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Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11

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

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

z wyjątkiem poniedziałkówi dni poświątecznych.

Pogłoski o ustąpieniu ministra skarbu.
аоа (Telef. od własnego korespondenta.) .

WARSZAWA. Obiegają pogłoski, że ewentualnym następcą

obecnego ministra skarbu p. Jana Piłsudskiego miałby być szef

kancelarji cywilnej Pana Prezydenta dr. Chełczyński.

Ustawa o stowarzyszeniach obejmować

będzie również stronnictwa polityczne.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W komisji administracyjnej trwały obrady nad

ustawą o zgromadzeniach. W toku rozprawy dyrektor departamentu

Weisbrod oświadczył, że pod ustawę o stowarzyszeniach będą pod-

ciągnięte wszystkie stronnictwa i że będą musiały posiadać statuty

legalizowane. .

Zmiany w Stronnictwie Ludowem.
[Teleionem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Poseł Michałowski wystąpił ze Stronnictwa Lu-
dowego.

Stan bezrobocia w Polsce.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Stan bezrobocia na 13 b. m. wynosił w Polsce
336.106 osób i wzrósł o 3599 osób.

"W Kownie odwołane zostały wszystkie
К demonstracje antiniemieckie.
Dzień święta narodowego w Kownie minął spokojnie.

„MTelefonem od własnego korespondenta.)

KROLEWIEC 16-ll. Z Kowna donosżą: Pogróżki niemieckie pod
adresem Litwy, demonstracja krążownika niemieckiego Leipzig w Pi-
lawie, nawoływanie do tworzenia korpusu ochotniczego w Prusach
Wschodnich dla wszczęcia powstania antilitewskiego w okręgu kłaj-
pedzkim—nie pozostały bez echa w Kownie. >

Rząd litewski postanowił nie dać się wytrącić z równowagi i
sprowokować niemcom. W przeddzień dzisiejszych uroczystości:
święta narodowego i 1Olecia założenia uniwersytetu litewskiego
Wydany został zakaz urządzenia pochodów i zebrań demon-
zoya któreby mogły skompilkować Sprawę zatargu o
ajpedę. я
'рРо: naciskiem więc władz dzień dzisiejszy w Kownie mi-

nął zupełnie spokojnie. Nie można było demonstrować i wy-
grażac pięścią. pod adresem Berlina, nie wypadało również
demonstrować przeciwko Polsce. Po raz pierwszy od czasu
niepodległości Litwy obchód święta narodowego w Kownie
minął bez wybryków antipolskich, które nawiasem mówiąc,
tak już wszystkim spowszedniały, że nie wywierają na nikim
żadnego wrażenia. `

„„Obchėd ograniczyl się do ramek sciśle oficjalnych zarówno na
uniwersytecie jak i w wojsku i na zebraniach publicznych. Przybyli
specjalnie na ten dzień korespondenci pism zagranicznych zawiedli
się srodze i mogli.do pism swoich zatelegrafowač lub telefonować.
że w Kownie panował całkowity spokój.

_ Dookoła dolara.
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. W drugiej połowie roku ubie-
głego dolar amerykański stał się
objektem gry spekulacyjnej w
Polsce., Ofiarą sztucznie wytwo-
rzonej paniki padło wówczas wie-
lu  „ciułaczy”* którzy ponieśli
znaczne straty na wymianie do-
lara na inną walutę.. Gra ta mia-
ła jedynie ten dobry skutek, że

w całym kraju wśród warstw
najszerszych wzrosło znakomicie
zaufanie do złotego.

Obecnie dolar znowu stał się
przedmiotem żywego zaintereso-
wania. Dla przykładu dajemy ze-
stawianie. dwóch następujących
wiadomości.

W.Nowym Jorku. :

LONDYN. 12.2. — Donoszą z
Nowego Jorku, że na tamtejszej
giełdzie zwyżka papierów warto-
šciowyčh i akcyj trwa. Giełda
zakończyła się utrzymaniem kur-
su dolara w stosunku do franka

francuskiego na poziomie 25,40
fr. za jeden dolar.
W sferach finansowych panu-

je w związku z zamierzonem roz-
szerzeniem obiegu dolarów duży
optymizm.

W Berlinie.
"BERLIN. Pat.—Wediug donie-

sień prasy Bank Rzeszy rozwa-
żał dziś projekt obniżenia oficjal-

nego kursu dolara z 4,213 na
4,212.

Ww Wilnie. `
W dniu wczorajszym do Wil-

na nadeszła wiadomość o nagłym
spadku kursu dolara. Wieść ta
wywołała panikę szczególnie

wśród czarnych gieldziarzy ktė-
rzy mascwo poczęli pozbywać
się posiadanej waluty. Panika u-
dzieliła się siłą rzeczy niektórym
instytucjom co spowodowało, że

w godzinach popołudniowych
dolarów nie chciano przyjmować.

Pierwsze wieści mówiły o nie-
słychanym spadku dolaru omal,
że nie do 8 zł., dopiero potem
się wyjaśniło, że dolar spadł z
8,92 na 8,86 przy tendencji wy-
bitnie zniżkowej.

 

Prasa niemiecka o kandydaturze
Hindenburga.

BERLIN (Pat) Prasa dzisiejsza
obszernie komentuje sytuację
wewnętrzno-polityczną, jaka wy-
tworzyła się skutkiem decyzji
prezydenta Hindenburga przyję:
cia kandydatury na prezydenta
Rzeszy. _

Organ kanclerza  Brueninga
* „Germania“ ošwiadcza: kandyda-
tura Hindenburga. jest faktem
dominującym nad całą przyszłą
walką wyborczą. Hindenburg pra-
gnie tylko skupić dokoła siebie
olbrzymią większość narodu nie-
mieckiegó. Przeciwko  Hinden-
burgowi stają w opozycji tylko
kierowana .z Moskwy partja ko-

munistyczna oraz stronnictwa
obozu narodowego, działające
z motywów natury prywatno-par-
tyjnej.

Hugenbergowski „Der Tag“
oświadcza: W dniu 13 listopada

„1918 roku generał feldmarszałek
Hindenburg wydał rozkaz do
armji niemieckiej, w którym pod-
kreślił zaufanie swe do żołnierzy
niemieckich. Pod egidą generała
feldmarszałka z czasów wielkiej
wojny rząd narodowy wszystkiemi
siłami wystąpi w dniu 13 marca
1932 roku do walki z systemem
z 9 listopada 1918 r,

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH. We czwariek dnia 18 lutego r. b.
w lokalu Stronnictwa Narodc wego,

ul. Orzeszkowej Nr. 11 o godz. 20ej punktualnie odbedzie się ogólne dyskusyjne
zebranie Klubu z referatem kol KAZIMIERZA HALABURDY,
SYNDYKALISTYCZNE".—Obecność członków obowiązkowa,

p.t „PAŃSTWO
goście mile widziani,

 
 

do 16 i od
9 do 20-ej,
codziennie,
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zagranicą 6 zł.

Przesilenie we Francji.
Rząd Lavala podał się do dymisji.

PARYŻ (Pat), Zarząd stion-
nictwa lewicy demokratycznej se-
natu z wyjątkiem byłego ministra
Caillaux wypowiedział się prze-
ciwko rządowi Lavala.

Wczoraj w godzinach połu-
dniowych panowało w kuluarach
senatu niezwykłe / ożywienie.
Wszyscy ministrowie, należący do
senatu, stawili się w komplecie
z premjerem .Lavalem na czele.
Premjer odbył szereg konferencyj
z senatorami. Rozmowy toczył
się około możliwości odroczenia
Rare a nawet rozwiązania
Izby. Nikt natomiast nie poruszał
kwestji reformy wyborczej.

Stanowisko senatu w stosunku
do rządu, bardzo niekorzystne
przed dwoma dniami, polepszyło
się nieco ,w ciągu dniawczoraj-
szego. Z grup senatorskich obra-
dowała wczoraj jedynie t. zw.
unja republikańska, do której na-
leży były premjer Poincarć. Po
dłuższej wymianie zdań przyjęty
został porządek dzienny przychyl-
ny dla gabinetu. Wśród lewicy z
wyjątkiem Caillaux; który wystę-
puje za odroczeniem obrad, sena-
torowie wypowiedzieli się za nie-
zwłocznem odbyciem dyskusji. W
każdym razie można przewidy-
wać, że 0 ile dojdzie do obrad, to
po dyskusji nad interpelacją w
sprawie polityki rządowej rząd
znajdzie się w dość trudnej sy-
tuacji w obliczu silnego ataku ze
strony radykałów i socjalistów,
którzy gotowi są głosować prze-
ciwko Lavalowi.

PARYŻ (Pat). Na posiedzeniu
Senatu premjer Laval domagał się
odłożenia do dnia 26 b. m. inter-
pelacji radykała społecznego Pey-
ronnesa w sprawie polityki ogól-
nej, wysuwając jako powód nie-
właściwość takiego wystąpienia
w chwili, $dy delegacja francuska
w Genewie musi właśnie scharak-
teryzować francuski pakt widze-
nia. Senat odrzucił propozycję
odroczenia 155 glosami przeciwko
134. Laval jeszcze raz wysunął tę
samą kwestję, odwołując się do su-

 

mienia interpelanta i członków
zgromadzenia i wysunął kwestję
zauiania, domagając się odrocze-
nia interpelacji do piątku. Senat
157 głosami przeciwko 134 propo-
zycję odrzucił, co sowaiowia
dymisję rządu.

BERLIN (Pat). Biuro Woiifa
donosi z Genewy: Minister Tar-
dieu nie zamierza w związku z
upadkiem gabinetu Lavala opusz-
czać już teraz Genewy, lecz ma
zamiar pozostać aż do przybycia
jego ewentualnego następcy.

gr.
a o 28 proc. drożej.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową ZI. 4 gr. 68,

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

druku mogą być przez FAdministrację dowelnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Mr. 20187.

Ogłoszenia
Terminy

 

Dnia 19 b.m jako w pierwszą
rceznicę śmierci

HACŁAWY KACZNONSKIEJ
odbędzie si: nebozeństwo żałobne
w kościele św Trójcy o g. 9 rano

O czem zawiad mib
MążI Rodzina.

Złoto do złota.
PARYŻ (Pat.) Do Cherbourga

i Havru przybyły z Nowego Yorku

dwa okręty ż ładunkiem 656 be-

czek złota. Obydwa transporty

zosta,y notychmiast wyekspedjo-

wane do Paryża.

 

szanghaj w przededniu
generalnej ofensywy

Ogloszenie“niepodleglošci Mandžurji.
NIEPOKOJ W SZANGHAJU.

SZANGHAJ (Pat). W mieście
panuje zaniepokojenie w związku
z oczekiwaniem wielkiej ofenzy-
wy, którą Japończycy, jak przewi-
dują tu, rozpoczną we czwartek.
5 korpusów armji chińskiej kon-
centruje się przy linji kolejowej
Szanghaj—Nankin. Uważają tu za
rzecz możliwą, że Japończycy w

' siłe 20 tysięcy ludzi po zajęciu
Sza-Pei staną wobec 100-tysięcz-
nej armji chińskiej, która będzie
dla nich groźną, Wobec całkowi-
tego braku dróg oraz licznych
okopów, Chińczycy, liczebnie o
wiele silniejsi i znający okolicę,
będą mogli stawiać zacięty opór.

 

Przesiienie_we_Francji a Genewa.

GENEWA. (Pat). Wiadomość
o dymisji gabinetu Lavala wy-
warła w Genewie sllne wrażenie
i była przedmiotem licznych ko-
mentarzy.
W kolach Ligi zastanawiano

się przedewszystkiem nad możli-
wemi reperkusjami tej dymisji na
politykę francuską w dziedzinie
rozbrojenia, jak równieź na prace
konferencji rozbro eniowej w naj-
bliższym okresie. O ile chodzi o
konsekwencje polityczne, prze-
widuje się powszechnie, że linja
polityczna francuska w sprawie
rozbrojenia nie ulegnie żadnej
zmianie, jakikolwiek byłby rząd,
który obejmie ster po gabinecie
Lavala.

Co się tyczy konsekwencyj
dla toku prac konferencji w
dniach najbliższych, to w żywej
pamięci jest jeszcze precedens z
okresu londyńskiej konferencji

morskiej w roku 1930, kiedę to
obalenie gakinetu Tardieu spo-
wodowało wyjazd delegacji fran-
cuskiej i przerwanie prac konfe-
rencji na kiłkanaście dni. Obec-
nie nie przewiduje się jadnak ta-
kiej przerwy, ponieważ konfe-
rencja znajduje się jeszcze w po-
czątkowem stadjum i ogranicza
się do wysłuchania deklaracyj
poszczególnych delęgacyj. Dele-
gaci francuscy, będący członka-
mi rządu, na czele z p. Terdieu,
opuszczają Genewę w środę wie-
czorem. Zostają tu eksperci. jak
również i Paul-Boncour, który nie
jest członkiem rządu, ale który
mimo to pozostaje w Genewie
tylko ze względu na to, że jest
przewodniczącym Rady Ligi Na.
rodów. W praćaćh konferencji
Paul-Boncour nie będzie brał
udziału.

0 francuskim projekcie rozbrojeniowym.
RZYM, (tel. wł. KAP., 15. IL).

O ile w kołach faszystowskich pro
jekt ministra Tardieu uważany jest
za niemożliwy do przyjęcia, to ko-
ła watykańskie, przeciwnie, zajmu
ją wobec niego stanowisko przy-
chylne. Uważa się, że stanowisko
Francji w tej sprawie jest jasne.
Plan francuski podlega oczywiście
dyskusji, pamiętać jednak trzeba,

że Francja pierwsza uczyniła wszy
stko, aby posunąć sprawę naprzód,
w przeciwieństwie do innych
państw, które w dalszym ciągu sto
ją na martwym punkcie. „Osserva
tore Romano“ pisząc 0 tej sprawie
zaznacza: „ten wažny akt dyplo-
macji francuskiej nie može nie na-
dać szczęśliwego impulsu pracom
genewskim”.

Konferencja rozbrojeniowa na drodze
papierowej.

LONDYN (Pat.) Korespondent
genewski: „Daily Herald* wystę:
puje dziś bardzo ostro przeciwko
konferencji rozbrojeniowej, twier-
dząc, że konferencja już obecnie
znajduje się w  niebezpieczeń-
stwie kryzysu i tylko bardzo
ostra presja  opinji publicznej
może uratować ją od katastrofy.
Konferencja, według korespon-
denta, już obecnie zaczyna wkra-
czać na drogę papierową, t. zn
na drogę ustalania pewnych zo-
bowiązań papierowych, jak np.

w konwencji haskiej. Zdaniem
korespondenta, żadne państwo
nie będzie szanowało takiej kon-
wencji, o ile będzie ona miała
tylko znaczenie na papierze. Ko-
respondent zaznacza, że posta-
nowiono już w sobotę zakończyć
ogólną debatę i przenieść wszyst-
kie sprawy konferencji do komi:
sji, w której—zdaniem korespon-
denta—wszystkie t. zw. nieprak
tyczne wnioski, a więc wszystkie
wnioski „rzeczowe“ co do roz-
brojenia zostaną pogrzebane.

rudaPATSESARE ЧО SODAS ENN VISTA si Di iSSDsiSSSR

Rewolucja w republice Costarica.
Według doniesieo nadeszłych

z San Josć, wybuchła na Costa-
rice rewolucja Na ulicach miasta
rozlegają się strzały. Jest pewna
liczba rannych. Zastępca prezy
denta republiki oraz minister fi-
nansów zostali podobno uprowa=
dzeni przez powstańców. Prezes

rady ministrów uciekł z pałacu
rządowego, chroniąc się do Ко-
szar artylerji

Według ostatnich doniesień z
San Jose, rząd Costariki stwicr-
dza, że rewoludja została całko-
wicie stłumiona.

