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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44.
19 do 24-ej.

Sytuacja w Zagłębiu bez zmian.
elefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W piątek panował w Zagłębiu spokój.
Zagłębia i Sąska nie przyłączyli się do strajku.
na środę pol'cja dokonała licznych rewizyj,
dejrzanych o uprawianie agitacji

Obrady
WARSZAWA (Pa!]. Na czwart-

kowem posiedzeniu plenarnem Se-
nat przyjął m. in. projekt ustawy,
dotyczący konwencji handlowej,
nawigacyjnej i weterynaryjnej z
Rumunją oraz układu z Rumunją
w sprawie rur żeliwnych. — Zko-
lei sen. Wyrostek (BB) referował
projekt ustawy o poborze rekruta
na rok1932. Sen. opciński (PPS)
złożył deklarację, że wobec wy-
tworzonej sytuacji politycznej klub
jego nie może głosować za tą usta-
wą. Z wywodami senatora Ko-
pcińskiego polemizował referent,
poczem projekt przyjęto w brzmie-
niu sejmowem.

Następnie przyjęto projekty u-
staw w sprawie dróg iiowiych i
wodnych śródlądowych w czasie
wojny lub grożącego państwu nie-
bezpieczeństwa oraz o sprzedaży
nieruchomości pozostawionych
przez szeregowych, samowolnie
opuszczających oddziały wojsko-
we, proiekt ustawy o ulgach kre-

Hutnicy
W nocy z wtorku

aresztując 45 osób, po-
podburzającej wśród robotników.

Senatu.
dytowych dla instytucyj  rolni-
czych, projekt ustawy o zmianie
rozporządzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej o sztucznych środ-
kach słodzących (chodzi tuokwe-
stję przemytnictwa sacharyny i
potrzebę zaostrzenia postanowień
karnych), dwa projekty ustaw, od-
noszące się do zakładów ubezpie-
czeniowych, nowelę do ustawy o
Najwyższym Trybunale Admini-
stracyjnym, projekt ustawy o ul-
gach egzekucji sądowej przeciwko
gospodarzom rołnym, projekt usta-
wy o ułatwieniu spłaty uciążli-
wych zobowiązań, obciążających
gospodarstwa rolne, projekt usta-
wy o rejestrowym zastawie drzew-
nym, projekt ustawy o właściwo-
ści ministra reform rolnych w za-
"kresie wykonywania meljoracji. —
Godz. 22 min 45 — sen. Wańko-
wicz referuje projekt ustawy o
funduszu obrotowym reformy rol-
nej. Posiedzenie trwa.

Pertraktacje w sprawie wymiany więźniów
politycznych między Polską a Litwą.
Dowiadujemy się, iż w pierwszej połowie marca r. b. zaintere-

sowane czynniki mają przeprowadzić kilka konferencyj granicznych
z władzami kowieńskiemi w sprawie wymiany więźniów politycznych.

Zaznaczyć ry iż na terenie międzynarodowym czyni stara-
inia w tym kierunku

rząd już od dłuższego Czasu prowadzi
ędzynarodowy Czerwony Krzyż, którego za-

pertraktacje z Litewskim
Czerwonym Krzyżem i władzami litewskiemi. Starania te jakwiadomo
były o tyle nieowocne, gdyż rząd kowieński stale odrzucał wniosek
wymiany więżniów.

Jeżeli obecne pertraktacje i konferencje uwieńczone zostaną
pomyślnym wynikiem, z więzień litewskich otrzymamy 72 Polaków.
którzy odbywają dłuższe kary za przestępstwa polityczne. (a)

Projekty rządu polskiego w sprawie roz-
szerzenia układu o małym ruchu granicz-

„nym i żeglugi na Niemnie.
Otrzymujemy wiadomość następującą:

Wobec pewnej zmiany kursu polityki rządu litewskiego w sto-

Telefon Redakcji.

Redakcja etwarta od 11 do 16 i od
Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

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

sunku do Polski w sferach rządowych powstał projekt zapropono--

wania rządowi litewskiemu nawiązania układów w sprawie rozszerze-

nia układu o t. zw. małym ruchu granicznym. Również władze pol-
skie noszą się z zamiarem zaproponowania rządowi kowieńskiemu

odbycia wstępnych konferencyj w sprawie wprowadzenia normalnej 
następnie przeszedł

żeglugi i spławu na rzece Niemnie.
Z początkiem marca mają nastąpić rozmowy między Warszawą

i Kownem.

