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Dalsze debaty w sprawie szkół
prywatnych.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W komisji oświatowej po dłuższych debatach
przyjęto 3 pierwsze artykuły ustawy o szkołach prywatnych.

Przedstawiciele Stronnictwa Narodowego wykazali, że z arty-
kułów tych należy skreślić to, by kwalifikacja co do lojalności wo-
bec państwa u osób ubiegających się o koncesję szkolną należała
do kompetencyj policji.

Panowie z B. B. muszą s'ę pogodzić.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W komisji budżetowej rozpoczęto dyskusję nad
ustawą emerytalną, ale juz początek debat wykazał, że w łonie B. B.
niema jednolitego poglądu na tę sprawę.

Wobec tego debaty odroczono do wtorku, by umożliwić panom
z BB. uzgodnienie swych poglądów.

Znów pogłoski o wyjeździe p. Józefa
Piłsudskiego

(Teletonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Obiegają pogłoski, że około Wielkanocy min. Jó-
zef Piłsudski wyjedzie do Folticzeni w Rumunji, gdzie stoi pułk jego
imienia. Nie jest wykluczone, że

+ /Egiptu. й
z Rumunji p. Pilsudski wyruszy do

 

Sąd Apelacyjny uniewinnił posła Dubois
w procesie z pułk. Rayskim.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj warszawski Sąd Apelacyjny rozpoznał
sprawę posła Dubois, jako byłego redaktora odpowiedzialnego „Ro-
botnika“.
firmy„Lorin Dietrich* samochód,

„Robotnik* zaczucił pułk. Rayskiemu, iż dostał on od
który dopiero po pewnym czasie

przekazał do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Kulminacyjnym momentem procesu były zeznania b. majora

Kazimierza Kubali, który całkowicie potwierdził zarzuty, stawiane
pułk. Rayskiemu.
i uniewinnił posła Dubois.

Sąd Apelacyjny uchylił wyrok pierwszej instancji

Proces Gorgonowej.
(Telefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Proces Gorgonowej, oskarżonej o zabójstwo córki
inżyniera Zaręby, został wyznaczony na dz. 14 marca. Proces ten,
jak wiadomo, udzi wielkie zainteresowanie w społeczeństwie mało-
połskiem. Akta sprawy już nadeszły do Warszawy.

EPISKOPAT POLSKI
w Sprawie ustroju szkolnictwa.

(KAP). Na ostatniej konferencjiEpiskopatu Polski była omawia-
na sprawa projektu ustawy o ustroju szkolnictwa. W związku z tem
Księża Biskupi wystosowali pismo do Rządu i do klubów poselskich,
w którem czytamy m. in.:

„Co do projektu ustawy o ustroju szkolnym powiedziano: że szkoła ma dawać
wyrobienie religijne, moralne, umysłowe i fizyczne, Episkopat zastrzega się, że o ile

chodzi o katolików, wyrazy „wyrobienie religijne i moralne" powinny być rozumiane
w znaczeniu wychowania religijnego i religijno-moralneśo w myśl Kościoła. Projekt

zaś ustawy o szkołach niepaństwowych wprowadza do szkolnictwa niepaństwowego,

a zatem także do szkolnictwa, przez Kościół i osoby prawne kościelne prowadzo-

nego, tak wielkie pogorszenie stanu rzeczy, że Episkopat widzi się zniewolony zwró-

cić się w tej kwestji do Rządu. Projekt tej ustawy, nadaje Ministrowi Wyznań

Religijnych i Oświecenia Publicznego nieograniczone pełnomocnictwa nie tylko
w dziedzinie zakładania nowych szkół prywatnych, ale także 'w dziedzinie bytu
szkół dotychczasowych, jak i uzależnia zakładanie i prowadzenie szkół prywatnych
od uznania każdorazowej państwowej władzy szkolnej. Kościół Katolicki jest

szczególniej zainteresowany w sprawie powyższej, ponieważ w ramach jego istnieje
cały szereg typów szkół prywatnych, służących potrzebom Kościoła oraz jego wier-
nych, a koniecznych do prawidłowego życia Kościoła Katolickiego w Polsce”,

Poseł Sławek uspakaja.
(Telef. od własnego korespondenta.) >

WARSZAWA. Poseł Sławek ogiosił pismo, mające być odpo-
wiedzią na list Episkopatu. W piśmie tem pos. Sławek zwraca się
do Kardynałów Hlonda i Kakowskiego z zapewnieniem, iż obawy co
do. tego, że pomiędzy projektem ustaw szkolnych a art. 117 Kon-
stytucji istnieje sprzeczność, są nieuzasadnione.

Również, wedle słów pos. Sławka niesłuszne są obawy co do
istniejących tendencyj
ściołem.

w rządzie zadrażniających stosunek z Ko-

Ка УОН ЛЫЕОЗЗ ЫЕНН .15еНА СБ ZTSROZOWEREAD ORW OIK,

SPRAWA KŁAJPEDY W RĄDZIE
LIGI NARODÓW.

Zwycięstwo tezy litewskiej.

GENEWA. (Pat) W dniu 20 b.
m. odbyło się posiedzenie Rady
Ligi Narodów w sprawie kłajpedz-
kie. Sprawozdawca delegat Nor-
wegji pan Colban w raporcie
stwierdził, że sprawa jest bardzo
skomplikowana. Rada znajduje

Zwrot w przesileniu francuskiem.
Prezydent powierza misję tworzenia rządu Tardieu.TARDIEU, REYNAUD I LAVAL

ODMÓWILI UDZIAŁU W RZĄ-
DZIE PAINLEVE.

PARYŻ (Pat). Nowy gabinet,
„utworzony przez Painlevćgo, po-
zbawiony poparcia większości
lzby, wobec odmowy uczestnicze-
mia w rządzie Tardieu, Lavala i
Reynaud, mógłby liczyć w Izbie je-
dynie na grupy lewicowe oraz po-
parcie socjalistów. — W tych wa-
runkach Painlevć zrzeknie się po-
wierzonej mu misji. Naogół'przy-
puszczają, iż prezydent Doumer
zawezwie jednego z senatorów,
którzy nie brali udziału w ostat-
niem głosowaniu w senacie, a mia-
nowicie Paul-Boncoura lub Bar-
thou. | ;

STUDENCI ZNÓW DEMON-
STRUJĄ PRZECIW SENATOWI.

PARYŻ (Pat). W dniu 20 b. m.
odbyły się

przeciwko senatowi w dzielnicy

Łacińskiej. Policja odpierała. tłum
studentów, liczący kilkaset osób,

w Montparnasse, aresztując przy-
tem kilku studentów.

PAINLEVE REZYGNUJE.

PARYŻ (Pat). Painlevć zrzekł
się misji utworzenia gabinetu.

Wybory w Irlandji
Zwycięstwo de Valery.

LONDYN (Pat). Dotychczaso-
we rezultaty obliiczeń wyników
wyborów powszechnych w Irlan-
dji przedstawiają się następująco:
na 136 mandatów partja republi-
kańska de Valery otrzymała 66
mandatów, dotychczasowa pertja
rządowa 49. niezależni 12, La-
bour Party 9,

Pozostaje jeszcze do przyzna-
nia obecnie 12 mandatów. Po-
nadto 2 marca odbędą się wy-
bory w okręgu Leitrim, ogłoszo-
ne z powodu zamordowania przed
tygodniem jednego z kandyda-
tów tego okręgu.

Nie ulega obecnie wątpliwości,
że partja de Valery będzie w sej-
mie irlendzkim najliczniejsza i że
jej przeto przypadnie misja utwo-
rzenia nowego rządu irlandzkiego.
Perspektywa dojścia do władzy
partji de Valery wywoluje w Lon-
dynie silne zaniepokojenie.

 

znowu manifestacje

PARYŽ (Pat) © godzi-
nie 17-ej przybył do pafa-
cu Elizejskiego  Tardieu,
któremu prezydent repu-
bliki powierzył misję two-

rzenia gabinetu. Tardieu
misję przyjął i oświadczył,
że spróbuje wypełnić po-
wierzoną mu misję.

 

Wznowienie ofenzywy japońskiej
WOJSKA JAPOŃSKIE ROZPO-

CZĘŁY ATAK.
SZANGHAJ (Pat). Dziś punktu-

alnie o godz. 7.30 wojska japońskie
zaatakowały Chińczyków na sze-
rokim ironcie na zachód od Sza-
Pei na odcinku Hong-Kiu. Oien-
zywa skierowana jest przeciw
Kiang-Wan, położonego w odle-
głości 2 mil na północ od Hong-
Kiu. Japończycy posuwają się
wciąż naprzód. Samoloty japoń-
skie, gotowe do bombardowania,
latają nad Sza-Pei. Wielka ilość
„samolotów trzymana jest pozatem
w pogotowiu bojowem.
NOWY YORK (Pat). Z Szang-

haju donoszą, że armja japońska,
wspierana ogniem 9 krążowników,
rozpoczęła powolne posuwanie się
wzdłuż całego frontu walk na pół-
noc od Sza-Pei. Wojska japońskie
kierują się obecnie w stronę Woo-
sung, który stoi w płomieniach,
lecz flaga chińska powiewa na
fortach, pomimo straszliwego bom-
bardowania, zarówno przez samo-
loty, jak i okręty.

KOMU WIERZYĆ?
NOWY YORK (Pat). Sztab ge-

neralny japońskiej marynarki wo-
jennej w Szanghaju donosi, że po
gwałtownej walce Japończycy za-
władnęli miastem Kiang Wang.
Władze wojskowe chińskie za-
'przeczają temu, oświadczając, że
ACZYCY. odparli wojska japoń-

skie.
SZANGHAJ (Pat). Japończycy

oczekują posiłków” przed” tozpo-
częciem próby odsunięcia Chiń-
czyków na dalsze pozycje i okrą-
żenia ich w Sza-Pei.
E

 

MISJA POKOJOWA
CZANG-KAI-SZEKA.

MOSKWA (Pat). „Prawda po-
daje, jakoby ultimatum japońskie
miało być przez dowództwo 19
armji kantońskiej odrzucone bez
dyskusji. Treść odpowiedzi zo-
stała przesłana rządowi nankiń-
skiemu dla aprobaty. Wiedług in-
nych wersyj, do Szanghaju przybyć
miał Czang-Kai-Szek celem skio-
nienia dowództwa chińskiego do
przyjęcia warunków japońskich.
Czang-Kai-Szek dąży podobno do
zlokalizowania za wszelką cenę
incydentu szanghajskiego i gotów
jest pójść na najdalej idące ustęp-
stwa.

\

MARYNARZE AMERYKANSCY
W FABRYCE JAPOŃSKIEJ.
SZANGHAJ (Pat). Około 100

marynarzy amerykańskich wdarło
się wczoraj wieczorem do zabudo-
wań, należących do japońskiej fa-
bryki wyrąbów tkackich, gdzie
znalazły schronienie kobiety ja-
pońskie. Marynarze dokonali bar-
dzo szczegółowej rewizji w całej
fabryce, a po upływie 3 godzin,
odchodząc, oświadczyli, iż podej-
rzewali, że w fabryce zostały
zgromadzoge wielkie ilości amu-
nicji. Konsul japoński złożył ostry
protest u władz amerykańskich.
Marynarze amerykańscy próbo-
wali dostać się do jeszcze jednej
fabryki tkackiej, należącej do Ja-
pończyków, ale zamiary ich zosta-
„ły udaremnione przez telefoniczny
„protest japońskiego konsula gene-
ralnego“

Komunikat Stronnictwa Narodowego
DZIŚ dnia 21 lutego w sali własnej przy ul. Orzeszkowej Nr. 11 odbędzie się

Wielkie Zebranie Polityczne
na którem poseł STEFAN SACHA

wygłosi referat o sytuacji politycznej.
na možliwoš zepełnienia sall należywstęp wolny, jednak ze iędu

się aria! w karty ws : „ które Sekretarjat codziennie wydaje od
‚ g. 11-38 I od 6—8 w, — Początek o godz. 12 | pół.

; konwencji, t. j.

się wobec dwóch sprzecznych
wersyj. W Kłajpedzie istnieje sy-
tuacja nienormalna, której trze-
ba położyć kres. Konieczne jest
utworzenie dyrektorjatu, cieszą-
cego się zaufaniem lzby Repre-
zentantów. Dyrektorjat: ten powi-
nien niezwłocznie przedstawić się
Izbie. Co się tyczy odwołania
Boettcherś, to sprawozdawca nie
stwierdza naruszenia statu-
tu kłajpedzkiego przez Litwę. Z
raportu jego wynika, że chciał
zaproponować zwrócenie się do
Trybunału Haskiego o opinję do-
radczą, ale Litwa na to się nie
zgodziła. Więc dotąd nie jest do-
statecznie ustalone, czy prośba o
opinję doradczą może być usta-
lona przez Radę większością gło-
sów. Delegat Litwy Zaunius o-
świadczył, że raport przyjmuje i
że musi zgłosić zastrzeżenia co
do zaleceń raportu w sprawie
powołania nowego dyrektorjatu.

Delegat Niemiec von Below
przedstawił raz jeszcze całą spra-
wę z niemieckiego punktu wi-
dzenia, starając się wykazać, że
prawa ludności niemieckiej w
Kłajpedzie nie są przestrzegane i
próbując usprawiediiwić postępo-
wanie Boettchera. Buelow skar-
żył się też na politykę rządu li-
tewskiego, który obecnie chce
dokonać nowych wyborów w
Kłajpedzie pod presją wojskową.
Zdaniem  Buelowa, wyniki inter-
wencji Ligi Narodów są niedo-
stateczne.

