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1 Marca 1932 r. wstrzymane.

Wniosek Stronnictwa Narodowego
© odroczeniu płatności zaległych podatków.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Klub parlamentarny Stronnictwa Narodowego
est naomharuno sejmowem wniosek o od-

niu płatności zale tko h,= ŽasI głości podatkowych, powstałychdo dnia

Dotyczyłoby to podatku gruntowego: od nieruchomości,
przemysłowego, dochodowego, majątkowego, od kapiłałów i
rent, spadków i darowizn, lokalowego wraz z dodatkam;i pań-
stwowemi i samorządowemi oraz karami za zwłokę, odsetka-
ml za odroczenie i kosztami egzekucyjnemi.

'Uległyby one odroczeniu do dn. 31 grudnia 1933 r.

Wczorajsze posiedzenie Sejmu..
(Telefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Na wczorajszem posiedzeniu Sejmu załatwiono
bez większej dyskusji szereg spraw mniejszej wagi.

Dyskusja rozwinęła się dopiero przy omawianiu ustawy o skład-
kach na rzecz Kościoła katolickiego oraz przy ustawie emerytalnej.

Pos. Niedziałkowski (PPS) zaatakował bardzo ostro projekt
ustawy o składkach.

Odpowiadał mu pos. Rymar (Str, Nar.) który przypomniał, że
do takich świadczeń zobowiązuje nas Konkordat.

W. sprawie ustawy emerytalnej zabierał m. i. głos pos. Kor
necki (Str. Narod.) przemawiając przeciw ustawie.

Senacka komisja skarbowo- budżetowa
przyjęła budżet w 3-em czytaniu

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Senacka komisja skarbuwo-budżetowa zakończyła
trzecie czytanie budżetu.

Poczyniono jedynie drobne zmiany w budżetach Ministertwa
Skarbu © Oświaty. Ak ‚

W toku dyskusji opozycyjne stanowisko. Stronnictwa Narodo-
wego uzasadniał sen. Głąbiński wykazując nierealność budżetu oraz
koo awakć polityki finansowej i gospodarczej rządów poma-
jowyc

Minister skarbu, Jan Piłsudski, oświadczył, iż nie posiada żad-
nych płynnych rezerw i zapewniał, że ustawa emerytałna da około
dwudziestu. zaś inwalidzka kilkanaście miljonów oszczędności,

Dyskusja na plenum Senatu rozpocznie się 29 Intego.

Termin składania deklaracyj o dochodzie.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Minister skarbu odroczył terminfzgłaszania dekla-
racyj o dochodzie do dnia 1 maja.

Sensacyjna sprawa 0 łavownictwo.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Przy oddziale prokuratury sądu okręgowego woj-
skowego przeprowadzono czterogodzinną rewizję w sprawie głośnego
jasnowidza. inż, Ossowieckiego, na skutek skargi o łapownictwo.
Między innemi, właściciel maj. Ławicy gdzie się mieści fabryka sa-
molotów pod Poznaniem zabiegał o kupno za wysoką cenę tego
majątku przez wojskowość. Ossowiecki miał wyzyskiwać swe wyso-
kie stosunki i znajomości dla załatwiania tego rodzaju interesów.

TŁO PRZESILENIA GABINETOWEGO
WE FRANCJI.

 

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

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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

Upadek gabinetu Lavala jest
dla szerokiej opinji międzynarodo-
wej niespodzianką. Z lektury ga-
zet wiedziała ona bowiem, że obec
ny gabinet francuski opiera się o
zdecydowaną większość w Izbie
deputowanych, która z jego dzia-
łalności, zwłaszcza na polu polity-
ki zagranicznej, jest w pełni zado-
wolona.

Obecnie votum nieufności Se-
natu w stosunku do gabinetu La-
vala jest nie tyle korekturą «kie-
runku obecnej Izby deputowanych,

(ile Izby deputowanych przyszłej,
tej, która ma wyjść ze zbliżających
sięW

dochodzącej kresu swej ka-
dencji lzbie deputowanych wy-
tworzyła się wyraźna większość
umiarkowana, złożona z grup pra-
wicy i centrum, natomiast w Sena-
cie po ostatnich częściowych wy-
borach wzmocniła się lekko lewa
jego strona.
* Ponieważ gabinet Lavala —
Tardieu cieszy się dużą popular-
nością w opinji publicznej, dlatego
większość Senatu patrzyła z oba-
wą na zbliżające się wybory parla-
mentarne, uważając, że popular-
ność rządu przejdzie na większość
go popierającą, dzięki czemu więk
szość ta wróci z powrotem, jako
większość do przyszłej Izby.

Bezpośrednią przyczyną stano-
wiska lewicy Senatu było uchwa-
lenie przez Izbę deputowanych re-
formy ordynacji wyborczej, gorąco
zwalczanej przez koła kartelu le-
wicowego. Istotnie nowa zamie-
rzona ordynacja wyborcza jest nie-
korzystna dla lewicy. Wedle obo-
wiązującej dotychczas ordynacji
wyborczej we Francji wybory są
większościowe i odbywają się w

dwóch terminach. W pierwszym
terminie kandydat, który zdobył
największą liczbę głosów, zostaje
ogłoszony deputowanym tylko wte
dy, gdy uzyskał tych głosów ponad
połowę wszystkich oddanych gło-
sów. Jeśli zaś nikt nie uzyskał ab-
solutnej większości głosów, przy-
chodzi do głosowania w drugim
terminie (za tydzień) i wówczas do
piero wybranym zostaje ten, kto
otrzymał względną większość.

Ten sposób głosowania był wy-
godny dla lewicy, która we Fran-
cji składa sięz.dwóch głównych
członów, a mianowicie z radyka-
łów i socjalistów. Otóż obie te gru
py idą do wyborów przy pierw-
szem głosowaniu oddzielnie, a do-
piero w drugim terminie zawiera-
ją t. zw. kartel, polegający na tem,
że z dwu kandydatów: radykalne-
go i socjalistycznego ten, który o-
trzymałmniej głosów, wycofuje się,
a wszystkie głosy przerzuca się na
drugiego, który był szczęśliwszym
w pierwszem głosowaniu. 7

Uchwalona przez Izbę deputo-
wanych reforma ordynacji wybor-
czej wnosi zasadniczo dwa terminy
głosowania. Według tej ordynacji
zostaje wybrany z reguły kandy-
dat, który uzyskał względną wię-
kszošė.

Obawa lewicy francuskiej o u-
tratę dominującego przez kilka
dziesiątków lat, a stale w okresie
powojennym upadającego stanowi
ska w rządach republiki była tak
wielka, że wzięła górę nad poczu-
ciem i zrozumieniem ogólnych in-
teresów Francji, które nakazywały
unikać przesilenia rządowego w o-
kresie doniosłych rokowań między
narodowych.
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Pod Szanghajem i w Genewie.
BYŁY CESARZ NACZELNIKIEM
PAŃSTWA MANDŻURSKIEGO.

TOKJO (Pat). Były cesarz
chiński Pu-Ji został jednomyślnie
wybrany naczelnikiem nowoutwo-
rzonego państwa mandżurskiego.
Były gubernator Tiang-Szi objął
stanowisko premjera rządu man-
dżurskiego.

OBRADY KOMITETU DWU-
NASTU.

GENEWA (Pat). Komitet Dwu-
nastu odbył w piątek godzinne po-
siedzenie w sprawie zatargu ja-
pońsko-chińskiego. Zgodnie z żą-
daniem delegacji chińskiej posta-
nowiono, że: Rada odbędzie po
południu publiczne posiedzenie.
Żądanie delegacji chińskiej spowo-
dowane zostało ostatniemi wia-
domościami z Szanghaju, w/g któ-
rych natychmiast po upływie ter-
minu, wyznaczonego w ultimatum
japońskiej, to jest w sobotę, ocze-
kiwać należy wielkiej ofenzywy
japońskiej. Sytuacja uważana tu
jest za bardzo poważną.

PRZED OFENZYWĄJAPOŃSKĄ

SZANGHAJ (Pat). Dowódca
19-ej armji chińskiej oświadczył w
związku z ultimatum japońskiem,
že nie ugnie się. przed Japonją i
nadal bronić będzie swego kraju.
18 tysięcy żołnierzy japońskich ma
podjąć — jak przypuszczają —
ofenzywę w sobotę celem odrzu-
cenia Chińczyków,. którzy — jak
słychać — posiadają dobrze skon-
struowany plan obrony. Na kon-
cesję międzynarodową Szanghaju
padły nowe pociski chińskie, nie
pociągając za sobą nowych ofiar.

"WARUNKI CHIŃSKIE.
«LONDYN (Pat), Biuro Reutera

dowiaduje się ze „miarodaj-
nego, że chiński rząd narodowy
polecił dowództwu | chiūskiemu
oraz burmistrzowi miasta Szang-
haju odpowiedzieć dowódcy japoń-
skiemu gen. Ujeda oraz konsulowi
japońskiemu w Szanghaju, że dla
ułatwienia pokojowego uregulo-
wania konfliktu w Szanghaju woj-
ska chińskie gotowe są cofnąć się
na odległość 20 km. od międzyna-
rodowej koncesji pod warunkiem,
że również wojska japońskie uczy-

nią to samo. Odpowiedź chińska
pozatem zwraca uwagę, że prze-
prowadzenie kontroli, czy istotnie
wojska zostały cofnięte powinno
być dokonane przez obywateli
państw neutralnych, którym w

żadnym razie nie mogą towarzy-

szyć żołnierze japońscy. Rząd

chiński kategorycznie odrzuca żą-

danie japońskie rozbrojenia i

opuszczenia fortów Woosung i

Paoszan. :

CHINY MAJĄ ODRZUCIĆ ULTI-
MATUM JAPOŃSKIE.

NANKIN (Pat). Minister spraw

zagranicznych oświadczył przed-

stawicielowi agencji Reutera, że

rząd chiński postanowił odrzucić

ultimatum japońskie, którego wa-

runki są dla Chin nie do przyjęcia.

„Odpowiedź na ultimatum wręczo-

na będzie Japonji w piątek wie-

czorem. Delegat chiński w Ge-

newie otrzymał instrukcję, aby na

nadzwyczajnem Zgromadzeniu Ligi
Narodów powołał się na art. 15

paktu Ligi. 4

ANGLICY ZAMIERZAJĄ EWA-
„KUOWAĆ SWYCH OBYWATELI

Z SZANGHAJU.

LONDYN (Pat). Minister woj-
ny Hailsham, omawiając sytuację

„szanghajską, oświadczył, że w ra-
zie konieczności trzeba będzie
przystąpić do ewakuowania oby-
wateli brytyjskich z Szanghaju,
lecz że ewakuacja ta będzie bar-
dzo trudna do przeprowadzenia
i katastrofalna w skutkach, gdyż
całe mienie obywateli brytyjskich
zostałoby zdane na los szczęścia.
Minister sądzi jednak, że w'tej
chwili ewakuacja nie jest potrzeb-
na i ma nadzieję, że okoliczności
nie zmuszą do tak ostatecznych
zarządzeń. :

OFENZYWA JAPOŃSKA.

SZANGHAJ (Pat). Biuro Reu
tera dowiaduje się ze źródeł ja-
pońskich, że ofenzywa japońska
ma być rozpoczęta wczesnym ran-
kiem w sobotę. Zważywszy, że
południk chiński wyprzedza o 8
godzin czas angielski, regulowany
w/g południka w Greenwich, moż-
na spodziewać się, že w/g-czasu
europejskiego ofenzywa japońska
rozpocznie się jeszcze w piątek
przed północą.

ZGROMADZENIE LIGI
MUSI BYĆ ZWOŁANE.

GENEWA (Pat). Komitet sie-
dmiu -prawników, któremu poru-
czono przestudjowanie zastrzeżeń
rządu japońskiego w sprawie zwo-
łania nadzwyczajnego Zgromadze-
nia Ligi, zakończył swe prace. Ko-
mitet orzekł, że Zgromadzenie mu-
si być zwołane oraz że ono samo
winno osądzić, jakie są problemy,
„które należą do jego kompetencji.

RADA LIGI STWIERDZA TRA-
GIZM SYTUACJI.

GENEWA (Pat). Na żądanie
delegata chińskiego odbyło się w
piatek posiedzenie Rady Ligi Na-
rodów. Posiedzenie to miało prze-
bieg wysoce dramatyczny. Dele-
"gat chiński Yen przedstawił ostat-
mie wypadki i oświadczył: Jesteś-
my w przededniu wielkiej bitwy,
w której wezmą udział dziesiątki
tysięcy ludzi. Jednym z powodów
tej bitwy jes kaprys wojskowy Ja-
ponji, która żąda, by wojska chiń-
skie, znajdujące się na własnem
terytorjum, wycofały się na 20
km. od Szanghaju. Wzywamy Ra-
dę Ligi, by powzięła zarządzenia
ochronne, zdolne zapobiec rozle-
wowi krwi.

Reprezentant japoński Sato po-
lemizował z wywodami delegata
chińskiego Yena. Sato wskazuje
tu na wojnę domową w Chinach
i anarchję, która była jej wyni-
kiem. Japonja nie mogła zabez-
pieczyć swych interesów. Że stro-
ny Ligi Japonja nie doznała pomo-
cy. Specjalny nacisk położył de-
legat japoński na znaczenie Man-
dżurji. 5

Delegat chiński wyraził zdzi-
wienie, że delegat japoński za-
przecza istnieniu zorganizowanego
sządu. chińskiego, a tymczasemz
nim tylko pragnie rokować i nie
chce interwencji Ligi. Japonja
okupuje 200 tys. mil terytorjum
chińskiego, a chce jeszcze ochro-
ny i opieki Ligi. Japonja mówi, że
nie chce anektować Mandżurji,
ale to samo mówiła o Korei, którą
jednak anektowała. Najważniejsze
jest, co zrobi Rada, aby zapobiec
bitwie, która rozpocznie się za
kilka godzin.

 

Przewodniczący Rady Раш-
Boncour wskazał, że Liga nie mo-
że zarządzić środków ochronnych,
które mogłyby być powzięte tył-
ko za zgodą stron. Bytnacj jest
tragiczna. Jeżeli Rada obradować
będzie jeszcze kilka godzin, to jej
obrady zbieśną się z wielką bitwą
koło Szanghaju. Gdyby delegat
Japonji wstrzymał ultimatum ja-
pońskie, dałby wspaniały przy-
kład i oddał wielką usługę. Mo-
głoby to niewątpliwie umożliwić
nawiązanie nowych rokowań. Z
widocznem wzruszeniem apeluje
w tym sensie Paul-Boncour do
przedstawiciela Japonji. Następ-
nie wszyscy członkowie. Rądy
przyłączają się do apelu przewo-
dniczącego.