PRZED OFENZYWĄ

SZANGHAJ (Pat). Daje się
zauważyć na pozycjach japońskich
wzmożona działalność, pozostają-
ca w związkuze zbliżającą się
oienzywą. Japończycy wyłado-
wali 16 aut pancernych, Chińczy-
cy zdecydowali'się wałczyć do
końca. W Nankinie, w obawie
przed atakiem japońskim, prawie
w każdym domu skonstruowano
schronienia podziemne.

POGRÓŻKI JAPOŃSKIE —
" OBAWY W LONDYNIE.
LONDYN (Pat). „Daily He-

rald"- stwierdza, że w. kołach
oficjalnych angielskich — panuje
wielki niepokój co do:losów
Szanghaju. „Jak podaje dziennik,
Japonja oświadczyć miała. nie-
oficjalnie, że: o ile Liga Narodów
zaleci bojkot ekonomiczny mo-
carstw, skierowany przeciwko Ja-.
ponji, te Japonja zajmie wszystkie
posia chińskie wzdłuż wybrzeży
acyfiku. — Szaleńcy wojenni w

Tokio dyskutować mają — według
dziennika — również nad kwestją
ataku na Singapoore, jako nad
ewentualną akcją przeciw W. Bry-
tanji. Aczkolwiek nikt w Londy-
nie nie daje wiary takim pogłos-
kom, to jednak — zdaniem „Daily
Heraldu“ — sytuacja uważana jest
za bardzo skomplikowaną. Rów-
nież inne dzienniki dają wyraz
obawom o losy Szanghaju i dal-
szych walk japońsko-chińskich.
NIEMCY POMAGAJĄ CHIŃ-

CZYKOM.
MOSKWA (Pat). Prasa so-

wiecka' podaje ze źródeł japoń-
skich, że w wojskach chińskich w
okolicy Szanghaju znajdują się
oficerowie niemieccy, którzy peł-
nią funkcje kierownicze.

NIEPODLEGŁOŚĆ
PAŃSTWA MANDŻURSKIEGO.

MOSKWA (Pat). Od dwócn
dni odbywają się w Mukdenie na- -
rady politycznych i wojskowych
działaczy Mandżutji. Na konieren-
cję tę przybył dziś z Charbinu sa-
molotem gen. Maa. Konierencja
ma na celu ostateczne ustalenie-
politycznej niepodległości państwa
mandžurskiego. Jak słychać, no-
wa Mandżurja ma być republiką.
Głowa państwa będzie nosić na-
zwę Czi-Czen, co znaczy „rządca”'.
Na stanowisko to wymieniani są
dwaj kandydaci. Jednym jest pre-
zes rządu mukdeńskiego Tsan-
Szu-Li, drugim zaś prezes rządu
Hej - Lu - Tsiańskiego Czan-Tsin-
Guj. Z Pekinu donoszą, że w/g
krążących tam pogłosek ogłosze-
nie niepodległości Mandżurji ma
nastąpić jutro, to jest 17 b. m.

MOSKWA Pat. — Korzystając
z chwilowo pomyślnej dla siebie
konjunktury, firmy japońskie fór-
sownie opanowują rynek man-
dżurski, wywołując tem samem
masową likwidację przedsiębiorstw
chińskich.
W jednym tylko Mukdenie w

ciągu ostatnich dwóch miesięcy
zbankrułowało względnie uległo
likwidacji 700 firm chińskich,
które nie mogły wytrzymać ja-
pońskiej konkurencji.

Narady wodzów
MOSKWA (Centropress). — W

osłatnich dniach odbywały się
w Moskwie liczne konferencje w
związku z wypadkami na Dalekim
Wschodzie. W konferencjach tych
obok innych dowódców sowiec-
kich brał udział również dowódca
specjalnej armji na Dalekim
Wschodzie Bliicher, który właśnie
obecnie bawi w Moskwie, dalej
komisarz wojny Woroszyłow, ko-
misarz ludowy aprowizacji. Miko-
jan, dalej rzeczoznawca wojskowy

armji czerwonej.
Gamarnik i w. in,

Nadzwyczaj żywo omawiano
wiadomości o planach białej emi-
śracji odnośnie. utworzenia na
Dalekim Wschodzie przy pomocy
Japonji samodzielnego państwa
bułorowego.

Oprócz tego naradzano się na
konferencji w sprawie różnych
zarządzeń, jakie należy poczynić
na wypadek nieoczekiwanych wy-
darzeń na Dalekim Wschodzie.

DEZUKRAINIZACJA UKRAINY
pod protektoratem Sowietów.

Charakterystycznym objawem
załamania się sowieckiej polityki
narodowościowej na Ukrainie jest
nowe zarządzenie o zredukowaniu
znacznej ilości wydawanych do-
tychczas w języku ukraińskim pism .
oraz zmniejszenie rozmiarów po-
zostałych dzienników. W ten spo-
sób największe dzienniki ukraiń-
skie „Komunist“ i „Proletarskaja
Prawda' wychodzą w formacie
dwukrotnie mniejszym. Zarządze-
nie to, według oficjalnego komuni-
katu, zostało spowodowane dotkli-
wym brakiem papieru. Z drugiej
jednak strony w Charkowie i Kijo-
wie zorganizowano oddziały pro-

wincjonalne rosyjskich dzienników

W: które otrzymują samolotami
z Moskwy matryce i wydają w
zwiększonym nakładzie prowincjo-.
nalne wydania tych pism. Wyda* —
nie dzienników rosyjskich na Ukra
inie ma na celu zastąpienie stopnio
wo ukraińskiej prasy, komunisty-
cznej, która pomimo ścisłej kbntro
li coraz częściej wyłamuje się z pod
dyscypliny partyjnej. W, kołach
komunistów rosyjskich nowy, kurs
sowieckiej polityki narodowościo*
wej nazywany jest „dezukrainiza-
cja Ukrainy”.

TERM PARZERTR I LE NKUSS NAT TEN0 ETOOOOTZODWCZAORZTZOECZ

Hitlerowcy wracają do Reichstagu.

BERLIN. (Pat). Frakcja naro-
dowo socjalistyczna Reichstagu,
która od wiosny 1931 r. nie bra-
ła udziału w obradach Reichsta-
gu, postanowiła z dniem 23 lute-
go powrócić do Reichstegu, by

wziąć udział w walkach.parlamen-
tarnych. Uchwala ta stoi w związ-
ku z zapówiedzią zaostrzonej wal-
ki parlamentarnej opozycji naro-
dowej z gabinetem Brueninga.

t

  

  
    

 



Projekty ustaw |||
kryzysowych.

Dziś w środę e go4z 4 po poł. odbędzie się posiedzenie Sejmu.
Na porządku dziennym zn |Jują się m. in. sprawy następujące:

I

USTAWA O SPŁACIE ZALE-
GŁOŚCI PODATKOWYCH.

Projekt tej ustawy jest nastę-

pujący:
Art. 1.

1) Upoważnia
Skarbu:

a) do odraczania i rozkładania
na raty oraz do umarzania w czę-
ści lub w całości zaległości w na-
stępujących państwowych podat-
kach z dodatkami państwowemi i
samorządowemi: gruntowym, od
nieruchomości, przemysłowym,
dochodowym, majątkowym, od ka-
pitałów i rent, od spadków i da-
rowizn oraz w podatku od lokali;

b) do obniżania oraz umarza-
mia kar za zwłokę, odsetek za od-
roczenia oraz. kosztów egzekucyj-
nych od należności wymienionych
w lit. a);

c) do zamiany zaległości .po-
datkowych, wymienionychw lit.a),
na zobowiązania, których rodzaj
: charakter ustala Minister Skarbu
w drodze rozporządzeń.

2) Minister Skarbu władny jest
przenosić w drodze rozporządzeń
uprawnienia, wynikające z prze-
pisów lit. a) i b) ustępu popize-
dniego na podległe mu władze
skarbowe w zakresie i pod wa-
runkami przez siebie określonemi.

3) Rozporządzenie Ministra
Skarbu określi bliżej tryb i wa-
runki stosowania ulg, ienio-
nych w ust. 1) lit. a) i b), oraz
ich zakres.

się Ministra

Art. 2.

W odniesieniu do niektórych
samoistnych danin komunalnych,
w szczególności do: podatku wy*
równawczego dla gmin wiejskich
podatku inwestycyjnego, opłat
specjalnych i dopłat drogowych
i podatku od kopalń — upoważnia
się Ministra Spraw Wewnętrznych
w porozumieniu z Ministrem Skar-
bu do odraczania terminu płatno-
ści zaległości w tych daninach oraz
do rozkładania ich na raty, jak
również do obniżania oraz uma-
rzania kar za zwłokę, odsetek za
odroczenie oraz kosztów egzeku-
cyjnych. Uprawnienia te mogą
być przeniesione na wojewodów
w drodze rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych, wydanego
+ porozumieniu z Ministrem Skar-
u.

Art. 3.
Okresu odroczenia zaległości

w podatku gruntowym na podsta-
wie art. 1 ust. lit. a) nie'wlicza
się do czasokresu, w ciągu które-
go podatek gruntowy korzysta w
myśl obowiązujących przepisów z
przywileju pierwszeństwa, z za-
strzeżeniem, że okres ten nie
przekroczy dwóch lat.

R Art. 4.
Wykonanie niniejszej ustawy

porucza się Ministrowi Skarbu
i Ministrowi Spraw Wewnętrz-
nych.

Art. 5.
Ustawa niniejsza wchodzi w

życie z dniem ogłoszenia.

IL

USTAWA O PRZEJECIU EGZE-
KUCJI _ADMINISTRACYJNEJ
PRZEZ WŁADZE SKARBOWE
ORAZ O POSTĘPOWANIU E-
GZEKUCYJNEM WŁADZ SKAR-

BOWYCH.

Projekt ustawy jest następu-

jący:
Art. 1.

1) Do przymusowego ściągania
wszelkiego rodzaju świadczeń pie-
niężnych, które mogą być ścią-
gane na podstawie obowiązują-
cych przepisów w trybie admini-
stracyjnym, właściwe są wyłącz-
nie urzędy skarbowe.

2) Rada Ministrów władna jest
czynić w drodze rozporządzeń wy-
jątki od zasady, wyrażonej w ustę-
pie 1). Rozporządzenia te określą
rodzaje świadczeń pieniężnych,
podmioty uprawnione do ich ścią-
śania oraz przepisy, które będą
miały zastosowanie do przymuso-
wego ściągania tych świadczeń.

Art. 2.
_ Grzywny, kara pieniężna, na-

wiązki, opłaty i koszta, orzeczone
w sądowem postępowaniu karnem,
mogą być ściągane na polecenie
władzy sądowej lub prokurator-
skiej badź przez urzędy skarbowe,
badź na zasadzie dotychczasowych
przepisów przez sądowe organa
egzekucyjne.

: Art. 3.
1) Podstawą wdrożenia postę-

powania przymusowego jest tytuł
wykonawczy.

2) Obowiązujące przepisy ©-
kreślają tytuły wykonawcze oraz
regulują warunki wykonalności ty-
tułów wykonawczych, jak również
regulują wypadki, w których wnie-
sienie środków prawnych jest do-
puszczalne lub nie wstrzymuje
wykonania. W razie braku prze-
pisów w tym zakresie, mogą być
one wydawane przez Radę Mini-
strów w drodze rozporządzeń.

Art. 4.

Upoważnia się Radę.Ministrów
do wydania w drodze rozporzą-
dzenia przepisów normujących ca-
iokształt postępowania egzekucyj-
nego władz skarbowych w stosun-
ku do wszelkiego rodzaju 'należ-
ności skarbowych oraz do świad--
czeń pieniężnych, przewidzianych
w niniejszej ustawie. Przepisy te
mogą obejmować również sprawy,
związane ze sposobem wymierza-
nia i wysokością kosztów egzeku-
cyjnych, oraz normować wypadki
przekazywania egzekucji skarbo-
wej do sądowego postępowania
egzekucyjnego.

Wykonanie niniejszej ustawy
porucza się. Ministrowi Skarbu «w

* porozumieniu z zainteresowanymi
ministrami. e

Art. 6.
1) Ustawa niniejsza wchodzi

w życie z dniem ogłoszenia i obo-
wiązuje od dnia wejścia w życie

rozporządzenia Rady Ministrów,
określonego 'w art, 4, na całym

obszarze Rzeczypospolitej. Upo-

ważnia się Radę Ministrów do

ustalenia w drodze rozporządzeń,
jakie przepisy niniejszej ustawy i

w jakich terminach tracą swą
moc,

2) Z chwilą wejścia w życie ni-
niejszej ustawy zawiesza się na
czas jej obowiązywania wszelkie
przepisy, sprzeczne z niniejszą
ustawą. *
W uzasadnieniu rządowem czy-

tamy m. in.:
Projekt niniejszej ustawy ma na

celu przekazanie urzędom skar-
bowym egzekucji wszelkich świad-
czeń pieniężnych, nakładanych z
tytułu publicznó-prawnego w za-
kresie administracji państwowej i
komunalnej, „oraz innych instytu-
cyj prawa piblicznego, nie wyłą-
czając świadczeń z tytułu tych da-

nin publicznych, które nie były.
dotychczas ściągane przeż władze
skarbowe-oraz świadczeń na.rzecz
instytueyj "ubezpieczeń społecz-
nych, jak również i tych wsżyst-
kich świadczeń pieniężnych, nie
podpadających pod kategorje wy-
żej wymienione, którym obowią-
zujące przepisy przyznają prawo
ściągalności w trybie administra-
cyjnym.

It.
NOWE EE LICYTA-

Ministerium Sprawiedliwości
wniosło do laski marszałkowskiej
projekt ustawy w sprawie wpro-
wadzenia przepisów, dotyczących
najniższej ceny”! licytacyjnej, do
ustawy postępowania sądowego
cywilnego z r. 1864 i do ustawy
o przetargu przymusowym i zarzą-
dzie przymusowym.

Jak wiadomo, obėwiązująca
jeszcze na obszarze sądów apela-
cvinych w Warszawie, Lublinie”i
Wilnie rosyjska ustawa postępo-
wania cywilnego. z 1864 r. usta-
nawia najniższą cenę ruchomości
i nieruchomości, t. j sumę osza-
cowania tylko przy pierwszej licy-
tacji (art. 10531 1157). Jeżeli jed-
nak pierwsza licytacja nie doszła
do skutku,a wierzyciele przed-
miotu licytacji nie zatrzymają na
własność, lecz zażądają odbycia
poru licytacji, to majątek
ądź ruchomy bądź nieruchomy

Przy tej powtórnej licytacji może
yć sprzedany także poniżej ceny

oszacowania (art. 1070 i 1182),
nawet za cenę najniższą. Ustawa
bowiem nie zakreśla żadnej gra-
nicy najniższej ceny. sprzędażnej
przy powtórnej licytacji. -

Z powyższych powodów zapro-
jektowana ustawa wprowadza do
rosyjskiej ustawy postępowania
cywilnego przepisy o najniższej
cenie licytacyjnej dla powtórnej
"licytacji i ustala ją na !/3 ceny sza-
cunkowej. przy  ruchomościach,
a na !/+ ceny szacunkowej przy
nieruchomościach.