Referent polemizował z wywo-
dami Buelowa i stwierdził, że Ra-
da uczyniła wszystko, co mogła,
nie można zatem mówić o fiasku
interwencji Rady. Również i Zau-
nius polemizował z Buelowem,
protestując przeciwko sposobowi,
w jaki ten przedstawił wydarze-
nia kłajpedzkie i nazywając wy-
wody v. Buelowa demagogicznemi.
Zaunius podkreślił także, że Bue-
low bezprawnie przemawiał, jak-
gdyby byt reprezentantem ludno-
ści kłajpedzkiej. — Przedstawiciel
Wielkiej Brytanjj wyraził żal, že
Litwa nie zgodziła się zasięgnąć
opinji Trybunału Haskiego i о-'
świadczył, że przedstawi apel
Niemiec swemu rządowi. Podob-
ne deklaracje złożyli przedstawi-
ciele pozostałych  syśnatarjuszy

Francji, Włoch,
Japonii, raport został

przyjęty.
\

poczem

 

ODDAM w DZIERŻAWĘ MAJĄTEK
50 klm. od Wilna, 150 ha ornej i łąk—
w kulturze. — Kompletny inwentarz,
którego chociaż część winien nebyć
dzierżawca.-— Oferty pisemne do re-

dakcji pod 150

7868r

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

Z dniem 27 Lutego r. b. zostaje
OTWARTA WARSZAWSKA

PRACOWNIA KAPELUSZY DANSKICH
w Wilnie, ul. Kalwaryjsxa 25
p.f. „MARJA DWORNIKOWSKA"
Robota i ceny bezkonkurencyjne. —
Przyjmują się tanio do roboty kape-
lusze z powierzonych materjałów

oraz przeróbki.    
Przed i po maju 1926.

W! widocznem nawiązaniu je-
szcze do rozprawy budżetowej
Sejmu, ale zarazem jakby z chęcią
uwieńczenia wypowiedzianych w
niej poglądów obozu rządowego
najważniejszemi i najogólniejszemi
wnioskami i twierdzeniami, ogłosił
p. pos. Miedziński (Gaz. Polska
nr. 48) obszerne rozważania o
głównych celach tego obozu.
Tym razem uwagi te oczyszczone
są, nawet gdy zawierają zdania,
skierowane przeciw innym, ze
zwykłej napastliwości, a wypowie
dziane są bardzo nawet spokojnie.
Można sie z niemi biegunowo nie
zgadzać, przedewszystkiem w
głównej ich treści ogólnej, bo po-
szczególne twierdzenia po drodze
są tam niektóre i słuszne, ale nie
zgadzając się, można uznać, że są
to poglądy, a nie napaści, jak by-
wa przeważnie.

 

Trzon rozumowania przedstawi

ciela obozu rządowego w tych na
szeroką miarę zakrojonych wywo-
dach jest taki:

„Gdy myślimy i mówimy o t. zw.
rządach przedmajowych, dalecy jesteśmy
od potępienia osób ówczesnych ministrów
w porównaniu. z osobami ministrów o-
becnych. Przeciwnie zdajemy sobie do-
skonale sprawę z tego, że zasiadało i
wówczas w rządach wielu ludzi wartościo
wych, których praca mogła być wysoce
wydajna i pożyteczna. Jednakże system
ówczesny był taki, że stawiał ich w sytu-
acji tragicznej, zaś pracę ich i wysiłki
skazywał zgóry na beznadziejność. Nie
było bowiem możliwe wówczas stawiać
sprawy w rządzie z punktu widzenia pań
stwowej racji stanu. Górowała nad nią
zawsze i praktycznie górować musiała ‚
kwestja arytmetyki sejmowej, oraz par-
tyjnego klucza podziała wpływów... Rzą-
dy lat ostatnich są wolne od tej zmory.
Jedynym nakazem ich działania jest in-
teres państwa... Zadaniem obozu rządo-
wego nie jest budowa partji, lecz prze-
budowa państwa.. Te same powody,
które wpłynęły na nieznośne błędy ram
konstytucyjnych nowego państwa wpły.
nęły na zaniechanie wpełnienia tych ram
i rozwinięcia zawartych w nich zasad.
Spowodowały też niemożliwość dopełnie-
nia konstytucji pisanej tą substancją, któ
ra jest żywą treścią każdego ustroju i za-
sadniczą wytyczną jego wcielenia w życie
Nie wyłoniła się mianowicie, nie skon-
kretyzowała się, polska państwowa ra-,
cja stanu... A zatem sprawa przebudowy
ustroju państwowego, jako z konieczności
zaimprowizowanego, sprawa budowy
trwałej racji stanu... Są to bowiem rze-
czy, które dojrzewać muszą powoli i o-
siągają trwałą wartość wówczas dopiero
gdy stają się nietylko hasłem dnia tego
czy innego rządu lecz wzrastają głęboko
w poczucie społeczeństwa."

Są to twierdzenia: niewątpliwie
daleko sięgające. Odmawiają one
przedmajowemu okresowi pew-
nych podstawowych właściwości,
które przypisują  pomajowemu,
mianowicie troski o ustrój i šwia-
domej myśli państwowej. Cienie i
światła są tu wyraźnie rozdzielo-
ne granicą z maja 1926.

Jakiż powód tej różnicy? Jest
to również powiedziane z całą
otwartością. Okres przedmajowy:
zatruty był, wedle tych wywodów,
zmorą 'współubiegań się stron-.
nictw, a okres pomajowy jest od
tego wolny. Twierdzenie jest
jasne. Czy także słuszne?

Odpowiedź, która zawsze by-
ła łatwa, jeszcze bardziej ułatwił
właśnie p. Miedziński w ostatnim
swem słowie budżetowem, w trze-
ciem czytaniu dnia 13-go b. m.
śdy wobec zarzutu p. pos. Rybar-
skiego, że w r. 1925, jako ów-
czesny członek Stron. Lud. Wyzw.,
mówił o.przebudowie rolnej przez
wywłaszczanie bez odszkodowa-
nia, oświadczył:

„W každem stronnictwie zawsze mó-
wiona o mnie, że jestem piłsudczykiem,
ambasadorem Belwederu lub Sulejówka.

TA SASTNELPKTS YSL ENN TN EITI

Awanturnicza księżniczka
PARYŻ (Pat!) Księżniczka an-

'gielska Dayaną Muda of Sarawak,
małżonka następcy radžy Brook,
ma przejść dziś na mahome'a:
nizm. Obrządek religijny odbę-
dzie się dziś w powietrzu w chwi-
li, kiedy samolot. przewożący
księżniczkę z Londynu do Pary-
ża, znajdować się będzie nad wo-

dami kanału La Manche. Księż-
niczka przeszła urzędowo przed
dwoma laty z protestantyzmu na
katolicyzm ku wielkiej konster-
nacji całej rodziny, Z tej racji
przyjęta była nawet na audjencji
prywatnej u Ojca św. Księżnicz-
ka, nosząca przed zamążpójściem

nazwisko Gladys Palmer, jest
`

Jstotnie zawsze byłem i jestem piłsud-
czykiem i wszyscy o tem wiedzą. Jeśli
zaś zachodziły zmiany co do przynależ-
ności grupowej, to nie ja zmieniałem sta
nowisko, lecz dane stronnictwo."

Jest to wreszcie własne przy-
znanie w sprawie bardzo ważnej i
dobrze znanej. To nieprawda, że
były skłócone stronnictwa, a zda-
la od tego Belweder czy Sulejó-
wek, bolejący nad tem nieszczę-
ściem. Prawdą jest to, że wtedy
już przyszła „sanacja” miała w
w stronnictwach swych wysłan-
ników, którzy dniem i nocą nad ni-
czem innem nie pracowali, jak nad
skłóceniem stronnictw, aby w ten
sposób zapewnić sobie pochwyce-
nie steru. Ludzie pomajowi żyli i
działali także przed majem. Gdy-
by ich troską było ulepszenie sto-
sunków przez uspokojenie walki
stronnictw, nie było potrzeby na to
przewrotu majowego, lecz wystar-
czyło nie. podniecać nieustannie je-
dnych stronnictw przeciw drugim.

Dlatego też twiedzenia p. Mie-
dzińskiego trzeba uzupełnić bar-
dzo ważnem i ze wszystkich naj-
prawdziwszem i najistotniejszem
stwierdzeniem: przewrót majowy
był dokonany, celem uchwycenia
władzy w swoje ręce. To było po-
budką znacznie żywszą niż tros-
ka o przebudowę państwa i o myśl
państwową. Słusznie zaznacza p.
Miedziński, że te wielkie dwa
przedsięwzięcia mogą mieć powo-
dzenie tylko w oparciu o poczucie
społeczeństwa. A zatem tylko w
drodze prawidłowej można dojść
do tego, a nie w drodze przewrotu *
i rządów, odsuwających społeczeń-
stwo.

Bezstronnie zatem stwierdzić
można, że obóz sanacyjny myli się,
a w każdym razie myli innych, gdy
mówi, że celem jego była przebu-
dowa państwa i tworzenie polskiej
myśli państwowej, a zapomina, że
celem najoczywistszym było po-
chwycenie władzy i jest nadal u-
trzymywanie się u steru władzy.

——

Z błędem w przedstawieniu, co

pchało do przewrotu ten obóz wią

że się też błąd w ocenie okresu
przedmajowego i pomajowego pod
względem budowy ustroju i kształ
towania myśli państwowej. Okres
przedmajowy, wśród wszelkich uło
mności, błędów, grzechów, zupeł-
nie nieskończenie więcej zrobił dla
budowy ustroju państwa, niż okres
pomajowy, który wiele zniszczył,
wiele sponiewierał, wiele obez-
władnił, a niczego wartościowego

nie stworzył. Okres przedmajowy,
znowuż wśród wielu zboczeń na
bezdroża, kształtował jednak myśl
polityczną polską nieskończenie
wyżej i skuteczniej, niż okres po-
majowy, który jej wogóle nie
kształci w społeczeństwie, a zara-
zem ma jej znacznie mniej, niż, po-
trzeba, w rządach. Te prawdy
były już tak szczegółowo i tak czę-
sto wykazywane, że wystrczy je
stwierdzić, a każdy sam zna uzasa-
dnienie w całym biegu rzeczy. Je-
żeli sanacja rozumie znaczenie bu-
dowy ustroju i kształtowania pol-
skiej myśli politycznej dla przy-
szłości Ojczyzny, niech ma odwagę
powiedzenia sobie, że dzieła te po
przewrocie majowym nie weszły
na dobrą drogę. ‘

Stanislaw Stroūski.

      
  

  

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.

  

córką multimiljonera Waltera Pal-
mera, który fumierając zostawił
jej wspadku250 tys,f.st,

   



 

* Ostrowski „Żywaszkoła').
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О1О — ftrzyżone.
Dużo zarzutów czyniono sla-

wetnemu klubowi BB, že jest luž-

nym zlepkiem z najrėžnorodniej-

szych elementów złożonym, że nie

posiada programu, nawet zdania

własnego, że wstaje i siada na

komendę... wszystko to słuszne,

zapomńiano jednak najcharakte-

rystyczniejszą bodaj wytknąć ce-

chę tego zespołu, mianowicie, że

posiada on mentalność wybitnie

babską (stąd prawdopodobnie

nazwa BB). Wyraźnie: nie „ko-

biecą“, lecz „babską”, tę, którą

wieszcz nasz z tak pysznym hu-

morem uwiecznił w swojem „,śgolo-

ne — strzyžone“,

Jak Czytelnikom naszym wia-
domo, rząd wniósł do sejmu pro-

jekt reformy szkolnej, który mię-

dzy innemi tem się jeszcze odzna-

cza, że pominięto w nim całkowi-

tem milczeniem kwestję religji.

Jest to zupełnie w stylu tych pa-
nów, którzy twierdzą, że etyka

chrześcijańska jest „zaprzecze-

niem natury ludzkiej” (por. Jerzy

Nie-

wątpliwie klub BB, w którym za-

siadają tacy „katolicy' jak ks.

Radziwiłł, byłby uchwalił bez

zmian tę reformę, podobnie jak

uchwalił w swoim czasie aprobatę

dla metod brzeskich, śdyby nie

Klub Narodowy, który wniósł po-

prawkę tej treści, że szkoła po-

winna zapewnić młodzieży „w:y-

chowanie religijne".

BB znalazł się w położeniu

bez wyjścia: odrzucić wniosek,
to znaczy otwarcie wystąpić prze-

ciwko Kościołowi i religii, co nie”

jest w interesie sanacji ani ze

względu na część własnych człon-

ków, ani też ze względu na szer-

sze masy ludowe, o których sym-

patje zabiega. Z drugiej strony jed-

nak jakże uchwalać wniosek, po-

stawiony przez „endeków”? Czło-

wiek prawdziwie rozumny, o ile

mu się wykaże jaki błąd, chętnie

się z tem zgodzi i błąd swój na-

prawi. 'Nie przynosi to nikomu

ujmy, Człowiek obciążony men-

talnością BB nigdy tego nie uczyni.

Jakoż większość rządowa sejmu

wniosek Klubu Narodowego od-
rzucuiła. Co jednak dalej? Jak

wybrnąć z tak przykrej sytuacji?

W życiu parlamentarnem nie-
mieckiem znany był i utarty wy-

raz „Paradebauer', oznaczał on

wielce lojalnego chłopa, którego

bogaci junktrowie-agrarjusze do-

puszczali do swego grona, dla wy-

kazania, że z nimi idzie „cały

wiejski lud",

Posiada także klub BB swo-
jego... księdza „od parady'* w oso-

bie ks. posła Czuja. Ten to

właśnie ksiądz „sanacyjny“ posta-

wił z ramienia swych kolegów

partyjnych wniosek kubek w ku-

bek do „endeckiego' podobny,

z tą różnicą, że szkoła niema da-

wać „wychowania religijne-

go', lecz ma zapewnić „wyro-

bienie religijne".

Nie kijem go, lecz pałką.
Wniosek ks. Czuja jednomyśl-

nie przez większość rządową zo-

stał przyjęty. Honor BB urato-

wany.

Teraz głowią się sejmowi filo-

lodzy nad tem, jaka właściwie

różnica zachodzi pomiędzy „wy-
chowaniem* a „wyrobieniem“...

szperają po słownikach...

Niewątpliwie różnica jakaś być'

musi, ale to pewne, że ani ks.
Czuj, ani żaden z jego kolegów

klubowych nie zaglądał do Lin-

dego, nie o jakąś zasadniczą różni-
cę im chodzi, tylko o wyróżnienie

się za wszelką cenę od prze-

ciwników.

Gdyby Klub Narodowy przy-

padkiem postawił wniosek o „w y-

robieniu religijnem"' — BB od-

rzuciłoby go oczywiście i uchwa-

liło „wychowanie religijne.

Ponieważ jednak „endecy** zgo-

dnie z duchem języka polskiego
żądali „wychowania' religij-
nego — sanatorom nic nie pozo-

stało, jak zdobyć się na ów dziwo-

ląg pod postacią „wyrobie-

nia”,
Akurat jak w bajce: „golone —

strzyżone”.