Przedstawiciel Japonji oświad-
cza, że prześle ten apel swemu
rządowi, ale wyraża żal, że Rade
Ligi nie uważa za możliwe skie-
rować taki sam apel do Chin.
Paul- Boncour stwierdza, że

wszelkie rokowania zależne są od
wycofania ultimatum i dlatego
zwrócił się przedewszystkiem do
przedstawiciela Japonii.

UWAGI JAPOŃSKIE.
GENEWA (Pat). Sekretarjat

generalny ogłasza uwagi delegacji
japońskiej do raportu komisji
szanghajskiej. Delegacja japońska
polemizuje z opinją komisji, w/g
której ofenzywa jest całkowicie w
rękach japońskich i wskazuje na
początkową dysproporcję sił, a
mianowicie około 3 tysięcy Japoń
czyków przeciw 30 tysięcom wojsk
chińskich. Delegacja japońska za-
paca pozatem, aby nastąpiła w
zanghaju ogólna mobilizacja re-

zerwistów japońskich, jak również,
aby marynarze i rezerwiści japoń:
scy popełnili ekscesy przeciw
Chińczykom, jak to stwierdzał ra-
port. Co się tyczy zaginięcia Chiń-
czyków, o których wspomina ra:
port, to zdaniem delegacji japoń-
skiej, nie są oni zabici, lecz ukry-
wają się w okolicach Szanghaju.
Wreszcie delegacja japońska za-
pewnia, że wojska japońskie ściśle
obserwowały rozejm, a odpowie-
dzialność za jego złamanie spada
na wojska chińskie.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem |przesylką pocztową Z) 4 w. BĄ

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mie

druku mogą być przez Administrację dowelnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Kr. ©0187.

28 gr. Ogłoszenia
a e 28 proc. drożej. Terminy

*|PRASA SOWIECKA 0 KONFLIKCIE
NA DALEKIM WSCHODZIE.

MOSKWIA (Centropress) —
Główne pismo sowieckie „Izwie-
stija" i „Prawda*”, będące orga-
nami oficjalnemi rządu i partji ko-
munistycznej piszą bardzo mało o
konflikcie na Dalekim Wschodzie.
Nigdy też pisma te nie ogłaszają
artykułów, z których świat mógł-
by wywnioskować, jaki jest stosu-
nek sowietów wobec wystąpień
japońskich.

Jednakowoż w podrzędnych or-
ganach, jak n. p. pismach wieczor-
nych „Krasnaja Gazeta“ w Lenin-
gradzie i moskiewska „Wieczer-
naja Moskwa“ piszą o „burzy na
Dalekim Wschodzie“ o wiele wię-

cej i to tonem stanowczym. Tak
n. p. „Wieczernaja Moskwa“ kon-
statuje, że obecnie w. Mandżurji
niepodzielnie panuje imperjalizm
japoński. Jeszcze kilka formal-
ności, kilka posunięć na szachow-
nicy — pisze wspomniane pismo

— a można będzie aneksję
Mandżurji uważać za skończoną.
Opanowanie Mandżurji przez im-
perjalizm japoński ma oczywiście
swe znaczenie, daleko wychodzą-
ce poza ramy stosunków chińsko-

japońskich. Okupacja ta, zasilając
znacznie Japonję, zmienia na jej
korzyść stosunek sił imperjalistów
w Chinach i na Wybrzeżu Oceanu

Spokojnego. Temsamem zaostrza-
ją się przeciwieństwa imperjali-
styczne na Dalekim Wschodzie.
Okupacja Mandżurji jest nowym
etapem w rozwoju japońsko-ame-
rykańskiego zatargu o pierwszeń-
stwo nad Oceanem Spokojnym i w
Azji Wschodniej.

„Skok do ciemności”, jakie u-
czyniła Japonja w  Mandżurji, a
obecnie i w Chinach zagraża nie-
bezpiecznemi następstwami. Jeśli
jednak w. konsekwencji wypad-
ków na Dalekim Wschodzie przy-
gotowuje się według amerykań-

skiego wyrażenia „czyiś pogrzeb”,
to „Wieczernaja Moskwa“ zauwa- |
ža, že „to nie będize nasz po-
śrzeb' Siły antysowieckie zawio-
dą się sfodze, jeśli myślą, że nas

wyprowokują* — kończy swój ar-
tykuł „Wieczernaja Moskwa”.

 

Formowanie gabinetu trwa.
STANOWISKO WIĘKSZOŚCI

IZBY.

PARYŻ (Pat). Wczoraj w go-
dzinach więczornych Painlevć od-
był na Quai re Orsay dłuższą kon-
ferencję z Lavalem, zaznaczając,
że zasadniczo ma zamiar zacho-
wać dla siebie tekę spraw we-
wnętrznych, a Tardieu zatrzymać
na czele ministerstwa wojny. Pa-
inlevć dodał, że byłby szczęśliwy,
gdyby Laval zechciał wziąć udział
w przyszłym gabinecie. — Laval
miał odpowiedzieć, że musi się li-
czyć z większością Izby Deputo-
wanych, -któraą gotowa jest popie-
rač-gabinet Painlevėgo, o ile mi-
nistrem spraw wewnętrznych nie
będzie ktoś z łona opozycji. Roz-
mowa nie dała żadnych konkret-
nych wyników. Większość Izby
Deputowanych gotowa jest popie-
rać gabinet Painlevćgo, upiera się
jednak przy tej tezie, że ze wzglę-
du na to, iż premjer należy do
mniejszości o" powinna
otrzymać rekompensatę, wyraża-
jącą się w powierzeniu teki mini-
stra spraw wewnętrznych komuś
z jej grona. Najlepiej widziałaby
p" stanowisku premjera La-
vala.

PAINLEVE PRZYJĄŁ MISJĘ
TWORZENIA RZĄDU.

PARYŻ (Pat). Wczoraj o go-
dzinie 22 min. 30 Painlevė, po roz-
mowach z przywódcami stron-
nictw, oświadczył prezydentowi
republiki swą zgodę na przyjęcie
misji utworzenia gabinetu.

[EA k]
Zgon b. króla saskiego.
BERLIN. (Pat). Były król saski

Fryderyk August III zmarł wczo-
raj późnym wieczorem w swojej
rezydencji na zamku Sibyllenort,
gdzie od roku 1918 stale przeby-.
wał.
Stan zdrowia ks. Seipla.
WIEDEN. Pat. — Stan zdrowia

ks. Seipla wczoraj wieezorem
nieco się poprawił. Temperatura
spadła. Objawy kataralne są jed-“
nak nadal widoczne,

ROKOWANIA PAINLEVE.

PARYŻ (Pat). Przed południem
Painlevć odbył wspólną naradę z
gronem najwybitniejszych radyka-
łów socjalnych, a m. in. z Herio-
tem, Daladier i Chautemps, zaś w
godzinach popołudniowych udał
się do pałacu Elizejskiego, aby po-
informować prezydenta Doumera
o obecnym stanie rokowań. W roz-
mowie z dziennikarzami Painlevć
oświadczył, że nowy gabinet bę-
dzie napewno utworzony jeszcze
w ciągu dnia dzisiejszego, a może
'nawet wczesnych godzin wieczor-
nych.

PAUL-BONCOUR' EWENTUAL-
NYM MINISTREM SPRAW ZA-

GRANICZNYCH.

PARYZ (Pat.) Ofiejalaie ke-
munikąją, že Painleve zapropo-
nował  Paul-Boncourowi wybór
pomiędzy teką ministerstwa woj-
ny i spraw zagranicznych.
p Oba te stanowiska pozwolą
mu bowiem dokonywać w dal-
szym ciągu czynności na konfe-
rencji rozbrojeniowej.

Sen. Paul Boneour wolał o-
bjąć tekę ministra spraw zagra-
nicznych.

DARPATED SSSIS ÓST

Wybory do parlamentu w Japonii.
TOKIO (Pat.) W dniu jutrzej-

szym odbędą się w Japonji wy-
bory powszechne do parlamentu.

Ogólna liczba mandatów
nosi 664. w

wy-

Sytuacja strajkowa w Zagłębiu.
: „Sląsk ma poprzeć strajk.

Sekretarjat okręgowy Central-
nego Zarządu Górników wystoso-
wał. wczoraj do zespołu pracy
Zw. zawodowych na Sląsku pismo,
w którem proponuje zrewidowa-
nie stosunku zespołu pracy do
akcji strajkowej i proklamowanie

Pracownicy umysłowi

KATOWICE. Pat-— Wczoraj w
Katowicach obradował kongres
rad urzędniczych ciężkiego prze-
mysłu, zorganizowany przez ze-
spół związków pracowników umy-
słowych. Uchwalona rezolucja
odrzuca stanowczo żądania prze-
mysłowców obniżenia płac pra-
cowników umysłowych o 21 proc.
oraz niepłacenia szczebli star-
szeństwa na przeciąg jednego

w najkrótszym czasie wspólnego
ze Związkiem C. Z. G. strajku na
Górnym Sląsku. W piśmie tem
zaznaczono, że tylko taka pomoc
ze strony zespołu pracy będzie
dla strajkujących robotników w
Zegłębiu celowa.

gotowi poprzeć strajk. ‘

roku. Kongres apeluje do miaro-
dajnych czynników, aby nie by-
ły uwzględnione żądania przemy-
słowców obniżki pensyj.
W końcu rezolucja zapowiada,

że na wypadek dalszych wystą-
pień przemysławców w tym kie-
runku ogół pracowników umy*
słowych ciężkiego przemysiu po-
dejmie walkę wspólnie z robo-
tnikami o zagrożony swój byt.

SLDAA TKTS ACS TESTTIATDSLD TUTIS WORA

Komunikat Stronnictwa Narodowego `
W niedzleię dnia 2! lutego w sali własnej przy ul. Orzeszkowej Nr. 11 odbądzie się

Wielkie Zebranie Polityczne
na którem poseł 5 TEFAR SACHA

wygłosi referat o sytuacji polilycznej.

się zaopatrzyć w karty w
wstęp wolny, jednak ze„wstępu, na możliwość

lu, które at codziennie wydaje od
g. 11-3 | od 6—8 w, — Początek o godz. 12 i pół.

*

rzepełnienia sail należy
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KTO SIĘ CIESZY,
A KTO SMUCI?

Šwiežo ogloszone wyniki dru-

giego powszechnego spisu ludnošci

w Polsce, odbiły się głośnem

echem w prasie europejskiej, któ-

ra jednogłośnie bez różnicy. kra-

jów i kierunków politycznych

podkreśla ogromny przyrost lu-

dności w Polsce, wskazując, że jest

on największy w Europie. Dane

spisowe ogłaszane są pod jaskra-

wemi tytułami, jak np. „Wielki

przyrost ludności w Polsce", „Pię-

ciomiłjonowy przyrost w ciągu

10 lat", „Wspaniały rozwój ludno-

ści Polski”, „Płodna Polska”, „Kraj

| 0 największym przyroście ludno-
ści” (Frankfurter Zeitung), wresz-

cie ironiczny tytuł „Jeszcze Pol-

ska nie zginęła” (Dresdner Neuste

Nachrichten). Wtśród głosów prasy

niemieckiej nie brak również Hu-

genbergowskiej „Germanji”, która

podkreśla, że nawet wielkie kraje,

do których kieruje się emigracja,

nie wykazują w okresie ostatnie-

go dziesięciolecia takiego przyro-

stu ludności, jak Polska.

O ile stwierdzenie samego

faktu „bezkonkurencyjnego przy-

rostu” na podstawie cyfr niezbi-

tych nie nastręcza wątpliwości

śród przyjaciół naszych i wrogów,
o tyle, gdy chodzi o ocenę tego

faktu, zarysowuje się wyraźna

różnica.
Przychylna nam prasa, w pierw-

szym więc rzędzie francuska, bel-

gijska, włoska, czeska podkreśla

wielkie znaczenie wyników spi-

su, dla pozycji międzynarodowej

„Polski.

Inaczej prasa niemiecka; ta

przepelniona jest troską i nie-

pokojem o... przysztošė Polski.

Co będzie, jeżeli w Polsce nastąpi

przeludnienie?

Niepokój Niemców jest zrozu-

miały, jeżeli się. porówna wyniku

podobnych spisów w Niemczech,

których przyrost naturalny zmniej-

sza się katastrofalnie z roku na

rok. Jeżeli dziś jeszcze cyfra zgo-

nów nie przekracza tam liczby

urodzin, to tylko dzięki wyśmie-

nitym warunkom sanitarnym i

przedłużenia skutkiem tego prze-

ciętnej życia ludzkiego, co jednak

z Niemiec z czasem uczynić musi

naród starców i emerytów. Prze-

dłyżenie życia ludzkiego, to kwe-

$На przedewszystkiem  humani-

tarna. Dla przyszłości narodu,

jego sił, tężyzny miarodajną jest

przedewszystkiem liczba  mał-

żeństw i urodzin, a ta spada w

Niemczech w sposób niepropor-

cjonalny. Е

To też szydło wyjrzało bardzo
namacalnie z worka niemieckiego.

Ubolewając nad grożącym Polsce

w bliskiej rzekomo przyszłości
przeludnieniem „„Kólnische  Zei-

tung" wyraża obawę, „jakiem nie-

bezpieczeństwem Polska stanie się

w przyszłości dla sąsiadów!”

„Frankfurter Zeitung“ w tak

czarnych „barwach widzi przy-
szłość Polski, iż w końcu zwraca

się z „życzliwą” radą do ,„miaro-
dajnych kół polskich”, by „do-
tychczasowe tempo polskiego

przyrostu ludności postarały się

wydatnie zmniejszyć, przez racjo-
nalne zahamowanie”. Żydowsko-
liberalny organ frankfurcki ubo-

lewa przytem, że Polska dla tak

życzliwych rad niema dostatecz-

nego zrozumienia.

Najszczerzej traktuje sprawę
„Vossische Zeitung”, która pisze

otwarcie: „Jeżeli stosunek ludno-

ści pomiędzy ruchem ludności w
Polsce i w Niemczech utrzyma się

ten sam, lub zmieni się jeszcze

bardziej — ryzykujemy, że zamiast
uzyskania rewizji granic na naszą
korzyść, możemy doczekać się

przesunięcia tych granic na za-

chód”. S

W tych wszystkich utyskiwa-
niach i obawach prasy niemieckiej
brzmi wyraźnem echem — nuta
bismarkowska. Głośne na świat

były ongiś słowa „żelaznego kan-
clerza, który uzasadniając jakąś

nową ustawę przeciwpolską, z

właściwą sobie brutalnością prus-

ką, zarzucił Polakom jako szczyt

ich nielojalności wobec Niemców,

że „płodzą się jak króliki”.