СЗНЕРИНЛИТНОРЕЫЕ)РРССОЦОКУРУЛЕ СИНЕСЕАСИРаНОНЕа WAZDCZCODECHDODAJsażkinikT"WWRDSTA

Bomba wbazylice św. P'otra.
RZYM (Pat.) W dniu 13 b. m

wieczorem w bazylice św. Piotra,
w pobliżu arobowca papieża
Innocentego li znaleziono podej-

  

rzaną paczkę. Otwarto ją w dniu
wczorajszym i okazało się. że
była w niej bomba o znacznej
sile wybuchowej.

Komunikat Stronnictwa Narodowego
W niedzielę dris 2' lutego w sali łsnej przy ul. Orzes'kowej Nr. !! odbędzie się

Wielkie Zebranie Polityczne
na którem poseł STEFAN SACHA

wvalosi refe-at o syłuarji orli yczne!.
Wstęp wolny, jednak ze względu na możliwość przepełnienia sall należy.
się zaopatrzyć w karty wstępu, które Sekretarjat codziennie wydaje od

4 g. 11—3 I od 6-8 w. — Początek o godz. 12 i pół.

 

„pamięć owej

DZIENNIK WINIP
Das on

"2pr
Cel sam w sobie,

, Nawiązując do znanej: dekla-
racji Klubu Narodowego przed
uchwaleniem budżetu, pisze „Ga:
zeta Bydśoska”: *

„Czy obóz rządowy i rząd mają jaki
program walki z tym kryzysem? / Otóż
tak z pociągnięė rządu poprzednich, jak
i Penas dyskusji budžetowej wyni-
ka, iż nie. Rząd'i jego grupa nie wiedzą,
jakimi środkami walczyć z przesileniem
gospodarczem. W! obozie sanacyjnym nur“ +
tują rozmaite prądy, które niwelują ,
każdą akcję. Jedni bowiem ciągną do
Sasa, a drudzy do lasa. W. tych warun-
kach nawet nie można mieć nadziet, aby
rząd sanacyjny mógł ułożyć i wykony-
wać jakiś program gospodarczy. Jedno
tylko charakteryzuje stanowisko rządu
w sprawach gospodarczych: chce oń
wszystkich obywateli i wszystkie war-*
stwy społeczne gospodarczo od admini-
stracji państwowej uzależnić. Jest to
wynikiem dążenia do utrzymania się za
każdą cenę przy władzy. W państwach
normalnie rządzonych, gdy rząd nie może
dać sobie rady z piętrzącemi się tru-
dnościami, ustępuje miejsca innym lu-
dziom, którzy reprezentują odmienn
system: Tego po dzisiejszych rządač
Polski nie można się spodziewać, bo im -
nie idzie o sprawę, tylko o utrzymanie
się przy władzy. Dla nich władza nie
jest środkiem do celu, ale celem samym
w sobie.” 2

„Nowi Kollątaje“. wz

Lwowski organ sanacji „Słowo
Polskie" umieściło w sobotnim
numerze artykuł, w którym z całą
swobodą porównywa obecny, sa:
nacyjny projekt przebudowy szkol
nictwa z dziełem reformy dokona*
nej u schyłku Rzplitej przez Ko:
misję Edukacyjną. s

„Słowu' Polskiemu” odpowiada
„ABC“:

„Najbardziej absurdalne analogje są
czasami najlepszym sposobem uchwyce-.:
nia istotnej różnicy między porównywa=,
nemi wartościami.

„Tertium comparationis”* między Ko- *
misją Edukacyjną a obecnem  Minister-
stwem Oświaty stanowi projekt gruntow-
nej przebudowy wychowania. Cała rzecz
w tem, że dzisiejsi „nowi Kołłątaje” ro-
bią to akurat wręcz odwrotnie, aniżeli
Komisja Edukacyjna...

To, co obecni sanacyjni reformatorzy
chcą uczynić z wychowaniem narodowem
jest właśnie doskonałem zaprzeczeniem
dzieła Komisji Edukacyjnej! s

Przecież istotnym celem sanacyjnych
projektów reformy szkolnej jest dążenie
do hermetycznego zamknięcia szkoły i
wychowania w sztywnych ramach „regi-
mowych' potrzeb sanacji.

Komisja Edukacyjna dążyła do wy-
zwolenia uniwersytetów i szkół, obecny
projekt pragnie je poddać  najściślejszej
końtroli i wpływowi administracji. Kołłą-
taje i Staszyce z XVIII st. walczyli z du*
chem przymusu i środków policyjnych. w
szkole, „nowi Kołłątaje” i „Kołłątajowe”.
z r. 1932 z p: Jaworską na czele chcą u-
czyć i wychowywać tylko na baczńość. *

I jeszcze jedno, Komisja Edukacyjna
postawiła Uniwersytet Jagielloński u.
szczytu hierarchji zreformowanego szkol-
nictwa, a obećni sanatorzy odmawiają
mu nawet głosu doradczego”.

Tragedja wsi polskiej, x
O tem, że wieś polska popada':

„ w corąz Skrajniejszą-nędzę, zaczy?%
nają mówić już także: „sanatorzy”*
i to Bo najbardziej lojalni... konsers:::
watyści. Organ „sanacyjnych“ zie-
mian „Dzief Polski“ pisze: ‚

„Szczerem pragnieniem rolnika jest,
teraz, by przetrwać jako tako ten naj-,
bliższy nadchodzący miesiąc, by pozaty-

EIK SS KITA

kać najdotkliwsze braki i dziury” i. by
uniknąć wreszcie.tych wszystkich licy"
tacyj i egzekucyj, jakie grożą mu w naje
bliższym ozasie ze strony skarbui wie-
rzycieli Prośba i śwazja. — niekiedy
nawet bolesne upokorzenia —-nie zawsze
odnoszą skutek. Egzekucje. się mnożą,
licytacje dochodzą do skutku, w drobnej

 

tylko części zdspakajając wierzycieli, a-
rujnując zupełnie dłużnika.

Pod presją wierzycieli, opędzająs
się przed ciągłemi licytacjami, wyprzeda-
je rolnik wszystko: zboże na  zasiew,
zboże na ordynarję dla służby folwarcz-
nej,'owies dla-koni, siano dla: bydła.

Rozporządzenia o egzekucjach za-
braniają sprzedaży przymusowej inwen-
tarza żywego, niezbędnego dla gospodar-
stwa. Nić pomyślały jednak o zabezpie-
czeniu mu egzystencji Pozostawione po

, folwarkach konie mdyą zdychać głodową
śmiercią — ustawa w to nie wejrzała.
Na głód skazuje się całą służbę folwarcz-
ną, dla której zabraknie zboża, jeżeli eg-
zekucje potrwają trochę dłużej. Nigdy
jeszcze z taką trwogą nie myślało się o
nadchodzącym przednówku, bo już
czuwa śię go dzisiaj, w zimie, gdy spich-
rze powinny być pełne.Cobędzie za kil-
ka miesięcy? s

Nik nie”wie, czy rząd. przygotowany
jest na tyle, by przyjść z pomocą wsi pol-
skiej, gdy egzekucje wycisną z niej resz-
tę chleba. <

- Jeżeli nie zostaną. , wprowadzone
w najprędszym czasie odpowiednie zarzą-
dzenia, któreby powstrzymały to nikomu
korzyści nie przynoszące rujnowanie wsi
polskiej, wkrótce przestanie ona być tym
zachowawczym i stabilizacyjnym elemen-
tem państwowym, za jaki uchodziła do-
tychczas”. :

Tak dokładnego opisu wsi pol-
skiej, nie trzeba niczem uzupeł-
niać. Szkoda tylko, że „sanacyjni”
zićmianie dopiero teraz widzą nę-
dzę i licytację, a nie pomyśleli o
ich nadejściu prędzej.

Bezrobotni żeńcie się!
O nieprzewidzianym skutku

świadczeń socjalnych donosi prasa
śląska. pisząc, że

„Według statystyki ślubów, na tere-
nie przemysłowym G. Śląska, jedna trze-
cia ślubów w osadach przemysłowych
przypada na bezrobotnych. Bezrobotni
chętnie się żenią, aby z jednej strony za-
beżpieczyć się przed zwolnieńiem z pra-
cy, z drugiej, jų na wypadek redukcji
zapewnić sobie przewidziany ustawą za-
siłek dla bezrobotnych żonatych.”

Orderki dla opozycji.
Feljetonista „Gazety  War-

szawskiej” tak wesoło gwarzy na
temat coraz to nowych podat-
ków:

„Na balu Rodziny Wojskowej” w
chwili wolnej od rumby i innych politycz-
nych foxtrottów, rozmawiało ze sobą
kilku rządowych parlamentarzystów:

—- Jak uważa kolega — rzekł jeden
z nich, kręcąc bródką — coby się dało

jeszcze w Polsce skomercjalizować?
—- Ja radzę ustanowić fundusz ordero-

wy. Brzytem ordery możnaby nadawać
nietylko zasłużonym ile zasłużenie boga-
tym. Czy pan wie, ilu dotąd ludzi w
Polsce ma ordery?

-— Przepraszam, ale to może spowo-
dować, że ludzie nie będą chcieli orde-
rów.

—- To się ich zmusi, proszę pana,
żeby przyjmowali. Za kilka tygodni mo-
żemy mieć cacy — ustawę, Nieprzyjęcie
orderów będzie karane grzywną do 10.000
złotych, względnie karą aresztu do roku.
— Dajže pan poz

każdy będzie wolał odsiedzieć i nie za-
płacić.
— W takim razie ustanowi się łącz-

ną karę aresztu i grzywny. Ale wie pan,
podoba mi się ten projekt, bo wtedy
złośliwie będzie.można dawać  orderki
naszej opozycji”.

STANOWISKO LITWY WOBEC NIEMIEC.
W związku z zatargiem 0.

Kłajpedę, rządowy organ litewski.
„Liet. Aidas'' w ten sposób określą
stanowisko Litwy:

„Zbliżający się dzień 16 lutego.
nasuwa wspomnienia z przed lat,
14 1 pobudza do porównania teraź- .
niejszości z przeszłością. A porów-.
nanie to wskazuje, że Litwa za.
niepodległość zapłaciła niezbyt
wygórowaną cenę. Wszak przed
14 laty za nieuchylenie czapki
przed niemieckim żandarmem oby
watel kraju nietylko podlegał ka-
rze pieniężnej, lecz często i naha-
jami bywał ćwiczony. Powszech=
nie panowała nędza, głód i niedo-
statek, W ciągu zaś lat 14 tyle się: «
zmieniło, że nietylko głodu niema;.
lecz przeciwnie, nie wiadomo, co |
uczynić z nadmiarem produkcji,
A i żandarm niemiecki już nas nie

„bije, z Niemcami przedstawiciele
Litwy spotykają się 'na_ forum
międzynarodowem. bez
gdyż mają. za. sobą prawo,
sprawiedliwość,

W Niemczech jednak, mimo to,:
przeszłości jeszcze

żyje. Wielu Niemców. pojąć. nie:
może, wjaki. sposób Litwa zdołała ›

lub

uzyskać niepodległość i zajść tak **
daleko na drodze kultury, taki

Taki przynajmniej -wniosek
można wyprowadzić z głosów pra-,
sy niemieckiej, zapełniającej w
ostatnich czasach swe* szpalty
wiadomościami z Litwy. Odnosi
się wrażenie, że cała rzesza istnie-
je tylko imieniem Bóttchera, że
stosunki jej z Litwą. są. tak nie-
zmiernie doniosłe,
leży cała przyszłość . Niemiec
Wszelkie kwestje międzynarodo-
we, jak .rozbrojenie, reparacje,
Traktat Wersalski, Gdańsk i pol-
skie Pomorze, zbladły wobec wy- -żył trupem trzech swych
padków w Kłajpedzie,. Do niedaw-
na nikomu nieznane imię Bóttche-
ra rozreklamowano na cały. świat, ..
czyniąc z niego międzynarodowe-
go bohatera. Pisma podają naj-

 

że od nich za- :

fantastyczniejsze „wiadomości o
moblizacji w Litwie, wysyłaniu
wojska do kraju Kłajpedzkiegoi
t d. jakby kraj ten należało do-
piero zdobywać.

Tymczasem usunięcie Dyrek-
torjum odbyło się przecie w całko-
witym spokoju i porządku. Można
rzec, że nawet liść z. drzewa nie
spadł, A świadczy to o wysokiej
zdolności państwowotwórczej Lit-
wy i o wielkiej umiejętności rzą-
dzenia krajem. 2

To też społeczeństwo litewskie
pojąć nie może, skąd i w jakim
celu prasa niemiecka czerpie swe
bałamutne plotki, oczerniając Lit-
wę do niemożliwych granic. Prasa
niemiecka myli się, jeżeli sądzi, że
naród litewski łatwo zapomni o

„wyrządzonej krzywdzie, że odzy-
ska dawne zaufanie do Niemiec i
będzie po dawnemu wrażliwy na
ich skargi na Traktat Wersalski,

obawy, spłaty reparącyjne i t. p. troski.
Wprawdzie Litwa, jest mała, i
wpływy jej są nikłe, lecz Rzesza
Niemiecka po niedawnej. klęsce
przekonała się, że wrogów lekce-
ważyć nie należy”.

   
N»jwiekszy film świata

«BRACIA
ё KARAMAZOWY»

p-g nieśr iertelnej powieści °
T. Dostofewskiego

waw. «Hollywood»,
ARENACIEKAWI
Krwawy porachunek han-
dlarzy żywym towarem.

PARYŻ (Pa*,) W jednej z wiel-
kich. kawiarń parysk'ch, ieden z
gości argentyńs<ich Luiz Fernen-
dez wystrzałami rewo'weru poło”

roda-
ków. Zdaniem policji, zajście w
kawiarni stanowi epilog porachun-
ków handlarzy żywym towarem,
do których należał zarówno mor
derca jak i jego ofiary.

aresztom, bo *

TRZECIEWYDANIE
iii
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Konferencja rozbrojeniowa w karykaturzeniemieckiej. -Powyższą karykaturę
zamieścił w jednym z ostatnich n-rów „Beriiner Tagebl.* w dodatku swym humo-
rystycznym „Ulk. Jest ona charakterystyczne " odźwierciadleniem opinji niemiec-
kiej o konferencji genewskiej. ytanie: kogo należy rozumieć pod postacią malpy
pererującej na temat pokoju, a jednocześnie szczerzącej potężne kły. Kte st

ja 2 doświadczalnym królikiem? = у >

Konterentja radni
a N.emcy się zbroją

Do kilku poważnych przedsta-
' wień stanu zbrojeń w Niemczech,
które ukazały się w ostatnim cza-
sie we Francji, dołącza się obecnie
sprawozdanie o budżecie wojny,
które poseł Bouilloux-Lafont przed
stawia obecnie Izbie Deputowa-
nych, włączając w nie bardzo po-
uczający rozdział o zbrojeniach nie
mieckich, którego treść jest taka:

Niemcy rozporządzają wielkim
zasobem zbrojeń zupełnie tajnym,
a pochodzącym z zapasów, usu-
niętych z pod badań międzysojusz-
niczej komisji kontroli, która do
początku r. 1927 była czynna w
Niemczech. Pozatem fabrykacja
broni, została wznowiona w wielu
fabrykach, dozwolonych lub nie.
Mobilizacja przemysłowa jest da-
leko posunięta we wszystkich dzie
dzinach. Nabyto maszyny nowo-
czesne, dzięki zasiłkom skarbu
Rzeszy, oraz porozmieszczano je w
różnych fabrykach, przeprowadzo-
no próby, dokonano zmian. Nadto
zbudowano modele typowe w od-
działach, które fabryki niemieckie
posiadają zagranicą.