 

2 prasy.
Odchłopienie i zażydzenie.
Jedną; z charakterystycznych

cech projektowanej reformy szkol-
nej jest utrudnienie a nawet
wprost zamknięcie dostępu do
studjów wyższych dla ludności
wiejskiej.

Pisze o tem „Gazeta War-
szawska”:

„Wyniki więc tak pomyślanego no-
wego ustroju szkolnego zarysowują się
całkiem wyraźnie: „Skutkiem byłoby...
odchłopienie gimnazjów. Wieś przesta-
łaby być rodzicielką inteligeneji chłop-
skiej, która dziś ma tyłu dzielnych
przedstawicieli we wszystkich działach
pra i

nteligencja, pochodząca z ludu wiej-
skiego, wnosiła i wnosi do cywilizacji
polskiej wartości tak wielkie i niezastą-
pione, że zatamowanie dopływu z tej
strony byłoby jej zubożeniem, pozbawie-
niem jej pierwiastków najcenniejszych
i najbardziej rodzimych. Wszak wieś
właśnie dała literaturze polskiej Kaspro-
wiczów, nauce polskiej — Buiaków i
tylu innych."

Daleko bardziej ułatwiony przy-
stęp do szkół wyższych miałaby
młodzież miejska.

„Ludność miejska 'w Polsce — to
dziś w dużym procencie ludność żydow-
ska, dlatego też rekrutowanie przyszłej
inteligencji ze sfer niemal wyłącznie
miejskich i małomiasteczkowych, zwię-
kszy jeszcze odsetek wśród niej żydów,
już i dziś, jak wiadomo, zastraszająco
wzrastający z roku na rok na naszych
wyższych uczelniach, Miejsce Jaśka z
Wólki coraz częściej zajmować będzie
tryufmujący... Jankielek z  Pacanowa.
I jeżeli przy nowym ustroju szkolnym,
syn ośmiomorgowego gospodarza, jakiś
Wacławski, o wiele większe napotkałby
obecnie trudności, zanim zdołałby dostać
się na ławę uniwersytecką, to dla przy-
szłych Załkindów i Wulfinów wrota
wyższych studjów i karjery otwarte
będą — naścieżaj..."

Na co liczy sanacja.

„Robotnik* przedstawia w dłuż-
szym artykule położenie bez wyj-
ścia sanacji, która w beztroskim
rozpędzie „radosnej twórczości”
zabrnęła do jakiejś ślepej uliczki,
skąd niema już powrotu.

Organ socjalistyczny w końcu
zapytuje: „Na co właściwie sa-
nacja liczy?

„Odpowiedź wypadnie potrójnie:
L "Na cud:

‚ „а) kryzys skończy się „sam przez
się”;

b) „sanacja” dostanie dużą pożycz-
kę zagraniczną na bardzo dogodnych
warunkach.

II. Na bierność społeczeństwa.
IIL Na słabość przeciwników.
Cuda rzadko chodzą po świecie w

biały dzień; pozostawmy więc punkt I

+
Nn7ITPNN

—- н

co się zaś tyczy punktów
to zależą one w znacznym

na uboczu;
I i III —
stopniu

od naszej woli i
od naszego wysiłku.”

„Najlepszy czas“

Żydowski, „Nasz Przegląd'* za-
mieszcza obszerniejsze sprawo*
zdanie z odczytu, wygłoszonego
przez radnego Izaaka Engelmana,
na temat osiedlenia żydów na roli
w Polsce. 4

„Zdaniem referenta obecnie jest naj-
lepszy czas do osiedlenia żydów na roli,
ziemię można tanio nabyć, inwentarz žy-
wy, drób i robociznę można również ta-
nio otrzymać. Wobec tego trzeba wy-
korzystać tę okazję, bo niewiadomo, czy
w najbliższej przyszłości nadarzy się
taka sposobność, jak obecnie.

P. Engelman konferował z miarodaj-
nemi czynnikami, które są obeznane z
całokształtem pracy gospodarstwa wiej-
skiego i przekonał się, że władza odnosi
się Polis do tego projetku.

Kończąc swój referat, p. Engelman

zaznacza, iż jest dobrym sjonistą Mizra-

chistą, wiernym Palestynie i ideałom sjo-
mistycznym i nikt nie powinien podejrze-
wać, że jego plan będzie konkurował z
Palestyną.

Atoli wszędzie, gdzie żydzi mieszka-
ją i mogli osiedlić się na roli, powinni
to uczynić.”

„Serwilizm i pochlebstwo“.

Z okazji urządzonego w sali
warszawskiej Rady Miejskiej — w
związku z 10-leciem pontyfikatu
Papieża obchodu, urzędowa
PAT. rozesłała komunikat, w któ-
rym m. in. czytamy:

„Przed g. 18 przybyli na akademię
członkowie rządu, przedstawiciele Sej-

mu i Senatu, władz państwowych i ko-
munalnych, generalicja i p. Prysto-
rowa, dyplomaci”... etc."

* Zaznaczając wiadomość po-

wyższą „Robotnik* taką dodaje

sarkastyczną uwagę: :

„Czytamy i przecieramy ze zdumie-

jiem oczy. Nikomu bo dotychczas nic

nie wiadomo, by „usanowany” czwarty

Sejm Rzplitej uchwalił kiedykolwiek —

awansowanie żon premierów iministrów

do rangi osobistości oficjalnych, — na-

równi z członkami rządu, edstawi-

cielami dyplomacji i generalicji i t. p.

Może taki projekt jest „na warsztacie

jakiegoś gorliwego referenta z BB., ale

poco w takim razie PAT. uprzedza wy-

padki? Dotychczas, biorąc rzecz ogólnie,

to, gdzie bywała żona ministra spraw

wewnętrznych albo co robiła „kuzynka

ministra przemysłu i handlu, intereso-

wało tylko... autorów fars francuskicii
Drobny ten wypadeczek PAT-a jest

jednak charakterystycznym znakiem cza-

sów, w których serwilizm i pochlebstwo
podniesiono w Polsce do poziomu cnót
narodowych.'*
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Wniosek Klubu Narodowego
w sprawie odroczenia zaległości podatkowych.

Wysoki Sejm uchwalić raczy
następującą uchwałę:

stawa.
Art. 1.

Spłaty zaległości, powstałe do
dn. 30 czerwca 1931 r. w następu-
jących podatkach: gruntowym, od
nieruchomości, przemysłowym, do
chodowym, majątkowym, od kapi-
tałów i rent, od spadków i daro-
wizn oraz od lokali,

wraz z dodatkami państwowy-
mi i samorządowymi oraz karami
za zwłokę, odsetkami za odrocze-

" nie i kosztami egzekucyjnemi,
na.żądanie płatników ulega od-

roczeniu do dn. 31 grudnia 1931 r.
Art. 2.

Łączna suma kar za zwłokę,
odsetek od odroczenia oraz kosz-
tów egzekucyjnych nie może prze-
kraczać 30 proc. zasadniczej sumy
zaległego w myśl art. 1-$o podat-
ku. Nadwyżka ponad 3 proc. z
„mocy niniejszej ustawy ulega u-
morzeniu.

Art. 3.
Iza okres od 1 lipca 1931 r. do

31 grudnia 1933 r. do należności
objętych art. 1-ym, zamiast prze-
widzianych odnośnemi ustawami
odsetek za odroczenie i kar za
zwłokę doliczać się będzie 6 proc.
w stosunku rocznym tytułem od-
setek za odroceznie.

Art. 4.
Od dn. 1-go kwietnia 1932 r.

zawiesza się dalszy pobór podatku
majątkowego aż do przeprowadze-
nia zmian w ustawie o tym podat-
ku (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 746 r.
1923).

Wiynikający stąd niedobór w
budżecie na r. 1932/33 pokryty
zostanie drogą oszczędności w wy-
datkach, a ewentualnie z rezerw
skarbowych.

Art. 5.
Właściwe samorządowe wla-

dze nadzorcze — w odniesieniu do
niektórych samoistnych danin ko-
munalnych, a w szczególności do:
podatku wyrównaczego dla śmin
wiejskich, dodatku inwestycyjne-
$o, opłat specjalnych i dopłat dro-
gowych oraz padatku od kopalń—
w wypadkach zasługujących na u-
względnienie, będą w granicach,
określonych w art. 1 — 3 niniej-
szej ustawy:

odraczač terminy platnošci za-
ległości w tych daninach, rozkła-
dać je na raty, jak również obniżać

„kary za zwłokę, odsetki za odro-
czenie oraz koszty egzekucyjne.

Bliższe przepisy o trybie po-
stępowania przy przyznawaniu
ulg, wymienionych w ustępie 1-ym,
z uwzględnieniem opinji zaintere-
sowanych związków komunalnych
wyda Minister Spraw „Wewnętrz-
nych w porozumieniu z Ministrem

Skarbu. 4
Art. 6.

Wykonanie niniejszej ustawy
porucza się Ministrowi Skarbui
Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Art. 7.
Ustawa niniejsza wchodzi w

życie z dniem ogłoszenia.
Uzasadnienie.

Konieczność uregulowania spra-
wy zaległości podatkowych jest od
dawna powszechnie uznana. Zgło-
szony w tej sprawie projekt rządo-
wy, nieustalający żadnych norm
prawnych i stanowiącya
czone pełnomocnictwo dla Mini-
stra Skarbu względnie Ministra
Spraw Wewnętrznych, zawiera w
osobie niebezpieczeństwo powięk-
szenia stanu niepewności, szkodli-
wego dla życia gospodarczego
szczególnie w obecnym czasie.
Wniosek powyższy, regulujący
spłatę zaległości i redukujący nad-
mierne koszty dodatkowe w spo-
sób jednolity i powszechny, ma na
celu usunięcie powyższego niebez-
pieczeństwa.

Tylko w stosunku do samoist-
nych danin komunalnych stosuje
wniosek zasadę ulg indywidual-
nych, a to z tego powodu, że sa-
morządy objęte będą odroczeniem
przypadających im dodatków do
podatków państwowych, a z dru-
giej strony finanse ich znajdują się
w stanie gorszym aniżeli finanse
Skarbu Państwa.

Ustawa a podatku majątko-
wym, uznana powszechnie za wad-
liwą, wymaga gruntownej zmiany.
Ponieważ przeprowadzenie nowe-
lizacji z różnych powodów może
ulec bliżej nieokreślonej zwłoce,
przeto wniosek proponuje narazie
zawieszenie poboru podatku ma-
jątkowego, począwszy od dnia1
kwietnia br. Konstytucyjnemu wy-
mogowi wskazania pokrycia, -
nikajacego stąd uszczerbku "dla
Skarbu, wniosek czyni zadość.
Warszawa, dn. 19 lutego 1932 r.

Wnioskodawcy.
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Sprawa Dunikowskiego.
PARYŽ (Pat) Dunikowski

przewieziony zostanie dziś po po-
łudniu z więzienia do gabinetu
sędziego śledczego Ordonneau,
gdzie będzie skonfrontowany z
z ekspertami, którzy go popro-
szą o wyjaśnienia w sprawle ma-
szyny do fabrykacji złota, prze-
wiezionej przed dwoma dniami

z Monte Carlo do Szkały Cen-
tralnej. Według ostatnich infor-
macyj, rzeczoznawcy będą nale-
gali, aby im pozwolono wypro-
bować aparat, oraz bedą doma-
gali się od Dunikowskieqo wy-
znaczenia ostatniej daty doświad-
czenia. |
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Przy niedostatecznej funkcii. przewo- |
du pokarmowego, katarze żołądka i ki-
szek, opuchlinie i stanach zapalnych
kiszki grubej, skłonności do zapalenia
ślepej kiszki, naturalna woda gorzka
„Franciszka-Józefa" szybko usuwa obja-
wy zastoinowe i bóle w podbrzuszu.
| pain oazy i LTA TE

  
  

   

    Do nabycia

Doskonale orzeźwiszsię
w czasie upałów lub po zmęczeniu, spo-
żywając aromatyczne i treściwe budynie.
Dra. Oetkera Proszek Galaretkowy
Dra. Oetkera Ambrozję

przyrządzić można łatwo i prędko, a sma-
kują znakomicie za dodaniem sosu wa-
niljowo-mlecznego z Dra. Qetkera proszku

' do sosu waniljowego.
we wszystkich składach, ze
znakiem ochronnym „Jasna
Główka”. Tamże również do
nabycia za 40 groszy nowa
barwnie ilustrowana książecz.
ka z przepisami wydanie F.

Dr. A. Oetker, Oliwa

 

Krwawe starcia w Zagłebiu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W ciągu soboty doszło w Zagłębiu Dąbrows-
klem do kilku starć.

Mianowicie w kopalni Dajdówka zebrał się tłum w ilości
około tysiąca osób. Rozproszony przez policję, tłum ruszył
do Niwki, gdzie doszło do starć.

Z tłumu oddano 8 strzałów do policji, która musiała od-
powiadać.

W rezultacie 1 policjant i 1 kobieta ranni.
Na kopalni Paryż kobiety I dzieci obrzucały policję ka-

|I SEOTOGW

KU ROZWADZE KOMITETOM RODZICIELSKIM

SZKÓŁ ŚREDNICH.
Walka o duszę młodzieży.

Obserwując w czasach ostat-
nich życie nasze i młodzieży szkol-
nej, widzimy, jak ona w coraz
szybszem tępie obniża swój lot i
zatraca poczucie tych ideałów,
które tak jasno przyświecały nie-
tylko filaretom, ale nawet mło-
dzieży pod zaborem moskiewskim.
Szkoła rosyjska nie zdołała zgasić
ducha, który młodzież wynosiła z
rodzinnego domu, nie mogła uśpić
czujności rodziców i dzieci. Zaka-
zywano mówić po polsku, rozda-
wano modlitewniki w języku ro-
syjskim. Niejeden musiał opuścić
szkołę. Ducha nie zgaszono. Mło-
dzież zakładała kółka samokształ-
cenia i, pamiętając, że „narodu
duch zatruty — to dopiero bólów
ból”, pozostała wierną hasłu „na-
uka i cnota”. Należy przyznać, że
szkoła moskiewska, jakkolwiek
nieraz szykanowała wyznanie ka-
tolickie nie szerzyła bezwyznanio-

wości i pornografji i nie chciała do-
puścić do anarchii, dbając o całość
państwa. Kajdany niewoli spadły.