Ten sam Bismarck na pewnem

przyjęciu prywatnem w rozmowie

towarzyskiej, zagadnięty przez

pewną  arystokratkę-Polkę, co

Ani słówka o Hallerze i Koriantym

W związku z sanacyjnym ob-

chodem 14-ej rocznicy bitwy pod
Rarańczą pisze „Naprzód*:

„Akademję zagaił p. Sławek, składa-
jąc hołd pp.: Mościckiemu i Piłsudskie-
mu.. Ani słówka o generale Józefie
Hallerze, którego dziełem jest — Ra-

rańcza...
Dziesiątą rocznicę przyłączenia Gór-

nego Śląska do Polski obchodzono bez

Wojciecha Korfantego... Czternastą rocz-

nicę Rarańczy obchodzą bez Józeła

Hallera... 3

Wszystko zdziałał p. Pilsudski... Z
okazji rocznicy Rarańczy, urządzają aka-

demję, aby raz jeszcze złożyć muhołd...

Ani słówkiem nie wspomnieli o Józefie
Hallerze".

Nawyknienia wojenne,

Sanacja jest tworem  politycz-
nym, zorganizowanym na sposób

wojskowy. Widać to nie tylko w

tej okoliczności, że przywódcami

stronnictwa Be-Be są oficerowie

czynnej służby, ale także w tem,

że całe działanie tej partji jest

wzorowane na taktyce wojskowej.
Weźmy np. sprawę podatków.
Pisze o tem „Słowo Pomor-

skie”:
„Niektórzy politycy z Be-Be uważa-

ją, że ściąganie podatków ze społeczeń-
stwa jest jakgdyby rekwazycją wojenną.
I tu przymus, i tam przymus. Jest to na-
łóg, nabyty podczas wojny. Dowódcy
wojskowi są przyzwyczajeni do tego, że
ministrowie skarbu dostarczają im pie-
niędzy tyle, ile zażądają. A gdy ich w
takiej ilości niema, to się je zdobywa
przez... rekwizycję.

Takie stosunki są częściowo zrozu-
miałe podezas wojny. Nie można jednak
tak postępować w czasie pokoju. Nie
można w swoim kraju zachowywać się
tak, jak w kraju nieprzyjacielskim. Pła-
cenie podatków jest obowiązkiem  pań-
stwowym, lecz wysokość podatku musi
być zależna od możności płacenia. Jeżeli
podatki wyciskać się będzie siłą, to
wkońcu może doprowadzić do tego, że
już z nikogo nie będzie można niczego
wycisnąć.

Nawyknienia wojenne mszczą się na
polityce gospodarczej w okresie pokoju,
pa normalnemu rozwojowi.
rzeciwnik polityczny jest w oczach woj-

skowych zawsze „wrogiem', którego na-
leży zwalczać i „bić” wszelkiemi środka-
mi. Umysłowość p. Kostka-Biernackiego
nic jest odosobniona.

Od zarania odzyskanej niepodleg-
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W sprawie Obrządku
Wschodniego w Polsce.

Na powyższy, tylokrotnie poruszany, a wciąż nie
wyczerpany temat zamieszcza „Myśl Narodowa" artykuł

2 prasy.
łości „brygadowey”
wszystkie stronnictwa
stronnictwem Be-Be) są „wrogami pań-
stwa”. Sanacja prowadzi też z niemi
wojnę, jak z rzeczywistym „wrogiem”.
Walka toczy się według zasad taktyki
wojskowej

głoszą stale, że
polikie (poza

Położenie wsi.
Położenie wsi napełnia poważ-

nych ludzi niepokojem. Óto np.
wywody jednego z księży probosz-
czów, zamieszczone w  krakow-
skim „Głosie Narodu*
— „To co się dzieje obecnie na wsi,

nabiera obrazu katastrofy zarówno go-
spodarczej jak i kulturalnej. Pracując w
parafji o elemencie małorolnym i bezrol-
nym doszedłem do wniosku, iż przedłu-
żający się kryzys Pot może na
jesień br. doprowadzić do skrajnej nędzy.
Chłop dzisiaj wyprzedaje się z ostatnich
zapasów ,o ile można za nie lichą cenę
targową uzyskać, byle tylko opłacić róż-
ne wezwania podatkowe; a jeśli jeszcze
nie można kilkunastu złotych uzyskać za
swę pracę wskutek stałej tendencji zniż-
kowej cen, zabiera swoją krowinę na po-
stronku do domu, woląc ją zabić uślókie.

Oczywiście, że mówić o zapasach go-

tówki choćby w wysokości kilkudziesię-

ciu złotych po domach wiejskich na tak

zwaną „czarną godzinę” byłoby absur-
dem, brak nawet kilkunastu groszy na

kupno soli. Chodząc po kolędzie,widzia-

łem jak ludzie wodę, w której gotowano
ziemniaki, kilka dni trzymali na kominie,
byle tylko zaoszczędzić parę groszy na
kupno soli.

Albo taki obrazek z innej wioski R.

Jestem na kolędzie w domu posłańca
gminnego, ubierającego się szybko do

drogi. * у
— Z czem się tak špieszycie? pytam

gospodarza.
— Ano niech jegomość zobaczy!

Patrzę do teczki, a tam około 20 na-

glących wezwań, grożących protestem

niewypłacanych weksli, karami sądowemi
etc. na ogólną sumę około 3500 zł. Np.

gospodarz mający 6 morgów gruntu i li-

chy domek ma otrzymać wezwanie do

zapłacenia 1500 zł.
Wobec agitacji partji lewicowych,

mimo dość łagodnego i cierpliwego -u-
sposobienia naszego ludu, może dojść do

przykrych zajść. Czy przyjdzie do roz-
ruchów większych, nie śmiem twierdzić,

ale notując wystąpienia zrozpaczonych
chłopów przeciw sekwestratorom, nie-

nawiść do ziemiaństwa, nieufność i po-
dejrziiwość przeciw wszystkim obszarni-

kom, noszącym oznaki B. B., można z

dużem prawdopodobieństwem przypusz-

czać, że na wsi powtórzą się zjawiska,

jakie dziś spotykamy w miastach  prze-
mysłowych.
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Protest Uniwersytetu lwowskiego
przeciwko refarmie szkolnej

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA  S-nat
uchwalił memoriał,

U uwersytetu
który przesłany został ministrowi oświaty oraz

lwowskiego jednomyślnie

wszystkim senatom akademickim, z protestem przeciwko zamierzo

nej reformie szkolnej.

0 los szkolnictwa prywatnego.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W komisji oświatowej S$ jmu debatowano w dal-

szym ciagu nad sprawą szkolnictwa prywatnego.
Pos. Kornecki (Str. Narod.) odczytał

o któ ym pisaliśmy wczoraj.
Wywiązała się bardzo obszerna dyskusja,

tekst listu Episkopatu,

w której posłowić

Stronnictwa Narodowego wykazali niezgodność projektu rządowego

z Konstytucją i domagali się odesłania całego projektu do zaopinjo-

wania komisji konstytucyjnej.
Wniosek ten jednakże został

dową. przyczem wiceminister Pieracki oświadczył, iż zarówno list

Episkopatu jak też memorjał Ulniwersytetu krakowskiego powstał

z nieporozumienia.

odrzucony przez większość rzą-
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uważa w przyszłości za największe
niebezpieczeństwo dla Niemiec,

odpowiedział po krótkim namyśle:

„Matkę-Polkę“.
Bismarckowi wiele można za-

rzucić, jednego odmówić mu nie

sposób, że był genjalnym polity-

kiem. Genjusz zaś polityczny po-

lega przedewszystkiem na umie-

jętności przewidywania. Jak wi-

dać, Bismarck przewidywał traf-
nie.

Czy naród polski, który po-

siada wybitny, chociaż podświa-
domy instynkt samozachowawczy,

posiada także choć odrobinę ta-

lentu politycznego z umiejętności

przewidywania?
Skoro tu mowa była o Bis;

marcku, nie od rzeczy będzić

przypomnieć drugiego wielkiego

męża niemieckiego owej epoki,

towarzysza Bismarcka i współ-

twórcę Rzeszy Niemieckiej —

Moltkego. Wybitny ten strategik,
zwycięzca Francji w wojnie

1870-71 roku, podwładnym swym

stale zwykł był taką dawać wska-

zówkę: „nie czyńcię nigdy tego

czego pragnie abyście czynili,

wróg wasz”.

Że Niemcy są wrogiem Polski,

pod tym względem nie może być

dwu zdań. Kto ma najmniejszą

wątpliwość, niech czytuje pisma

niemieckie, gdy zaś to mu "nie

wystarczy, niech pojedzie do Nie-

miec i przekona się naocznie.

Jeżeli przed wojną mówiło się

dużo o wrogim stosunku Niemców

do nas, to w ciągu ostatnich kilku-

nastu lat stosunek ten zaognił się

i obostrzył stokrotnie. Przed woj-

ną Niemcy żywili dla Ppiski raczej

uczucie pogardyi lekceważenia —

dziś przerodziło się to w żywio-

łową nienawiść.

TRZECIE WYDANIE

Przed wojną „kwestja polska”

w Niemczech istniała właściwie

tylko na ziemiach wschodnich, za-

branych Polakom. Olbrzymia resz-
ta narodu niemieckiego nie intere-

sowała się i nawet mało co wie-

działa o istnieniu Polaków. Prze-

cie imię Polski wymazane było

z mapy i usunięte ze szkolnych

podręczników historji. Dziś to

imię jest na ustach wszystkich

Niemców, wymawiane z bezgra-

niczną nienawiścią. W Niemczech

interesują się Polską i znają na-

sze wewnętrzne niedomagania do-

kładniej niż my sami. Każdy nasz

błąd, każde fałszywe posunięcie,

wszystko co jest w Polsce złego,

witane tam jest z radością, wy-
noszone pod niebiosa. Jeżeli za-
tem w prasie niemieckiej rozległy

się głosy ubolewania i współ-

czucia nad przyszłością Polski

„zagrożonej” widmem przeludnie-

nia — wiemy doskonale, co o tem

sądzić należy.
Wobec tego wszystkiego godzi

się jednak stwierdzić i przy-

gwoździć, czyją robotę u nas robią

ci, którzy drogą rozluźnienia wię-

zów małżeńskich podkopują ro-

dzinę polską, poniżają znaczenie

i godność matki-Polki, którzy

urządzają wszelkiego rodzaju po-

radnie „świadomego” macierzyń-

stwa, inaczej mówiąc — unikania
macierzyństwa, oraz ci, co mogąc

przeciwdziałać tej zgubnej robo-
cie, przez obojętność swą dopo-

magają jej.
Wrażenie, jakie ostatni nasz

spis ludności wywarł zagranicą,

jest doskonałym probierzem: kto

przyjaciel nasz, a kto wróg? Kto
cieszy się z przyrostu narodu

polskiego, a kto się trwożyi
smuci?

pióra p. K. Stojenowskiego. Nakreśliwszy, w pierwszej
części dzieje Obrządku Wschodniego poczynając od Unji
Brzeskiej autor eo do dalszego rozwoju Kościoła Wschod-
niego w Polsce takie słuszn* wysuwa zastrzeżenia:

Pomimo całej najgorętszej sym-
patji, jaką każdy Polak-katolik po-
siadać musi w stosunku do idei na-
wrócenia prawosławnej ludności
w Polsce na katolicyzm, sympatji
dyktowanej zarówno liai
religijnemi jak i politycznemi, trud
no oprzeć, się uczuciu poważnego
zaniepokojenia, a nawet trwogi na
myśl o całokształcie akcji, zmie-
rzającej obecnie do utworzenia w
Polsce obrządku wschodniego.
Przejawem tego zaniepokojenia są
spontaniczne artykuły w prasie.
Są one na razie nieśmiałe i jakb
skrępowane, ale uderza w z
żal, skierowany w stronę Kościoła.
Przypuszczam, że głosy te będą
liczniejsze i ostrzejsze, w miarę
rozszerzania się akcji unijnej ob-
rządku wschodniego, jeśli akcja ta
zachowa dotychczasowy swój cha-
rakter. Wyzyskują to oczywiście
sfery wrogie Kościołowi Katolic-
kiemu w bardzo niepożądanym
kierunku. Myślę zaś, że ani w Pol-
sce ani też poza Polską sfer takich
nie brak. Możliwości rozmaitych
niepożądanych konfliktów i tarć
są tem większe, że omawiany ob-
rządek nie jest objęty konkorda-
tem.

A trzeba też szczerze i otwar-
cie podkreślić, że możliwości za-
drażnień i konfliktów na tle
obrządku wschodniego istnieją
także w naturze zjawisk związa-

onych z obrządkiem wschodnim.
Już samo związanie problemu unij-
nego w Polsce-z próbami nawró-
cenia Rosji nie jest posunięciem u-
danem i szczęśliwem. oże ono
podrażnić nasze poczucie pań-
stwowości, bardzo przecież wy-
subtelnione. Wiadomo zaś, jak
trudno jest takie momenty łago-
dzić. ażnią one nieraz więcej,
niż naruszenie bardzo istotnych
interesów.

W danym zaś wypadku może
zajść także poważne naruszenie
polskich interesów. Obrządek
wschodni, zorganizowany w Pol-
sce przez komisję „Pro Russia”,
będzie instytucją o wiele więcej
rosyjską, aniżeli powinien być z
racji istnych sił rosyjskich w Pol-
sce. Wiadomo bowiem, że nastrój
i kierunek instytucji zależy od na-
strojów, jakie panują w jej począt-
kach, Naskutek więc dzisiejszego,
początkowego stanu obrządku
wschodniego utrwali się rosyjski
wpływ w Polsce, Wyobraźmy so-
bie, że działaczom unijnym uda się
nawrócić całą ludność prawosław-
ną w Polsce, to w konsekwencji
stworzymy doskonały pretekst do
mieszania się Rosji w nasze sto-
sunki wewnętrzne. Powtó: się
wtedy historja z dyzunitami. Sytu-
acja będzie oczywiście groźniejsza
w razie nawrócenia i Rosji na
obrządek wschodni. Wtedy bo-
wiem obrządek wschodni będzie
narodowym kościołem rosyjskim.
Wiemy zaś, że w naszej części
świata narodowość często identy-
fikuje się z religją. Nie ulega też
w żadnym razie wątpliwości, że
szerzenie obrządku wschodniego
w Polsce bardzo skomplikuje na-
sze stosunki z Rosją. Stosunków
tych nie skomplikowałby obrzą-
dek wschodni tylko w takim wy-
padku, gdyby w Rosji bolszewicy
zniszczyli obecnie prawosławie i
wprowadzili jakąś nową religję.