Chemiczny przemysł niemiecki
zajmuje się wojną chemiczną i przy
gotowuje się do niej, bo używanie
jej przewidziane jest w regulami-
nach niemieckich. Niektóre domy
handlowe fabrykują i sprzedają o-
twarcie produkty i materjały prze-
znaczone do wojny chemicznej, ja
miotacze płomieni, przyrządy wy-
twarzające dym, które mogą być
używane do rozprzestrzeniania i-
perytu. Firma Stolzenberg fabry-
kujeina wywóz / trujące.

Wreszcie mimo zakazu budowa
nia, sprowadzania lub utrzymywa- :

owietrznych,, urzą-,nia „statków
dzonych na cele wojenne, niemiec-
kię firmy lotnicze studjują i budują
w.Niemczech aparaty, które w spo
sób niesporny stanowią prototypy
aparatów pościgowych lub reko-
nenansowych, jak np. HD 38 i HD
43, budowane przez firmę Heinkiel

* Pozatem firmy Junkers i Dornier,
które mają filję zagranicą, budują
tam samoloty wojskowe, które
wcale nie są tylko pochodne od
różnych typów cywilnych, budo-
wanych w Niemczech. Jako przy-
kład można podać Dornier Wal i
Superwal, samolaty wodne na pe-
łne morze, albo R 35, rekonesanso
wy na dwa miejsca, albo K 47, po-
ścigowy na dwa miejsca pierwszej
kasy. K 37, samolot do walki na
trzy miejsca i t. d.

Jak Niemcy pokrywają koszty
tych zbrojeń? Przed wojną w r.
1913, dla armji złożonej z 800 tys.
ludzi, mającej 4 tys. karabinów ma
szynowych i 8 tys. armat w słu-
żbie i w rezerwie, kredyty budże-
towe na cele zbrojeń w ścisłem zna
czeniu słowa wynosiły 67 miljonów
marek, z czego 3,1 miljonów na u-
trzymanie broni używanej w od-
działach wojskowych.
W r. 1930, dla wojska złożone-

go ze 100 tys. ludzi, mającego tyl-.
ko 2.336 karabinów maszynowych
i 316 armat, krydyty wynoszą 78,9
miljonów marek, w czem 21,3 miljo
ny na utrzymanie broni w użyciu
przez oddziały, czyli 7 razy więcej
dla stanu liczebnego, 8 razy mniej-
szego i materjału od 2 do 12 razy
mniejszego.

Od r. 1925 do 1930 całość kre-
dytów na zbrojenia (w ścisłem zna
czeniu) w Niemczech wyniosła 503
miljony marek, czyli 83 miljony ró-
cznie tj. 508 milj. fr. francuskich о-
becnych, gdy we Francji, dla ma-
terjału o wiele większego, kredyty
w r. 1929 wyniosły tylko 359 mil-
jonów fr, fr.

< _ Przyjmując nawet jako ścisłe

liczby kosztu własnego wyrobu
broni, podane przez gen. Groenera
w Reichstagu, prosty rachunek
wskazuje, że kredyty dane dla
Reichsmehry wystarczyły na fabry
kację do r. 1931 do 500 tys. broni
ręcznej, 1.250 armat, 15 tys. kara-
binów maszynowych i 1.300 miota-
czy min. '

A przeciež kredyty budžetowe
na zbrojenia to nie wszystko. Pań-

stwo niemieckie ma udziały w nie-
których bankach i to mu daje do-
chody tajnie używane: Oprócz te-

„ miecką firmę Dornier z

SZKICE I OBRAZKI.
ROZBROJENIE.

Zebrały się zwierzęta, nie było kogo
gryźć w kniei, ani z nikogo się naśmie-

wać [o małpach mowa), więc dla spę-

dzenia czasu urządzono ligę.

Nad pięknem jeziorem zasiadła

małpa na skrzynce z napisem „ostrożnie,

materjały wybuchowe” i zaczęła gadać...

Gadała, gadałal

Nie wiele kto tam co rozumiał
i nie wszyscy lubili małpę, z powodu jej
podobieństwa do człowieka.

— Co ona gada? — zapytał hipo-

potam, który miał astmę i który się

kochał w córce pawia.

— Mówi o rozbrojeniul

— No, to można spać!

— Smacznego!

— Dziękuję!

Hipopotam zaczął chrapać nieprzy*

zwoicie, co bardzo, raziło Iwa, który się
miał za arystokratę.

Pchła, żeby nie zasnąć, sama siebie

łaskotała.

Krokodyl szeptał coś królikowi, za”
chęcając go do wspólnej kąpieli.

— Pokój, pokój! — wołała małpa—

My chcemy pokojul a

— Brhawo! — wołała papuga, bo nie

miała do nikogo o nic pretensji.

— Rozbrójmy się — wołało malpis-
ko — slaby i.silny! Žėlw niech zrzuci

skorupę, słoń niech odda kły (słonia nie
było wśród zebranych).

—Brawo, brawo! — stęknął tygrys,
który nienawidził lamparta, i lampart,
który się z tygrysa wyśmiewa.

— Ta małpa —powiedział lew z
wyższością — ma racjęl

— Tak — zaryczał boa-dusicielł —
królik nie powinien mieć pazurów!

Małpa mówiła dalej:

— Lew niech odda kły, a tygrys
pazury, należy wyłamać zęby hipopota-

mowi, a pęcherzyk z jadem żmiji...

„Pax, pax. .

Następnego dnia... żnalezionó w
dżungli kupkę szeróci z małpy, która
głosiła ideę rozbrojenia. .

Zwierzęta postanowily... dla ugrun-
towania pokoju zjeść małpę i zedrzeć

skórę z królika.

M. Junosza.

rych przedsiębiorstwach prywat-
nych, upaństwawiając w ten spo-
sób niejako pewne firmy prywatne
które mogą zająć się fabrykacją
zakazaną. Np. w V. J. A.T to-
warzystwie podtrzymującem prze-
mysł śląski, figuruje Rzesza z u-
działem 142 miljonów marek, czyli
ponad 825 milj. fr. fr., a z tej cało-
ści jedna część w kwocie 11.296000
maręk znajduje się w budżecie
1931 - 32.

Filje i składy zagranicą, w Ho-
landji | Szwecji, pozwalają przemy
słowi zbrojnemu niemieckiemu u-
trzymywać technikę wytwórczości
i handlować materjałem wojennym
Przykładowo podać można szereg
takich filij. Szwajcarji: Waf-
fen Fabrik w Solurze, filia Rhein-
metal i Diisseldorfu, wyspecjalizo-
wana w fabrykacji materjału arty-
leryjskiego i infanteryjnego; Werk
zeug Masch. Fabrik w Ooerlikon,
koł Zurychu, z większością kapita-
łu niemieckiego; zakłady fabry-
czne lotnictwa na brzegu jeziora
Konstancjeńskiego w Romunshorn
i Alternhein, wzniesione przez nie

riedrichs
hafen W Holandji: dla artylerji
Hollandsche Industrie w Hendel-
Matschappij Siderius, towarzystwo
z siedzibą w Hadze, w którem je-
den z dwu dyrektorów jest Niem-
cem, oraz w zarządzie na pięciu
członkówjest dwu Niemców; dla
wojennych materjałów optycznych
Wederlandsche Instrumentum
Comp. z Venloo, założona w roku
1921 przez Zeissa z Jeny; dla lot-
nictwa Nederlandsche Vliegtuigen
fabrick, założona w r. 1919 w Am-
sterdamie przez Tow. Fokker i
przez Tow. Aviolanda, koło Dort-
recht, które jest filją Dorniera.
W) Szwecji: Flygindustrie w Limm
ham, koło Malmoe, filja Junkersa,
o 200klm, na zachód od Stockhol-
mu, znajdująca się od r. 1920 we
władaniu pa.

P. Bouilloux-Lafont kończy
stwierdzeniem, że konferencja roz-
cząć od rozbrojenia Niemiec.
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KRONIKA
NEKROLOGJA.

—ś.p. Zygmunt Szukiel W
dniu 14 b.m. zmarł w Wilnie
Zygmunt Szukiel, chorąży inwali-
da W. P.

Zmarły urodził się w roku 1895
w Wilnie, gdzie pobierał począt-
kowe nauki w szkole realnej, na-
stępnie zaś jako rzeźbiarz wyje-
chał w roku 1914 do Francji Z
chwilą wybuchu wojny światowej
wstąpił do 1 pułku żuawów jako
ochotnik, w szeregach którego
brał następnie udział w walkach
na froncie bałkańskim. -

W/ dniu 2. I. 1918 roku w. Lon-
dynie wstąpił jako ochotnik do
szeregów armji polskiej we
Francji, Pełnił służbę w 1 pułku
inżynieryjnym. Brał udział w wal-
kach w Szampanii, nad Marną i w
Alzacji - Lotarynśji, przyczem w
dniu 26. VI. 1918 roku został ran-
ny. Po ocie wojsk gen.
Hallera do Polski brał czynny u-
dział w walkach .z bolszewikami
na froncie wołyńskim, gdzie w
dniu 7 maja 1919 roku został cięż-
ko ranny, a następnie zwolniony
z wojska.

W/ dniu 6 sierpnia 1920 roku
onownie wstąpił ochotniczo do
P. W końcu 1920 roku jako in-

walida został znów zwolniony z
wojska.
Od tego czasu zarobkował nadal.

Okres ostatnich 2 lat był dla niego
nadzwyczaj ciężki. Obarczony ro-
dziną, pozbawiony stałej pracy,
era nędzę i to skrajną.

marły posiadał szereg odzna-
czeń wojskowych polskich i za-
granicznych.

SPRAWY MIEJSKIE.

„alsa” winiepod obradywy mias e ady
komisji finansowej. Nowy prelimi-
narz budżetowy miasta na rok
1932/33 w końcu bieżącego mie-
siąca wpłynie pod obrady miej-
skiej komisji finansowej, z których,
jak należy przypuszczać, wyjdzie
jeszcze bardziej zredukowany. (e)
—Projekt skanalizowania mia-

sta. Sekcja techniczna Magistratu
opracowała dalszy plan robót ka-
naliżacyjnych. ykonanie planu
obliczone jest na dłuższy okres
Czasu i uzależnione jest przede-
Wszystkiem od wyjednania odpo-
wiednich kredytów. W. myśl dal-
szego programu miasto po: zielone
zostało na 4 strefy. W pierwszym
rzędzie Magistrat projektuje pro-
wadzić roboty na odcinku ul. Ta-
deusza Kościuszki od Zygmuntow-
skiej do więzienia śledczego na
ul. Silski: od Krzywego Koła
do Sofjanik i na ul. Kopanica do
Rynku Rybnego. (a)
— Walka z żebractwem W

ostatnich czasach na ulicach mia-
sta zwiększyła się w sposób wi-
doczny ilość żebrzących. Zazna-
czyć jednak należy, że w chwili
becnej kosztem 4200 złotych

miesięcznie miasto utrzymuje w
Przytulkach 140 żebraków. Roz-
szerzenie jednak tej akcji nie leży
Przy obecnym stanie rzeczy w $ra-
nicach możliwości samorządu.
Temu też należy przypisać, że
władze administracyjne są obecnie
ardzo powściągliwe w usuwaniu

żebraków z ulic. (a)
— Dochodzenie i rewizja go-

spodarki straży ogniowej. Jak
wiadomo, gospodarka straży 0-

śniowej była nieraz przedmiotem
skarg niektórych ugrupowań ra-

dzieckich, a nawet zainteresowały

się nią w swoim czasie władze

nadzorcze Urzędu Wojewódzkie-

= W ostatniej swej fazie docho-
zenie spoczęło w rękach wydzia-

łu prawnego, który, jak się dowia-
dujemy, po długich i żmudnychdo-
ciekaniach i zbieraniu materjałów
dochodzenie zakończył i akta

rzekazał prezydentowi miasta,

który poweźmie jakąś konkretną

decyzję, co niewątpliwie położy
kres plotkom i nocie
szego rodzaju przypuszczeniom. (a

>Regulacja ul Soltaniskiej.
Przed kilku. dniami Magistrat m.
Wilna rozpoczął roboty nad regu-
lacją drogi prowadzącej od wylotu
ulicy  Sołtaniskiej do granicy
w. m. Wilna. Na robotach tych
znalazło pracę zgórą 80 bez-
robotnych. (a)
— Ъисе!дсі- majątku Tupa-

ciszki. Na najbližszem posiedze-

niu Rady Miejskiej Magistrat wy-
stąpi z wnioskiem parcelacji ma-

 

jątku miejskiego Tupaciszki na
drobne działki, które miasto za-

mierza sprzedać lub wydzierža-

wić. a
2MIASTA,

— Bezpłatna ślizgawka dla
uczniów. Z dniem 15 lutegojr.
b. na podwórzu Ośrodka Zdro-
wia, ul. Wielka 46, została otwar-
ta bezpłatna ślizgawka dla dzieci
szkół powszechnych. Wstęp na
ślizgawkę bezpłatny dla uczniów
za okazani*=m legitumacii >kn'nei.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Prace wojskowe na Wilii

ina Antokolu. Starostwo Grodz-
kie komunikuje na podstawie in-
formacyj władz wojskowych co
następuje:

e środę dnia 17 b. m. odbę-
dzie się wysadzanie lodów na Wilii
„na Zwierzyńcu.
W piątek dnia 19 lutego od-

będą się ostre ćwiczenia minerskie
przy użyciu ostrej amunicji na
placu ćwiczeń wodległości 1 kilo-
metra od mostu (nowego) na Anto-
kolu. Władze wojskowe i Sta-
rostwo Grodzkie wydało wszelkie
zarządzenia celem. zapewnienia
bezpieczeństwa okolicznym mie-
szkańcom i przechodniom.

- — Zdlustrowanie granicy pol-
sko-litewskiej przez szefa sztabu
K.O.P. Szef sztabu K. O. P. pułk.
Kirszensztejn w towarzystwie do-
wódcy brygady K. O. P. pułk.
Kruk - Szustera _ przeprowadził
szczegółową lustrację oddziałów
K. O.P., stacjonowanych na po-
graniczu polsko-litewskiem i ło-
tewskiem.

Po dokonaniu inspekcji pogra-
nicza litewskiego pułk. Kirszen-
sztejn udał się w celach inspekcyj-
nych na teren pogranicza polsko-
sowieckiego. (a)
SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Egzaminy Magistrackie na

wydziale humanistycznym U.
S$. B. w tetminie dodatkowym
1931 32 roku akademickiego od-
bywać się będą od 7 marca
1932 r Do egzaminów zgłaszać
się należy pisemnie w czasie od
22 dn 27 lutego b. r.
W okresie egzaminacyjnym

zimowym 1931 32, przystąpiło do
egzaminów 235 osób. składając
256 egzaminów częściowych z
których 215 dało wynik pomyśl-
ny Stopień megistra filozofji w
tymże okresie uyskał= 9 neób.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
Zniżenie cen w restau-

racjach i kawiarniach wileńskich.
Nieproporcjonalnie wysokie ceny
w stosunku do artykułów pierw-
szej potrzeby za posiłki i napoje
w wileńskich kawiarniach i re-
stauracjach obniżyły znacznie
frekwencję publiczności. Wobec
tego właściciele tych zakładów
obniżyli ceny. Większość właści-
cieli kawiarń i restauracyj uczy-
niła to z dniem 15 b. m., inni za-
mierzają geny obniżyć z dniem
1 marca. ` (а)

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
—Konierencja w sprawie bez-

robocia w piekarstwie. Wczoraj
odbyła się w lokalu Izby Rzemieśl-
niczej konferencja przedstawicieli
organizacyj pracowników piekar-
skich i właścicieli piekarń w spra-
wie bezrobocia w piekarstwie pod |
przewodnictwem p. dyr. Lazare-
wicza. :

Na konferencji tej wyjaśniło
się, że każdy z właścicieli piekarń
może zatrudnić w swym warszta-
cie pracy 3 bezrobotnych pieka-
rzy tygodniowo, dając każdemu
z nich po 1 dniu pracy.