Zdawałoby się, że teraz dopiero
nabierze nowej siły hasło „Nauka
i Cnota — zdaniem sfer miarodaj-
nych”, przemawiających tak czę-
sto u nas przez radjo, — młodzież
nasza stoi na wysokim poziomie i

nawet może przewyższa studjują-
cych w średnich zakładach Za-

chodniej Europy. Takie jednak

mniemanie kierowników oświaty,
pośród których w Wślnie z trud-

mošcią da się znaleźć osoba z wy-

kształceniem uniwetsyteckiem,
łatwe jest do zrozumienia. Czy ta

nauka znajdzie się na wyższym
szczeblu przy rozbiciu ośmiokla-
sowego gimnazjum, pokaże projek-
towany eksperyment. Natomiast
jest rzeczą pewną, że z normal-
nością młodzieży jest źle. Postu-
chajmy p. Jerzego Ostrowskiego,
wizytatora szkół średnich wileń-
skich, W swojej książce „Żywa
szkoła” mówi on wyraźnie, że: sa-
mo pojęcie „cnota“, „cnotliwy“ —
jest odczuwane przez młodzież
(mówimy zwłaszcza o młodzieży
męskiej), jako ciężar, jako przy-

mus narzucony, a ideał tej cnotli-
wości wydaje się nawetśmieszny”.

Czy ten ideał wydaje się „śmiesz-
ny” młodzieży czy też p. Jerzemu
Ostrowskiemu, p. wizytator wy-
raźnie nie zaznaczył, ale z kontek-
stu łatwo można wywnioskować,
że to on sam śmieje się z tego ide-

ału, gdyż w tejże książce wyznaje,

iż etyka chrześcijańska jest „za-

przeczeniem natury ludzkiej”, a
„konsekwentny chrześcijanizm
jest niemożliwy do przyjęcia dla
ludzkości! (str.76).

Trzeba przyznać, że p. Jerzy
Ostrowski dokonał nielada odkry-
cia: po dwudziestu niemal wiekach
istnienia chrystjanizmu, wyznawa-
nego przez miljony ludzi wszelkie-
go stanui wieku, przez najwięk-
szych genjuszów, pan wizytator
doszedł do przeświadczenia, że
„konsekwentny chrześcijanizm
jest niemożliwy do przyjęcia”.
Jest to kapitalne odkrycie, godne
wprost opatentowania. Zawdzię-
cza je zapewne p. Jerzy Ostrowski
swojej podróży do Ameryki. Gdy-
by bezwstydne widowiska teatral-
ne (patrz „Dziennik Wileński"
Nr. 38) polecał młodzieży polskiej -
wizytator buddysta lub mahome-
tanin, nie budziłoby to takiej ohy-
dy w sercach ludzi uczciwych i nie
powodowałoby takiego zgorszenia
i demoralizacji wśród młodzieży,
jak to widzimy teraz, gdy to czyni
chrześcijanin, chociażby meldun-
kowy, do którego młodzież chrze-
ścijańska ma większe zaufanie,

Nie będziemy tu przytaczali
słów Chrystusa o młyńskim kamie-
niu dla gorszycieli. Są to rzeczy
nic nie mówiące p. Ostrowskiemu.
Ale p. wizytator, mieniący się za-

wodowym psychologiem, może ze-
chce przypomnieć zdanie znanego

agoga i wybitnego psychologa
. Wł. Dawida: „Sądzę, że istotą

powołania nauczycielskiego jest

miłość dusz, bo człowiek wychodzi
poza siebie, troszczy się, bezinte-
resownie czyni coś dla drugiego;
jest to miłość dusz, bo przedmio-
tem jej jest wewnętrzna duchowa
treść człowieka, jego dobro moral-
ne, jako oświecenie i udoskonale-
nie jako istoty duchowej... Nauczy-
ciel ma silne poczucie odpowie-
dzialności, obowiązku, potrzebę

doskonałości” (str. 11 i 15 „O du-
szy nauczycielstwa']. Jakże roz-
bieżne są zapatrywania tych
dwóch psychologów. P. Ostrow-
ski, czciciel Nietzschego, głoszący,
że „pokora, posłuszeństwo, wiara
w autorytet... należy do przeszło-
ści”, jakże jest obcy duchowi na-
szego genjusza narodowego, który
powtarzał, że „na głębszych fun-
damentach wyższy mur stać może:
i głębszy rozum tylko na głębszej
pokorze”.

Jakże są obcy tradycji naszej
obecni kierownicy naszej młodzie-
ży. Czyż potrafią oni w jej duszach
obudzić bodaj iskierkę czci dla
najistotniejszych i najświętszych
ideałów— wiary i cnoty? Czy !
głosząc zasady antyreligijne, szy-
dząc z naszych zasad świętych, za-
„chęcą oni młodizeż naszą przynaj-
mniej do nauki? Czy kto z nas,
wychowanych w moskiewskiej
szkole, mógł przypuszczać, że kie-
dyś się znajdą pedagodzy podobni
do p. Jerzego Ostrowskiego w pol-
skiej szkole Niepodległej Ojczyz-
ny? Opłacając naukę, ponosząc
koszt na utrzymanie wychowaw-
ców naszych dzieci, mamy prawo
żądać, by młodzieży naszej nie de-
moralizowano, by nie czyniono z
niej przyszłych komisarzy bolsze-
wickich i nie gubiono naszej Oj-
czyzny. Należy przyznać, że pro-

ceder wywrotowy postępuje pla-
nowo. Zdobywa się młodzież tanią
popularnością, pobłażaniem, stara
się ją zjednać daleko sięgającemi
wolnościami jużto udzielając ze-
zwoleń na widowiska niemoralne,

jużto polecając literaturę, zakaza-
ną przez Kościół („Ster' Nr. 1),
już zaniedbując kontroli młodzieży
przy nabożeństwie 'szkolnem w
niedziele i święta, już przez skra-
canie módlitwy przed lekcjami (w
gimnazjum im, Orzeszkowej zaka-
zano odmawiania „Wierzę w Во-
ga' rzekomo dla tego, że niema
czasu na długą modlitwę). Za cza-
sów moskiewskich dyrekcje dbały
o pozory religijności. Na przed- -
lekcyjnej modlitwie: dyrektor mu-
siał być zawsze obecny. Dziś kie-

rownicy szkół nie wszędzie poczu-
wają się do tego obowiązku. Mło-
dzież nie zna żadnego rygoru (,„po-
słuszeństwo, wiara w' autorytet...

należą do przeszłości”). Tak się
wychowuje'naszą młodzież. : Zdo-
bywa się ją dla szkoły niezdrową
popularnością, a zato młodzież
płaci utratą wiary i moralności i
przygotowuje drogę do... „bol-
szewji“. :

Czy Komitety Rodzicielskie
zdają sobie sprawę z groźby poło-
żenia i czy redgują na te zgubne
objawy? Czy milczenie ich da się
usprawiedliwić obawą, by dzieci
swych nie narązić na prześladowa-
nie ze strony ich „światłodawców”
i wychowawców? Milczenie by-
łoby i karygodne i ohydne.

` .

  

Sala do wynajecia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od6—8 wiecz.
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SYTUACJA STRAJKOWA
BEZ ZMIAN.

SOSNOWIEC (Pat). Sytuacj
w trzecim dniu strajku nie alėja
zasadniczym zmianom. Kopalnie
zrzeszone w radzie zjazdu są nie-
czynne, bądź to wskutek strajku,
bądź też wskutek świętówek. Z
małych kopalni niezrzeszonych
stanęła kopalnia „Wiktorja”, Za-
rząd okręgowy centralnego związ-
ku metalistów na nocnem posie-
dzeniu uchwalił, że o ile C. Z. G.
przyjdzie do przekonania, że po-
trzebne jest górnikom poparcie
moralne ze strony metalistów, to“
ci ostatni w każdej chwili gotowi
są solidaryzować się ze strajkują-
cymi górnikami i przerwać pracę.

UCHWAŁA C. Z. G.

SOSNOWIEC (Pat). W sobotę
w południe obradowała konferen-
cja delegatów, zorganizowana
przez Centr. Zw. Górniczy. U-
chwalono, by strajk nadal pod-
trzymywać.  Wezwano robotni-
ków, by słuchali dyrektyw orga-
nizacji i nie dawali się pokierować
komunistom. , 4 :

NARODOWA „PRACA POLSKA*
NIE ZWALCZA STRAJKU.

SOSNOWIEC (Pat). W sobotę
po południu obradowała również
„Praca Polska". W wyniku kon-
ferencji postanowiono utrzymać
dotychczasowe stanowisko i nie
przeciwdziałać strajkowi, zorgani-
zować samopomoc  materjalną
wśród górników oraz przeciwsta-
wić się próbom „czarnego straj-
ku“.

      
„Bratz z Miłością
z LILIANĄ HARVEY w rol! głównej

Wkrótce
w kinie «Casino».

  
  

 

SZKICE I OBRAZKI.
JĘZOR W SZARYM SOSIE.

Bywają języki:

-Obce, martwe, plugawe, cięte, nie-

zrozumiałe, głupie, klasycznę, zagranicz-
ne, fonetyczne, plotkarskie, babskie.

Prócz tego: w szarym sosie, z chrza-
nem, po rusku, z migdałami, w galaretce,
świńskie, cielęce... i „regjonalne”. °

To nie nowość zresztą, każda pro-

wincja, ba, niekiedy sąsiadujące z sobą
powiaty różnią się dyalektem w wymo-

wie, posiadając dla określenia jednego
i tego samego przedmiotu różne wyra-
żenia.

Stylistyka polska zna wszystkie
$wary prowincjonalne, skatalogowawszy

je w określonym porządku. Od "gwary
góralskiej, którą posługiwał się w swych

czarownych baśniach Sabała, aż po czar
gwary mazowieckiej, którą barwił „Chło-

pów Reymont.
Powstała w czyjejś głowie myśl...

Mamy przecież „śwarę” wileńską”.»

hejże z nią na antenę, na scenę... ba,

na katedrę.
Gwaltu!...
Napłodziły się  Józefuoweczki i

ciotki jakieś z Nowostrojki, które na-

słuchawszy się „pyskowania” własnych

garkoiłuków, zamyśliły stworzyć z tego
język regjonalny.

Boże! co za język?
Odrobina tego, co zostało po pięk-

nym, czystym języku, polskim, moc

rusycyzmów i wiązanka bolesnych ska-

leczeń języka, razem wzięte, zamieszane

i na niechlujnym talerzu na stół wy-

niesione.

Porównanie z $warą góralską, czy

mazowiecką i kaszubską — byłoby

wprost dla wymienionych obrażliwe.

Może się tam komuś podobać, že

tłomok jego bardzo wdzięczny, a z gęby

befsztyk tatarski przypominający, kłóci

się z panią domu właśnie w „języku

tym'” o zupę przypaloną, ale nie ma się

prawa koszmaru tego nazwać „gwarą”,
a tem mniej jako przedmiot wykładowy
do szkół wprowadzać!

Niechaj zostanie tam, gdzie był do-

tąd: na półce kuchennej, wśród rondli,

na stacjach dorożek... i w areszcie ko-
misarjatowym w kwadrans po obławie,

dokąd należałoby też wsadzić niefortun-

nych pionierów takiej „rełormy* języko-
wej, o ile nie właściwsze dla nich
miejsce u... św. Jakóba. К

jtREKA
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KRONIKA.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Tydzień  misjologiczny

jaki w dniach 21—26 lutego od
będzie się w sali Sniadeckich
U. S. B. — zaznajomi nas grun-
townie z ideą misyjną Kościoła,
w której i Polska czynny już
bierze udział. | emigracja polska
rozproszona po tylu zakątkach
świata. doznaje w znacznej mie-
rze pomocy od katolickich misjo
narzy. Wykłady zasadnicze ogól-
nej natury misyjnej, wyg'oszą w
tygodniu misyjnym pp pre feso-
rowie Bossowski i Cywiński; p.
prof. Glaser przedstawi nam św.
Pawła apostoła, jako pierwowzór
misjonarza nawracającego Świat
heleńsko-rzymski do Chrystusa;
p. prof. Limanowski ze zwykłą
sobie swadą opisze nam pawilon
misyjny z niedawnej wystawy
kolorjalnej w Paryżu; ks. superjor
Rzymełka przedstawi nam w
dwóch odczytach z obrazami
šwietinemi dzieje pierwszej pol-
skiej placówki misyjnej w Chi
nach, na której pracują z wiel
kiem powodzeniem dwaj wileńscy
misjonarze, znani tu w szerokich
kołach księża doktór Wacław
Szuniewicz i Franciszek Stawar
ski. W poniedziałek o godz. 5-ej
zobaczymy stację misyjną w
Shuntehfou w prowincji Hooei,
gdzie ks dr. Szuniewicz ro.winął

tak błogą swoją pracę medyczno-
misyjną.

„Tydzień” organizuje Akade-
mickie Koło Misyjse U 5 B

URZĘDOWE.
— Przyjazd do Wiina mi-

nistra W. R. I 0. P. W duu 20
b. m. pocągiem rannym przybył

do Wilna minister W ВОР
Jedrzejewicz. Ministra na dworcu
powitali: wojewoda Bec kowicz,
J. M. rektor Ja: uszkiewicz, ku
rator Szelągowski i inni.
M nister Jędrzejewicz zamiesz-

kał u prof. Ehrenkreutza a.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Posiedzenie Rady Miej-

skiej. W dniu 25 b. m. odbędzie
śię kolejne posiedzenie Rady
Miejskiej. Porządek dzienny za-
wiera 10 spraw a m. in. wnios=k
Magistratu wprowadzenia taryfy
„sgospodarczej* za energję elek
tryczną oraz projekt parcelacji
majątku miejskiego Tupacis:ki.(a)
— Kto ma administrować i

utrzymywać drogi państwowe
w Wilnie. Magistrat m Wilna
powziął ostatnio uchwałę nawią-
zania pertrakta yj z Dyrekcją Ro-
bót Publicznych w sprawie za-
warcia umowy, na podstawie któ-
rej Dyrekcja przyjęłaby pod swój
zarząd utrzymywanie i adminstro
wanie dróg państwowych na te-
renie m. Wilna. a.