Przyszłość obrządku wschod-
niego w Polsce komplikują także
bardzo poważnie aspiracje partji
galicyjskich ukraińców. Streszcza-
ją się one, jak wiadomo, do poli-
tycznego opanowania kresów
wschodnich na linji zakreślonej
przez ukraińsko-niemiecki traktat
w Brześciu. Na północ jednak od
dawnej austrjacko-rosyjskiej gra-
nicy nie dysponują ukraińcy pra-
wie żadnym materjałem  inteli-
genckim. Siedmioletnia kampanja

* tej grupy w sprawie t. zw. ukraini-
zacji cerkwi ea miała
na celu przedewszystkiem opano-
wanie i użycie duchowieństwa
prawosławnego do celów ukraini-
zacji Wołynia, Polesia, Podlasia i
Chełmszczyzny. Cała ta akcja jed-
nakże się nie udała. Politycy tedy
ukraińscy postanowili zrobić z
obrządku wschodniego swój in-
strument polityczny. Jest to na-
wet częściowo dogodniejsze, ani-
żeli upieranie się przy ukrainizacji
rawosławnej cerkwi w Polsce.
awsze przecie unita z unitą

łatwiej się porozumie, aniżeli uni-

ta z
obrządku grecko katolickiego i
woswańi? nie są tak wielkie, i
nawet gdyby ich w przyszłości nie
ołączono, to zawsze nastąpiłoby
aktyczne zbliżenie, choćby tylko
Wołynia do stosunków w b. Ga-
licji. Najważniejszym jednak walo-
rem obrządku wschodniego ze sta-
nowiska ukraińskiego jest jego
młodość. Młodą instytucję kościel-
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już opuściło prasę i jest do nabycia we wszystkich
księgarniach.

prawosławnym. Różnice

ną można w bardzo łatwy sposób
opanować, zwłaszcza jeśli istnieje
perspektywa, że na terenie obrząd
ku wschodniego grozi prawdopo-
dobieństwo sporu  polsko-rosyj-
skiego, niepotrzebnego ani nam,
ani też Rosjanom. —

Obecnie można już zaryzyko-
wać twierdzenie, że obrządek
wschodni jest ukrainizowany. Za
symbol tego stanu można uważać
przyjęcie owych pięciu haliczan
tego obrządku w Dubnie. Są już
jednak nie tylko symboliczne fak-
a O narodowości ks. biskupa
zarneckiego naogół bardzo mało

się pisze; chodzą jednakże dość
poważne słuchy, że jest on Ukra-
ińcem. Ostatnio przeszedł z pra-
wosławia na obrządek wschodni
Ukrainiec, protojerej P. Tabińskij,
b. docent ukraińskiego uniwersy-
tetu w Kamieńcu Podolskim oraz
kierownik seminarjum prawosław-
nego w Krzemieńcu. Z jego przej-
ścia na katolicyzm, które jest re-
zultatem załamania się przede-
wszystkiem akcji  ukrainizacji
cerkwi prawosławnej w Polsce,
zrobili Ukraińcy sposobność do
agitacji za obrządkiem wschodnim.
I wiary pr. Tabińskiego
odbyło się w Warszawie w dzień
Bożego Narodzenia u. r. w cerkwi
grecko-katolickiej bardzo .uroczy-
ście. Przyjął je sam nuncjusz apo-
stolski, Ukraińska prasa w Polsce
gorąco propaguje obrządek bizan-
tyńsko-wschodni. Ukrainizacja ob-
rządku wschodniego czyni zeń
problem polityczny, wobec które-
go ludzie odpowiedzialni za poli-
tykę narodową nie mogą być obo-
jętni.

Trzeba zaś przy tem wszyst-
kiem pamiętać, że pomiędzy pra-
wosławnymi b. zaboru rosyjskiego
jest przecie sporo Polaków, na-
wróconych dawniej przemocą z
Unji na prawosławie. Polakom
tym grozi w takich warunkach ru-
syfikacja albo ukrainizacja,

Mając wszystko, co powyżej
powiedziane, na uwadze, myślę, że
sprawy unji w Polsce nie rozwiąże
się pozytywnie bezpeliopci ko-
niecznych reform. Przedewszyst-
kiem spraw tych nie można trak-
tować w łączności z nawróceniem
Rosji . W związku z tem nie moż-
na absolutnie łączyć naszych uni-
tów wspólnym obrządkiem z
Rosją. Nie można też dopuścić do
tego, aby nowy kościół unicki w
Polsce stał się instrumentem poli-
tyki ukraińskiej partji. Jakiekol-
wiek wreszcie formy przybierze
ewentualna unja na tle słowiań-
skiej liturgji, trzeba dać możność
obrządkowi łacińskiemu nawraca-
nia tych wszystkich, którzy tego
zechcą, na obrządek łaciński, Mo-
że to się stać tylko wtedy, jeśli ob-
rządek łaciński będzie rozporzą-
dzał odpowiedniemi kadrami mi-
syjnemi, przynajmniej równie licz-
nemi, jak obrządek wschodni.

    Sensacja wszechświatowa "
Brygida Helm, Józef Schlidkraut
oraz wszechświat. sławy Kapela Cy-
geńska w przebojowym dźwiękowcu

(TGIĄSNIE RONAMIE
W tych dniach «Helios»

w kinie

Życie katolickie.
ZMIANA NAZWY KOMISJI
PROWADZĄCEJ AKCJĘ NA

RZECZ UNJL
Komisja watykańska, prowadzą

ca akcję na rzecz Unji na Kresach

Rzplitej, której nazwa „Pro Rus-

sia“ spotkała się z krytyką przed

stawicielstwa i prasy polskiej,

zmieniła nazwę swą na komisję

„Pronegotiis extraordinaris"' (dla

zadań nadzwyczajnych). Przewod-

niczący komisji msgr. D'Herbigny

odbył w tej sprawie szereg narad

z-wyższymi czynnikami Watykant

poczem zdecydowano poprzednią

nazwę komisji zmienić, celem usu-

nięcia niekorzystnego wrażenia po

przedniej nazwy w Polsce.

T 77707 77:|
Swietna Fr Dorsay zwana „prze-
piskną paryžaneczką“ jako tancer-
a w mrocznych spelunkach Al-
gieru wfimie ойНО АОНГО

Wkrótce w kinie „PAN“
-—-————7

Z całej Polski
Charakterystyczny proces pra-

sowy.

Przed sądem grodzkim w Ło-
dzi toczyła się sprawa redaktora
„Głosu Porannego” Eugenjusza
Kronmana, oskarżonego o to, iż
w dniu 27 listopada opublikował
artykuł pod tyt.: „Napad bandy-
tów... nie, to urzędowanie sekwe-
stratorów skarbowych”, Prokura-
tura dopatrzyła się w tym artykule
rozszerzania wieści świadomie
fałszywej, mogącej wywołać nie-
pokój publiczny.

Sąd przesłuchał szereg świad-
ków, z zeznań których ikało,
iż istotnie egzekucja podatkowa
w sklepie ryb Kaczmarków prze-
istoczyła się w wielką awanturę,
zgromadziła tłumy przed skl w
które wskutek alarmujących o-
krzyków  Kaczmarkėw „Napad!
bandyci!“ były przekonane, iż od-
bywa się jakiś rabunek, tembar-
dziej, że egzekucja dokonywana
była w polio wieczornych,
a więc niezwykłych dla tego ro-
dzaju czynności.

Oskarżony redaktor bronił się,
dowodząc, że w swoim artykule
opierał - się na sprawozdaniach
współpracówników, wysłanych na
miejsce, że ich relacje musiał
uznawać za prawdziwe; następ-
nie — z chwilą otrzymania spro-
stowania izby skarbowej, natych-
miast je opublikował, aby dać do-
wód prawdzie, tak, że nie może
być mowy o rozszerzaniu wiado-
mości świadomie fałszywej.
й Sąd ogłosił wyrok uniewinnia-
jący.

LIKWIDACJA KOMITETU FLOTY NARODOWEJ
W głównej obecnie sprawie,

która oparła się o Sejm, poda-
liśmy w numerze czwartkowym
telefoniczne sprawozdanie nasze-
p korespondenta warszawskiego.
oniżej zamieszczamy szereg fak-

tów, zaczerpniętych z prasy war-
szawskiej, „które pozwolą Czytel-
nikom naszym objąć i ocenić ca-
łokształt tej sprawy.

Komitet Floty Narodowej- po-
siada kapitały w kwocie przeszło
480 tysięc st Kapitały te prze-
znaczone przez ofiarodaw-
ców na różne jednostki morskie.
Między in. jest tam 91 tys. zł. ze-
branych przez nauczycielstwo i
wydziały szkolne na okręt „Dar
szkoły perki 109 tys. zt. na
łódź po: dną „Odpowiedź Tre-
viranusowi'' itd.

Z końcem 1931 roku Minister-
stwo Przemysłu i Handlu zwróciło
się do centrali komitetu o udziele-
nie pożyczki w wysokości 360 tys.
zł., która to suma potrzebną była
na podtrzymanie jednej z linji że-
glugowych. Gen. Zaruski w zasa-
dzie odniósł się przychylnie do żą-
dania ministerswa, domagał się
jednak odpowiedniej gwarancji ce-
lem zabezpieczenia pożyczki. Mi-
nisterstwo do udzielenia takiej
'warancji nie było uprawnione i
ć jej nie mogło. Wobec tego gen.

Zaruski zaproponował uzyskanie
śwarancji w Banku Gosp. Krajo-
wego, względnie uzyskania zgody
na pożyczkę ze strony tych zrze-
szeń, które wpłacały do komitetu
kwoty z przeznaczeniem na spe-
cjalne cele. т е

Zanim to nastąpilo, minister-

stwo Przemystu i Handlu dnia 14
stycznia powiadomiło gen. Zaru-
skiego, że z funduszu Komitetu

Floty Narodowej uchwalono wpła-
cić- na rzecz Ministerstwa zł.
360.787.40 jako zwrot subwencji
udzielonej prżez ministerstwo w r.
1931 wojewódzkiemu Komitetowi
Floty Narodowej w Toruniu. Gen.
Zaruski w piśmie swojem wysto-
sowanem do marszałka Sejmu,
jako prezesa Komitetu Floty Na-
rodowej stwierdza, że powyższą

uchwałę powzięto w obecności za-
ledwie 10 członków na 24 człon-
ków Komitetu i że o posiedzeniu
komitetu w tej sprawie generalne-
go sekretarza, tj. jego, niezawiado-
miono. W Zkończeniu swego pi-
sma gen. Zaruski pisze:

„Wobec tego, że Komitet Floty Nar.
przyjmując od ofiarodawców powyższe
depozyty eo ipso gwaratnował ich niena-

ruszalność, uchwała zaś komitetu dyspo-
nuje niemi bez zgody ofiarodawców, wi-
dzę się zmuszonym złożyć swój mandat
członka wydziału wykonawczego i sekre-
tarza generalnego Komitetu Floty Nar.*

Powyżej wymieniona suma zo-
stała podjęta czekiem na rzecz
ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Na zasadzie regulaminu i uchwały
plenum Komitetu Floty Narod.,
czeki muszą być podpisywane
przez dwuch upoważnionych człon

ków. W tym wypadku szefa de-
partamentu morskiego minister-
stwa Przemysłu i Handlu p. Hil-
chena i gen. Zaruskiego. Gen. Za-
ruski odmówił podpisania czeku,
przeto został kooptowany do ko-
mitetu p. Juszkiewicz, naczelnik
wydziału administracyjnego mini-
sterstwa Przem. i Handlu i wspól-
nie z Hilchenem czek podpisali.

Jak się dowiadujemy, w związ-
ku z tą sprawą komitet zbiórki na
„Dar szkoły polskiej”, w którego
skład wchodzą: Stowarzyszenia
chrześcijańsko - narodowe — па-
uczycieli szkół powszechnych,
stowarzyszenia dyrektorów  pol-
skich szkół średnich państwo-
wych, związek inspektorów szkol-
nych, związek nauczycielstwa pol-
skiego wystosował do p. marszał-
ka Sejmu pismo, w którem m. in.
czytamy:

„Do, wiadomości publicznej doszło,
że fundusze Komitetu Floty Nar. przesta-
ły być jego własnością i, że fundusze spe-
cjalne, jak komitetu zbiórki na okręt,
również nie znajdują się w dyspozycji ko-

mitetu. Niemożność wykazania się wo-
bec nauczycielstwa i młodzieży, że pie-
miądze zbierane na okręt „Dar szkoły
polskiej" nie są naruszane i nienaruszal-
ne, spowodować będzie musiała zarówno
niezwłoczna likwidacja komitetu zbiórki
i jego poczynań, jako też niemożność
wznowienia па przyszłość szkolnej akcji
wśród nauczycielstwą i młodzieży na
rzecz naszej floty”. |
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“KRONIKA.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
członków Syndykatu Dziennikarzy

wileńskich.
Walne zgromadzenie członków

Syndykatu Dziennikarzy Wileń-
skich odbędzie się w niedzielę, dn.
21 bm. o godz. 11 min.Aa
w sali Towarzystwa Kredytowego
m. Wilna przy ul. Jagiellońskiej
Nr. 14 z następującym porząd-
kiem obrad: 1) Sprawa statutu;

"2) Wybory władz Syndykatu;
3) Wybór delegatów na walny

Zjazd Związku Dziennikarzy Rze-
wwa w Warszawie dnia
28 bm.; 4) Wolne wnioski.

 

Wiceprezes Związku Syndy-
katów Dziennikarzy Polskich, s
daktor Władysław  Bazylewski,
przybył w dniu 20 bm. do Wilna
na dwudniowy pobyt.

 

SPRAWY MIEJSKIE.
12 miljonowy budżet

miasta Wilna. Po szeregu do-
datkowych posiedzeń Magistrat
zakonczył definitywnie prace bud-
żetowe. Po ostatecznem podsu-
mowaniu nowy  preliminarz bud-
żetewy miasta na rok 1932/33
przedstawia się w cyfrach nastę
pujacych: wydatki zwyczajne
9537.000 złotych, wydatki nad-
zwyczajne ustalono na sumę
2.598.000 zł. Dochody zwyczajne
10.600.000 zł dochody nadzwy-
czajne 1 334000 zł.

Po stronie wydatków i docho-
dów nowy budzet zamyka się su-

- та 12135000 zł. W porównaniu
z preliminerzem zeszłorocznym
nowy budzet jest mniejszy o pół
miljona złotych.

Z dniem 22 b. m. nowy pre-
liminarz budżetowy zostanie wy-
łożony w wydziale podetkowym
Magistratu co publicznej wiado-
mości. a.

Kulturalno - oświatowe
wydatki Magistratu. Jax sędo-
wiadujemy, Magstrat m. W.lna
preliminował na nowy rok bud-
żetowy 1.360000 złotych na cele
kulturalne i 207.132 złote na
oświatę.

_ W porównaniu z wydatkami
roku ubiegłego sumy  prel mino-
wane obecnie są o blisko 10 proc.
mniejsze a.