Przez zatrudnienie bezrobot-
nych piekarzy podczas t. zw. „dni
wychodnych“ bezrobocie w pie-
karstwie znacznie się zmniejszy.

Zebrani na konferencji przed-
stawiciele właścicieli piekarń zgo-
dzili się na dawanie „dni wy-
chodnych“ bezrobotnym  pieka-
rzom. (s)
— Pracownicy tryzjerscy pro-

testują przeciwko zakusom ży-
dowskim na odpoczynek  nie-
dzielny. Onegdaj odbyło się w lo-
kalu przy ul. Metropolitalnej 1
walne zebranie członków Chrze-
ścijańskiego Związku Zawodowe-
go Fryzjerów pod przewodnic-
twem p. Žolnierka.

P. Žolnierek w diužsžem prze-
mówieniu przedstawił dosadnie
stosunek cechu do pracowników
fryzjerskich oraz zaznaczył, że

E-.MAIBWNNIKE BIOKREKE CO

ostatnio przybył do Wilna starszy
u fryzjerów - chrześcijan w

arszawie p. Pec, który wspól-

a

nie z Denisem, przedstawicielem-
cechu fryzjerów-żydów, przyczy-
nili „się do powzięcia przez cech
iryzjerów- chrześcijan w Wilnie
abat, zmierzającej do zniesie-
nia zakazu pracy w niedzielę
i święta. Dalej p. Żołnierek stwier-
dza, že "do tak kompromitującej
fryzjerów-chrześcijan uchwały do-
szło dlatego, że p. Pec, znając na-
stroje fryzjerów-chrześcijan wileń-
skich, które znalazły swój wyraz
w proteście przeciwko zakusom
żydowskim na odpoczynek nie-
dzielny w obradach wszechpol-
skiego zjazdu fryzjerów w War-
szawie, pokierował tak sprawą, że
zebranie fryzjerów-chrześcijan i
żydów zwołano w lokału cechu
fryzjerów-żydów i dlatego na ze-
braniu tem znalazła się większość
fryzjerów-żydów. Fryzjerzy-żydzi
oczywiście głosowali za wnios-
kiem p. Peca.

Po oo p. Żołnierka
zebrani jednogłośnie wyrazili pro-
test przeciwko zakusom żydow-
skim na odpoczynek świąteczny
pracowników _fryzjerskich-chrze-
ścijan. A `
W końcu wybrano. nowy za-

rząd związku w składzie następu-
jącym; prezes — p. Žolnierek,
członkowie: pp. Opaliński, Ju-
chniewicz, Pszczołowski, Siemiec,
Zapaśnik, Kozłowski, Robak, Gre-
gorowicz, Piotrowski i Skaczkow.

SPRAWY PODATKOWE.
—Starania o przedłużenie ter-

minu o składanie zeznań o docho-
dzie. Sfery przemysłowo-handlo-
we m. Wilna zwróciły się z me-
morjałem do władz skarbowych
z prośbą o przedłużenie terminu
składania zeznań o dochodzie za
rok 1931 oraz wpłacania zaliczek
nap dochodowy do 1 ma-
ja r. b. a

Z ŻYCIA STOWARZYSZER.
— Dzisiejsza S$rode Literac-

ka poświęcona będzie postaci
genjalnego filozofa polskiego
Hoene Wrońskiego. R f=rat o nim
wygłosi p Jerzy B aun, jeden
z najbardziej utalentowanych pi-
sarzy młodego pokolenia Odczyt
J. Brauna wygłoszony uprzednio
w Warszawe i w Krakowie wzbu-
dził wielkie zainte esow=ne,

Początek o godz 8.30 Wstęp
dla członków rzeczywistych i czł.
sympatyków bezpł»tnv.

Walne Zgromadzenie
T-wa Bibijofilów .dbedue się
w czwartek, dn 18 b. m. w Bi-
bijotece Państwowej im. Wró-
blewskich w Wilnie przy ul. Zy-
gmuntowskiej 2 o godz 730

Pierwszą część zebrania wy-
pełni sprawozdanie Z»rządu i Ko-
misji Rewisyjnej, Komunikaty i
wnioski Zarządu oraz „wybory,
a drugą część referat ks Fran-
ciszka Tyczkowskiego p. t. „Pismo
sumeryjskie pismem pierwszej
książki", poczem nastąpi pokaz
rzadkich cegiełek z pismem kli-
nowem z przed 2000 lat przed
Chrystusem, pochodzących ze
zbicru prelegenta. Goście mogą
mieć wstęp tylko na referat, któ-
ry rozpocznie się o godz. 830,
względnie o 9 wiecz. *

Posiedzenie Naukowe
Wileńskiego T-wa Ginekolo-
glcznego odbędzie się dnia 18
b. m. o godz. Sej w sali Kliniki
Położźn Ginekolog. U.S B. (B gu-

 

„ sławska 3). Na porządku dzien
nym: 1. Dr. E. Sedlis — W,ływ
cięcia cesarskiego na życie dzie-
cka. 2. Dr. W. Karnicki.—Włók-
niak łechtaczki. 3 Pokazy cho-
rych.
— Zebranie Koła Wil. Z.O R.

odbędzie sę w ni dzielę dnia 21
b. m. o godz. 1130

ODCZYTY.
— IV odczyt z cykiu „Swię-

ci PaAscy“, p. t: „Sw. Hero
nm“ — ks prof. Dr. Walerjana
Meysztowicza odbędzie się we
czwartek dn. 18 lutego o g 7 w.
w Domu Sodalicyjnym (ul. Kró-
lewska 9, Il p). Wstęp ala człon-
ków i 7aoros onych qr$ i.

SPRAWY.AKADEMICKIE.
— Uroczyste poświęcenie Do-

mu Akademickiego. W niedzielę
dnia 21 b. m. odbędzie się uro-
czyste poświęcenie i otwarcie no-
wozbudowanego Domu Akade-
mickiego przy ul. Bouffałowej.
Na uroczystość tę przybywa z
Warszawy minister W. KOLE.
Jędrzejewicz oraz liczni profeso-
rowie. Również ma przybyć pre-

zes Centralnego Komitetu Opieki
nad Akademikiem Polskim mar-
szałek Senatu Wł, Raczkiewicz.

Czwartek Akademicki
w Ognisku (ul. Wielka 24) dnia
18 b. m. wypełni kocia muzyka
zorganizowana przez Akademickie
Koło Muzyczne. W programie:
Orkiestra smyczkowa, solo na
fortepianie, na gardle, na klindze.
W cżeści wesołej między innemi:
„Student jako komisarz sp'sowy*,
„Dama na bagażniku”, Foxtrott
Bułhaka, „Marsz Grenadierów”
i inne. Początek o godz. R-ei

— Podziękowanie. Ar hidie-
cezjslny Ins ytut Axcj' Katolickiej
w Wilnie ią drogą składa gorące
podziękowanie wszystkim tym,
którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do uświetnienia uro-
czystego obchodu dziesięciolecia
rządów Jego Świątobliwości Ojca
Świętego Piusa XI w dniu 14 lu-
tego r. b. w szczególności zaś
wszystkim władzom kościelnym,
rządowym i samorządowym na
czele z Jego Exscelencją ks. Ar-
cybiskupem Romu :Idem Jałbrzy-
kowskim i p. wojewodą Zygmun-
tem Beczkowiczem, wszystkim
organizacjom za gremjelny udział
ze sztandarami w nabożeństwie i
akademji, Magistratowi m W.ina
na ręce p. prezydenta Jozefa
Folejewskiego za bezpłatne udzie-
lenie Sali Mejskiej, Dowództwu
6 p. p. Leg na ręce p. pułk. Ste
fana Biestka za łaskawe udziele-
nie orkiestry pułkowej, Bazarowi
Przemysłu Ludowego (Zamko
wa 8) za bezinteresowne użycze-
nie kilimów do dekoracji.
"W specjalny zaś sposób Ar-

chidiecezjelny Instytut Akcji Ka-
tolickiej d iękuje wykonawcom
programu uroczystej Akademii,
a zwłaszcza p. prof. dowi Sta-
nisławowi Cyw'ńskiemu za pre-
lekcję, mistrzowskiemu chórowi
„E ho” na czele z p prof Kali-
nowskim za chórowy śpew, p.
Wandzie Biszews:iej za bardzo
piękne wyxonanie ś>iewu solo-
wego, p IrenieJasie Ńskiej-Niem-
czewskiej 7a akompanjowanie,
p. Karolowi Wyrwicz- Wichrowskie-
mu za wspaniałe wygłoszenie
de*lamacji oraz orkie.trz.e 6 p p.
Leg. na ręce p. kpt. Reszke Bo-
gumiła za wykonanie utworów
muzycznych

Z ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO.
— Sprawa ślubu w cerkwi

prawosławnej. W związru z.
wzmianką, jaka ukazała w prasie
wileńskiej z dn 9 b. m, proboszcz”
cerkwi św Mikołaja duch. Kusz-
niew nadesłał nam następującej
wyjeśnienie: ч
W dniu 13 sierpnia r. ub., w

okre-ie, gdy korzystałem z prz'=
sługującego mi urlopu wypoczy =
kowego, w cerkwi św. Mikoł»ja
w Wilnie istotnie odbył się ślub
niejakiego Gurjanowa z Popiew-
kiną. Jak ex post stwierdziłem,
podstawą do udzielenia ślubu
Gurjanowowi były przedstawione
przezeń dokumenta oraz oświad-
czenie czterech świadków, którzy
stwierdzili, że nie zachodzą, żadne
przeszkody ku zawarciu związku
małzeńskiego Jakkolwiek później
okazało się. że w chwili pobło-
gosławienia związku małżeńskie-
go Gurjanow już był żonaty, to
jednak udzielenie ślubu przez
urzędującego podówczas w za:
stępstwie proboszcza wikarjusza
cerkwi św. Mkołaja nastąpiło tył-
ko i wyłącznie wskutek wprowa-
dzenia go w błąd przez nowo-
żeńca, przyczem w danym wy-
padku kler padł ofiarą zwykłego
oszustwa ze strony Gurjanowa.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A, S. P.
— Ostatnie dni „Mam lat 26“ — na

Pohulance, Dziś o godz. 8 wiecz. po raz
16-ty Istvana Mihaly „Mam lat 36'.

— Ostatnie dwa przedstawienia „Ta,
której szukamy* — w Lutni, Tylko dziś
i jutro o godz. 8 wiecz. odbędą się dwa
ostatnie przedstawienia po cenach o 50%
niższych komedji Hirschfelda „Ta, której
szukamy”,

NAJBLIŻSZE PREMJERY
W TEATRACH MIEJSKICH.

— „Dwunasta noc“ — na Pohulance,
W najbližszych dniach (dn. 23. IL.) w
Teatrze na Pohulance odbędzie się
remjera  niezrównanej  komedji W.
zekspira „Dwunasta noc” czyli „Co

chcecie" w reżyserji Wacława Radul-
skiego.

— „Co może kobieta” — w Lutni.
Już w sobotę o godz. 8 wiecz. odbędzie
się wesoła premjera francuskiej komedji
Antoine'a „Co może kobieta”.
— Wieczór sonat. W najbliższą nie-

dzielę o godz. 8.15 w sali Konserwa-
torjum Muzycznego p. prof. Cecylja

Krewer (fortepianj i p, рго Wanda
Halka-Ledóchowska ypce) dadzą in-
teresujący koncert, któryby można na*
zwać wieczorem sonat. programie
Respighi, Beethoven, Szymanowskii in.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 17 lutego 1932 r.

11.58. Sygnał czasu.
14.15. uzyka dawna i operetkowa

(płyty).
15.25. Skrzynka pocztowa.
15.45. Koncert dla młodzieży. Pieśń

Zygmunta O. dó słów Marji
Konopnickiej w wyk. Zofji Wyleżyńskiej.

16.20. „Zorze polarne" — odczyt.
16.40. Odcinek powieściowy.
16.55. Lekcje angielskiego.
17.10. Odczyt.
17.35. Koncert popołudniowy w wy-

konaniu orkiestry salonowej pod dyr.
Michała Szabsaja.

18.05. Recytacje w wyk. Haliny Ho-
hendlingerówny.

18.20. Recital Alfreda Cortot (pyty)
18.50. Kom. Zw. Młodz. Polskiej.

„Przeszłość i teraźniejszość Kłajpedy”
wygł. A. Czaplic.

19.15. Muzyka z płyt.
19.20. Poezje własne z cyklu „lac-

rimae rerum" — odczyt Kamil. Ellen.
20.00. Felj. muzyczny.
20.15. Chór ukraiński.
21.00. . Kwadr. liter.
21.15. Koncert solisty z Warszawy

(R. Soetens — skrzypce).
22.00. „Oczy, uszy i podniebienie

Paryża” — felj.
22.25, Utwory 1. Paderewskiego 2

płyt.
23.00. Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Popularny koncert popołudniowy.

Na dzisiejszym popołudniowym kon-
cercie kameralnym wystąpi w studjo
wileńskiem orkiestra salonowa pod dyr.
„M. Szabsaja. Wykonany zostanielać
acz Kurpińskiego p. t. „Witaj królu”
a następnie utwory Griega, Suka oraz
wiązanka ulubionych melodyj z opery
„Pikowa Dama” Czajkowskiego. — Ро-
czątek o godz. 17,35.

Kącik poetycki.

"Kwadrans literacki w dzisiejszym
programie (godz. 19,20) wypełnią poezje
p. Kamila Ellena z cyklu „Lacrimae re-
rum“. Będzie je recytował przed mikro-
fonem sam autor, mało jeszcze znany
szerszemu ogółowi publiczności, ale cie-
kawie zapowiadający się talent pisarski.

KRONIKA POLICYJNA,
— Aresztowanie na dworcu

poszukiwanego złodzieja. Wczoraj
na dworcu kolejowym policja a-
resztowała niejakiego Łukomskie-
go, poszukiwanego od roku 1922
za kradzieże i udział w bandzie
rabunkowej. Łukomski w tymże
roku zbiegł do Francji, PNE
bywał aż do końca 1931 r. po-
czątkach lutego Łukomski przybył
do Polski, zaś wczoraj zawitał do
Wilna, gdzie natychmiast został
aresztowany i przekazany wła-
cdzom śledczym. (a)

WYPADKI.
— NY z sędziego śledczego w

Jhotela Szlacheckim. W dniu wczorajszym
w hotelu Szlacheckim zmarł nagle b. sę-
dzia śledczy Lucjan Dumat, właściciel
majątku Woleny ziemi Kaliskiej. Dumat
przybył onegdaj do Wilna i zamieszkał
w hotelu. czoraj obiedzie położył
się on do łóżka, skąd już nie wstał.
Powiadomiona policja zwłoki zabezpie-
czyła aż do przybycia władz śledczo-
sądowych. (a)

— Nieszczęśliwy wypadek na ulicy
Wielkiej. Na przechodzącego przez
jezdnię ulicy Wielkiej Piotra Piętkę koło
ulicy Szklanej najechała taksówka,
uderzając go błotnikiem w bok. Piętka
upadł na jezdnię. Szofer w obawie, aże-
by nie najechać na leżącego na jezdni
człowieka, skręcił samochód na chodnik
i przewrócił kiosk inwalidzki. Na szczę-
ście podczas zderzenia w kiosku nikogo
nie było. (s)

zycie gospodarcze.
BILANS HANDLOWY STALE

SIĘ KURCZY.
Jak już po krótce donosiliśmy,

nasz handel z zagranicą w styczniu
r. b. doznał dalszego skurczenia.
Ogólna wartość eksportu w ub.
miesiącu spadła do 93.3 miljonów
złotych, a import do 84.4 miljonów
złotych. — Saldo dodatnie bilan-
su handlowego za ub. miesiąc wy-
nosi więc 12.8 miljonów zł.

