością
do wynajęcia. Finna 5/2.

8231—0

POKÓJ Z WYGODAMI
u inteligentnej rodziny,
tanio do wynajęcia. Za-
kretowa 20, m. 1.

8235—0

MIESZKANIE  3-poko-
jowe z wygodami do wy-
najęcia. Krakowska 51,
pokazuje dozorca, infor-
macje Ofiarna 4—8.

8251—0
— ška 7.

MIESZKANIA 2 i 4 po-
kojowe do wynajęcia. O-
fiarna 2, informacje na

miejscu. 8251—0

LOKALE į

 

Duży lokal nadejący się
na warsztaty lub skład
do odnajęcia. W.-Pohu-
lanka 9,2. Irformuje do:
zorca. 8212—2

 

LOKAL
18-pokojowy, całe piętro,
system korytarzowy, cen-
tralne ogrzewanie,  na-
tychmiast do wynajęcia,
z dniem 1-go kwietnia

 

nią praktyką poszukuje

od 1. III. 32 r. posady

w majątku. Wiadomość:
Wilno, ul. Popowska Nr.
22—6, od godz. 16.

8247—0

MLODZIUTKA inteli-
gentna panienka z bar-
dzo dobrej rodziny, po-
szukuje posady ekspe-
djentki lub wychowaw-
czyni do dzieci. Może
być na przychodnią A-
dres w Administracji.

8244—1

OCHMISTRZYNI
poszukuje posady, Troc-
ka 11, m. 26. 8245—0

POTRZEBNA  kasjerka-
ekspedjentka z kaucją
do sklepu elektro-tech-
nicznego, ul. Kalwaryj-
ska 2. Zgłoszenia od go-
dziny 12 do 2. 8243—0

POTRZEBNY _ chłopiec

  

w centrum miasta z wol-
nem komfortowem mie-
szkaniem i jeszcze inne-

mi budynkami. Wyjątko-
wa okazja, gdyż plac 0-
koło 560 sążni, położony
w  naplejszej dzielnicy
Wilna, ma wielką przy-

szłość.  Bliższa wiado-

mość dla zainteresowa-
nych (nie pośredników)
u Dyrektora Syndykatu
Rolniczego, Zawalna 9.

27—0

KUPIĘ domek (osobniak)
wzśiędnie plac około 290
sążni kw., niezbyt odda-
lony od śródmieścia. O-
łerty z podaniem czny do
redakcji „Dziennika Wi-
leńskiego dla D. =

 

38-—0

POSZUKUJĘ  požyczki
3000 zł, lub sprzedam
dom drewniany z ziemią
w  Kolonji Wileńskiej.
Wodociąg i elektrycz-
ność.  Dowiedzieć się:
Wielka 32—2, godz. 10
do 12, Sawicki. 58—0

ZZ KUPIĘDOM lub mają-

Sprawy poka w okolicy Wilna

majątkowe przy wpłacie 30.000 zł.,
mW pobliżu lasu i wody,

Do sprzedania z dobremi budynkami
sadem owocowym. Ofer-

NA RATY

w charakterze gońca do
komornika. Zgłaszać się
z rodzicami — Jagielloń-

8249—0
 

ty szczegółowe: Często-
akówa. Śląska 14, Tom-

działeczki ziemi pod let- czyk. 646—0

niska po 10 gr. z wee
oraz centrum z budyn=
kami przy szosie Wilno— * Kupno
Warszawa. Miejscowość Sprzedaż

sucha, zdrowotna, wyso-oiТ,

ko położona, otoczona
a lasami. : Во- SKŁAD

jazd na miejsce autobu-
a o 45 minut prawie mn

co godzina. Kościół, świa- ann, |

tło elektryczne, telefon, Fisharmonji
policja na miejscu. Mają-
tek Połuknia, właściciel- „ DĄBROWSKA

(F-r a istnieje od r. 1874)

 

 

GIEŁDA
WARSZAWA (Pat.) 23. 1. 1932 r.

Waluły i dewizy:

Dolary 8,89—8,91—8,87.
Holandja 359,45—360,35—358,*5.
Londyn 30,85—30,75—30,95- 30,65
Nowy York 8,916—8,936—8,896.
Nowy York kabel 8,922—8,942- 8902.
Paryż 35,13—35,22—35,04.
Praga 26,42—76,43—26,36.
Szwajcerja 174,16—174,59—173,73
% łochy 45,00—45,23—44,77.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,5
Tendencja przeważnie słabsza. 1

Papiery procentowe:

501, požyczka konwer.yjia 40. 6%
dolarowa 54 40, dolarowa 43,50—43.
7%, stabilizacylna 53,50 — 55,50 —+3,73
8'| L. Z. B. G. K. i B. R, obligacji
B. G. K. 94. Te same 7|, 83,25. 4')
ziemskie 41—41,25. 84, warszawskiė
63—64,50—63,50. Tendencja dla poży:
czek niejednolita, dla listów— mocniejs:

Akeje:,

Bank Polski 100,50—!00,25.7— Bani

   

  

    

   

  

 

nie

so-
Zapa-

mimo

miljo-

Dolar w obrotach prywatnych:|
8,90'|, w płaceniu

Rubel: 5,02 w płaceniu. 3
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

Dillónowska 53 — 5274. Stablilzacyjnś
52,25—54

1561

tobą tradycię Wiek i
  
 

 

usuwają nietylko objawy chorób, alei ich przy”
czyny i wobec tego nadają się w pierwszym|
rzędzie do leczenia chorób przewlekłych (chro*
nicznych).

Żądajcie
Wolskiego.