* — Zabijanie psów bezdomnych
elektrycznością. W poniedziałek,
dnia 22 lutego, w rakarni miejskiej
odbędzie się pierwsze demonstro-
wanie aparatu elektrycznego do za
bijania pó" bezdomnych. Aparat
tón ma być nabyty przez Magistrat
w celu usunięcia ubożnogo barba-
rzyńskiego sposobu zabijania. (I)

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
° — Projekt nowej ustawy o
państwowym funduszu dro-
gowym. Ministerstwo robót pu-
blicznych opracowało projekt
nówej ustawy Oo państwowym
funduszu drogowym. Projekt ten
ma być wniesinny do Sejmu
za w ciągu bieżącej sesji. Od-
iega on dość daleko od dotych-

czas obowiązującej ustawy: obni-
ża o połowę opłaty od wagi samo-
chodu, opłaty od pojazdów mecha-
nicznych, używanych do zarobko-
wego przewozu osób, ustala opła-
tę w wys. 250 zł. rocznie od każ-
dego miejsca w samochodzie prze-
znaczonego dla pasażera, opłaty
od pojazdów mechanicznych i kon-
nych, używanych do zarobkowe-
$o przewozu towarów, ustala w
rocznej stawce po 200 zł. od tonny
nośności samochodu i 90 zł. po-
jazdu konnego, wreszcie wprowa-
dza nowe atki: od koni (od 1
do 8 zł. jiia powyżej 3 lat)
oraz ой  materjałów pędnych
(10 gr. od 1 litr. benzolu lub
mieszanek).
— Konterencje w sprawie

ustalenia strefy granicznej.
W ostatnich dniach odbyło się
kilka konferencyj władz woje-
wódzkich z przedstawicielami K.
O. P. w sprawie prowadzonych
prac przy ustalaniu strefy gra-
nicznej na granicy polsko so-
wieckiej, litewskiej i łotewskiej.
Prace przy ustalaniu strefy gra-
nicznej potrwają około 3 mie-
sięcy. a. —
pora
l: SĄDY.
—Nieprawdziwepogłoski o

nominacji p. Wyszyńskiego.
Krążące w pi h dniach

bieżącegotygodnia oska, jako
by stanowisko wiceministra spra-
wiedliwości opróżnione przez p.
Świątkowskiego, miał objąć prezes
sądu apelacyjnego w Wilnie p. Wy
szyński, nie odpowiada prawdzie.

AI GRAF.
— Ruch teiefoniczny mię-

dzy Polską | Belgją. Dyrekcja
P. i T. komunkuje, że wprowa-
dzony został oaólny ruch telefo-
niczny między Po skąa Belgją.

 

ROMAN JASIEŃSKI, generał.

Wspomnienia z
W Toyohast było kilka herbaciarni z gejszami.

Jedną z tych herbaciarni odwiedzałem często, za-
chodząc na popołudniową kawę lub herbatę. Parę
razy jadłem tam i inne potrawy,
sztukę posługiwania się pałeczkami zamiast widelca.
Towarzyszyła mi zwykle trójka gejsz, z piękną Cio-
maru-San na czele. Na jej i mój temat, miejscowe
pisma drukowały poetyckie wprost artykuły, zwła-
szcza, gdy dałem jej mój pierścionek z brylantem,
biorąc wzamian jej mały pierścioneczek. (Japonki no-
szą pierścionki z wąskiego złotego paseczka, któ
zwija się na palcu i zaciska w kółko mniejsze lul
iększe. mego pierścionka na szpaltach gazet

wzrastała z dniem każdym, w miarę rozwijającej się

Dopuszczone są rozmowy pań-
stwowe, prywatne zwykłe i pilne
oraz abonamentowe. W okresie
słabego ruchu, t. jj od godz. 19
do 8-ej, opłata za prywatną roz-
mowę zwykłą wynosi 3/5 nor-
r.alnej opłaty.

Opłata za trzyminutową roz-
mowę zwykłą z Wilna do wszyst-
kich miejscowoś i w Belgji wy-
nosi 11 fr 10 ce-t
SPRAWY UNIWERSYTECKIE,
— Promocje. D.ś o godz. 1

w Auli Kolumnowej (lniwersytetu
odbędą się promocje na doktora
wszechnau< lekarskich: Łozow
skiego Jozefa i Bałuka Wiady-
sława. Wstęp w-'nv

SPRAWY SZKOLNE.
— Przewodniczący raństwo-

wej Komisji Egzaminacyjnej
(egzamin specjalny, złożenie któ-
rego może uprawniać do odby-
cia skróconej czynnej służby woj-
skowej) podaje do wiadomości,
że egzaminy piśmienne rozpoczną
się dnia 24 lutego b. r. o godzi-
nie 16ej w gi' nazjum im J Le-
lewela ul. Mickiew cza 38. Poda-
nia przyjmuje Dyrekcja tegoż
gimnazium.

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Rekolekcje akademickie

odbędą się w Kościele św. Jana
w dniu: 22 23 i 24 lutego b. r.
o godzine 7 ej wieczorem.

Konferencje wygłosi X. Ed-
ward Szwejnic, Rektor kościoła
św. Anny w Warszawie
— Tydzień Misjologiczny.

»Staraniem Asedem ckiego Koła
Misyjnego odbędzie się w dniach
21—26 lutego 1932 roku w Sali-
Śniadeckich U S B. pod prote-
ktoratem Jego Ekscelencji księ-
dza Arcybiskupa Romualda Jał-
b zykowskiego orsz Jego Magni-
ficencji Rektora U. S B. Prot.
Dr. Aleksandra Januszkiewicza.
Tydzień Msyjny z następującym
programem:

21 II o godz. 19 (7) Prof. Fran-
ciszek Bossowski: „Misje a poli-
tyka eksterytorjalna*.

22-Ilo gopz, 17(9) ks. Supe-
rier Rzymełka; „Pierwsza placów
ka misyjna w Chinach" (obrazy
świetlne). »

23-! о дой1. 18(6) Prof. Ste-
fan Giaser: šw. Pawel jako apo-
stoł narodów.
24ll o godz. 18(6) Prof. Sta-

nisław Cywiński: „Rola ideałów
uniwersalnych w ekonomice ży-
cia narodowego*.

25 II o godz. 18/6) ks. Supe-
„ror Rzymełka: „Metody prac
misyjnej w Cninach z uwzględ-
nieniem dzialalności medycznej
ks, Dr. Szuniewicza* (obrazy
świetlne). 4

26 il o godz. 18(6) Prof. Mie-
czysław  Limanowski: „Pawilon
misyjny na wystawie kolonialnej
w Paryżu'.

Bilety wstępu: dla dorosłych
50 gr. dla akademików 20 gr.,
dla młodzieży szkolnej 10 gr.
— Z Koła Polonistów. W nie-

dzielę dn 2! b m. w lokalu Se-
minarjum Polonistycznego odbę-
dzie się zebranie Sekcji Drama-
tycznej, na którem reżyser te-
atrów miejskich p. W. Radulski
wygłosi odczyt p. t. „Treść w
teatrze”. Początek o godz. 11.
Goście mile widziani,
— Wystawa akademicka. O

pracy Młodzieży Akademickiej i
całej Polski, o warunkach w jakich
młodzież akademicka wykuwa
swój los na wszystkich wyższych
uczelniach dowiedzą się wszyscy
na powszechnej Wystawie Akade-
mickiej, której otwarcie nastąpi
3 bm. w nowym Domu Akademi-
ckim.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,
— Miesięczne zebranie Narod.

Org. Kobiet. W niedzielę 21 b. m.
w lokalu własnym przy ul. Orzesz-
kowej 11 o godz. 5-ej odbędzie się
miesięczne zebranie, na którem

8)

Japonii.

__UZIJENNIK. MILERSKI

obecną będzie prezeska centrali
warszawskiej p. Józefa Szebeko.
Poruszane będą zagadnienia chwili
obecnej. Na zebranie to członki-
nie i sympatyczki zaprasza

Zarząd.
— Zebranie Związku Absol-

wentów gimnazjum Jezuitów
w Wilnie ocbędzie się w nie-
dzielę 21 b. m. o godz. 11-tej w
lokalu Zwiazku,
— Z Ogniska kolejowego W

dniu 21 bm. o godz. 4-ej zespół
Polskiego Radja urządza w sali
„Ogniska Kolejowego” (Kolejowa
19) popołudnie popularne pod ty-
tułem „Śmiech krzepi*, 'na które
się złożą pogadanki recytacje, mo-
nologi, śpiew i muzyka.

Wstępwolny dla wszystkich.
ODCZYTY.

— (Chrześcijański Uniwersy-
tet Robotniczy powiadamia, że
w niedzielę dn. 21-go lutego r.
b. o godz. 1ej p. dr. Jan Kru-
szyński wygłosi odczyt p. t. „Wal-
ka z alkoholizmem” w sali Chrześc.
Domu Ludowego przy ul. Metro-
politalnei Nr. 1 Wsten wolny.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Nowy zarząd Związku Me-

chaników, Palaczy, Ślusarzy i Ko-
wali Na odbytem ostatnio wal-
nem _— zgromadzeniu członków
Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego Mechaników, Palaczy,
Ślusarzy, Kowali i pokrewnych
zawodów wybrano nowy zarząd
na rok 1932 w składzie następu-
jącym: pp. Jacewicz, Żukowski,
Naczulski, Wierzemkiewicz, Mi-
chalewicz i Świrko. (s)

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.

. — Na Pohulance. Dziś i jutro o go-
dzinie 8 wiecz. — „Mam lat 26'.

— W Lutni. Dziś premiera wesołej
komedji Antoine'a „Co może kobieta”,
obfitującej w niezwykłe przygody ko-
biety, która obdarza uczuciem trzech
mężczyzn o odmiennych indywidualno-
ściach, wieku i temperamencie. Sztuka
Pa jest z finezją i werwą — na
całą widownię rozsiewając prawdziwie
gallijski humor i wesołość. Obsadę sta-
nowią czołowe siły zespołu w osobach
pp. Ładosiówny, Szurszewskiej, Zastrze-
żyńskiego, Glińskiego, Jaśkiewicza, Do-
mańskiego i innych.

Jutro po raz drugi „Co może ko-
bieta”.

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE.
— Na Pohulance: Ostatni raz „Pan-

na Maliczewska“. Ceny miejsc propa-
gandowe od 20 gr. do 2 zł.

— Latni: „Ta, której szukamy”.
Obsada premjerowa. Ceny popołudnio-
we. Początek o godz. 4-ej.

—ię Sym w wieczorze pieśni i hu-
moru. nadchodzący poniedziałek uj-
rzymy na scenie „Lutni* wybitnego ar-
tystę teatru „Banda”, bohatera ekranu
Igo Syma, który czarować będzie wi-
downię interpretacją najnowszych pio-
senek. W wykonaniu bogatego ргофга-
mu, składającego się z różnorodnych
rodukcyj artystycznych, biorą udział:

Sżaisła wa Nowicka, znakomita artystka
„Morskiego Oka”, Józef Orwid, świetny
komik teatru „Banda' oraż Józef Woj-
cieszko, znakomity artysta teatru „Мог-
skie Oko”. Kierownictwo muzyczne spo-
czywa w rękach wybitnego kapelmistrza
p. Czyżewskiego. Humor, piosenka i ta-
niec będą dominować w tym wieczorze,
zawierającym ostatnie przeboje stolicy.
Początek o godz. 8 m. 30 wiecz. Bilety
w kasie zamawiań od 11—9 wiecz.
— Wieczór Sonat w nadchodzącą

niedzielę 21 b. m. w sali Konserwatorjum
(Wielka 47) stanowi prawdziwie - arty-
styczną atrakcję sezonu muzycznego, że
względu zarówno na niezwykle bogaty
i interesujący program (Locatelli-Respi-
ghi, Beethoven, Szymanowski), jak i na
świetne siły wykonawcze w osobach pp.:
a“ Cecylji ewer [fortepian] i prof.

andy Halka-Ledóchowskiej (skrzypce).
Wieczór Sonat wzbudził w sferach

miłośników muzyki duże zainteresowa-
nie. Bilety są jeszcze do nabycia w
„Orbis'ie“ (Mickiewicza 11-a).

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 20 lutego.

11.58. Sygnał czasu.
12.10. Poranek szkolny ze Lwowa.
14.10. Progr. dzienny.
14.15. Koncert życzeń (płyty).
15.15. Wiad. wojskowe dla wszyst-

kich z Warsz.
15.25. Przegląd wyd. perjod. z War-

szawy.
15.45. Koncert dla młodzieży (płyty)

Objaśnia Zofja Ławęska.
16.20. Radjokronika z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek powieścio

wy.
16.50. Humor i groteska w muzyce

(płyty).
17.10. „Liga Narodowa i obóz

wszechpolski” — odczyt z. Warsz. wygł.
WŁ. Malinowski. >

17.35. Koncert z Warsz.
18.05. Słuchowisko i koncert dla

młodzieży z Warsz.
18.50, Kom. Wil. Tow. Org. i Kół.

Roln.
19,20.
19.35.
19.45.
20.00.
20.15.
21.55.

Kwadrans akademicki.
Progr. na niedzielę i rozm.
Pras. dzien. radj. z Warsz.
„Na widnokręgu” — z Warsz.
Muzyka lekka z Warsz.
„Ameryka na codzień — fel-

„ jeton z Warsz. wygł. inż. Troniewski.
22,10. Koncert chopinowski z War-

szawy (Z. Drzewiecki).
22.40. Kom. i muz. tan. z Warsz.
23.00. Aud. literacka w związku z

10-tą ricznicą śmierci Tadeusza Rittnera.
„Szpara w oknie” — oprac. Halina Ho-
hendlingerówna.

23.30. Muzyka taneczna z płyt.

sympatji Toyohasian ku mnie. *
Gejsza w Europie ma niezasłużoną złą opinię.

W rzeczywistości
lekkich obyczajów, chociaż te ostatnie są przez Ja-
pończyków traktowane z największą tolerancją

nie jest ona bynajmniej kobietą

Gejsza zajmuje zupełnie odrębne stanowisko.

chcąc opanować  poczynku.

klamacji.

Instytucja gejsz
uczuć. Mężczyzna po ciężkiej
herbaciarni, szukając nie poddndiet, a zupełnego wy-

Gejsza gra mu na samiuzenie lub koto,
rzewne narodowe melodje, śpiewa piosenki o treści
legend bohaterskich, lub o
tańczy, a taniec ten, w którym mimika gra najwięk-
szą rolę, jest odźwierciadleniem tylko szlachetnych

jest raczej antytezą zmysłowych
racy przychodzi do

istorycznej przeszłości,

uczuć. Gejsza zna nieomal całą poezję kraju, jego po-
dania'i tradycję. i
żartem wywołać uśmiech na twarzy gościa, który
wpadł w zadumę, :

Nikt jak ona nie umie grą słów, lub

pod wrażeniem jej śpiewu, lub de-

Taką i tylko taką jest rola gejszy. Do tej roli, ma-

 

Wyrok Sądu Okręgowego
w sprawie napadu na studenta.
Bojówkarz żydowski skazany na 3 lata.

Wczoraj w sądzie okręgowym
rozpatrywana była jeszcze jedna
sprawa, powstała na tle pamięt-
nych ekscesów ulicznych, a wyni-
kłych wskutek zajść listopado-
wych na uniwersytecie wileń-
skim.