Jak widzimy z powyższych cyfr
nasz handel zagraniczny kurczy się
nieustannie i to wprost w niepoko
jąco szybkiem tempie. Wartość
tak eksportu jak i importu spadła
do niebywale niskiego dotychczas
poziomu. Tak niskich cyfr w na-
szym bilansie handlowym nie mie-
liśmy prawie od chwili wprowadze
nia złotego.

W. dziale eksportu kurczą się
z miesiąca na miesiąc pozycje za-
sadnicze będące podstawą całego
bilansu handlowego. Dla ilustracji
tego faktu podajemy poniżej w mi-
ljonach złotych sumy, o które
zmniejszyła się w ciągu miesiąca
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"Z całej Polski
PROWOKACJA ŻYDOWSKA

NA UNIWERSYTECIE.
Na ćwiczeniach seminarnych

prof. Kleinera, na uniwersytecie
lwowskim, jeden z uczestników
seminarjum, żyd, stypendysta
prof. Kleinera, Wolfstal w L
słychanie prowokacyjnej formie za
brał głos w dyskusji nad referatem
jednego ze studentów o twórczoś-
ci Sienkiewicza. Mianowicie wy-
raził się Wolfstal dosłownie: „cią-
gle się tu mówi o tej polskości, że
naprawdę można się tą polskością
wyrzygač“. Bezczelnemu żydziako
wi profesór nie przerwał potoku
jego chamskich i głupich wywo-
dów — musieli to uczynić koledzy.
Sprawa przekazana została sena-
towi uniwersyteckiemu.

Poco ta kontrola?

(Kap) Żywiołowa akcja prote-
stacyjna ludności wiejskiej prze-
ciwko zakusom na sakrament
małżeński wzbudziła swoiste echa.
Instytut Akcji Katolickiej w Kiel-
cach zaskoczony został wiadomo-
ścią z parafji Daleszyce, że policja:
miejscowa przeprowadza wywiad
w kierunku ustalenia, czy prote
stów w sprawie małżeńskiej nie
podpisywali przypadkiem niepł-
noletni! Interpelowany przez miej-
scowego ks. proboszcza komisarz
p. p. tłumaczył to jakiems pule-
ceniem.

Ciekawe, kto mógłby wyrlač:
takie polecenie i w jakim celu?
Komu bowiem zależeć może na
oficjalnem kontrolowaniu akcji sa-
morzutnej, nieskierowanej pr.e-
ciwko państwu, ani nie naruszajį-
cej spokoju publicznego? A skutek
tego zainteresowania się policji
sprawą małżeńską wytwarza i
gruntuje niesłuszne, sądzimy, prze-
konanie, że stanowisko zajęte w
tej sprawie przez ludność katolic-
ką nie idzie po myśli miarodaj-
nych czynników, zarządzających
podobne dochodzenia.

 

Obniżenie emerytur.
WARSZAWA. Projekt nowej

ustawy emerytalnej został wnie-
siony do Sejmu. Zasady obni-
żek emerytur przedstawiać się bę-
dą następująco:

Prawo do emerytury uzyski-
wać się będzie dopiero po 15-tu
latach, a nie jak obecnie po 10-ciu.

WI stosunku do emerytów, już

pobierających zaopatrzenia, za-
stosowane będą zniżki poborów,
a mianowicie: 8

Ci, którzy wysłużyli 10 lat, za-
miast 40 proc. pensji, pobierać bę-
dą tylko 30 proc. pensji.

Ci, którzy wysłużyli 15 lat, za-
miast 52 proc. pensji, pobierać bę-
dą tylko 40 proc. pensji.

Po 25 latach — emerytura wy-
nosić będzie 75 proc. pensji, a po
35 latach 92 proc. Według tego
projektu 100 procent emerytury,
które obecnie przysługiwało po 35
latach służby państwowej, nie bę-
dzie nigdy stosowane.

W. stosunku do emerytów
państw zaborczych projektowana
jest podobno jeszcze dalej idąca
obniżka, a mianowicie, że każde
10 lat służby zaborczej będzie się
liczyło jako 7 lat służby polskiej.

Niedawni sojnsznicy dziś biorą się
12 bary.

Żydowska Agencja Telegrafi-
czna donosi, że w miasteczku Pa-
nenten w okręgu Kłajpedy miejsco
wa grupa hitlerowców - rzeźników
dokonała napadu na sklep mięsa
niejakiego Kapłana. Napastnicy
całkowicie sklep zdemolowali.
Gdy przybyła policja, już po na-
pastnikach ślad zaginął. Nazajutrz
powtórzył się analogiczny napad
na inny sklep żydowski.

WEDDIOROWSORO TRAKAITEST

stycznia r. b. wartość wyeksporto-
wanych z Polski towarów różnego
rodzaju.

Żyta, jęczmienia, grochu, fasoli,
nasion buraczanych, pastewnych i
t. d. o 3,5 cukru o 2,6, bekonów,
jaj, świń, gęsi i skór surowych o
4,5 wyrobów drzewnych 1.8, wę-
gla o 3.6, benzyny 0.5, nawozów
sztucznych 1.1, żelaza, stali i rur
o 2.5 i przędzy wełnianej o blisko
2.
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Odcięci od reszty świata w Porcie Artura, w cią-

 
5) wizytę — wyruszyłem na spotkanie. Ku zupełnemu

zdziwieniu ujrzałem przed sobą kilkanaście kobiet,
odświętnie przystrojonych z dziećmi, każde dziecko
trzymało w rączce gumową piłkę. Były to matki ob-
darowanych dzieci, które przyszły mi dziękować za
prezent.

: „Trzeba było widzieć, z jaką atencją, — z jak u-
miejętnie okazan szacunkiem — składały mi one

podziękowania. Bień w prawdziwem kłopocie, jak
mam się zachować wobec tak uroczystej chwilil...

Usadowiliśmy się wszyscy na odłódie i wszczęli
śmy ożywioną rozmowę, która dała tłumaczowi pole
do popisu w błyskawicznej orjentacji kto, co i do kogo

który według ich pojęć musi czcić swego mónarchę,
tak samo jak i oni swego.

Po tej wizycie miałem już sporo znajomych, na
mieście. Cóż kiedy było się jakby głuchoniemym!
Trzeba się było uczyć języka. Tiumacz był zanadto Я y cza ! !
zajęty, ażeby dużo czasu poświęcić 1еКс)от; jeden po angielsku; ale nie pozazdrościłbym anglikowi, któ-
z żołnierzy japońskich starał się być nam użytecznym, ry, chciałby się rozmówić ze mną w swoim języku...
ale prawie nie umiał po rosyjsku. „Co do japońskiego, — to-w samym czasie, przy-

Nadspodziewana pomoc przyszła z innej strony. swoiłem sobie tyle zdań i zwrotów, że dodawszy do
Prawosławny biskup japoński, Mikołaj, cenionywiół- tego mimikę i gestykulację, mogłem od biedy porozu-
ce przez japończyków, przysłał nam, ułożony przez mieć się z każdym japończykiem.
niego samouczek języka. Nadchodziła wiosna. Cała Japonja przybrała się

w śnieżną biel kwiatu wiśni. Ciemne, ciężkie, zi-
mowe kimona japońskie ustąpiły miesjca barwnym,
powiewnym szatom. Ludzie na ulicy wydawali się
ruchomymi gazonami kwiecia. Potęgowały to wra-
żenie małe różnokolorowe parasolki, stale rozpięte
nad głowami kobiet, hustające się równomiernie z
lewa na prawo, i odwrotnie, w takt kołyszących się
miarowo kroków.

Uzbrojony w jako - taką znajomość języka, spę-
dzałem całe dnie na ulicy, zawierając coraz to nowe 14
znajomości.

gu jedenastu miesięcy, byliśmy spragnieni wiadomo-
ści, a losy rozgrywających się bitew, też nie mogły
nas nie interesować. Pracując rzetelnie, po 8 — 10 +
godzin dziennie, w krótkim czasie czytałem biegle

ROMAN JASIEŃSKI, generał.

Wspomnienia z Japonii.
Ale najważniejszą inowację stanowiła przydzie-

lona nam kuchnia. Zamiast japońskich potraw, mie-
liśmy otrzymywać produkty, prowadząc kuchnię we
własnym zakresie. Dwóch ordynansów, odkomende-
rowaliśmy wnet na kucharzy, poruczając jednemu
z kolegów funkcję gospodarza.

Zrazu nie mieliśmy zupełnej swobody w chodze-
niu po mieście. Musieliśmy spacerować gromadnie mówi.
z tłomaczem i kilkoma uzbrojonymi żandarmami, ale Jeden z moich kolegów przyniósł album z foto-
po kilku dniach, nie tylko zniesiono ten zakaz, lecz prafiami Dziesiątki twarzy schylały się wesoło nadwyznaczono dla naszych s acerów obszerny teren, totografjami. Nagle uśmiech zamarł na wszystkich
obejmujący prócz miasta, kilka kilometrów okolicy, ustach. Natrafiono na fotografję cesarza Mikołaja II.
w każdą stronę. Od 6-ej rano do 7 wieczór mieliśmy Jakby: na komendę wszystkie kobiety, a w ich
prawo przebywać poza domem. ь ślady poszły i dzieci, zwróciwszy się twarzą do mnieNa drugi dzień po przyjeździe na miejsce, wpadł i do mojego kolegi, oddały nam ukłon, pełen najgłęb-
do mnie szeroko uśmiechnięty tłómacz, anonsując szego szacunku. 8w” krzykiem przybycie do mnie wielkiej ilości RE: ae, ile uwielbienia dla mikada, świad-

p : ga: czył ten ukłon, złożony na cześć cesarz i
Zaintrygowany — kto i w jakim celu składa mi narodu. A ile didkoai reed,pada „ab A.

Ponieważ pisownia japońska, składająca się z
trzech alfabetów: katakana, hirokana i z chińskich
znaków, nasunęła mi niezmierne trudności, których
nie mógłbym pokonać w parę miesięcy — zająłem
się równocześnie nauką języka angielskiego samo-
uka Nuroka, który udało mi się kupić w miejscowej
księgarni.

en popęd ku językoznawstwu nie świadczył by-
najmniej o charakterze moich zamiłowań, wynikał оп
z potrzeby. Codziennie bowiem dostarczanonam spo
ro pism perjodycznych, w języku japońskim i angiel-
skim, których czytać nie mogliśmy, gdyż nikt z nas
językami tymi nie władał. i fd. c. n.)  



   

 

   
    

 

    
  

  
  

   
   
  

    
    

  
   

    

    

     
  
   
  
  

   

    
      

  

   
  
  

  
  
  

   

 

  
    

  

 

  

      

  
   

   

  

   
  

 

  

   
   
   

   
  

     

  

  

   

    

  

  

       

   
    

 

  
   

    
   
   

   

    
  

 

  

  

   
   

   

 

i bierze

Niezwykły wypadek zdarzył
się onegdaj we wsi Łastuny gm.
janowskiej. Do wsi tej przybył
niejaki Zygmunt Frąckiewicz,
który podał się za funkcjonarju-
sza policji śledczej. Frąckiewiez
po jednodniowym pobyciu we
wsi zdołał w niezrozumiały spo-
sób ujawnić fałszywą fabryczkę
1 zł. monet, która znajdowała się
'u miejscowego kowala Daniela
Bolesławowicza. Frąckiewicz prze.
prowadził rewizję i w miechu
znalazł woreczek fałszywych mo-
net oraz niektóre przybory do
fałszowania pieniędzy. Przerażony
Bolesławowicz w obawie kary za-
proponował Frąckiewiczowi ła
pówkę w wysokości 300 zł., któ-
rą to rzekomy wywiadowca przy:
jął, lecz zażądał wydania wspól:
ników. Gdy Boleslawowicz nie
zgodził się na to, Frąckiewicz
zagroził aresztowaniem _człej ro-
dziny Bolesławowicza. Chcąc nie

*

Tajemnicze

Wczoraj około g. 9 rano doko-
nał tajemniczego samobójstwa bu-
chalter Kasy Stefczyka niejaki
Wejher Włodzimierz.

Przyczyna samobójstwa niewy-
jaśniona. Prawdopodobnie pozo-
staje ona w związku z mającą na-

Na odcinku granicznym.Su-
chodowszczyzna niewykryci na-

razie sprawcy zniszczyli na prze-
strzeni 15 mtr. linję telefoniczną.
Sabotażyści, zabrali druty telefo-

NARCIARZE, UWAGA!

Celem umożliwienia szerokim w:
stwom korzystania ze sportu nar

skiego, sekcja narciarska A. Z. S. obni-

żyła znacznie ceny w swej wypożyczalni

sprzętu narciarskiego (Brzeg Antokolski

10), które obetnie wynoszą za wypoży-

czenie całodzienne butów, nart i kijków:

dla akademików i uczni 1 zł. 50 gr., dla

  

Wypożyczalnia czynna cały dzień.
Zarząd Sekcji Narciarskiej A. Z. S.

Mistrzostwa tenisu stołowego.

Po całym szeregu rozgrywek elimi-

nacyjnych o mistrzostwo Wilna w ping-
pongu przyniosły zwycięstwo Weksle-
rowi (Makabi) przed Gotlibem (Ż. A.
K. S$.) i Klukiewiczem (Ognisko) w wal-

kach indywidualnych. ›
W rozgrywkach mieszanych zwycię-

Historja о (50. krowach i. jedayn
komornik.

W organie Stronnictwa Ludo-
wego „Zielóny Sztandar” znajdu-

jemy ciekawy opis zdarzenia wiel--

ce charakterystycznego dla cza-

sów, w jakich żyjemy.
Pewien ziemianin w jednem z

województw zachodnich winien
był skarbowi państwa kilka tysię-
cy złotych z tytułu zaległych po-

ki — zajęto mu 150 krów.
» Pod osobistym nadzorem ko-

mornika całe stado przepędzono*
do sąsiedniego miasteczka, gdzie,
w czasie jarmarku — miała się od-
być licytacja. Zgromadziły się tła-
my ludzi, lecz komornikowi udało
się sprzedać tylko jedną krowę i
to za kilkadziesiąt złotych. Na-

BISKI  RINLNATOGAAF
Ostrobramska 5.

LS
ZO710 HEMOROKDALME GĄST

8 < & 2

UWAJĄ BÓŁ, K

sł

   

<Z9BA: SERARORWALIŃ MARICO
541 = KABLETy sro у

Tapet GHTY MMODDIOALKT
p 3243EPard suko

WOZEDAJĄ AFTIRH    

 

weż
A. KUPRIN

Błękitna arabinka,
— Trzeba się modlić, — po-

wtórzyła siostra i ciepła łza spły-
nęła na twarz Czistowa. *
— Trzeba się modlić do Naj-

świętszej Panny Marji,Matki Zba-
wiciela. Tylko do niej. Proszę po-
wtarzać za mną słowa modlitwy.

Z głęboką wiarą, z. gorącem
błaganiem, zaczęła czytać wzru-
szające pełne słodyczy słowa ja-
kiejś pięknej, natchnionej mo-
dlitwy. I choć to były słowa fran-
 cuskie, powtarzający je za siostrą
bezdzwięcznym głosem | Czistow

nem jego znaczeniu. Kiedy siostra -
skończyła modlitwę, przeżegnała”
się, nakreślając znak krzyża nad.
chorym i powiedziała: 4 ||
| „— A'teraz proszę spać z Bo-
giem. Najświętrza Panna wysłucha

 

 

 

Zniszczenie- linji telefonicznej. | ZR

członków sekcji 50 gr., dla innych 2 zł.”