# > =MIASTA.
— Wystawa projektów pomni-

, ka Mickiewicza. Na stawie,
urządzonej staraniem omitetu
Głównego Budowy Pomnika, znaj-
dują się projekty pomnika, wyko-
nane przez artystów, zaproszo-
nych do wzięcia udziału w kon-
kursie, a mianowicie: Ksawerego

* Dunikowskiego, Henryka Kuny,
Antoniego Madeyskiego, Czesława
Przybylskiego i Tadeusza Tołwiń-
skiego. ;

pływ ze wstępu (1 zł., dla
uczącej się młodzieży 50 gr.) prze-
znacza się na rzecz budowy
pomnika.

Wystawa projektów pomnika
Mickiewicza jest wielkim wypad-
kiem w życiu /Wilna. Każdy, kto
interesuje się, w jaki sposób ucz-
czony zostanie Mickiewicz w Wil-
nie, powinien jak najrychlej zwie-
dzić wystawę, która mieści się
w pałacu Reprezentacyjnym i

„ trwać będzie już .tylko tydzień,
t.j. do dnia 28 lutego włącznie.
Otwarta wystawa codziennie od
godz. 10 rano do 6 wiecz.

POCZTA i TELEGRAF.
— Komunikacja telefoniczna z

Polską. Dyrekcja Poczt i Telegra-
fów komunikuje:

Wprowadzony został ogólny
ruch telefoniczny między Polską
i Danją. Dopuszczone są rozmowy
państwowe, prywatne zwykłe i
pilne, abonamentowe i błyska-
wiczne. W okresie słabego ruchu
t. j. od godz. 19 do S-ej o pe za
prywatną rozmowę zwykłą wy-
nosi 3/; normalnej opłaty. Opłata
za trzyminutową rozmowę zwy-
Lgo" z Wilna do Konpenhagi

SĄDY.
„, — Segregacja więźniów w wię-

zieniu na Łukiszkach. W więzie-
niu na Łukiszkach przeprowadza-
ny jest obecnie spis więźniów re-
cedywistów, którzy będą izolo-
wani od aresztantów t. zw. przy-
padkowych. Inowacja ta ma na
celu odseparowanie zawodowych
kryminalistów od więźniów przy-
padkowych, którzy  odsiadując
wspólnie karę wywierają szkodli-
wy a nieraz zgubny wpływ na
tych ostatnich.. Więźniowie kry-
minalni recedywiści będą odby-
wali karę w osobnym pawilonie
w więzieniu na Łukiszkach. (a)

SPRAWY SZKOLNE.
— l-sza lustracja szkół żydow-

skich przez wojewodę wileńskiego.
W przyszłym tygodniuwojewoda
eczkowicz w towarzystwie władz

szkolnych dokona pierwszej wizy-
tacji szkół żydowskich, znajdują-
cych się na terenie m. Wilna. (а)

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zagadnienia inkwizycji. Sek-

cja  Uświadomienia Religijnego
Akad. Sodal. Marjańskich zawia-
damia, że dziś o godz. 4 popoł. w
lokalu przy ul. Wielkiej 64 odbę-
dzie się zebranie z referatem p. t.
„Zagadnienie inkwizycji w  śre-
dniowieczu'.
— Wieczór artystyczny. Dziś

o godz. 19 w sali Śniadeckich U.
S. B. odbędzie się zorganizowany
przez Koło Polonistów wieczór re-
cytacyjny, na którym wystąpi p.
Kazimiera Rychterówna.

Dzisiejszy program jest nader
bogaty i różnorodny.

SPRA PRASOWE.
— „Głos Wileński", Ukazał się

Nr. 7 tygodnika ludowego „Głos
Wileński”, zawierający 16 stronic
i liczne ilustracje. Na uwagę za-
sługuje artykuł wstępny o sprawie
Kłaipedy oraz ciekawe korespon-
dencje z kraju.

Cena pojedyńczego numeru
15 gr. Nabyć pismo można przy
kościołach, w kioskach oraz w lo-
kalu redakcji — Mostowa 9, w
drukarni Bajewskiego.

Redakcja zapowiada rozpoczę-
cie druku dwóch powieści, które
wychodzić zaczną już od następ-
nego (8-go) numeru.

ZE STOWARZYSZEŃ.
— Walne Zgromadzenie Inwa-

lidów. Zgodnie z $ 24. 25. Statu-
tu Zarząd Oddziału zwołuje do Wil
na, w lokalu własnym przy ul. Że-
ligowskiego nr. 1 — 17, na dzień
6. marca 1932. roku na godz. 10-tą
min. 30, w pierwszym terminie, a Z
ważnością bez względu na ilość
obecnych, na godz. 11-tą w dru-
śim terminie doroczne Walne Zgro
madzenie członków Oddziału z na-
stępującym porządkiem obrad:

1) Zagajenie. 2) Wybory prezy
djum zgromadzenia. 3) Przemówie
nie Prezesa Zarządu Głównego L.
L W. P. kpt. Połońskiego.
4) Sprawozdanie:
działu; b) Komisji Rewizyjnej; c)
Sądu Koleżeńskiego. 5) T
Władz: a) Zarządu Oddziału; b) Ko
misji Rewizyjnej; c) Sądu Koleżeń-
skiego; d) Delegatów na zjazd.
6) Wolne wnioski.
— walne zebranie Stowa-

rzyszenia „Opieka Polska nad
Rodakami na Obczyźnie" odbę-
dze sie dnin 22 b m. o godz. 6
w sali T=chników przy ul. Wileń-
skiej Nr. 33

ODCZYTY.
— Odczyt o raku. Ww! Ko-

mitet do zwalczania raka urzą
dia szer*g od:zytów z dziedziny
nowotworów. Cał<owity dochód z
odczytów przeznzczony jest na za-
silenie funduszów zakładu dla

"ch rych, dotkniętych nowntuo-
rami (Pcłocka 6) Prof. K. Opo-
czyński wyąłosi pierwszy 041 zyt
z tej serj: dzś o qodz 17ej w
sali Sniadeckich U. S. B pod

łem, Cn to i's'* ra ?

— Pomoc w az "m
kach. Dziś w Kole Polsk. A
Szk. im, T. Kościuszki (ul. Tur-
gielska 2) odbędzie się odczyt
stud. U. S. B. A. Rychtera na te-
mat „Pomoc w nagłych wypad-
kach'. Odczyt będzie ilustrowa-
ny obrazami świetlnemi. Początek
o godz. 6 m. 30. Wstęp bezpłatny.

KRONIKA HAR!
— Błękitna Jedynka Żeglar-

ska Wu Du» Harcerzy im. R
Treugutta w Wilnie prosi wszyst
kich przyjaciół i svmpatyków har-
cerstwa na tradycyjny obchód
ku czci patrona arużycy Romual-
da Treugutta, który odbędzie sę
w niedzielę 21 lutego w sali

aktowej gimnazjum im. kr Zvą.
Augusta (M. Pobulanka 7) Po-
czątek 5 2547 6 We w-lny,

Z ŻYCIA LITEWSKIEGO.
— Delegacje litewskie wciąż

interwenjują. Do wojewody Becz-
kowicza zgłosiła się delegacja
Tymczasowego Komitetu Litew-
skiego z prezesem Staszysem na
czele, która złożyła p. wojewodzie
obszerny memorjał w sprawie
zamkniętych szkół i stowarzyszeń
litewskich w Wileńszczyźnie. De-
legacja litewska prosiła p. woje-
wodę o poparcie ich starań u
władz centralnych celem urucho-
mienia nowych szkół litewskich
i oddziałów towarzystw kultural-
no-społecznych. (a)

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

—Na Pohulance. Dziś popołudniu —
„Panna Maliczewska”, Ceny propagan-
dowe od 20 gr. do 2 zł,

Wieczorem — „Mam lat 26“
Jutro — „Mam lat 26“ po cenach

о 50% пвтус\,
— W Lutni, Dziś Bo południu —

oczątek popo-„Ta, której szukamy”,
łudniówek o godz. 4-ej.

Wieczorem — komedja Antoine'a
„Co może kobieta”. Początek o godz. 8.
— Premjera komedji Szekspira —

na Pohulance. W nadchodzący wtorek
о godz. 8 wiecz. dana będzie po raz
pierwszy arcywesoła komedja Szekspira
” asta noc” albo „Co chcecie w
reżyserji Wacława Radulskiego, realiza-
tora „Mam lat 26".

—Igo Sym — wTeatrzeLutnia, W
poniedziałek o godz. 8 m. 30 wiecz. —
tylko jeden raz wystąpi ulubieniec ko-
biet — Igo Sym, artysta filmu polskiego
i zagranicznego, ostatnio bawiący na
występach w warszawskim teatrze „Ban-
da“. Pozatem udział biorą pp.! Stanisła-
wa Nowicka, Józeł Wojcieszko, artyści
teatru „Morskie Oko” oraz znany komik
„Bandy“ Józef Orwid. Program. elnią
ostatnie atrakcje Warszawy,jak 0 za-
ułkach Paryża”, „Modne małżeństwo”,
„Karnawał w Londynie”, „Kocia idylla“
it. d. Kierownictwo muzyczne p. Czy-
żowskiego. Ceny specjalne; bilety już
do nabycia w kasie Teatru Lutnia.

a)Zarządu Od- -

p... 02LENNIK MILENSKI

— Wieczór sonat. Dziś w Konser-
'watorjum Muzycznem (ul. Końska 1) od-
będzie- się jedyny występ znakomitej

DOE oPp: Wandy
i-Ledóchowskiej i ĆCecylji Krewer

z pm programem, reprezentującym
takich autorów jak Locatelli, Respighi,
Beethoven, Szymanowski. Słowo wstęp-
ne wygłosi 'prof. M. Józefowicz. — Po-
czątek o godz. 20.15. й

ЧБЛИНЕНТЛОЛТЕОВОНООЕПИЧИСЧЧОИ )
NADESLANE,

POMYSŁY KRYZYSOWE W „POLONJT“

Umiejętne przystosowanie się zarzą
du restauracji „Polonji” do przeżywanych
warunków spotkało się ze szczerem a za-
służonem uznaniem publiczności.

Pomysł dyrekcji jest istotnie zdu-
miewający, jeżeli się zważy, że goście
za 3: zł. otrzymują na zamówienie
wykwintną kolację, złożoną z trzech do-
borowych dań i kawy.

Program kabaretowy przechodzi naj-
śmielsze oczekiwania. Rewja taneczna —
to siedem przebojowych występów dwu
najl zespołów choerograficznych.

iś w godz. 5.30—9 wiecz. rendez-
vous najlepszego towarzystwa na miłej
i popularnej ,, j kawie". Dwuzło-
towy wydatek da smaczny podwieczorek
oraz moc estetycznych wrażeń i niespo-
dzianek.

CEKECEÓGWADRKPCZE RSS
POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 21 lutego 1932 r.

10.00. Tr. nabożeństwa z Krakowa.
11.58. Sygnał czasu.
12.10. Kom. meteor.
12.15. Transm. L cz. poranku z Fil-

harmonji Warszawskiej.
13.15. Mikrofcn w nowym Domu A-

kademickim w Wilnie. Reportaż z otwar
cia poprowadzi Halina Hohendlingerów-
na.

13.50. Muzyka z płyt.
14.00. Aud. rolnicze z Warsz.
15.55. Audycja dla dzieci z Warsz.
16.20. Muzyka z płyt. Polskie pie-

śni.
16.40. „Jak się w dziejach rozsze-

rza pojęcie świata” — odczyt ze Lwowa
wygł. dr. A. Lewicki.

17.00. „Literatki wileńskie" — pog.
z cyklu „Kobieta ma głos” — wygł. Zo-
fja Żarnowiecka.

17.15 „Z podróży do Afryki
Południowej' — odczyt z Krakowa,
wyśł. prof. Walery Goetel.

17.35. Wiadomości przyjemne i po-
żyteczne — z Warsz.

17.40. Koncert z Warsz.
19.00. Litewska audycja literacka i

koncert. В
19.40.
19.45.
20.15.
21.45.

Wazowo).
22.05. Transm. koncertu z Londynu

A. Boult — dyrekcja. H. Perkin fortepj.
"Utwory: Holst'a, Ireland'a, Delius'a i El-
gara).

23.30. Kom. i muzyka taneczna z
Warsz.

Progr. na poniedziałek.
Słuchowisko z Warsz.
Koncert z Warsz.
Kwadr. liter. z Warsz. (Iwan

Poniedziałek, dn. 22-go lutego
11.58. Sygnał czasu.
13.40. Uniwersytet rolniczy z Warsz.
14.35. Progr. dzienny.
1440. Muzyka z płyt. 1.

R. Schumanna. 2. Muzyka lekka.
15.153. Kom. z Warsz. .
15.25. „Szkola i sztuka“ — odczyt

ze Lwowa, wygl. St. Machniewicz.
15.45. Aud. dla dzieci i młodzieży:

1) „Nafta“ — feljeton wygl. Jėzet Glix-
man. 2) „Pierwsza kąpiel“ — opowiada-
nie Cioci Hali.

16.20. Lekcja francuskiego z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek powieścio-

wy.
16.50. Muzyka z płyt.
17.10. „Jerzy Waszyngton* — od-

czyt z Warsz. wygł. K. Koźmiński.
17.35. Muzyka lekka z Warsz.
18.50. Wileński komunikat sporto-

Utwory

wy.
19.00. „Rasa i język Litwinów'—od

czyt litewski w por. Wielhorskiego, wygł.
P. Gozutis.

19.20. Muzyka z i
19.25. „Co nas boli?"

ki Mika po mieścieh.
19.35. Progr. na wtorek i rozm.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. Audycja z Warsz. poświęco-

na 200-ej rocznicy urodzin Waszyngtona.
22.30. Kom. i muz. tan. z Warsz.

ga przechadz-

23.00. Retransmisja stacji zagrani-.
cznej (muzyka taneczna).

Z ZA KOTAR STUDJO.
Mikrofon u akademików.

Dzisiaj o godz. Bima S
ki będzie asystował przy s atyczn:
óczysisśoć otwarcia Dolri „Alka Joció-

kiego na Górzeo>Taa
Uroczystość tęzaszczyci swą obecnością
SMinister Wyznań Rel. i Ośw. Publ.

Begortsż zprzebiegu ceremonji otwarcia
Hohendlinge-prowadzić będzie p. H.

równa.

Naszewileńskieliteratki,

O godz. 17-ej wszystkie literatki wi-
leńskie zgromadzą się przy głośnikach
radjowych, a to dlatego, że będzie mowa
o ich twórczości. Fe ee krytyczny na
ten temat wygłosi p. Zofja Żarnowiecka.