ZAŁMAN RUBIN
NA ŁAWIE OSKARŻONYCH.
Tym razem na ławie oskarżo-

nych znalazł się, sprowadzony pod
eskortą z Łukiszek, Załman Rubin,
liczący lat 21, jeden z tłumu ży-
dów, napastujących Polaków w
dniu 9 listopada ub. r.
CO MÓWI AKT OSKARŻENIA,

Jak wynika z aktu oskarżenia,
tłum, w którym uczestniczył Ru-
bin, składał się ze zgórą stu osób.
Wypełniły one najwęższy prze-
smyk ul. Wileńskiej, nawprost
domów Nr. 6 i 8 i tu urządziły za-
sadzkę na przechodzących chrze-
ścijan.
W tym trakcie w sferze dzia-

tań zorganizowanych awanturni-
ków żydowskich znalazł się prze-
chodzący tędy słuchacz Instytutu
Nauk Handlowych p. Zenon Róża-
A którego tłum zaalarmo-

Jeden z żydów wymierzył bez-
bronnemu cios laską w głowę,
a inni E= na niego, bijąc
ięściami i ami.
s Pod razami napadnięty Róża-
nowicz upadł na ziemię i rozpacz-
liwie wzywał pomocy.

Zaalarmowany krzykami poste-
runkowy, Jan Onosz przybiegł na
miejsce zajścia, gdzie zastał nie-
samowity widok. Różanowicz le-
żał na ziemi, a otaczający go tłum
żydów wprost znęcał się nad nim,
bijąc go bez przerwy. Nawet zja-
wienie się policjanta i jego inter-
wencja nie wywarły żadnego wra-
żenia na roznamiętnionych bo-
jówkarzy, którzy nie chcieli wy-
puścić z opresji swej oliary.

Dzięki temu, że w momencie
tym przejeżdżał obok miejsca zaj-
ścia powóz z majorem Staniewi-
czem, Różanowicz zdołał  wsko-
szyć na stopień pojazdu i tym spo-
sobem wyrwać się z rąk opraw-
ców.

Jednakże i to nie uspokoiło
napastników. Pobiegli oni za po-
wozem ipes obrzucać jadą-
cych nim kamieniami, a niektórzy
usiłowali pochwycić Różanowicza
i ściągnąć go z pojazdu.

Mir. Staniewicz, nie rozporzą-
dzając bronią palną, był zmuszony

ARKAUa он

KRONIKA POLICYJNA.
—.fMresztowanie złodziaja i

niedoszłego wykonawcy sądu
złodziejskiego. Funkcjonzrjusze
wydziału śledczego  ares'towali
notorycznego złodzieja Mackie-
wicza B, przezwiskiem „Olek
Bączek”, który brał udział w za”
machu na Aleksego Korolkowa.
Mackiewicz przyznał sie, że otrzy-
mał polecenie sprzątnięcia Ko-
rolkowa z wyroku sądu zlodziej-
skiego Do pomocy mu przydzie-
Jono złodziei: Szufiena i Wazgiela.
Mackiewicza osadzono w więzie-
niu na Łukiszkach. a.

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom którzy zalegają z opła-
tą prenumeraty „Dziennika Wi-

leńskiego" będziemy zmuszeni
bezwzględnie wstrzymać prze-
syłanie pisma od 1 Marca

1932 roku.

 

   
  

  

    

 

   

 

Z ZA KOTAR STUDJO.
Ulubione utwory Chopina.

Na dzisiejszym koncercie wieczor-
nym, poświęconym utworom Chopina,
wystąpi znany 'i ceniony pianista p.
Zbigniew Drzewiecki. Cykl. utworów
Chopina rozpocznie Nokturn G-moll, pe-
łen głębokiej skupionej melancholji, wy-
rażonej w części środkowej utworu akor-
dami majestatycznego chorału.  Zkolei
wykonana zostanie Ballada G-moll, na-
pisana, jak głosi tradycja, pod wraże-
niem  „Świtezianki* Mickiewicza. Po
trzech mazurkach nastąpi polonez As-
dur, który legenda wiąże ze zdarzeniami
wojennemi roku 1830.

Ku uczczeniu Rittnera,
O godz. 23 ku uczczeniu dziesiątej

rocznicy śmierci znakomitego drama-
turga i prozaika Tadeusza Rittnera
(zmarł w grudniu 1922 r.) nadaje roz-
głośnia wileńska zradjofonizowaną no-
welę tego pisarza p. t. „Szpara w oknie.
Jak zwykle, u Rittnera przez treść utwo-
ru prześwieca ciekawa symbolika sta-
nów duszy ludzkiej.

ło wdzięcznych ruchów i ładnej twarzyczki, muszą im
towarzyszyć duże zdolności i wykształcenie, m
trochę specjalne ale stojące na ogromnej wyżynie w
porównaniu z wykształceniem innych kobiet Ё

Namówiony przez Ciomiaru San, wybrałem się
z nią kiedyś do teafru, chociaż wiedziałem, że nic nie
zrozumię z tego co będzie się działo na scenie.

Wejście zwiastowały setki par obuwia, rozsta-
wionego na ulicy. Dołączywszy inasze do tego zbio-
ru, w którym tylko drobiazgowa akuratność Japoń-
czyków — nie powodowała setek zamian i žwiąza-
nych z tem kłopotów i nieporozumień — weszliśmy
na salę, w której na podłodze,pa czcinowe-

raciki, siedziało mnó-
stwo ludzi, przeważnie całemi rodzinami. Jadni jedli
tu obiad, inni pili herbatę, lub kawę, a wszyscy palili
fajeczki, lokując się możliwie najwygodniej na długie
godziny. Od wejścia ku scenie, po obu stronach sali

mi plecionkami na osobne kwa

prowadziły drewniane chodniki.

wydobyć szablę, by odstraszyć na-
pastników i obronić siebie i Róża-
nowicza.

Dopiero w pobliżu dawniejsze-
$o ratusza tłum ustąpił a o skan-
dalicznem zajściu zawiadomione
znajdującego się tu posterunko-
wego, poczem pobity Różanowicz
udał się na stację pogotowia ra-
tunkowego, gdzie udzielono mu
pomocy lekarskiej.

Tymczasem post. Onosz, inter-
wenjujący na ul. Wileńskiej, zdołał
opanować sytuację i zatrzymać
najagresywniej występującego w
zajściu żyda, którym, jak się oka-
zało w komisarjacie, był Załman
Rubin, zamieszkały przy ul. Po-
pławskiej Nr. 27.

NAIWNE TŁOMACZENIE SIĘ
RUBINA.

Rubin nawet nie próbował za-
przeczyć czynionym mu zarzutom,
usiłował jednak  tłomaczyć się
tem, że jakoby to Różanowicz
uderzył w twarz jakąś nieznajomą
kobietę, a wobec tego on był zmu-
szony reagować.

PRZEWÓD SĄDOWY.
Sąd w składzie pp. sędziów

St. Miłaszewicza, J. Zaniewskiego

i J. Chełstowskiego zbadał obu
posterunkowych, interwenjujących
w tej sprawie oraz mjr. Staniewi-
cza, którzy oburzające zajście
odtworzyli ze wszystkiemi szcze-
gółami. а

Oskarżyciel publiczny, p. pod-
pome Korkuć, analizując ca-
y materjał, zebrany w czasie prze-
wodu, domagał się ukarania oskar-
żonego.

Obrońca  podsądnego, adw.
Rudnicki, próbował przekonać
sąd, oczywiście gołosłownie, że
jego klijent znalazł się na miejscu
zajścia przypadkowo i działał w
obronie - rzekomo  skrzywdzonej
kobiety.

WYROK.

Po naradzie Sąd ogłosił wyrok,
którego mocą uznał winę oskarżo-
nego za udowodnioną w zupeł-
ności, a wobec tego skazał go na
zasadzie art. 122 cz. 1 k. k. na
3 lata więzienia, zamieniającego
dom poprawy, a ograniczającego
w prawach stanu.

Skazanego Załmana Rubina
odprowadzono ponownie na Łu-
kiszki. Kos.

ŚRÓD ROLNIKÓW.

Na walnym zjeździe Okręgo-
wego Towarzystwa organizacji i
kółek rolniczych powiatu dn. 17
b. m. rozprawy toczyły się po dro-
dze normalnych codziennych trosk
i potrzeb rolników.
W rozprawach wysuwane były

więcej zagadnienia zbytu, niźli

produkcji, co jest zrozumiałe w

dzisiejszej sytuacji niskich cen i

słabego popytu. Podkreślano brak
"unormowania i zogniskowania zby:

tu. Omawiano sprawę centralnej
mleczarni w Wilnie, magazynów

zbożowych ku normowaniu dopły-
wu zboża na rynki i dla czyszcze-
nia ziarna, co podniosłoby jakość
towaru, a z tem popyt i ceny na
niego. :

Wysunięto też sprawę rzeźni

miejskiej, jej dzisiejszego stanu,

urągającego wszełkim wymogom
kultury i hygjeny. Narzekano na
wysokie opłaty rzeźni i marnowa-
nie w niej odpadków (krwi, jelit,
szczeciny i t. p.). Odpadki nale-
życie zużyte dałyby w przybliże-

niu tyle miastu dochodu, co dzi-
siejsze nadmierne pobory ubojowe
rzeźni. Odbija się to zarówno na
produkcji, jak i na konsumcji
mięsa.

Między innemi sprawami zjazd
uchwalił wszcząć starania o znie*
sienie przymusu ubojowego na
rynku tucznej trzody. ‚

Magistrat, opierając się na
przedawnionych przepisach, nie
pozwala raz wwiezione na targo-
wisko miejskie tuczne świnie,
o ile nie zostały sprzedane, zabie-
rać gospodarzowi z powrotem,
Musi sztuka być zabita na rzeźni
miejskiej po szeregu opłat i ła-

zęgi.
Z przymusu tego korzysta ma-

gistrat, różni pośrednicy i han-

dlarze mięsem, a traci rolnik. Na-

ogół rolnik zaprzestaje z powodu

tego przymusu dowozić na targi
wileńskie trzodę tuczną i jest
zdany wobec tego na łaskę prze-
kupniów.

Drugą rzeczą, utrudniającą rol-
nikowi zbyt produktów hodowli,
to sprawa kontroli mięsnej. Mięso
przywożone do Wilna podlega
kontroli stacji miejskiej przy opła-
cie 12 gr. od 1 kg., o ile wwożący
ma zaświadczenie miejscowego
lekarza weterynarji, i 16 gr. od
1 kg., jeżeli posiada tylko świa-
dectwo t. zw. oglądacza o zdro-
wotności mięsa lub słoniny.

Słusznie więc uchwalono na
zjeździe, by podjąć starania o ska-
sowanie powtórnej kontroli pro-
duktów mięsnych skontrolowa-
nych już na miejscu przez lekarza
weterynarji. Zresztą i wysokość
opłaty kontrolnej jest niepropor-
cjonalnie do ceny mięsa wysoka,
wszak sięga blisko 20%/0 ceny.

Z innych bolączek poruszano
sprawę drożyzny nawozów kup-
nych; osobliwie podkreślano po-
drożenie soli potasowych już w
czasie kryzysu i to nawozu, któ-
rego producentem i posiadaczem
jest nasze własne państwo.

Była mowa i o cukrze, że on
„krzepi“, ale głównie cukrowni-
ków i zagranicę, bo ceny w kraju
kilka razy przenoszą cenę na-
szego cukru zagranicą. Szerszy
zaś ogół ludności, wobec wysokiej
ceny cukru u nas, krzepić się nim
nie może.

Należy z wielkiem zadowole-
niem podkreślić, że rozprawy były
rzeczowe bez zbytniej śgadaniny.
Przedstawiciele kółek poruszali
sprawy pilne i ważniejsze. Zjazd
był liczny; wszak to był zjazd tyl-
ko przedstawicieli z powiatu,
a było około 70 osób. 3:P

(D. c. n.)

 

Zvcie“gospodarcze.
Nowe ulgi w przymusowem ubez-
pieczeniu budowli w Powszech-
nym Zakładzie Ubezpieczeń Wza-

jemnych.

Wobec ciężkiego stanu gospo-

darczego kraju, oraz stwierdzo-

nego spadku wartości budynków,

zarządzone zostało od dnia 1 mar-
ca r. b. dalsze obniżenie sum przy-
musowego ubezpieczenia budowli
w Powszechnym Zakładzie Ubez-
pieczeń Wzajemnych i przypada-
jącej za to ubezpieczenie składki,
w'granicach od 10 do 409/0, w za-
leżności od miejscowych warun-
ków w poszczególnych powiatach.
W związku z powyższem pre-

liminowana przez Zakład ogólna
kwota składki na rok bieżący
obniża się z 60 miljonów złotych
na 50 miljonów złotych, t. j. prawie
o 17%.

Zaznaczyć należy, iż obecna
redukcja składek i sum ubezpie-
czenia poprzedzona została ogólną

może

jeden.

Przed rozpoczęciem przedstawienia, przeszły

temi chodnikami jakieś dziwnie
obstukując deski dużymi drągami.
czaj, mający jakoby sapariiaEsaĖ przed pożarem.

Scena bez kurtyny —
rożytnych królewskie
wiali się kolejno z krzykiem od strony wejścia” do
teatru, skokami lub biegiem wpadając na scenę. Nie
ogarniałem treści ani jednej sztuki z kilku, jakie
wówczas grano. Zdawało mi się, że motyw był wciąż

Ona — bohaterka,
złych ludzi, uzbrojonych w olbrzymie szabliska, noże
i miecze. Jest bezbronna. Ma tylko wachlarz w ręku,
jednak po patetycznej deklamacji, w odpowiedź na
dzikie ryki wrogów, nie poddaje się, ani ucieka i
przyjmuje nierówną walkę.
istny fajerwerk najróżnorodniejszych cięć i ciosów—
odparowuje. wachlarzem i ostatecznie zbóje konają
w męczarniach u jej stóp! ;

      Operetka filmowa

„М 1 МОН
z LILIANĄ HARVEY w roli głównej

wróce «CASINO».w_kinie
AT

10%0-ową znižką w roku 1931 i ta-
kąž znižką od 1. I. 1932 r., oraz
szeregiem lokalnych znižek, zasto-
sowanych w wielu powiatach w
roku ubiegłym i w początkach ro-
ku bieżącego. Pozatem systema-
tycznie dokonywana kontrola о-
szacowań budowli spowodowała
znaczną liczbę zniżek indywidual-
nych, niezałeżnie od zastosowa-
nych redykcyj zbiorowych.
W porównaniu z rokiem 1930,

śdy zbiór składki za ubezpiecze-
nie przymusowe budowli wynosił
76/2 milj. zł., ogólna suma pobie-
ranej przez Zakład składki jest
obecnie mniejsza o 35%, pomimo
wzrostu liczby budynków przy-
musowo ubezpieczonych.

       

rzybrane figury,
est to stary zwy-

yła pusta. Aktorzy, w sta-
uczesaniach i strojach, zja-

jest napastowaną przez

Błyskawiczne napady,

fd. c. n.]