  

 

datków. Ponieważ nie miał gotów- .

 

  

  
  

    

  
  

  

   

   

   

 

   

    

 

   

    

  
  
  

    
  
  
  

   

« całując jej
rozumiał każde w całem cudow**

  

Z KRAJU.|
Sprytny oszust wykrywa warsztat fałszywych 1 złotówek

łapówkę, В

chcąc kowal. wydał. wspólnika
karczmarza Ch, Hilgerajna i są-
siada Przewłowicza Adama, od
których Frąckiewicz pobrał po
250 zł. przyczem dokonał rewizji:
Przeprowadzając rewizję, u Hilge-
rajna Frąckiewicz zabrał szkatuł-
kę z biżutetją wartości kilka tys.
złatych, poczem zabrawszy wszyst-
kie „przyrządy do fabrykowania
pieniędzy w obecności fałszerzy
utopił je,wprzerębli jeziora, na do-
wód, iż nie poniosą. oni żadnej,
odpowiedzialności.., ; Następnego
dnia* rzekomy wywiadowca wyje
chał że wsi i wszelki ślad 'po
nim zaginął. .Jak się potem; wy-
jaśniło, Bołesławowicz, .Hiłgerajn
i Przewłowicż padli ofiarą spryt
nego oszusta, „gdyż niezwłocznie
po odjeździe „oszusta. przybyła
prawdziwa policja i fałszerzy .mo-
net zatrzymała. Obeenie policja
poszukuje oszusta. a, :

samobójstwo.

stąpić rewizją: -* - »
Wejher byt jednoczešnie skarb-

nikiem kooperatywy „Jedność” i
pracownikiem mleczarni spółdziel='
czej. Pozostawił on'żonę i dziegkoś

Ma RD

niczne. Na miejscu zniszczenia
znaleziono nożyce *do obcinania
drutów. Władze śledcze zarzą-
dziły : dochodzenie: '

 

SPORT. -
Żyła drużyna Makabi zespół Ogniska.

Mistrzostwa, ping-pongu były róze-
grane po: raz pierwszy, gdyż niedawno!
został oficjalnie. założony Związek. lę-
nisu Stołowego, chociaż sport ten upra-
wiany jest w Wilnie oddawna.

* Mecz.hokejowy,

Dziś spotka się na ślizgawce w pórz*
Żeligowskiegoku sportewym im. gen.

mistrz szkół Szkoła Handlowa-z tę
żentącją Szkół Średnich. Spotkanie: a
będzie się ó godzinie 15-ej. 5 =  

Pertraktącje* „Ogajska:    
. Sekcją” hokejowa" ,. ezyńi*

obeerie starania celem па
sunków z jędną z drużyn. hokejowych
Warszawy! | rozegrania tam'w najbliższą

niedzielę „meczu, towarzyskiego:;
 

bywcównie było. Jedni. bowiem'
niechcieli kupowąć z braku gotów-,
ki, drudzy — przez solidarność z.
licytowanym; wiadomo, dźiś manię,
jutro ciebie. W rezultacie — po
naradzie « z. naczelnikiem urzędu
podatkowego — komornik kazał
przepędzić krowy *do zabudowań,
właściciela. Ten jędnak nie chciał*
przyjąć stada twierdząc, że rąż za“
jętestały się własnością skarbd.,

Komornik "w ' prośby, - aby
właściciel. zgodził się przyjąć kró*
wy na przetrzymanie. Ten po dłuż.
gich ceregielach wyraził zgodę, z

" tem jednak, że olrzyma 1 zł. dzien-
nie od sztuki za utrzymanie.

Ale 149 krów to .149 zł:

dziennie! Nim wyznaczono nówy
termin licytacji, upłynęło kilka ty-

godni. Gdy przyszło do obliczenia,

pokazało się, że urząd skarbowy

musi zapłacić właścicielowi 'za u-

 

)-

ania słtQz -

i 10. Najsięk /Od poniedziałku 15 lutego r. b..4, 6, 8 i Najsię «p «Dama A

przebój rosyjski, p. t: (iragedja rewolnicji rosyjskiej

Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego.

  
> Śż Et

„TBZIENNI

=Głosy czytelników.

  K WILEŃSKI
  

 

; O duszę miodziežy. [|

Nie jestem krytykiem teatraf
nym i nigdy w 'tej materji nic nie
pisałem; Jeżeli'więc obecnie wzią-
łem się za "pióro, *to* tyłko pod
wrażeniem przedstawienia „Mam
lat 26

Przedstawienie to“ obufzyło
mię, ponieważ *jest' ono z jednej
strony propagandą: bolszewizmu,
a _z'drugiej strony, co: zresztą wy-

 

   

  nika.juź z pierwszego założenia, -
jest. ono w*wysókim= stopniu de-
raioralizujące dla młodego*pód:
rastającego' pokolenia: $poro osób;
z któremi rozmawiałem; "wyniosło:
te same' wrażenie, opinja więć
moja, którą postaram się 'uza-
sadnić; nie-jest stylko moją 0507
bistą opinją, ałe*do' pewnego słó*

pnia” opinją większości -nasżego
społeczeństwa. *

Sztukę tę wważam za propa*
gandę bolszewizmu, bo przedsta-
wia ona z jedńej strony położenie

bez wyjścia” i ostatecznie zupełną

zgubę dla wszystkich tych, którzy

chcą się kierować prawami etyki

i moralmości, a z drugiej strony

wesołe i przyjemne życie dla tych

osób, które są głuche na wszelkie

nieszczęścia nędzy ludzkiej, wy-

zyskują takowe' i żyją pogrążeni

w*fózpuście. i $
Cala sztuka przedstawia zmie-

niające się obraży z życia: tych
dwóch obozów, co pod względem
scenicznym nie pozbawione jest
etłektów, ale jest *ona propagandą
bolszewizma,*bo ani jedna z osób
przedstawionej rodziny przecięt-
nej; ale szlachetriej nie wybija się
na drogę choćby skromnego ale
możliwego ' życia,
ginie wśród skierowanycii ze-
wsząd uwag, że nie należy wal-
czyć z tem, czego. przerobić nie
možiia, Nawet niemłody i poważny
lekarz wypowiada senieńcję, że
dzieckó nigdy kobiecie wstydu
przynieść nie może. Czyż nie jest
to teofja bolszewiekiej propagandy
wolnej miłości? 8

"Gdyby autor ńie miał na myśli
piopagaūidė bolszewizmu, to nie
przedstawiłby* absolufhej niemo-
žebnošči walki z nim'o wyższe
ideały i o mofilność,nie wkładał-
by wówczas w usta swego bohd-

tera w wałcdz6- Życie sziachetne,
o życie gdzie mespotrzeba posyłać

 

w. ręce "rozpusłników: swych %0m*

lub sióstr, takich słów: jak: „może
wy. macie rację, ale ja tak żyć nie
mogę”. Więc nawet i u tego szla-
chetnego. człowieka rodzi się myśl:

„może wy macie rację'. Czyż ta-

kie ujęcie rzeczy nie musi działać

zygnę
E myślących ludzi?

Tyle' o ogólnem wrażeniu, a
teraz przechodzę do tego, co mię
głównie oburzyło, a -mianowičie,
że przy teatrze niezwykłe- prze-
pełnionym i przy znacznej ilości

niedorosłei młodzieży, prawdo-
podobnie szkolnej, przedstawierie
to było propagandą wyrafinowa-
nej 'pornógrafji» od* początku 'do
końca; Przedstawmy: sobie' cały

trzymąanie krów więcej niż, wyna-
siła należność za „podątek.. W u-
rzędzie podatkowym zapanował
popłóch. Skutek był taki, że wła-
ściciel zabrał krowy. z powrotem,
skwitowano go z należności podat-
kowych, które wypłacił utrzyma-
niem krów, a nadwyżkę zaliczono
mu, na poczet przyszłych. po-
datków. _

 

=
ZE

  
Początek: seansów 4,'6; 8.1 10 w

gr. porter 60 gr. Kasa-czynna-od g. 3,30 do'f0 w.

r

Akuszerki|
+ letniWEP PERWĘ ZOZ TA

х branży,

przyjmuje.od godz. 9 do posady.
7w. Kasztanowa 7 m. 5. ciany,

KTSISSETATTT Ti

| PRACA |

- Potrzebna służąca do
wszyst»iego skromnych“
wymagań. Swiądectwako-

7842 stim
,

рапа.

Nadrogi dzień operował Czi-
«stowa sławny chirurg, żyd od któ-
rego autor słyszał to opowiadanie.
Chirurg był pewny, że 'chory nie
przetrzyma operacji. Ale * dzięki
jego zdolnościom, odporności orga-

" nizmu Czistowa-a myślę, że prze-
dewszystkiem dzięki módlitwie do
Najświętszej Panny, Czystow wy-
rwał-się z objęć śmierci ke

‚› Kiedys+w. jakiś czas po operacji
kapitan dziękował siostrze Teresie .

s'dzieją. Zauważyłem.wsraju. ludzi,
„których przęd wrota nie „wpusz-:
=czałem. ; Nie mogę zrozumieć.w ja-.

i osłabiony, jak: wszyscy przycho-
dzący powoli'do .zdrowia. płakał

ręce, siostra : pówie-
działa: Ursa Agia CIE 2
— A: teraz opowiempanu, dla-

czego e€złowiek, który już całkiem
zwętpił'w miłosierdzie: Boskie, .pot
winien modlić się do.Bogatodzicy. 2
"Una, w: Bretanji, opowiadają taką"
legendę: *.'

 

  
Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZTNSKI.

ne świadectwa i osobisteAKUSZERKA
„MARJA. LAKNEROWA rekomendacje, posžukūje

ul.
WZP69 23, dla M. B.

„ Potrzebna kucharka .
ZZ m Skopówka 9 m. 1.

Mizł jednak coś.

nieczne. Wielka 19 m. 6, ' Ona:—Japrzecieżwnio: 19, dowiedzieć się u da“ do lndyj.
1811—2 -

i że zk я m w - wada zai

+ do

i "Kiedy apostoł Piotr zakończył
ziemski żywot "Bóg wzamian » za

Kn

*się-na różne: sposoby.  . .
` , *AvPan Bóg-odpowiedzia

WSAOTTT S AEA IAE TETRA

RZĄDCA ROLNY; - wszystko, podeżas: dy
w: starszym

bezdzietny,
pracownik w

wieku, ż0- ty - przed śkryem-n'e
wielo- miałeś nie!

tej  On:-— Miałem,
osiadający licz- spokój!

Adres Świę-
MAleńska Nr. 27

7803—2 i „LOKA

jednoż

 

 

 

 

 

LOKAL" BIUROWY, |
arter, 3 pokoje, dwa
rontowe wejścią, z ul
Trockiej i. Zawalnej,
składy, piwnica. Trocka

784)

małżeństwa zorcy.

klucze od Kościoła wręczył * mu
klucze od raju. I: święty Apostoł.
otwierał wrota raju tym >ludziom,
którzy okazali się godni wiecznej

" szczęśliwości.
Przez -« długie: lata panował:

wzorowy porządek, ale pewnego
razu przyszedł Apostoł. Piotr do
Pana Boga'wielce zatrwożony ica--
„ując kraj Jego szaty powiedział:
— Panie: Boże, muszę wyznać;

„že terazjakieš:dziwne rzeczy. się

ski sposób-oni:się* tam « dostali,- I:
„twarze ich jakos:niebardzo wyglą--
dają na twarze sprawiedliwych.:

„ Obawiam:się; czy: to_nie są:spraw-
ki szatańa.=Qn i słudzy jego biorą :

  

Drukarnia A. : .

a przeciwnie:

biająco na wszystkich ucz-

 

w. Szkarłacie»

 

  

szereg mastęphiychobarzów:Ścenę
przechodzi przy odpówiedniejmu-
zyce zespół nagich kobiet, ma*
jących jako okrycie z przodu trzy
odpowiedniej wielkości metaliczne
krążki, przedstawiające pówięk=
szone złóte'” mióhety, przykrywa:

„jące* najnieskronfniejsze'* miejsca
ich ciał. *Potem obraz wyuzdanej
orgji, gdzie lokaje «wnoszą na gło*
wach-o$romny półńtisek, na kto“
rym siedzi, a*gotenf kład

  

 

  

 

lzie się
w. labieżnych pozach naga kę
bieta. Wreszcie scena z nagą ni
wiastą, którą otacza $tonó pańów
we frakach z maskami świń, Pa*
nowie ci biorą kobietę ra ręce,.
podejmują” do góry i wreszcie w
najdrastyczniejszej pozie, ż nóga-
mi i rękami rozrzuconemi na” ich
rumiónach; przechodzą przez sce-

  

nę przy, odpowiedniej  miużyce
i-otoczeniu.

Czy można wymyśleć coś wię:
cej demoraliżującego dla” niedo:
rosłej młodzieży? Czyż to jest'£6-
dżiwe, że teatr staje się pilapką
dla przyśpieszenia rozwinięcia
żądz i'namiętńości naszych dzieci?"

Sżtuka' kończy « się samobój-
stwem bohatera. Słysząc odgłos

, wystrzału; dyrektor teatru woła
do grona swych tańcerek: „to nie,
dziewczynki, tańczyć weselej, we-
sełej!*'<] dzieweżyki tańczą, pod”
nosżąć jaknajwyżej' spódniczki,
gdy tuż "obok kona” człowiek.
Czyż'nie jest to hdwkstoś w guście
bolszewickim? |
"Jedno z dwojga: albo nie ze”

zwalać na takie na.scenie obrazy,
albo urządzić faktyczną i surową
Kūnirolę, żeby tylko dorośli: byli
dopuszczani “na podobnę,wido-
wiska. Jest to obowiązek władz
państwowych, obowiązek. rodzi-
ców, obowiązek opiekunów.* Nie
redgować na podobną publiczną,
deinoralizację przyszłego pokole-
nia społeczeństwo nie może, nie
biorąc na siebie wielkiej odpo-
wiedzialności, pówiedziałbym na“
wet hąńby!

 

"* Br, Chądzyński,
Przyp. Red. Jak donosiliśmy

(p. Dzień. Wil. z @5. 12 bm.), cen-
zor z ramienia Kuratorjum Szkol-
nego w osobie p. Jerzego Ostrow-
skiego uznał*w osobnym, rozsy-
„łanym do Dyrekcyj szkół komuni-
kacie” teatrilńym sztukę „tę za
odpowiednią dla młodzieży szkol-
nej % м :
TT RSS TL TPA

„Prata domowa ucznia”.
Tow. Naucz. Szkół . Średnich i

Wyższych zapoczątkowało szereg
referatów, celem omówienia me-
tod racjonalnej pracy: domowej u-
czącej.się młodzieży.