5 Przeciw cierpieniom wątroby i woreczka żół-

ciowego (kamicy żółciowej) ze znakiem „BILLO-
SA", Cena za pud. zł. 4-— 4

Na przemianę materji (przeciw otyłości) z za”
wartością jodu organicznego w roślinie morskiej

tyłko ziół leczniczych  Magistra4a

„Yahanga“ ze znakiem „DEGROSA”. Cena 7а
pud. zł. 4— .

Regulujące trawienie (przeciw obstrukcji i. za”
burzeniom żołądkowo-kiszkowym) ze znakiem
„GASTROSA*. Cena za pud. zł. 3,—

„Do płukania gardła i jamy ustnej (przy zapa-
leniach gardła, krtani, okostnej i t. p.) ze zna”
kiem „LARYNGOSA”, Cena za pud. zł. 1.80.

Kojące w zaburzeniach układu nerwowego
(przeciwko bezsenności, nerwicy serca) ze zna*
kiem „PASIVEROSA”, Cena za pud. zł. 4-—
. Przeciw cierpieniom płucnym |kaszel, za-
fiegmienie, astma, poty) ze znakiem „PULMOSA“.
Cena za pud. zł. 5

Zioła te zawierają
Shin-Shen.
Ё Przeciw reumatyzmowi i artretyzmowi (oraz

ischiasowi) ze znakiem „REUMOSA”. Cena za
> 4—
rzeciw cierpieniom nerek, pęcherza, ze zna”

kiem „UROSA”. Cena za pud, RC
Do nabycia we wszystkich aptekach i skład.

aptecznych lub w Wytwórni Magistra Wolskiego,
Warszawa, Złota 14, tel. 263-05.

Generalne Przedstawicielstwo na Połskę i za-
granicę: T-wo HANDL. „PERAX* Sp. z 0. 04
Warszawa, Warecka 11. W."Z,.P; 38

rzadką roślinę chińską

   

  

   
   

  

GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocz-
nie, e jet S dlaR wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. — Przy zwalczaniu
chorób płucnych,bronchitu, grypy upor-
<czyweqo, meczącego kaszlu i Ł p. stosują

p i Lekarze:

„Baisam Thiocolan—ĄAge"
który ułatwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego
oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel

(żywa się za poradą lekarza
Sprzedają apteki. Wydz.Z.P.Nr.15

 

May UNDERWOOD
m "RUS „ 4-0 rzędowy

doskonale

zastępując

normalny

 

jest o 50 proc. tańszy

Dogodne warunki spłaty

IECZYSŁAW ŻĘ JMO
Wilno, ul. Mickiewicza 24. =

101090 014400000 LAA
Dobry punkt Do wynajęcia. 1) Lckal nadający

się na masarnię, tamże piwnica i
lodownia. 2) Piwiarnia z mieszkaniem. 3) Stajnie
zajazdowe.—Wszystko w žais punkcie, na-
przeciw rynku. Szczegėly u wlašc.— mzacze 2, e:

-00

=
a

 
Westchnienie na czasie,

OOZZE c giybym był

Obserwator; psem` ž a:
Kcła opozycyjne po- Az bee L

dcbno uwažają,

rok brzeski

skazujący, aie ra-

czej rozkazujący

(*Wróble na dachu*)

że wy- Gdyż kto Inny płaciłby
ne był za mnie podatki.

ph""
DRUKARNIA

I INTROLIGATORNIAEJ
Mi. WIERZYŃSKIEGO. 
  

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

ы

dzieć się Gimnazjal a 5_ następne piętro—14 po- ka lub Wilno,

4—4 od 4do 5. 8236 0 iesd ad BR koi i wanna. Tamże doBakszła 10, ciał13 Wilno,ul.Niemiecka3m.!! OKAZYJNA wyprzedaż

i A kiewicza 1—6. ANK + ep akis po poł. —20 nama space Mostowa (UI.1. Tel" 12-44

MIE. —9-ро- — К 2 * rzeczy manoniowyca i © PRZYJMUJE DO DRUKU
Ž 2 я wicza 23. 8246—2 PLAC KS 5 brazów. J. J ki r

Maro wiwiiajicja. fo. poc!MONO KS PLAC Przy ulKalva PLAC 1271 m. kw, z sa- meó © oao G2I$-0 DZIEŁA, BROSZURY
= s „z wy* ;

as TAS aaA E ооы оннн жрса A-80. Po у : wych, pr.
jęcia,  Trocka-tt, ED z mieszkaniem 4-poko- Wielka 33, m. 1. 8240—5 (AB W s RA PIANINA ZA PR OSZENI A,

POKOJ SLONECZNY, ее przy Ml. Ad. Maj meme U war os ана nowe | | RÓŻNE KSIĄŻKI
bi S „ —— kiewicza 7, po owocarni 5 a ю

bi Apaldos į wile, DO ODNAJĘCIA 2 po- Markusa Szera, do wy- okaze 185 Ni PIZY Subocz 97, M. Rudnik. ye DO OPRAWY

wejście nie krępujące. koje słoneczne z w: Do” najęcia. Dowiedzieć się аИ, Prze Ak w Wil Sz ra: WYKONYWA
Pańska 23, m. 12. Wej- Gmi L możąwz Gu U: u właścicielki domu: Ś-to eNYPA kr ka SZREDERA* Róż 4 Iš йо
šcie z Montwiłłowskiego. К й u ywa! Jerski 2m. 4 od 24 PP.nie. orniany, skrzynka gi pianino y Pu N K T u A L N IE.

8 я aa Pac iJasiń- 8219—0 poczt, Nr. 5. 8175—0 koncertowe z pac bar- wynaja

64—1 s iego 1 „ od 9—6. dzo tanio sprzedam. . cia. KI-oczjA
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