Podając powyższą wiadomość
iż wymaga ona potwierdzenia izaznaczamy,

ze strony czynników oficjalnych.

z obowiązku dziennikarskiego

bliższych wyjaśnień

a

Premjer Prystor odpoczywa.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj wieczorem premjer Prystor odwiedził
p. Prezydenta na Zamku, poczem opuścił Warszawę, udając się na
wypoczynek.

Wybicie szyb w poselstwie.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

| WARSZAWA. Wczoraj pod wieczór jakiś osobnik rzucił 2 cegły
do poselstwa sowieckiego, wybijając 2 szyby. Dyżurny posterunko-
wy rzucił się za sprawcą tego czynu w pogoń, lecz nie zdołał go ująć.
Miał to być jakoby Chińczyk.

KOKSKISS KSS ETAKSI IKITSSa EARN

Bezczeina napaść na Polskę w Reichstagu.
BERLIN. Na wczorajszem po-

siedzeniu Reichstagu m. i. zabrał
głos poseł Frartag Lorringho, któ-
ry poruszył sprawę Kłajpedy, a
1 do omawia-
nia stosunków z Polską.

Twierdził on mianowicie, że
w pierwszym okresie rokowań o
pakty nieagresji
zapewniał, iż przystąpienie do
paktów Polski nie jest przewi-
dziane. Stało się jednak inaczej.
Pakt polsko-sowiecki został para-
fowany i można przypuszczać, że
będzie poapisany. Po ogłoszeniu
wiadomości o parafowaniu paktu
polsko-sowieckiego rząd Rzeszy
pośpieszył uspokoić niemiecką
opinję publiczną, że Polska nie
uzyskała w pakcie gwarancji gra-
nicy niemiecko-polskiej przez rząd
sowiecki. Być może — oświadcza
mówca—że przedstawiciel sowiec-
ki coś podobnego oświadczył
rządowi niemieckiemu, (śmiech na
sali), lecz Polska napewno nie
domagała się od Sowietów gwa-
ranc.i granicy polskoniemieckiej,
ponieważ w takim razie nie byl-
by to pakt z Sowietami, lecz so-
jusz polityczny z Sowietami.

rząd sowiecki

= Mówca następnie wystąpił z
fantastycznemi zarzutami, jakoby
„polskie bandy* nosiły się z za-
miarem napadu na Niemcy.
Niech jednak świat wie że Niem-
cy będą broniły się do upadłego
i w razie napadu Polski pożar
obejmie całą Europę.

Również atakował politykę
rządu w sprawie Kłajpedy poseł
litewski Rozenberg który następ-
nie wystąpił przeciwko Polsce
ośwladczając iż w Polsce odbywa
się systematyczny proces od-
niemczania kraju. W dalszym
ciągu przemówienia Rosenberga,
który mówił djelektem baitycko-
niemieckim z ław socjalistów,pad-
ły okrzyki: „dać mu tłómacza*—
Rosenberg odpowiedział w kie-
runku ławsocjalistycznych: „jedż-
cie do Galicji*, czyniąc w ten
sposób alużję do pochodzenia ży-
dowskiego niektórych posłów so-
cjalistycznych. W dalszym ciągu
Rosenberg zagroził spoliczkowa-
niem posłów socjalistycznych,
którzy mu przerywali. Wśród o-
gólnej wrzewy przewodniczący
zamknął posiedzenie.
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Pod Szanghajem i w Mandżurii.
GEN. MAA ZABITY.

MOSKWA (Pat). Otrzymano
tu wiadomość z Nankinu, że gen.
Maa jest zabity w Charbinie.

EKSPEDYCJE KARNE PRZE-
CIWKO MANDŻURIJI.

MOSKWA (Pat). W/g donie*
sień sowieckich, Chiny organizują
ekspedycję karną przeciwko zbun-
towanym  prowincjom mandżur-
skim, dążącym do oderwania Man-
dżurji od Chin.

PROKLAMOWANIE  KONSTY-
TUCJI MANDŻURSKIEJ.