Śpiew i muzyka.

Dzisiaj, w niedzielę, o godz. 20,15
transmitujemy z Warszawy recital RE
waczy znakomitej artystki operowej He-
leny Zboińskiej owskiej. Program
zawiera arje klasyczne i pieśni polskie.
Następnie o godz. 22,05 transmitować
będziemy symłoniczny koncert z Lon-
dynu, zawierający w programie kompo-
zycje angielskie, a mianowicie koncert
fortepianowy J, Irelanda, uwerturę G.
Holsta i in.

Dla dzieci.
W programie poniedziałkowym, jak

zwykle, znajdziemy audycję dla dzieci.
Tym razem na program jej złożą się:
opowiadanie p. Józefa Gliksmana o naf-
cie, pouczające i ciekawe zarazem, na-
stępnie ciocia Hala opowie, jak zacho-
wywały się podczas pierwszej kąpieli
dwa pieski buldogi.

Twórca Ameryki.
Tegoż dnia o godz. 17,10 w związku

z dwuchsetną rocznicą urodzin Jerzego
Washingtona, dzięki któremu Stany Zje-
dnoczone, stworzone przez niego, weszł:
do rodziny narodów  cywilizowanyc
świata, p. K. Poraj-Koźmiński zapozna

rkdjocjaakacców z życiem i działalnością
tego wielkiego męża stanu.
MEITODKDOWIKI

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

Anna Bułhakowa zł. 30— na remont
Kaplicy Ostro-Bramskiej.

M. H. S. dla najbiedniejszych pod
opieką [V Konf. T-wa Pań Miłosierdzia
Św. Wincentego 4 Paulo zł. 5— na bu-
dowę Kościoła Św. Teresy w Kamionce
zł. 5— i na chleb Św. Antoniego Padew-
wp dla najbiedniejszych dzieci zł.
10—,

Władysław Rakowski zł. 3— dla
owa i zł. na Dom Dzieciątka
erus, .

 

Ratujmy dzieci.
Stowarzyszenie b. wychow. gim

nazjum przy kościele św. Katarzy-
ny w Petersburgu pod przewod-
nictwem p. Kossowskiej zorganizo
wało w końcu listopada ub. r., ak-
cję pod nazwą „Ratujmy dzieci”.
Akcja ta polega na zbieraniu śnia-
dań które panie przyjmujące udział
w tej akcji przysyłają do oznaczo-
nych niżej punktów, jak również
na przyrządzenie śniadań w cen-
trali za pieniądze zebrane z ofiar
na ten cel składanych.

W grudniu wydano — 2249
śniadań, w styczniu — 3632 śnia-
dań.

Organizacja „Ratujmy dzieci”
miała za grudzień i styczeń docho-
du 375 zł. 65 śr.

Wobec trwającej zimy i coraz
większej liczby głodnych dzie-
ci, Stowarzyszenie przychodząc z
pomocą Magistratowi i innym or-
ganizacjom wileńskim, zwraca się
ponownie do społeczeństwa z gorą
cą prośbą o poparcie naszej akcji.
Pamiętajmy, że nieraz zgłodniałe
dzieci przychodzą do szkoły (do
ćwiczeniówek) naczczo, nie mając

; nawet kawałka chleba na śniada-
nie.

Stowarzyszenie prosi o składa-
nie paczek ze śniadaniem w nastę-
pujących punktach: 1) Apteka p.
Jundziłła, ul. Mickiewicza nr. 33;
2) Cukiernia Sztralla (czerwonego)
róg Tatarskiej nr. 3; Cukiernia Ru-
dnickiego, plac Katedralny; 4) Ba-
zar Przemysłu Ludowego, ul. Zam-
kowa nr. 8; 5) Apteka Miejska ul.
Wileńska; 6) Apteka p. Chomi-
czewskiego, ul. W. Pohulanka; 8)
P. Wieczyna, ul. Kalwaryjska nr.
15.

 

EKONOMICZNA   
 

POKE
Ognisko III — 2 A. K. S. I 6:0.
Wczoraj w parku Młodzieży Szkolnej

odbył się mecz towarzyski pomiędzy
młodą drużyną Ż. A. K. S., a drużyną
Ogniska.

W obu zespołach zauważyliśmy dużo
graczy piłki nożnej, ktrzy teraz z zapa-
łem trenują na lodzie.

Gracze Ogniska mieli dużo tempera-
mentu i daleko lepszą technikę, a zwłasz-
cza strzałową.

Ogólny poziom dosyć słabv.
Szkoda wielka, że ci właśnie gracze

Ogniska, którzy grali wczoraj, tak rzad-
ko ukazują się na lodzie w parku Mło-
dzieży Szkolnej. Trening na małej
ślizgawce snoże być tylko ostatecznością.

W czasie meczu wyróżnili się Buczel
i Wasilewski, a w Ž. A. K. S. Margolis.

Sędziował Staniszewski Publiczno-
ści sporo.

Dzisiejsze imprezy sportowe.

O godz. 11 na Rowach Sapieżyńskich
odbędą się zawody narciarskie na odzna-
kę P. Z. N.

O godz. 12 w parku Młodzieży Szkol-
nej mecz hokejowy pomiędzy graczami
Ogniska.

Z Lake Placid.
LAKE PLACID (Pat). Wczo-

raj rozpoczęły się w Lake Placid
międzynarodowe zawody w jeź-
dzie szybkiej na lodzie o mistrzo-
 

Głosy czytelników.
O projekcie pomnika Adama Mickiewicza.

W jednej z sal pałacu Rzplitej
można obecnie oglądać projekty
pomnika A. Mickiewicza, z któ-
rych jeden ma być wybrany i sta-
nąć w naszem mieście.

Projektów jest pięć a mianowi-
cie: Przybylskiego, Tołwińskiego,
Kuny, Dunikowskiego i Madey-
skiego.

Z pośród tych projektów tylko
w jednym — Madeyskiego, skrom-
nym, wytwornym lecz pełnym u-
czucia, p zrožumienia dūcha
Mickiewiczowskiego, nie widać
sadzenia się na coś niezwykłe-
go,.lecz jest harmonja, prostota i
naturalność ujęcia. Miejsce dla
pomnika u podnoża góry zamko-
wejwybrane tak, że pomnik two-
rzy z niem jedną całość wrastając
jakby w samo miasto jako jego nie-
odłączna część i przytem nie rzu-
cając się w oczy, a tak że kto chce
zobaczyć Wilno nie może nie zo-
baczyć i pomnika.

Poeta przedstawiony w wieku
młodzieńczym siedzi w zamyśleniu
na ławce jak pewnie nie raz będąc
w Wilnie, a w pozie i wyrazie
twarzy widać zadumę i spokojne
skupienie, tak, że nie trzeba ani
tłomaczeń ani komentarzy, aby
zrozumieć jak wielka i piękna du-
sza zamieszkiwała to ciało. Pro-
stota najwyższego arystokraty du-
cha, spokój płynący z czystości i
wzniosłości natchnienia są to ce-
chy tego projektu, lecz cechy te
tak cenione w każdym innym cza-
sie — obecnie nie popłacają, teraz
tego szanują, tego uważają za
wielkiego, kto głośno krzyczy, sze-
roko się rozpiera i sam sobie robi
reklamę, sam siebie wysuwa i za
wielkiego ogłasza. .

Reklama i samochwalstwo, tak
wstrętne rzeczywistym artystom,
są obecnie modne, a moda to naj-
wyższy wskaźnik dla tłumu, który
zawsze pokłoni się temu co głośno
krzyczy, bo czuje w nim jednostkę
z pośród siebie, w krzykaczu i sa-
mochwale oddaje cześć samemu
sobie. Genjalna prostota pomnika
dłuta Madeyskiego to arystokra-
tyzm ducha, więc, obym był złym
prorokiem, lecz nasz „demokra-
tyzm* nie pozwoli by coś tak
z nim niezgodnego przypominało
nam tego największego arystokra-
tę ducha polskiego jakim był Mic-
kiewicz.

O pozostałych projektach moż-
no ogólnie powiedzieć, że wszyst-
kie bez oglądania się na rzeczy-
wiste piękno, bez wczucia się w
ducha tego, kogo pomnik ma nam
upamiętniać, sądzą się na nie-
zwykłość, na coś bijącego w oczy
i jak można najmniej e
może w myśl tej anegdoty o
wotce, która była zachwycona ka-
zaniem bo go zupełnie nie rozu-
miała.

Mówiąc o każdym z projektów
z osobna, nikt mi nie wytłomaczy
co ma wspólnego z Mickiewiczem
i jego twórczością goły słup, taki
zwykły, nieociosany na kant słup,
postawiony na placu katedralnym.

Taki słup może również dobrze
przypominać nam Mickiewicza,
jak Holofernesa, a najbardziej żo-
nę Lota; nie ma on nic w sobie co
by nam mówiło o życiu lub działal-
ności naszego największego poety,
co by nam choć w najmniejszym
stopniu przypomniało twórcę

„Dziadów*, „Pana Tadeusza” lub
„Ksiąg pielgrzymstwa“.

Plac katedralny w projekcie
p. Tołwińskiego jest może i piękny
ale brak mu duszy, bo słup, mający
być pomnikiem wieszcza narodu,
nie jest niczem innem jak tylko
słupem, nic nie przypomina i nic
nie oznacza.

Terez projekt p. Przybylskiego
—figura młodego człowieka, nie
wiedzieć, czy wychodząca z cięż-
kiej, kanciastej bryły, czy się w
nią się cofająca.

o to ma oznaczać? Trzeba
przypuszczać, że autor coś chciał
przez to wyrazić, coś symbolizo-
wać, lecz by wiedzieć dla czego to
ma być pomnik Mickiewicza wy-
stawiony przez naród, jak głosi na-
pis na bryle, trzeba chyba by sam
autor wykuł na tej bryle obszerny
komentarz, wyjaśniający co to ma
wspólnegoz Mickiewiczem i jego
twórczością.

Projekt Dunikowskiego — ft-
ura o ponurym wyrazie twarzy w
amedulskim habiciei z rękami

złożonemi po kamedulsku, stoi na
wysokim słupie, jakby na przekro-
ju olbrzymiej armaty, w której
stłoczono jakieś konwulsyjnie wy-
krzywione postacie.

onia z rzędem temu, kto zro-
zumie, jaką łączność ma kameduła
na szczycie armaty i epileptyczne
figury w jej wnętrzu z Mickiewi-
czem i „odą do młodości” lub in-
nym jego utworem.

Nakoniec przejdziemy do pro-
jektu stworzonego przez Kunę.

e fragmencie — popiersiu bar-
dzo ładnej roboty przedstawiają-
cym.poetę w młodym wieku jest
coś obcego, mimo ogromnego po-
dobieństwa, jest coś w układzie
ust, powiedziałbym nie aryjskiego,
lecz z resztą jest to fragment i mo-
że inny widz nic nie dopatrzy, mo-
że to tylko tak mi się zdaje.
Sam pomnik jest czemś co przy-

kuwa uwagę, czemś co bije w
oczy, tak jest dziwaczny, tak każ-
dy szczegół robi w nim wrażenie
obliczenia na niezwykłości, bez li-
czenia się z najelementarniejszym
PER umiaru i dobrego smaku
ostać, mająca wyobrażać wiesz-

cza, jest w stroju biblijnym, jedną
ręką zakrywa oczy od słońca, a
drugą przyciska do piersi dużą
książkę.

Nic w tej postaci nie mówi o
polskim poecie, mierzącym siły na
zamiary, a prędzej wszystko przy-
pomina ZE rabina, ucho-
dzącego z niewoli babilońskiej i u-
noszącego ze sobą torę. Postument
to trzy ścięte piramidy „ustawione
na sobie i przypominające razem
pień banana, aby trudniej było
zrozumieć zakończone czemś w
rodzaju głowy Światowida. Wszyst
kie boki piramid są pokryte pb -
skorzežbami, mającemi przedsta-
wiać najważniejsze sceny z utwo-
rów poety, tak mi przynajmniej
wyjaśniono.

Zarówno twarze wieńczące tę
dziwną kolumnę, jak i płaskorzeź-
by ją okrywające są traktowane
jako modne dziś prymitywy, styli-
zowane przytem z egipska, a pry-
mitywizm jest tak dalece posu-
nięty, że rozróżnić można tylko
jakąś figurą z czemś w rodzaju
krzyża i coś jakby żołnierza z ka-
rabinem. Ustawione na sobie

stwo świata. W biegu na 5 tysięcy
„metrów pierwsze miejsce i tytuł
mistrza świata zdobył Horweg
Hallangrund w czasie 8 minut 37
sek. W biegu na 500 metrów zwy-
ciężył Pedersen w czasie 44 min.
4 sekundy. — Zawody odbywały
się w/ś$ przepisów międzynarodo-
wych, a nie — jak to miało miej-
sce w biegach olimpijskich —
w/$ zasad amerykańskich.

> owadwak.

Radość życi
traci wiele ludzi, których dręczą okro-
pne bóle reumatyczne i nerwowe. Lecz
niema powodu do rozpaczy, gdyż już
wiele tysięcy cierpiących odzyskało swe
zdrowie przy pomocy Togalu. Tabletki
Togal bowiem skutecznie zwalczają te
niedomagania, wstrzymując nagromadza-
nie się kwasu moczowego, który, jak
wiadomo, jest przyczyną tych cierpień.
Nieszkodliwe dla serca, żołądka i innych
organów. Spróbujcie i przekonajcie się
sami, lecz żądajcie we własnym intere-
sie tylko oryginalnych tabletek Togal.
Do nabycia we wszystkich aptekach.
V. Z РО. 4880—0

Polacy W Puńsku muszą modlić Się
po litewsku.

„Dzień dobry ziemi suwalskiej”
pisze:

Pomimo, że Polska jest krajem
wysoce tolerancyjnym, gdzie mniej
szości narodowe nietylko że nie
mogą się skarżyć na ucisk, lecz
przeciwnie — mają jaknajdalej po-
suniętą wolność i swobodę przeko-
nań, jednak czasem niezbyt za-
dowolone widocznie z przysługu-
jących im praw, posuwają się
chwilami rzec można wprost do
bezczelności.