Na ostatniem miesięcznem po-
siedzeniuKoła T. N. S. W. członek
Zarządu T-wa p. A. Kaleakiewi-
czówna wygłosiła pierwszy „refe-
rąt p. „Problemy organizacji: pra-
cy domowej ucznia”. ы

Dość liczny-na pierwszem  ze-
braniu udział cžionkėw-Kola; na-
uczycieli, jak również zaproszo;
nych: przedstawicieli. Opieki Ro-
dzicielskich zapowiada i-dalsze po“
wodzenie w podjętej przez T. № 5.
W. pracy oraz dowodzi, jak donio-
słem jest to zagadnienie i jak;żywe
budzi zainieresowanie. ;
Po omówieniu ważności należy”

tego zorganizowania pracy domo-
wej: ucznia zwłaszcza, przy
współczesnych metodach  naucza-
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Przyjaźń - 1 OGKROŻENIE OE rzyana w: ogrodzeniu.
W jednej z kawiarni @. "R Zgłószenie u-właścic elki „7:calkowicie

berlińskich siedzą przy, Oryginaina
stoilku dwaj eks>orterzy (Zz kogutklem) Daldie piettūs: ją. Xeziku? A ja nie slysza;,,
Jeden z nich manifestu- MROŻOL * p ay oj a AE łam wcale twolch Ra
je tak. dobitnie swój do- Ы, i NA $ Trocka 19, dowiedz. się. SŚ%: Jsk "to źrobiłeś?
bry humor, że jego vls leczy. i gol. ranki,ż ; tu Uozotky.: 7811.22 Mrzki -Zjechśłem po .

AASYŁ A) panie powstałe od odmro= ORA EREWIJE. I EZE LA2 day  POTRCZYM z kj)
= Nie przejmujesz się, *- - "żenia. : 4 : i e 22 2 :

Jak widzę, kryzysem? Sprzedają apteki i Ą Rutyhowany  korepe- sika? z AS TDELTA |
„= He, znelezlėm zlotą f: sklady apletznė. tytob-piszuije "lekėi" vselkiėmi“ nowoczešiie— | : je.

żyłę. čiki z : за „Akromūei synagrė“ mi wygodami, do wyna- | ZGUBY. Ч
— Cóż takiego : -„dzeniem, Tub za miE*Z- jacją.* Przejazd 16 (dofny 2 3 . $ +
— Skupuję za pół ce- Do sprzedania anie Specjalność fran- In Lg EE.

ny -wsżystkie wywieszki lub: wyneję:la rnieszkz= ciśski 1 zionek Młodzie*
z czasóę wielkiej wcjny nie na « niokcid
z napisem „Bože, ukarz dzielni mieszkan
Anghęl* i wysyłam je warunkach. do

šią“ Jasna“ Nr.
-(„Simpliciysimus*) A)

—-Ty pelnisz službę i jesteś za
nią odpówiedzialny, *Święty Apo*
stole, Przyglądajsię uważnie tym,
których wpuszczasz "do raj; a
przestaniesz widzieć*nieznanych
OBJ O ZYC 2

Minęło kilka dni i Apostoł zno-
wu stanął przed-tronem
szego... 12 ^ š

 —Boże wielki i miłosierny! -Z
każdym*dniem coraz więcej nić-
znanychmi ludzi w jakiś dziwny _
sposób dostaje się do: raju. Udaję
się do-Ciebie o pomoc, gdyż rozum
mój jest bezsilny, ;

Wiedy powiedžiai/B6g: ^°
-— Chodź za mnąPiotrze, 'obej-

dę raj'dokoła i sam zbadam 'przy-
czynę tego niezwykłego żjawiska.

Poszli i długo chodzili, ażw |
koricu doszlido jakiegoś cudowne-,
go gaju i po”przez gałęzie ujrzeli
czyjąś niebieską szatę. Podeszli
cichutkobliżej i'cóż ujrzeli? |

yńskiego, Mostowa 1. | A
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Najwyż- ;

    

 

 

s W'ezasie / dyskusji" na- XVII
koniereacji komiinistyczńej w+Mo-
skwie|-:wielkie zainteresowanie
wzbudziła mowa A. Steckiegó,
który skonstatował, że „społeczeń
stwo* secjalistyczne, - które było
dawniej tylko wizją dalekiej'przy=
szłości, stało się obecnie namacal-
ną rzeczywistością jutra”,

A. Steckij skonkretyzowai nie
ktėre: tezy, zawarte w releratach,
jakie: wygłosili Mototow i Kujby-
szew. Przedewszystkiem  skon-
kfetyzówał terteży; które charak-
śeryzowić miały drugą pialiletkę.
Druga piatiletka w swej:'przemy-
slowej i finansowej części :projek-
towana jest: tak, aby usunięte z0-
stały wszelkie żywioły prywatnej
własności, które dsłychczas*órzy”
padttiem się'utrzymaży: wstych.czy
innych dz
stwie 'sowieckiem;

* „Pod koniec drugiej  piatiletki

mitisimy 'stanowožo" losięgniač nie“

tylko zupełtiej likwidacji klas”ka-
pitałistycznych, —- mówił Steckij
— ale i likwida ias wogóle, jak
również musimńy usunąć wszystko
tó, °со’ umożliwiało egzystencję”
tych klas. Jedną z pfżyczyn istnie-
nia klas jest prywatna własność
środków produkcji, Majątek pry-
watny środłtów produkcji * jest”6*
bzenie likwidowany, jest znoszony
przeż walkę ź żywłołami kapitaf-
styczhemi, przez Mkwidację kie
łactwa (rolników zamożnych) jakó
klasy według planu powszechnej:
kołektywizścji, "przez -socjalizację
gospodatstw roluych. Nie wątpi“
my ani na chwilę, że próceś 'ten*
dóptówadzony zostanie do końca
w. drugiej piatileice, bowieh góspo
„dartstwa kolektywre wraz z $óspó”
darstwami šowieckiemi“ (sowcho“
zami) odgrywają decydującą "rolę
w rolnictwie państwa sowieckiego,
a kolektywiżacja rolnictwa postę-
ptje coraz to bardziej naprzód;
tak samo jak postępy czyni rów-
nież likwidacja *kułaków- jakó!
Мазу“. Миа

Po likwidacji Klas i usunięciu
przyczyn, warunkujących różtiice
klasowe — ciągnie dalej Steckij—
jeszcze przez pewiew czas utrzy-
mają się* przeżytki drobmomiesz-
czańskie; resztki różnie klaso-
wych, które również musimy usu-
nąć. Koniecznem jest, abyśmy w
tym kierunku prowadzili stanow-
czą walkęz burżuazją i żywiołami
kapitalistyčznemi 1 drobnomiesz-
czafiskiemi tendencjami, jakie prze
jawiaja się w gospodarstwach ko**
lektywnych *i' w” poszczególnych
przedsiębiorstwach sowieckich.'

Ta droga musi prowadzić do
wytworzeńia socjalistycznego sfo=*
łeczeństwa w Związku Sowiecki.
Ale w tym celu walczyć uależy
nietylko olikwidację resztek sy“
stemii kapitalistycznego,-ale dążyć
do stworzeniś psychologii łudu. To
przetwarzanie uskuteczniańe ma
Araton nw os NERO Og,

„teferentka podkreśliła Ko-
* wprowadzenia* w tej

dziedzinie zasad naukowej orga-
nizacji pracy.” Następnie 'streściia
ostatnie wyniłei badań pedagogiki
eksperyrientalnej, odnoszące. się:
do*spfawy „uczenia się” orazre*
zułtąty ' ankiet, zajmujących się
warunkami, w jakich=nasza-młe-.
dzież' odrabia”lekcje: Druga część:
„referatu poświęcona została omó*
wśćhiassrodków, przypoinocy ietó-
rych współeześna praktyka peda*
gogiozna** ušiluje <zaradzić:: małej:
wydajńości”pracy uczniów. "(z. k:)-

  
  

   

  

 

  

 

 

   

W” folwarku Markucie”
Swistopol "mow ilno dok
sprzedania parcele na į
dogodnych. warunkach
oreż do wydzierżawienia

tegoż majątku. 7844

  

w spół- ży Wszechpolskiej: Stu. я Nr 809 wł. Wacłewa
owej. O cent: USB | zgłoszenia: PHA HEMI Stechiewicza! /Znałązca
wiedzieć Sekretarjat- Stronnictwa: . S Nani zwróci: mój. "Suderwa*

12 m. |.. Narodowego -Orzeszko- „. . > „gm. Rzęszeń.p, Sudęrwa.
' 862 wej 11. Mama Kóż to z ta- aa 7843:

 

U stóp góry, na zielonej łące
żasianej margaretkami, stała Naj-

''świętsza Panna nad urwiskiem, z

którego widać było całą ziemię i

wszystkich ludzi. Najświętsza Pan-

na patrzyła w dół, a w ręku trzy-
mala, zaledwo dostrzegalną dra-
binkę, utkaną z cieniutkiego jak
sieć pajęcza błękitnego jedwabiu. |

- Z głębi dochodziły radosne jęki .
i urywane słowa gorącej modlitwy,;
aodsezasu do czasu Najświętsza
Panna spuszczala w dół swoją pa-,
jęczą drabinę i po niej wdrapywali
się na łąkę jacyś blądzi umęczeni
ladzie i nieśmiało znikali w raj.
skich ogrodach. Po pewnymi czasie
Najświętsza * Panna * podniosła „w.
górę swoje cudowne ramionai po:
wiedziała: *

Рате 1'Воге moj|Ty wszysiko...
„ widzisz i wiesz, a więc wybacz mi
„ w $wojem niewypowiedziariemmi-,
łosierdziu, że raruszam pełen mą-

  

Zadanie drugiej piatiletki.

dzinach żydła*'w'pait -

alien а В1а ras

Mieszkania -

MIESZKANIE, 3 POKO-+

suche, „ciepłe, „słoneczne,

*Wódociąś, zlew, światło.
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* Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI, B

byė šrodkami' gwaltownemi, tak,
jak dotychczas. Dlatego dyktatu-
ra parji komdmistycznej musi być
utrzymana i” dlatego zachowane
też zostaną metody walk politycz-
nych 1śwałtownego: wszczępiania
komunizmu -w-ZSSR. 2

 

  
   

 

    

Qd Administracji.
Wszystkim naszym Prenumeran
torom którzy zalegają z epła-
tą prenumeraty „Dziennika Wi-

* Jeńskiego” będziemy zmuszeni
_ kezwzględnie wstrzymać prze-

syłanie pisma od 1 Marca

1932 roku.

*Małe recepty na czasy :

° wielkiego kryzysu, =
Żyjeniy w cząsach,kiedyto nąjdrab“

na „inwe-"=
     

    

  

„wydane
racje domówe

 
mogą

 

  

 

Zrozumiął ь
lonji i wydał k kę, zawierającą.375 r
cepł dlą u u gospodarstwa domówego.

Niektóre z mich przyłaczamy: .Przy+;
ą się z pewnością naszym- ćżęłelńi=

 

    

  

 

  
  

 

  

  

  

    

chce .pokrajać.
mniejsze kawałki?

arza, ani diamentów,
ć szkło.w dużej mióde

y i zwykłym. nożem, krar
wodą. Będzie się krajało ak   

robić, by zełówki” bucików "mie
y sięfzbyt- tzęsto?-Kapić:Kleju*

owąć-.: goy, śęstą masą
wąć zełówki I wysuszyć. Będą:
y trwalsze, niż przedfem,. | ©

Co robić* gdy "błoto! pryśhie- Ka,
bne pońezochy: i: zostawi:plamy?

óżna ich zaraz wyprać„niemar:
na to np. SU, tarczy potrzeć plamy
zwykłą miękką gumą do ścierania ołów="
kas: Zmikną natychmiast

_„Co-robić, gdy,zupa okaże sig<ępo ugo-
tówańiu przesółońa?  Zantrzyć w. niej
sfebrnąj łyźkę t przegotować raz' jeszcze.
Całe sól.obsiądzie na-łyżeczces: 117

Co robić, gdy okaże się. że niemaw
domu cukru-pudru,. tylko kryształ, a <pu-
der jest potrzebny? I to jdst proste. Na-
leży nasypać kryszłału w''woreczek,'póż
staćwić. na. tem 'gorące želažko,: polrzymač
parę minut i z kryształu.robi się puder..."

,Co robić, gdy. kwiaty więdną w cie-
płym pokoji, a chcć się je odświeżyć?—°
Wsypać  do' wódy” *odrobinć- sody w
proszku. Mk aus SAO.

Co robić, śdy drzwi „w mieszkaniu
sktzypią? Tłuszcz łatwo plami ściańę,
Pr ćzniejsże  jest* posmarowanie za-
wiasów ulamanym:i roztartym szyłerkiem
z ołówka. Fura ARD

Co robić, gdy obawiamy się, że mle-
kipi, a nie mamy, czasu być gały

zaś w kuchni? Poprostu posmarówać
brzeg, rondelka masłem, a' opóźni” się
tem kipienie. 3
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"WARSZAWA (Pat)-16. I. 1932 r.”

Dół ry 78;84'|, =8,8814, —8,84' |.
Gdańsk 17375—174,1849173,32.. -—1*+ >
Halandja.351,00--361,90—36040. +. - 7
Londrn30,:0—31,73 -30,91—3061. .;.,.-
Nowy York kabel 8,914—8934 8,691.
Pafyż 3%,76-—-35,28—33,07.01 307
Praga: 26,40-—76,46-- 26,34>- =
Srxojearja.474,16—17459—17374;-> > 7-1
żerlin w. obrótech nieoficjalnych 214,90... *
Tendeńcja-nieje inolita. PR

"3%, pożytzka budowlana"32,75 =,
33--32,60. 49ły pożyczka inwestycyjna 98% —
--89,50—89,25. 51, konwer yjia 40,25—.- ©
40,50,., 64, dolarowa,.57—57,25. 40, dala-
rowa 46, 43. 7), stabilizacyfna 57—55—
55,05. 6; L. Z.B. G. K: 1 B R. abliga*
cje B. G. K984 Te same.7| 83,25. ŠU,“
obligzeje budowli.BGK.£3, .4'|.'/,*L,Z.
zięmskie 41. 8., warszawskie 63,50—;
€450—63,60 89 Łodzi 61. 8%, Piotr-
kowa:56. 14. Radomii 62,25. 41/4% BI. *
Warsz: 1926 5 em 26: -Tendeneja moć:'

niejsze. L uu
„Bank Polski 100—99. Sole „Petaso-

wg *5 Lilpop 4,50. Norblin17,50. Ostro- ..
wieć. s. 8. 20. Tehdencja mocniejsza. >

m

  

 

  Lai>
 

 

 
 

 

   

 

8,8614 . -

Rubel: 4.94, r: х "t
«Pożyczki polskie -w. Nowym „Yorku:.

Dolafow+ > „50. Dilionswska 58. St-bili
zadyjna 54,50: Warszawska 45. Sląska 43."Ua L.

 ZE ŚW аЙ
1 kim hełssem schodzi po

zm | schodach, | Kazikul“ 1dž'
Okoje“ | Zirez jestėze raz dog6““
pow ! — ry. | zejdź pocichulku..-

Kazik wychodzi, „nie...
słychać „ nejmniejszego.
$zmetu Fpo_chwili thło-'"
mieęsię zjawia: + 3074
Mama: Byłeś na:górze..

KUCHNIĄ,

"odnowione.

 

T11-0 _ Zgub'ono rewolwer

 

drości porządek raju. Ale ja ży-
łam na ziemi i samajestem matką._;
Czy mogę odmówić matce, która |
blaga o milosierdzie dlasiasis

zyż nie jestem matką całej sła*
bej, cierpiącejLei? 2,
Wtedy Bóg położył wszechmoc-

ną,prawicę na ramieniu Apostołą,-'
i powiedział, KANYE ол
— Odejdźmy, nie mam.tu nicdo:

powiedzenia. й СЕНО

 
   

| Askiedy kapitan. Czistow „wy-
zdrowiał i znowu odježdžat na,
front,siostra Teresa przy ja Bl

 

niu zawiesiłamuna szyi. na bł
kitnym sznureczku, malutki srebr--

ny. medalik z wizerunkiem  Boga-
„rodzicyi z takim.samym napisem, -. *

jaki każdy, może odczytać ną fron-+.
tonie medjolańskiej. katedry: 8

   
©. .'* Marłae nascenti, - :
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