MOSKWA (Pat). Wczoraj mia-
ła być opublikowana w Mukdenie
konstytucja nowoutworzonego pań
stwa mandżurskiego.

GEN, SHIRAKAWA GŁÓWNO-
DOWODZĄCYM ARMIJI JAPOŃ-

SKIEJ W CHINACH.

TOKJO (Pat). Gen. Shirakawa
wyjeżdża wkrótce do Szanghaju
jako głównodowodzący japońskich
sił zbrojnych. Na terytorjum chiń-
skiem znajdują się już blisko 3 dy--
wizje japońskie

„KONTRATAK WOJSK
CHIŃSKICH.

SZANGHAJ (Pat). Wojska
chińskie odparły z niesłychaną
energją atak japoński, trwający
cały dzień i rozpoczęły kontratak.
Chińczycy odzyskali znaczną część
terytorjum straconego w czwar-
tek rano.

ZACIĘTE WALKI POD KIANG-
WAN.

SZANGHAJ (Pat) Na froncie
Kiang-Wan walki dziś wznowiono
i są one bardziej zaciekłe i krwa-
we: od wszystkich dotychczaso-
wych. Według informacyj japoń-
skich, linje chińskie od Miao-

- Hong-Czen w odległości 2 mil na
północny zachód od Kiang-Wan
zostały przerwane. Po obu stro-
nach są wprowadzone dó walki
wszystkie oddziały stojące do dys-
pozycji. Na skutek bombardowa-
nia przez Japończyków miejsco-
wość Miao-Hong-Czen stoi w pło-
mieniach. 40 samolotów japoń-
skich bombarduje pozycje chińskie
wokoło Kiang-Wan, oraz prze-
strzeń pomiędzy Kiang-Wan a
Miao-Hong-Czen. Dziś do godzin
południowych Japończycy zdołali
posunąć naprzód swój iront o */:
mili, a artylerja japońska zasypuje
huraganowym ogniem coiające się
oddziały chińskie. W samem
Kiang-Wan jednak Chińczycy
trzymają się w dalszym ciągu, od-
rzucając wszystkie dotychczasowe
ataki. .

SOWIETY. WOBEC NIEPODLE-
GŁOŚCI MANDŻURJI.

MOSKWA (Pat). Z kół Narko-
mindiełu zaprzeczają pogłoskom,
jakoby miała być zdecydowana
sprawa uznania przez Sowiety
nowego państwa mandżurskiego.
Ze względu na posiadane w Man-
dżurji interesy, koła te twierdzą,
że Związek Sowiecki będzie się
musiał liczyć z istnieniem nowego

Walka z nadmierną ceną prądu,
ZGIERZ (Pat). Do starosty po*

wiatu łódzkiego zgłosiła się dele-
gacja majstrów ze Zgierza z proś-
bą o interwencję w sprawie obni-
żenia ceny prądu dla mieszkańców

<midsta. Delegacja oświadczyła, że
ludność Zgierza na wypadek oporu
ze strony elektrowni gotowa jest
sprowadzić transformator fabrycz-
ny i korzystać z własnego prądu.

Mowa „Głodowego kanclerza“.
BERLIN. (Pat). W dniu25 bm.

Reichstag kontynuował obrady.
Pierwszy wstąpił na itrybunę
kanclerz Bruening, powitany przez
komunistów okrzykami: „Kanclerz
głodowy!*

Bruening oświadczył, że prze-
żywamy czasy podobne do na-
pięcia nerwów, jak w okresie
wojny i że jeśli chodzi o stosun-
ki gospodarcze, to na całym
świecie panuje stan ukrytej woj-
ny. Dalej Bruening zaznaczył, że
rozwiązanie i traktowanie tego
konfliktu posiade dla Niemiec
specjalne znaczenie. W sprawie
kłajpedzkiej kanclerz stanął w
obronie posła niemieckiego w
Kownie Moratha.
W sprawie paktu o nieagresji

pomiędzy Polską a Sowietami
kanclerz oświadczył Rząd Rzeszy
od pierwszej chwili śledził roko-
wania z największą uwagą. Kanc-
lerz wskazuje na to, że jeśli Pols-
ka zaatakuje trzecie państwo, to
Rosja posiada na mocy art. 2
paktu swobodę działania. Wobec
tego niema powodu, aby w sto-
sunkach niemiecko - sowieckich
zaszły jakieś zmiany. Po odpar-
ciu zarzutów opozycji co do sta-
nowiska Niemiec w Genewie i w
kwestjach reparacyjnych, Brue-
ning przeszędł do polityki we-
wnętrznej, oświadczając, iż rząd
Rzeszy będzie pracował przeciwko
dalszej deflacji. Warunkiem po-