Żywy przykład tego mamy w
pobliskiej osadzie Puńsku.
Otoosada ta, leżąca w pobliżu

Litwy, zamieszkała jest przez
znaczny stosunkowo procent Litwi
nów.

Charakterystycznem jest, iż,
pomimo że osada ta jest osadą
polską, nie zaś litewską, ludność
polska tam zamieszkała zmuszona
tea e OP i kazań
wygłaszanych... po litewsku.
,Jais tamtejszej parafji

ks. Szwedas, nie licząc się zupeł-
nie z tem, że wśród jego parafjan
jest prawie połowa Polaków, mie-
wa kazania wyłącznie po litewsku.

Również wszelkie pieśni ko-
ścielne śpiewane są w języku li-
tewskim.

Od dłuższego już czasu puń-
szczanie — Polacy proszą o wy-
znaczenie kolejnych nabożeństw,
które w jedną niedzielę odprawia-
ne byłyby z kazaniem w języku
olskim, w drugą zaś — w języku
itewskim.

Prośby ich pozostają bez echa
i ks. proboszcz wygłasza kazanie
stale po litewsku, skutkiem czego,
Polacy w Puńsku pozbawieni są
możności usłyszenia Słowa Boże-
$0 w języku ojczystym.

I to wszystko dzieje się w Pol-
sce, podczas gdy o krok dalej—na
Litwie obywatel nasz szykanowa-
ny jest i gnębiony na każdym kro-
ku bez miłosierdzia! ''

ścięte piramidy, głowa Światowi-
da, egipskie prymitywy, biblijna
giai wszystko to tak się ze so-
ą sprzecza, że zdaje się słychać

hałas tej kłótni, zda się zaraz
wszystko się rozleci i rozsypie na
składowe części.

O ile w innych projektach czy
to Dunikowskiego, czy Przybyl-
skiego lub Tołwińskiego brak cze-
goś coby przypominało nam Mic-
kiewicza i jego twórczość, o tyle
w tym projekcie wszystko wprost
przeczy życiu i twórczości wiesz-
cza. Pomnik ten i Mickiewicz tak
się mają do siebie jak „rówienniki
litewskich wielkich kniaziėw“ do
brzegów Martwego morza, a tylko
kolumna zmusza do przypominania
urywka z „pana Tadeusza” bo sta-
wiana... )
„nie podlug modelėw
greckich, bo jest bez podstaw i bez ka-

pitelėw“...

Może nas to ominie, lecz jeśli
by ten pomnik stanął -przy placu
Orzeszkowej, jak to się Fozobtuje,
to byłby w naszem Wilnie zupeł-
nie jak intruz i możnaby o nim po-
wiedzieć, że „sterczy, jak cyces na
czole"...

Ludwik Borowski.

Przyp. Red. Zamieszczając artykuł
powyższy, zwracamy się do Czytelników

аарчр

wu

 

wezwaniem
SZ „DziennikaWi.

aletylksWilno, ale еа Naródo no, e Ca nasz

sprawie.

 



  

Z KRAJU.
Wstrząsające odkrycie we wsi Kunach.

Kościotrup na łańcuchu.

We wsi Kunach gm. podbrzeskiej

łańcuchem do ściany.

Przejmującą zgrozą tajemnicę odkrył nowonabywca domu Par-

nusa Szczegielewicz Mikołaj w czasie przeróbki piwnicy. Wdrożone

dochodzenie ustaliło, że jest to kościotrup umysłowo chorego Ada-

ma Parnusa lat 24, którego ojciec ze względu na to, źe był on

bezpieczny dla otoczenia przykuł łańcuchem do ściany piwnicy.
śmiercią nagłą, zabierając z sobą do

grobu straszną tajemnicę. Obłąkany Parnus będąc przykuty do ścia-

ny daremnie usiłował wyzwolić silę z pęt i zmarł śmiercią głodową.

Niebawem stary Parnus zmarł

Szkielet zabezpieczono. a.

 

w piwnicy domu niedawno

zmarłego Fntoniego Parnusa znaleziono szkielet mężczyzny przykuty

DZIENNIK WILEŃSKI

Wielki pożar we wsi Jankowice.
We wsi Jankowicze gm. ku-

delskiej wybuchł pożar. Ogień
powstał w zabudawaniach Jana
Piotrowicza. Wobec późnej pory
oraz zamarzniętych studzien nie
można było szybko dostarczyć
wody, wobec czego ogień roz-
szerzał się z błyskawiczną szyb-
kością, obejmując połowę wsi.
Po 4 godzinnej uciążliwej akcji
ratunkowej i pomocy straży
ogniowych 9 sąsiednich wsi pożar
zdołano dopiero nad ranem zlo-
kalizować.

Pastwą płomieni padło 19 do-
mów miesz.i 9 stodół ze zbożem.

Straty wynoszą przeszło 100
tys. złotych. Policja prowadzi do-
chodzenie celem ustalenia przy-
czyny pożaru. a.

nie-

Z pogranicza.
Po 12 latach wrócił do Polski b. jeniec

Na odcinku

się niejaki- Wiktor
który się podał za b. jeńca wojsk
polskich i oświadczył, iż w 1920
roku w bitwie pod Białą Cerkwią
na Ukrainie dostał

granicznym Doł-
hinów na teren polski przedostał

Wojsk Polskich.

Borysewicz,

się do nie-

woli bolszewickiej. Borysewicz do

Odesie,
roku 1929 pracował w porcie w

następnie w zakładach
tulskich, a ostatnio przeniesiony
został do fabryki
rysowie, skąd zbiegł.

Zatrzymanego
odnośnych władz. a.

maszyn

Ucieczka do Polski strażnika litewskiego.

Na odcinku granicznym Ol- Mikołanis. Powód
kieniki z granic Litwy zbiegł znany. a.
strażnik litewski Il obwodu Jan

Wyprzedaż posezonową p. n.

„Tani Tydzień Książki *
Ze znacznem ustępstwem (do 50'b)

SPRZEDAŻ TYLKO ZA GOTÓWKĘ.

gi 22 Intego do 5 malta rh. włącznie
organizują księgarnie:

Gebethnera 6 Wolffa i S ki, Mickiewicza 7.

Kazimierza Rutskiego, Wileńska 38.

Św. Wojciecha, Dominikańska 4.

e Józefa Zawadzkiego, Zamkowa 22.

94—0 o

KIFJSRI KINEKATOGRAF || ©lutegoeb.
Ostrobramska В. | czątek seansów 4, 6, 8 i 10 w

c REIEORZWKADZIJAIDOCYWIZNYR1" 2. 0-
 

<ZAGŁADA OD WSCHODU»
  

Najpotężniejszy film świata.
orkiestra pod batutą M. Salniekiego. Po-

Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w.

Koncertowa

 

DŹWIĘKOWY Ostatni dzień! Niebywałe powodzenie! Wszyscy Śpleszcie ujrzeć! Najweselszy dźwiękowiec Polski 100 proc

RINO- cH L l 0 Ss mówiony Uł į Į| j Chłopcy Malowani.. Ścenar. aenerels Weniawy D'ugoszewskiego. Muzyka W Dana.

TEATR »|| r Spiewany UIADI, UKADI, w rc! gi. najulubieńsi ortyści ZULA POGORZELSKA, KAZIMIERZ KRUKOWSKI (Lo
Jullca Wileńska 28, tai. 928. pek) ADOLF DYMSZA,

 

JUTRO PREMIERA!
amant JOZEF SCHILDKRAUT oczeruje
wszystkich w swej najnowszej kreacji

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

„HELIOS“
ulica Wileńska 28, tel. 925.

BAZE WPW TIERE/

Arcydzieło dźwiękowe!

CYGANSKIE ROMANSE "";
wykon. najlepszej na Świecie kapeli cygańskiej ROYAL TZIGANN-JAZZ. Dodatki dźwiękowe. Na 1-szy seans ce-

ny zniżone.

tek seansów o godz, 2.

Cygań. śpiewl

Początek seansów o godz 4, 6, 8 1 10,15.

WŁADYSŁAW WALTER, MIECZ FRENKIEL I inni. Dia młodzieży dozwolone. Pomi-

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

 

Ulubienica całego świata BBYGIDA HELM i słynny
ospolitą zaletą tego filmu
jest MUZYKA w rewel.

CEE OZ KEY EO WEEKWCYC OPECOE O EO CEA IIS NEI

Dziś premjera Największe-
go filmu świata

GŹWIĘKOWY KUAO-TEATR
«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA 26 22, tel. 15-28.

nie niewaźne

WEKINO CASINO
Wielka 47. tei. 15-41. l

szego” «PAN>
Ui. WIELKA 42. Tel. 5-28.

NAT ORAS

 

Legji Cudzoziemskiej w Afryce

 

DŻWIĘKOWY
KINO-1 EATR
ul. Miekiewicza Nr. 11 tel. 15-62

«BRACIA KARAMAZOWY»
W rolach gł. znana aktorka rosyjska Anna Steln I Fritz Kortner. Spiewy rosyjskie! Wspaniała wystawal Chor cy-

цдепб»! Uwaga! Dyrekcja zswiadamia Sz.
sach w całości. Nad program: Dodstek rysunkowy i tygodnik dźwięk. Foxa.

dzenia tego filmu ceny normalne. W dzień premiery,
Nestępny program: Film ze „Złotej Serji Polskiej" ROK 1914 z Jadwigą

AEK AK EEAAIKOSNO AOKS KLO NOCRTN

Dziś! Niezapomniany bohster filmu „Na Zachodzie bez zmian“ Louls Wo'helm we wspaniałym dramace dźwiękowym
program: dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, £

i 10,30 w dnie świąteczne o g. 2. Na 1 seans ceny zniżoneZDRADZIECKIE SWIATŁA ""

w wielkim filmie na tle życia żolnierza

i U XS 1; Dzišl Wielki dźwiękowy dramat erotyczny mający
i za tło stosunki rodzinne w rosyjskiej wsi

w-g nieśmiertelnej powieś-
ci T. Dostojewskiego

Publiczność, że po długich staraniach film zezwolono wyświet ać na kre-

Dziś ostatni dzień czołoweco filmu polskiego STRASZNA NOC w-g powieści A, Marcz
JUTRO WIELKA PREMJERA! Przemiła paryżanka, świetlan FIFI DORSAY | 100 proc. mężczyzna HAROLD MUR АУ

«KWIAT ALGIERU» ***°

ini Produkcja: „Sowkino” Reali : OlgaPreo-
Wiejskie (MZEChY Prożeństaje. W-rolachonic isatūi

Stanisławskiego w Moskwie E. Cesarskaja, R, Pustnaja t G. Bobinin. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek

o godz. 4=ej, w dnie świąt. o godz. lej. Ceny od 40 g.

Pomimo ogromnych kosztów sprowa-
w sobotę i niedziele bilety honoroweikontramarki bezwzgięd-

ą I Wit. Conti.

 

cja: Aleksander
Korda,

 

 

lace 64 paragraf francuskiego
kodeksu karnego p. t.: Lbieg

Kinorenr= „ś TTLOMI" |
WIELKA 36. i

 

Dziśl Rewelacyjny prze-
bój dźwiękowy p. t.:

kowa „Włóczykije”*.
SEEŚWIATOWID |
KINO Mickiewicza 9.

  

ta silolejszejszej od śmierci | woli Allacha. W rol. gł Suzy
Klejn-Rogge i Franceska Betini Nad Pona Przepiękny poemat wschodu „Perła Haremu" w 10 skt. W rol

g х
tty Bronson I Mac Lean.

wow

 

 

 

     

  

  
  

  

OSTRZEŻENIE!
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-

łowartościowe piwo w używane butelki

„PATENT" ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU
W ZYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-
sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-

fikatami i prosimy uważać przy kupnie

prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa Żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU
R zentacja: WILNO, ZARZECZNA 19. TEL. 18—62.  Chcesz przyjemnie|

i z korzyścią dla Siebie wykorzystać długie zimowe wieczory,

zapisz się
na koresponden- ° + 66 w Krakowie,

cyjne kosy „W ie d ZA u. Studencka14,

 

 

NIGDY NIE ZAPÓŹNO
pomyśleć © swem zdrowiu,

tembardziej jak już cierpisz na chorobę nerek,
pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej
przemiany materji, na bóle artretyczne czy
podagryczne, na wzdęcie żołądka, odbijanie się
lub skłonności do obstrulscji. Pamiętaj, że nigdy
nie jest zapóźno, gdy używać będziesz

zioła moczopędne

„DIUROL“ Gąseckiego,
które zapobiegają nagromadzeniu się w. ustroju
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro-
wiu, substancji, zatruwających organizm. Wszel-

„| kie bóle ustąpią, gdy wytrwale używać będziesz
ziół „DIUROL“ Gąseckiego. Oslodzony odwar
z ziół „DIUROL” jest smaczny, zupełnie nie-
szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her-
baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych
ziół „DIUROL“ Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy
rzekonasz się o dodatnich skutkach ich dzia-
ania, zalecać je będziesz swym znajomym. Spo-
sób a> na opakowaniu. Oryginalne zioła
„DIUROL“ Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają
apteki i składy apteczne. Reg.M. S. W. 1486

 

 

 

 

Dziśl Najnowsze dźwiękowe arcydzieło według rozglośnej powieści znakomitego kryminologa pisarza Edgara Wal
sens. erot. dramat w 10 akt. Opowieść o miłości wszystkich kochansów świa-

Vernon, Rudolf

 

Ran p“ (czyii Pieśń Dżungli). Cudowne arcydzieło filmowe. Niebywała atrakcja šwiato
” ' wal Oryginalna pieśń egzotycznej Dżungli Nad program: Wesoła komedja dźwię-

Ze wzglęcu na wysoką wartość artystyczną dla młoczieży dvzwolone. Anons! Już wkrótce
wielkie premjery „Król Jazzu“ I „Marokko“.

 

PRACA | '

Poszukuję posady do
większych dzieci, poko
jowej lub do wszystkie-
go. kosiadam świadec
twa Miekiewicza 51 m. 5

RZĄDCA ROLNY,
w starszym wieku, że-
naty, bezdzietny, wielo-
letni pracownik w tej
branży, posiadający licz-
ne świadectwa i osobiste
rekomendacje, poszukuje
posady. Adres: m. Świę-
ciany, ul. Wileńska Nr.
23, dla M. B. 7803—2

RZĄDCA-EKONOM po-
szukuje posady, 12 lat
praktyki, obecnie na po-
sadzie. Poczta Kobylnik,
skrz. poczt. 27.  7882—1

OGRODNIK, z długolet-
nią praktyką, poszukuje
posady w majątku od 1
marca r. b. Wilno, Po-
powska 22—6, od g. 16.