 



osobników, którzy usilowali go  Iecki, Midejkis K. mieszkańcy wsi do granicy, przej
:

o i azd przez Czecho- й 2 i НО

obrabować. Podczas rabunku Nalewajki i Cymin A. ze wsi sł a A JA P dosnad= "A arabskie, Babel Nasr, mury obronne, legów? ‚ ie rr ROEE WR a

й słowację, ustrję, ojazi O ogród Esbekija, Hellopolis, dzielnicę A więc zadaniem szkoły prze- na serjo pod uwagę. Pozatemą i coraz to

* sprawcy napadu zostalisploszeni Gornihy. a wszystkich zwiedzanych we Wlo-“ Isma, Klia, Katedrę Katolicką, pałac Kró- s tki > bi pt inne akcesorja, niezbędne przy każdej

przez przejeżdżających włościan. ; szech miejcowości i z powrotem | lewski, operę, dzielnicę Koptėw, zabytki ewažystkieni 4jóst zwyrapianić u Lenkm JA” więc_tesezy «ię last oypaale

do Krak 2) Mieszkani b staro-rzymskie, Abu Sarga (z a uczącej się młodzieży języka lite- bez pończoch, w sandalach, w których wi
o Krakowa. 2) Mieszkanie w bar-  jWuyk; Boskiej), Mari Girgis, Sitte Bur- rackiego w formie najpiękniejszej. dać wszystkie palce u nóg. Paznogcie nie |

mogą być koloru naturalnego, bo to uwa

Z KRAJU.
Krwawe zajście w iesie.

„Konkurenci Monopolu Poństwowego" ciężko pobili 2 policjantów

Ze Święcian donoszą, iż w lesie w pobliżu wsi Michałowo, gm.

święciańskiej
dzenia samogonki

funkcjonarjusze P. P.
mieszkańców wspomnianej wsi

ujęli na gorącym uczynku pę-
A. Matuleckiego

ij Kaz. Dębalisa. Wymienieni wiościanie podczas opieczętowywania

browaru, stawili policji czynny opór. Gdy im oświadczono, iż są

aresztowani, Matulecki i Dębalis porwali żelazne drągi i rzucili się

na policjantów. Pod razami drągów padł zalany krwią komendant

posterunku P. P. przodownik Butkiewicz,

i złamano rękę oraz funkcjonarjusz Lachowicz.
któremu rozbito głowę

Ten ostatni odniósł

ogólne pokaleczenia. Po pobiciu policjantów Matulecki i Dębalis

usiłowali zniszczyć urządzenia tajnej gorzelni oraz wylać przygoto-

waną samogonkę, lecz w ostatniej chwili zamiar ich udaremnili przy-

byli z pomocą dwaj posterunkowi policji.
Obu włościan aresztowano. Rannych policjantów. odwieziono

DZIENNIKWILEŃSKI

Ochrona traktu
Na terenie województw Wileń-

skiego i Nowogródzkiego zacho-
wał się jeszcze w całych partjach
t. zw. „Szlak Napoleoūski“, szero-
ka, często staremi drzewami wyto-
czona droga gruntowa, którędy w
r. 1812 ciągnęły na Moskwę woj-
ska napoleońskie. Trakt ten w wie

lu partjach uległ już dawno znisz-

czeniu.

Chcąc zachować od zniszczenia
pozostałe jeszcze części napoleoń-
skie szlaku, ostatni zjazd państwo
wej Rady ochrony przyrody zwró-
cił się do wileńskiego komitetu o-

chrońy przyrody z prośbą o wej-
ście w porozumienie z urzędem

konserwatorskim w Wilnie celem

zapewnienia ochrony resztkom te-
go szlaku.

 

Dwie wielkie wycieczki
Chrz.-Narod. Naucz. Szk. Powszech.

Sekcja Naukowo - Wycieczko-
wa Oddziału Wołyńskiego Stowa-

rzyszenia Chrz-Nar. Naucz. Powsz.

powiedź załączyć znaczek poczt.
na 70 gr.
W wycieczce mogą wziąć udział

Głosy czytelników.
Czy gwara wileńska należy

do przedmiotów obowiązkowego
nauczania?

Kto się zetknie przypadkowo
nawet z uczącą się młodzieżą na
gruncie wileńskim, tego musi głę-
boko razić regjonalizm jej mowy.
Mowa jest niemiłosiernie wykoszla
wiana przez notoryczne używanie
rusycyzmu.
I oto tego rodzaju „regjonalizmem”*
sentymentalnie się przejęła polo-
nistka gimn. im. kr. Z. Augusta p.
H., która nakazuje dzieciom 2-ej
klasy pisanie wypracowań w gwa-
rze wileńskiej. Chłopak przycho-
dzi do domu i bezradnie zwraca

się do matki lub ojca z prośbą o
ułożenie i napisanie, gdyż sam te-

go napisać nie potrafi. A co pocz-
nie dziecko, które zostało przepro-

2

Z sali sądowej.
Echa strzałów w prochowni

w Nowo-Święcianach.

Wojskowy sąd okręgowy w
Warszawie skazał w swoim czasie
strzelca 20 baonu K. O. P. w No-
wo - Święcianach, Władysława Ku
stro, na dwa lata więzienia za za-
strzelenie swego towarzysza broni,
strzelca Kazimierza Grzyba. Tło
sprawy było następujące:

Kustro stał na warcie. Wieczo
rem o godz. 10 miał go zmienić
Grzyb. Ten ostatni, chcąc sobie
skrócić drogę, poszedł przez gęste
krzaki, które otaczają wał ochron-
ny prochowni. Wartownik, usły-
szawszy trzask łamanych gałęzi,
zawołał: „Stój, bo strzelam'*. Trzy
krotnie jednak jego wezwania do
zatrzymania się nie odniosły skti-
tku. Wówczas strzelec Kustro wy-

do szpitala. a urządza na wiosnę 1932r. (po osoby z poza sfer nauczycielskich. d ; i Krėl V

. świetnie udanej wycieczce do Druga wielka wycieczka dwu- a zab WiŚlkonolnki z. Króle- strzelił. Trafił Grzyba w brzuch,

Epidemja tyfusu w Wileńszczyźnie wygasa. azlistódaiowa odbędzie się na ŠV ub Wielkopolski (tacy też _kłądąc go trupem na miejscu. -
Włoch na wiosnę 1931 r.) w czasie

feryj wielkanocnych tj. od 23 mar- Jiosnę 1932 w czasie od 24 marca
są), którego rodzice również nie Najwyższy sąd wojskowy po

Trwająca od tygodnia nie- dziśnieńskim. W powiecie tym 4 ry miej 19 : . SW

przerwana energiczna akcja prze- w ostatnich dniach zanotowano С& 1932 r. do 12 kwietnia 1932 r. 1932 do 17 kwietnia 1932 do Egip- goa INGE Ja: BRNIE skargi, wniesionej w

ciwtyfusowa w pow. postawskim tylko 3 wypadki zachorowania dwudziestojednodniową wyciecz- tu i Ziemi Świętej.. k о Ł są išsi skazanego strzelca, wyrok
Koszta tej wielkiej wycieczki, | S“SPSTYMET owanie na umyśle  pjerwszej instancji uchyłił, przeka

przyniosła pożądane wyniki. We

wszystkich gminach tego powiatu
na tyfus plamisty.
W pow. mołodeczańskim epi-

kę krajoznawczą do Włoch. Wy-
cieczka zwiedzi Rzym (6 i pół dnia
pobytu, wycieczki za miasto do

wyniosą około 1.850 złotychod

osoby.

dziecka jest rzeczą wysoce niepe-

dagogiczną.
zując sprawę do ponownego roz-
patrzenia. Sąd okręgowy w War-

epidemję tyfusu plamistego za- demja tyfusu plamistego została
: ócić $ : :

ed w owi powiecie za- zupętóię stłumiowa i prnie 328 siappa, jeN e zw wysokości złotych RC nai tojaza ZE sistymi > S

i za: emi i Albano, Tivoli), Neapo 450 od osoby. Ad : оя w zmienionym skladzie, ktėry u-

notowano tylko 2 wypadki za- zanotowano e y. nego zjawiska. Konieczności Ży- znał, iż strzelec Kustro postąpił w

słabnięcia. Również wygasa epi-

demja tyfusu plamistego w pow.

żadnego wypadku
zasłabnięcia. a

Aresztowanie litewskich wywrotowców.

Na odcinku granicznym Kol-
tyniany zatrzymano dwóch wy-

wrotowców litewskich, którzy w

pasie pogranicznym uprawiali

wśród ludności antypaństwową
działalność. Aresztowanych z do-
wodami ich winy skierowano do
dyspozycji władz sądowych. a

Udaremniony napad rabunkowy na drodze Święciany—Cejkinie.

Na trakcie Święciany—Cejkinie
w lesie na przejeżdżającego kup-
ca Cejkiūskiego napadło kilku

Powiadomione władze policyjne
w zarządzonej obławie ujęły nie-
doszłych rabusiów. Są to: K. Sta-

Nadużycia sołtysa.

Władze bezpieczeństwa wykry-
ły nadużycia, jakich dopuszczał

się Józef Naszuciński, sołtys wsi

na nich sumy, które następnie
sobie przywłaszczał. Dowodem
rzeczowym jest 11 sfałszowanych

dni pobytu, wycieczki do Pompei,

na Wezuwjusz, do Capri, Grota-

Lazurowa, Sorrento), ŚSycylję (2 i

pół dnia pobytu, Paolo-Taormina

wycieczka na Etnę), Florencję

(1 i pół dnia), Padwę, Wenecję (2

dni pobytu, wycieczka do Lido i

Murano) i Wiedeń w drodze po-

wrotnej, (2 dni, wycieczka na

Kahlenberg). Koszta wycieczki do
Włoch wyniosą ok. 900 zł. od oso
by. W koszta te wliczone: 1) prze-
jazd pociągiem pośpiesznym z Kra-
kowa (w Krakowie punkt zborny)

dzo dobrych hotelach i pensjona-
tach, 3) Wyżywienie w  restau-
racjach i w czasie podróży w wa-
gonach restauracyjnych. 4) Aseku-

Zgłoszenie bez zadatku jest dla

nas nieobowiązujące.
W wycieczce tej również mogą

wziąć udział osoby z poza sfer na-

uczycielskich. ;

‚  РЕОСВАМ \УСТЕС7К!.

Dnia 24 marca 1932 o godz. 0.25 od

jazd ze Lwowa przez Czerniowce, Buzan.

Fetesti do Konstanty. (Zwiedzanie po

drodze niektórych miejscowości). Z Kon-

-łanty okrętem do Konstantynopola.

Zwiedzanie miasta. Następnie wycieczka

uda się do Pireusu. Zwiedzanie miasta i

portu. Wycieczka do Aten. Odjazd do

Aleksandrji — zwiedzanie. Przyjazd do

Kairu. W czasie pobytu w Kairze wy-

cieczka zwiedzi: starą dzielnicę, muzeum

bara, Al Mū Allaka, Fustat, meczet

Amru, wyspę Roda ze starożytnym wo-

domierzem, meczet i bibljotekę sułtana

Ghuri, stare muszarabje, meczet Al-

Azhra, meczet Husseina, bazary kairskie,

ciowe często zmuszają uczącą się

młodzież.do zmiany „zakładu na-

ukowego. Uczeń lub uczenica,

którzy jako tako się uczyli w

gimnazjach wileńskich — po prze-

prowadżeniu się do gimnazjum lub

innego zakładu naukowego na te-

renie Królestwa wykazują znacz-

nie gorsze postępy w naukach, z

tej przyczyny, że w mowie potocz-

nej nie wdrażali się wjęzyku lite-

rackim, lecz stale nadużywali

śwary. A ile z tego powodu drwin

musi się nacierpieć ze strony ko-

Wszelkie gwary i regjonalizmy w

tej dziedzinie muszą być trakto-
wane jako zło, które należy tępić
systematycznie i z całą bezwzślęd-

myśl regulaminu służbowego, któ-
ry zwłaszcza na kresach winien
być  szcześólnie rygorystycznie
przestrzegany. ®
W związku z tem strzelec Ku-

stro został uniewiniony.

ROZMAITOSCI.
BOSE NOGI I ZŁOTE PAZNOGCIE.

Amerykańskie modnisie wymyślają
coraz to nowe sensacje, które obnoszą

po kąpieliskach Florydy i -Kalifornji. A
więc coraz to egzotyczniejsze w kroju
i kolorze py;amy, trykoty kąpielowe i sy!

żane jest za nieprzyzwoite. Muszą być
mocno kolorowe..Dotychczasowy kolor
niebieski i zielony paznogci już jest prze
starzały. Obecnię obowiązują tylko pa-
znogcie złote. Niektóre modnisie wyprze

Nahorodowicze, gm. bielickiej. kwitów, przedłożonych przez racja osób i bagaży na życzenie. muzeum egipskie, i w. i : :

Й o 3
- gipskie, i w. i. p ; > d

Naszuciński przy ściąganiu po- mieszkańców wsi Nahorodowicze. 5) Przejazd dorożkami, autami, V tym czasie zorganizowane będą m” = A ZE dzają mode i pia zupełnie boso.

datków fałszował kwity, dopisując autokarami, autobusami, kolejką wycieczki fakultatywne do Memphis, “| yw pszenicy, ta iczy й la dam z pea stopami wymy

Ś ь Oazy El Morg, Heluanu, Wielkiej Tamy ciel powinien zwalczać zaśmiece-« *'ono już specjalne pończochyz najcień-
szego jadwabiu w kolorze skóry, z pal-

Walne zebranie lidzkiego „Sokoła*.

Przed kilku dniami odbyło się
tu doroczne walne zebranie lidz-
kiego gniazda Sokoła, na którem
postanowiono przyśpieszyć budo-

wę sokolni. Towarzystwo posiada

zebraniu uchwalono budżet na
rok 1932 w kwocie 1500 zł. Po-
zatem dokonano wyborów no-
wych władz. Prezesem został
Paszkiewicz Władysław, chorążym

zębatą, specjalnemi tramwajami,
kolejką elektryczną, okrętami i

gondolami. 6) Wstępy do galerji

muzeówi Lp. 7) Napiwki dla

służby. 8) Opłata przewodników.
9) Wizy zagraniczne i t. p.
Zapewnieni pierwszorzędni prze

pod Kaliubem i do Wadi Hof.
Po pobycie w Kairze odjazd do Pa-

lestyny. Zwiedzenie "

Aviv, Tyberjady, Betlejem, Jerycho, i

Morza Martwego. Po zwiedzeniu Palesty-

ny pobyt wypoczynkowy w Heluanie.

Następnie odjazd z Kairu przezAleksan-

drję do Pireusu. Dalsze zwiedzanie Pire-

usu. Odjazd do Aten. Zwiedzanie: Od-

Jerozolimy, Те!- °

nie mowy ojczystej.
Ojciec.