1886-—0

 

i Mieszkania i
* I pokoje

POKÓJ duży z balkonem
i wygodami, umeblowany
do wynajęcia. Jagieilon-
ska Nr. 9, m. 8 7872—1

 

 

2 DUŻE jasne, słoneczne
pokoje z kuchnią, ze
wszelkiemi nowoczesne-
mi wygodami, do wyna-
jęcia. Przejazd 16 (domy
urzędn. na Antokolu).

711—0

 

2 UJ bez mebli
a 7używalnością

kuchni, telefonu do wy-
najęcia dla osoby samot-
nej Mickiewicza Nr 60
m. 6. 7835—0

 

Mieszkanie
3-pokojowe do' wynaję-
cia. UL Artyleryjska 2,
m. 2. 93—0

MIESZKANIE
8-pokojowe do wynaję-
cia. Dominikańska 8,
m. 2. 7879—0

POSZUKUJĘ mieszkania
tańszego o 3—4 pok.
z wodą i światłem. Ofer-
ty: Wilno I  skrytka
Nr. 64. 7885—0

MIESZKANIA 5, 3 i 1
pokojowe do wynajęcia
przy ul. Lwowskiej d.
Nr. 11, dowiedzieć się
u właściciela 7864—0

DWA POKOJE, mogą
być z meblami i kuchnią
albo bez, i jeden mały

 

do wynajęcia, Śniadec-
kich 3—18, zastać od
2—5. 1867—0

1LUB 2 POKOJE z wy-
godami do wynajęcia.

 

dobre obiady na żądanie.
Objazdowa 6/7, od $.

‚ 14—18. 7862—1
 

3 POKOJE z balkonem,
ze wszelkiemi wygoda-
mi, z używalnością kuch-
ni, z wejściem osobnem.
Bankowa 2, m. 4, róg Ki-
jowskiej. 7859—1

MIESZKANIE do wyna-
jęcia, odremontowane,
suche, cieple 4 pok. UL
Kościuszki 14, m. 10

7861—0

  

 
 

POKÓJ z niekrępującem
wejściem, z  wygodami,
do wynajęcia. UL Mic-
kiewicza 22—24. 7866—2

MIESZKANIE 4-ro po-
kojowe z kuchnią i
przedpokojem do wyna-
jęcia. UL Finna 5/2.

1873—0

7-MIO POKOJOWY LO-
KAL MIESZKANIOWY,
nadający się także na
biuro, wszystkie wygody,
w stanie bardzo dobrym
do wynajęcia niedrogo
od zaraz. Wiwulskiego 4
(obok Dyrekcji Kolejo-
wej), tel. 11-13. 7871—1

 

 

 

 

INTROLIGATORKA,

 

fKupno |

 

 

SKŁAD
Fortepianów

anin,
Fisharmooji

K. DĄBROWSKA
F-ma istnieje od r. 1874!
fino, ul. Niemiecka 3m.11

702—2C

įLaivanieTnaprawa
akumulatorów, słucha-
wek I głośników. Fae

chowo. Tanio.
FIRMA

Michał
Girda

Zamkowa20Tel.16-28

OKAZYJNIE do sprze-
dania tanio  iortepjan.
Królewska 1—7, ogląd.
od 8 r. do 5 pp.

PIANINO koncertowe w
dobrymstanie' do sprze-
dania za pół ceny. Zauł.
Św. Michalski 8—5.

Za 22,000 złotych do
sprzedania w

ŚRÓD. CIU WILNA
posiadłość, domy drew-
niane z wolnem mieszka
nie, 7 pokoi, i ogrodem
owocowym. Roczny do-
chód 4000 złotych. In-
formacje: Wilno, ulica
Mickiewicza 24, m. 6, od
5—1 wieczór. Pošrednic-
two wykluczone. 7884—0

| Sprawy
majątkowe |

Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod let-
niska po 10 gr. kw metr.
oraz centrum z budyn-

 

. kami przy szosie Wilno=—
Warszawa. Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-
ko położona, otoczona
sosnowemi lasami, Do-
jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut prawie
co godzina. Kościół, świa-
tło elektryczne, telefon,
policja na miejscu. Mają-
tek Połuknia, właścicie|-
ka Różańska lub Wilno,
Bakszta 10, m. 4 od 4—5

po poł.

Parcele z budynkami
i bez, ośrodki, młyn
wodny, majątki ziemskie
sprzedaje Pierwsza Wl-
leńska Spółka Parcela-
cyjna ullca Mieklewicza
4 m. 2. 78-1

  

 

Do sprzedania
w centrum miesta dom
osobniak w ładnym o-
grodzie z wolnem kom-
fortowem. 5 pokojowem
mieszkaniem i Innemi
budynkami, Wyjątkowa
Okszja.. Wiadomość w
Biurze Reklamowem S
Grabowskiego Garbarska
1. 84 2

Potrzebne 6—7000 do-
larów na I-szy numer
hipoteki po niedużym
długu bankowym docho-
dowego domu w Wilnie

 

 

skierowano do

ucieczki nie-

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 20. II. 1932 r.

Dolary 8,88 —8,90—8,86.
Gdańsk 173,85—174,25— 173,42.
Holandja 361,10—362,00—360,20.
Londyn30,78—30,93 —30,63.
Nowy York 8,91—8,93—8,89
Nowy York kabel 8,915—8,935— 8,895.
Paryż 35,15—35,24—35,06.
Praga26,40—26,46 —26,34.
Szwajcarja 174,16—174,59—173,73.
włochy 46,50—46,73—46,27.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,55
Tendencja niejednolita.

3/, pożyczka budowlana 35,25. 49,
pożyczka inwestycyjna 89,25. 5%, kon
wer yjna 40—40,25—40. 6, dolarowa
56,75. 49%, dolarowa 48. 7*/, stabilizacyjna
55,50—57,50—55,25. 8% L. Z. B. G. K.
1 B. R., obligacje B. G. K. 94. Te same
11. 83,25. 4',% L. Z. ziemskie 41,50
8'|, warszawskie 63—64,50—63,75. 109,
Radomia 62,50. 6%, obl. m. Warszawy
1926 r. VI em. 38,50. Tend, dla pożyczek
aaie a ika

olar w tach prywatnych:
8,88', w płaceniu. @

wBo-

 

   
  

[Lenywęgla tniione
w związku z urządzeniem własnych składów
połączonych z torem kolejowym mam możność

OBNIŻENIA CEN

WĘGLA i KOKSU
z pierwszorzędnych kopsiń

| GÓRNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS-

Przedsiębiorstwo :
dandl-Prenys M. Deull.vin

azuneE HU iw |
Nowootwarty chrześcijański

sklep bławatno-galanteryjny

95—0 o pod firmą:

| W. MICHALSKA
w Wilnie przy ul. Wileńskiej 25.

Poleca materjały bawełniane, wełniane,

jedwabie, galanterję, a także konfekcję

męską, damską i dziecinną.

Wielki wybór.—Ceny konkurencyjne.

_. SANDACZE
poleca: ZWIEDRYŃSKI
Wileńska28.—__ Tel. 12—24.

czy mogę prosić na ju: ZAGRANICZNE STA-

tro o urlop... CJE na aparat kryształ-

—Tylko niech mi pan kowy (detektorowy) każ-

znów nie opowiada e dy może dobrze słyszeć,

swej chorej babce Za- dostosowując swój apa-

pisałem sobie, że zmarła rat do nowego szematu.

trzy mies'ące temu. Szemat na detektor dla

—Nie, panie naczelni- odbioru stacyj zagranicz-

  

 

 

  
 

ku. To z powodu mego nych wysyłamy po otrzy-

dziadka, który jutro się maniu 1 zł. w znaczkach

żeni. pocztowych. Wilno, „Ra-
djopomoc”, skrzynka po-
cztowa 154.

 

AE
į RA do pe,
wego ryształkowego

| ZGUBY. | aparatu, nie wymagający
————— "baterjj i akumulatora,

bardzo tanio każdy może
sam sobie zrobić. Szemat
głośnika wysyłamy po

mierza, zam. we wsi Bu otrzymaniu 1 zł. znacz-
ах kami pocztowemi. Wilno,

ZYSK a) skrzynka pocztowa 154,
880—0„Radjopomoc”. 7

Zgub. ks. wojsk. wyd.
przez PKU — Wilno, na
imię Subotowicza Kazi-

 

 

20 lutego o 7 wieczór ОО
zginął ples bul- DO ODSTĄPIENIA sto-

dog, biały w czarne ła- łówka — w centrum mia-
t., ogon i usży obcięte, sta. Dowiedzieć się u p.
w żółtych szelkach wabi Pawia Murala, ul. Wiel-
się „Banzaj . — Za przy: ka 51. 1860—0
rowadzenie25ztotyc

liga Wiwulsklego 2. UISSan
m. 22. -0
aA Przeszkoda.

— Zdaje się, że mąż
Rychło zaczęji pani r bardzo póź-

— Czy świadek był no do domu. Czy pani
obecny podczas kłótni czekela na niego?
tej pary małżeśkiej. — Nie. | tak bylam
— Tak, wysoki Sądzie bardzo zachrypnięta.

byłem przecież ich dru-
żbą. DLA RSA CWA

VIRTA Adka

CellEra STUDENT - NAUCZY-
5 — CIEL przygotowuje w za- 

 

      

  
  
    
     

LOCACEOCZOZYWZEZ kresie matury oraz do
egzaminów konkurso-

ODNIROŻENIE wych.  Ludwisarska |,
m. 12. 1836—0

Oryginalna maść
(z kogutklem) 7 ——5

„MROZOL“ | DZIERŽAWY |
leczy : s rank, —

powstałeadodmro-| POSZUKUJĘ dzierżawy
gospodarstwa rolnego о-
koło 10 hektarów z za-
budowaniami w odległo-
ści od Wilna do 10 kilo-
metrów. Wilno, ulica

Sprzedają aptekiI
składy apteczne.

Do sprzedania

 

 

 

be im f ?

które przygotują Cię do egzaminu z 7-miu klas szkoły Aai Sprzedaż megi! "Uuoseniew lub wynajęcia mieszka Trocka 13, m. 8. 787870
г o kuje pracy. Garbarska 1 « nie na ntukolų w spėl-

powszechnej, ewentualnie do egzaminu nadzwyczajne e redakcji pod „Hipoteka”. :
: gr—0 1 dzielni mieszkaniowej. O

go z 5-ciu klas gimnazjalnych, oraz do matury gimna- EEE PIANI NA Eepasiima, 7 warunkach dowiedzieć JD
г 49_g się Jasna Nr. 12 m. 1.

5 zjalnej lub wasze2 umiejąca dobrze toto. używane_ e 86-1 DRUKARNIA
spe М. ее wać, posiadająca świa- przeda-

adaj ye p i dżwiij GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą | corocz- seca 3 "‘юштд"іе' Ę = B e SaiI polaną: oiedlodajo PK
pos: uje posady za z z " ną z prowadz. Jadiodajnнн — ВЕЫВАНО ašis Е ЗЕ Е aa, о пагооа ), ПЛИ

ist k Akuszerki j| chorób płucnych, zo i Soki kaka A 10H.Abalow m.Kdyoyowiksłu TI 2
e Я wsi „m w. . P «

Zakład To 5 iais : t czyweqo, me 1Ł p. stosują [jj usd na Antoko! % centowanie darantowa:piena on aoa 16 Mostowa UI.1. Tel' 12-44

jubilers AKUSZERKA «Balsam ThiocolanAge" POSZUKIWANI zdolni Buraki pastowne wma. do „Dz. Wileńskiego SPRZEDAM tanio urzą- PRZYJMUJEDODRUKU
b s-ka kTEE który ułatwiając wponiańie a Bosy agenci w sołedaćj ce ale'zniżonej do Jodkadcć 1874—0 qzenie date, s DZIEŁA, BROSZURY

z wzmacnia organizm|samopoczucie chorego czyń aluminjowych, pla- * i i kl A

S. SIENKIEWICZ 1 w. Kasztanowa SZ oraz powiększa wagęciele ' usuwa p terów,patebonów, A = Žaibas 3 DOMY tSEyjaSkóW z Lekas BILETY WIZYTOWE,

i żywa się za poradą lekarza * glowa 19, m. 1. 7 ‚ d išmie: .  Adr

w TOMASZEWSKIр $ргтеда!а ар!ек!  \Му2.2.Р.Мг.15 -—— —— ————— 7854 k z sadem owocowym do Wdmiistracji, 7808—2 ZAPROSZENIA,

@ SŁUŻĄCA ze świadec- sprzedania. ZARZECZE, UL Lycraw CH 1 RÓŻNE KSIĄŻKI

ie jest zlikwidowany jak chodzą pogłoski, a JOKAE =я пиош;вадс'п.иі z 3 = ra PS "38760 = vei AE ` DO OPRAWY
nie jest zlikw zą „Pp.Pama, LE“A Nekroloai, Ogi szenia1 poszukuje Ga . mie używane — zloty. a- chronnego r. 2735 na

lko przeniesiony NAJTANIEJ g 3 gotować. itoldowa 47, tefony dwusprężynowe kieliszki czekoladowe do
ы ki wszelkie reklamy doDzien- i iesi . Ą s

paowiekiej uU. SUDOCZNE2| ss,zpożywczy z| poka Nistsego Tiny nym ze, |9ра sadow PORTA) mo ne Me PONKTAALNI
zakę6e zegarmistrzowstwa | Jublierstwa.| nia. Nadaje się na koope To ROA Stefana PY Z? INKASENT-KA Zakrzewski, Warszawa, Powód do urlopu. śbistwa: (rScheja, PUNK TUALNIE.

Ceny zniżone. —Qo| ratywę Adres w sa * ""210:'::'0":":0_];‘ i5—6P ad otrzebny. „Informator”, Marszałkowska 79. * | Mysłowice, G./Śl, ul.

nistracji. 7853— лу po. pol. ólewska 3. 7883—0 — Panie naczelniku, Klaszki 2-a. so: IEEE

2 Mlydawca: Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAMI NIECIECKI,Drukarnia A. Zwierzyśskiego, Mostowa 4
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