Ruch wydawniczy.
Jako dalszy ciąg wydawnictwa „Wil-

no i ziemia Wileńska” ukazały się z dru-
ku nakładem Wojewódzkiego Komitetu

 

cami, jak u rękawiczki.

Sala do wynajęcia
na bale odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

 

 

już na ten cel 2000 zł. Na temże Ossowski Wacław. (PAT) wodnicy Polacy. : i lis do  Regionalnego mapy w ilošei 12. ilustrują-

: Zgloszenia naležy kierowač BE aja, Pe”vo ya z ce stosunki wyznaniowe, narodowościo- GIEŁDA.

Obława na wilki w pow. święciańskim. pod adresem Sekcji Nauk. Wy+ Belgradzie, odjazd do Budapesztu. Pobyt Lie szkolne. rolnicze itp. w Wojewódz- i

W dniu 17 lut d ilka, drugizaś łsi seazowaj W © Słowarz, + zwiedzenie Budapesztu OdjazdzBuda, as mę:p Janta Osrewskieo, ауi dowe o
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obłewę na wilki w okolicach m.

Święcian. W rezultacie zabito je-
dnego starego i bardzo dużego

łańcuch naganiaczy i umknął.
W tymże ostępie zabito jednego
lisa. (Pat)

A ri

Weksel z przyrzeczeniem małżeństwa
przedmiolem rozprawy sądowej.

W sądzie grodzkim (oddział
XVII) w Warszawie odbyła się
niezwykła rozprawa, w której

panna Felicja Szatkowska wystę:

powała z powództwem o niedo-
trzymanie przyrzeczenia małzeń-

stwa przeciwko p. Aleksandrowi
Białkowi. P. Białek zawarł z pan-
ną Felicją Szatkowską umowę

nie spojrzeć ani za nikim nie

latać ani panną ani mężatką ani

wdową ani rozwódką ani separo-

waną tylko ją jedyną szanować

i uważać. Z poważaniem Alegzan-
der Białek".

Mimo tak uroczystego przy-

rzeczenia p. „Flegzander” Białek

po otrzymaniu posady etatowej

znikł i porzucił narzeczoną. Pan-

na Felicja Szatkowska, rozgory-

czong na niewiernego ,narzeczo-

nego złożyła skargę sądową, do-

wraz z zadatkiem 200 zł. od osoby
najpóźniej do 25 lutego rb. na kon-

to w P. K. O. Nr. 170355, Na od-

ogumin do kraju do Krakowa, gdzie na-

stąpi rozwiązaniewycieczki.

 

SPORT.
Gimn. A. Mickiewicza — Gimn. O. O.

Jezuitów 4:2.

Odbył się jeszcze jeden mecz hoke-

jowy pomiędzy drużynami szkółśrednich.

w pierwszej tercji Jezuici strzelają

niespodziewanie aż dwie bramki przez

doskonale grających Swolkienia i Ko-

nopkę.
Jednak hokeiści Gimn. A. Mickiewi-

cza zaczynają coraz częściej nacierać na

EEA bramkę i ładują strzał po

Jak się dowiadujemy, „Ognisko” ma

obecnie aż trzy garnitury, aż trzy ze-

społy. Dwa pierwsze to te, które prze-

szły z A. Z. $„ tak zwani „akademicy”.

Trzeci zaś zespół to rodowici gracze

„Ogniska“.
Mecz zapowiada się dosvė ciekawie.

Początek o godz. 12 w ParkuMło-

dzieży Szkolnej.

Cz. Łabuć powraca do zdrowia.

nictwa „Wilno i Ziemia Wileńska”. Skład
Główny w Księgarni Św. Wojciecha, ul.
Dominikańska 4.

"KESEI
Zawody narciarskie na odznakę.
Žapos aina się one dosyć interesu-

jąco, jakoby na starcie pierwszyc

w.tym sezonie zawodów narciarskich na

odznakę Polsk. Zw. Narciarskiego ma

zgłosić się rekordowa ilość zawo: ników,

którzy próbować będą,gremjalnie swoich
sportowych zdolności.

Zawody 'na odznakę wyłaniają

zawsze szereg młodych gwiazd, zwłaszcza

tych zawodników, którzy nie udzielają

się specjalnie w życiu klubowem.
Zawody te odbędą się w niedzielę

o godz.
w tak zwanym „Kaczym dole” i będą

wielką rewją narciarzy przed przyjazdem

do Wilna trenera norweskiego Perr Kly-
kena, który nada racjonalny kierunek

11 па Rowach Sapieżyńskich,

Gdańsk 173,85—174,28—173,42.
Holendja 261,10—362,10—360,30.
Londyn 30,7-—30,71- 30,72— 30,88—30,58
Nowy York 8911- 8,931—8,691.
Nowy York kabe! 8,9 6—8,915—8,936.
Paryž 35,'4—35,23—3*05,
Prega 26,40—76,46 —26,34.
Szwajcerja 174,16—! 74,59—173,73.
Włochy 46,50—46.73— 46,27.
Berlin w obrot»ch niecficjalnych 211,65
Tendencja niejednclita.

Papiery procentowe:
3/, rożyczke budowlana 36—36,75—

36,25. 4%, pożyczka inwestycyjna 91.
5, konwer yjsa 40,50. 4”, dolarowa
49,50—50—49. 7/, stabilizscyjna 55,50—
57,50- 55,75. 8, L.Z. B G K IB. R,
obligecje B. G. K. 94 Te same 7) 83,25.
8”/, obligacje budowlane BGK. 93. 4”,
ziemskie 3',25. 4'|,%, ziemskie 41,30—
41,50. 8”, warszawskie 63,65—64,75 64.

yć piśmienną i w wystawionym przez ai e-ics" GMA: to: Uiótokacz

się obligu przyrzekł со następuje: magając się w niej dotrzymania Taitis ks ka nadał wyjąć 3 Przeszło dwaty odnie temu zdarzył  treningom naszych narciarzy. 8”. Lublina *'475 10:- Radomia 62,50.

„Ja niżej podpisany Flegzander umowy małżeńskiej. Ма rozpra- krążek z bramki. Pierwszą bramkę SK nieszczęliwy, jak wiemy, ae: Ja. Nie. 6% obl. m. Wars7awA1926 r. VIII i IX

Białek fąkcjonariusz kontraktowy wie sądowej dzieki interwencji strzelił Ratman, a trzy następne An | Łabuciem, który roztrzaskał sobie ‚ NOWY SPORT. : em. *6,?5. Tendenc|a mocniejsza.

kolano. Ulubionym sportem amerykanek jest Я

 

Zpoczty XII „st. sł. zobowiązuję

się za tem mojem solawekslem

ożenić się z panną Feliksją Szat-

kowską, jako tylko dostanę eta-

tową posadę Napoczcie i ją je-

dyną tylko uważać i szanoweć i

na żadną kobietę,; ani na pannę

sędziego doszło między zwaśnio-

nymi narzeczonemi do zgodyi

p. „Alegzander* Białek przyrzekł

w obecności sędziego zawrzeć

związek małżeński z p. „Feliksją"

Szatkowską.

druszkiewicz, podpora całej drużyny.

Sędziował Staniszewski.

Dziś mecz hokejowy.

Prawdziwa, to znaczy ta, która daw-

niej była. ta zasadnicza drużyna „Ognis-

ka”, rozegra mecz towarzyski z Ż. A.

Łabucia odwieziono do szpitala na

Wilczą Łapę, gdzie znajduje się on

obecnie. Stanjego zdrowia stale się po-

lepsza i w najbliższym czasie zostanie

on przewieziony do domu.
Zachodzi jednak obawa, czy wię-

cej będziemy mogli ogladać Łabucia

na zawodach narciarskich.

obecnie jazda na łyżwach, umocowanych

do wysokich szczudeł.
Jazda na lodzie, na szczudłach jest

oczywiście niebardzo wygodnym sposo-

bem poruszania się, ale nie zmienia to w

niczem zamiłowania do tego sportu, któ-

ry z każdym dniem zyskuje w Ameryce

na popularności. _

Bank Polski 97 93, Lilpop 15. Ten-
cencja mocniejsza

ożyczki polskie w. Nowym Yorku:
Dilionowska 57. Stabillzacyjna 54,:7'|,.
Warszawska 41,75. Słąska 42.
nA w obrotach prywatnych:

» нЫ

Rubel złoty: 4,94.
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Ceny miejsc: balkon 30

. b.4, 6, 1Od poniedziałku 15 lutego r. b. 4, aa Nea «Dama w szkarłacie»

rzebój rosyjski p. t: (tregedja
oncertowa orkiestra pod betutą M. Salnickiego. Początek seansów 4, 6, 8 1 10 w

gr. parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do10 w. У

SANDACZE
poleca: ZWIEDRYŃSKI
wileńska 28. — Tei. 12—24.

ANK > KUAEKATOGRA?
Osirobramska 5.

LETTATOYWZOROWYNŚ STS X.WODA

owodzenie!l Wał Spieszcie ujrzeć! Najweselszy dźwiękowiec Poiski 100 proc.

ni...

 
 

(9) BÓL GŁOWY
ORAZŻE agode
9|SECWIFGQ2: 4AT TRZYDZIESTUWYSTRZEGAĆSIĘ NAŚLACOWNETW, UOR:
Cływie POLECANYCH, W PODOBNEM DO

NASZEGO OBAKOWANIU.

KIKO- HELI Z.mder rez hł Malowa Scenar. la Weni Dugos/ewskiego. Muzyka W
low. сепаг. сепега!я eniaw ew . p ana. , <IIE1 Nekrolcci "Odlszenia ||

ur CHE L I O S$» | i piowocj Ułani, Ułani, WYP nawiubieńsi artyści ZULA POGORZELSKA, KAZIMIERZ KRUKOWSKI (Lo- NAJTANIEJ zło udac toBla

 

pek) ADOLF DYMSZA, WŁADYSŁAW WALTER, MIECZ FRENKIEL I inn'. Dla młodzieży dozwolone. Poml

mo ogromnych kosztów sprowadzenia tego filmu ceny miejsc normalne. Na 1-szy seans ceny zniżone. Dziś począ-

tek seansów o godz, 2. K

iii —— ss
Z

 

PLA
naika Wileńskiego | innych pism załatwia:

Biuro Reklamowe Stefana sroboskiego
w Wilnie Garbarska 1. — Tel. 82.

Сгуппе о4 10 —4 i 5—6 po pol. 89—10
 

 

 

3 siyigkowi Kito -TEATE Dziś premiera Najwiskire <BRĄCIA KARAMAZOW Y»":OT.Dostojewskiego + » że NY. 16
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MICKIE 5-28. | * iu, staraniac wyświet a -

PEDRO į rs <alotd. ME wiem: Dodatek PRSkOWYŚ aaa ddwięk.Fcża Pomimo ogromnych TaikosGRIoWi: w centrum miasta składający sie z 12 ikos
A

lub 14 pokoi bardzo dogodny pod biura

 

dzenia tego filmu ceny normalne. W dzień premjery, w sobotę i niedzielę biletyhon”roweIkontramarkibezwzgięd-
Smosarską

 

  nie niewaźne. Nestępny program: Film ze „Zlotej Šer)! Polskiej“ ROK 1914 z Jadwigą Iwit Conti. |; urzędy państwowe do wynajęcia. $prawy | MARJA įARMEsOVA

-—--————— 5555555-2 ОООаКЛАНяс Informacje telefonicznie 9—61. majątkowe | rurka?og] Ż 5
7858—1 o| GMEMUYCWGESWIATWEZ WZP69
 Р

| ye CASINO||
=

Dziś premjera! Niezapomniany bohater filmu „Na Zachodzie bez zmian* Louis Wolhelm we wspaniałym dramac e Do“ sprzedanią tanio

wielka 47. tal. 15-41.
Mieszkaniadźwię- H Nad program: dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8

аы Zdradzieckie Swiatlta “Po w dnie świąteczne o g. 2 Na 1 seans ceny zniżone. || OKAZYJNIE kamienica 4-piętrowana

nameCHORY EE YO ZE O YW R OEROR RÓŻNE ubrania, obuwie, pianina, SeWo. wyjazdu. Pośre- į kojei po
samochody i wiele in- dniey wyxiuczeni< Adres “7

  

nych pozostalych z licy- w Administracji. 7865 2 DUŻE jasne, słoneczne

      
  
    
      

 

 

       

  

 

 

 

p DZWIĘK. KINO- Dziś czoło w-g powieści A. Marczyńskiego. Zywicłowy dramat ludzi stych a bujnych serc... W 3

Н TEATR «PAN» film Galski Straszna NOC rolach głównych: Zorika Szymańska, Adam Brodzisz wb artysta da Stanisław- CHKUNNUEKNENWIENECH. |,.;; rzeczy sprzedaje ta- Pakolė лаВА ТТ

г Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28. skiego w Mcskwie Wasiljew Sienkiewicz. Motyw przewodni w wykonaniu Marji Modzelewskiej pieśń marynarzy wy- ODNROŻENIE nio Lombard, ul. Bisku-  cdalkioki  Dowaczęstie=

i kona Chór Dana. Ze względu na wysoką wartość artystyczną film dla młodzieży dozwolony. Początek og.4,6, 81 10,30. pia 4, tel. '4-10 (od 9—2 LOKALE I ai wygodami, do wyna-

Ž
a Oryginalna maść p_| od 5—7 w.) | jęcia. Przejazd 16: (domy

a” DŻWIĘKOWY 66 || Dziśl Wielki dźwiękowy dramat erotyczny mający Produkcja: „Sowkino“ Realizacja: Olga Preo (z kogutkiem) żawajR(oz на urzędn. na Antokolu).
it + $ 5 ombard wyda ożycz-

и KINO-1 EA TR „L U X į i za tło stosunki rodzine w rosyjskiej wsi Wiejskie (irzechy brażeńskaja. W rolach gł. wybitni artyści teatru ” MROZOL * ki pod zastaw caare rzy ptr: >. = RIr

3 „ul. Miekiewicza Nr. !! tel. 15-62 || Stanisławskiego w Moskwie Е. Cesarskaja, R, Pustnaja i G. Beblain. Nad program: Atrakcje cźwiękowe. PoczątekJJ jęczy | gol ranki, |] bra, brylantów I innych mia Nadaješie62 staPie " pokój umeblowany

& o godz. 4-ej, w dnie Świąt. o godz. l-ej. Ceny od 40 g. . powstaleod odmro-|] przedmiotów. ratynę Kdięs, w ryk Jasny, ciepły wejście nie |

w
z enia. ada ++ AŻ BŁ L 7853—1 krępujące parter ul. Zv-

A” siuusnisdis Окь, " || sprzedają apteki |] KUPNO bo 53—1 qmuntowska 20 m. 1 cd

SP 8 ° ° Spólniczkę oznajomio- |] składy apteczne. Sprzedaż ak —5 p» 7863

. ___ Ogłoszenie. g oszenie PRACA, „Di pavėaiz GREEN an Ak ——-
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