„Nominacja Hitlera. | &
BERLIN (Pat). Biuro Wolffa

donosi, iż rząd w Brunświku za-
mianował Hitlera radcą rządo-

prawy sytuacji zaznaczył on —
jest, aby pesymizm jaki zapano-
wał obecnie w Niemczech znik-
nął. W znacznej mierze do pesy-
mizmu tego przyczyniła się poli-
tyczna agitacja. Poruszając spra-
wę dojścia do steru rządu
koalicyjnego Bruening stwierdził,
że jego osoba przy współpracy z
obecną opozycją w rachubę nie
wchodzi. .

Bruening  przeciwstawil
tezie, propagowanej
wicę; iż Zz dniem 9 listopada
1919 r. rozpoczyna się nieszczę-
ście Niemiec. "Oświadczył on, iż
przyczyny szukać należy w błę-
dach politycznych czasów przed-
wojennych, o których obecnie
się zopomniało: W końcu Brue-
ning oświadczył, iż od ponowne-
go wyboru prezydenta Hinden-
burga należy wiara całego świata
w to, że naród niemiecki posia-
da jeszcze szacunek dla historji
i osób o znaczeniu bistorycznem,

Mowa Brueninga przerywana
była okrzykami ze strony naro-
dowych socjalistów tak, iż chwi-
lami nie można było zrozumieć
jego słów, Oświadczenie Brue-
ninga, iż w listopadnie 1918 r.
"był członkiem grupy, zwalczają-
cej rewolucję, wywołało niezwy-
kle silne wrażenie. Słowa kancłe-
rza, "podkreślają w kuluarachi
stawiają socjal demokratów w tru-
dnej sytuacji.

wym w Berlinie.
on wydział
świku.

Otrzymać ma
gospodarczy Brun-

Tajny rozkaz Hitlera.
BERLIN (Pat.) Komunistycznn

„Welt am Aoend* ujawńia istnie-
ńie tajnego rozkazu Hztlera, usta-
lafącego zasady zachowania się
narodowych _ socjalistów przy
wstępowaniu do Reichswehry.
Hitler zachęca narodowych soc-

jalistów do jaknajlłczniejszego
wstępowania w szeregi Reichs:
wehry ! nakazuje im składać
przysięgę wierności, przy jedno-
cżesnem zastrzeżeniu, iż zrywają
wszelką łączność z partją.

 

Złoto płynie z Ameryki do Francji.
PARYŻ (Pat). Dalsze wyławia-

nie sztab złota, które wpadły do
morza w Cherbourgu podczas wy-
ładowywania beczek ze złotem,
przybyłych przedwczoraj z Ame-
ryki, odbywa się pomyślnie przy
pomocy nurków portowych. Wczo-

raj wieczorem pozostało jeszcze do
wyłowienia 5 sztab złota. W dniu
dzisiejszym przybywa z -Nowego
Yorku nowy transport złota — na
pokładzie okrętu „Bremen“ 123
beczki i na pokladzie „Majestic“
4 beczki złota,

rządu i uznać rząd ten de facto.
Natomiast o uznaniu nowych
władz de iure niema narazie
mowy.

ROSJANIE JADĄ NA DALEKI
WSCHÓD.

„ GDYNIA (Pat). W tych dniach
zjawiło się tu przejazdem kilkuset
Rosjan, którzy, sprzedając różne
przedmioty, zbierali sobie pienią-
dze na podróż do Mandżurii.
Jedna z takich grup, licząca 220
osób, udała się do Cherbourga,
skąd wyjeżdża w tych dniach do
„Mandżurji w grupie, złożonej z
2500 ludzi. Są to przeważnie byli
wojskowi, którzy mają zamiar
wstąpić do armji Siemionowa w
Mandżurji. Następne grupy — po
500 i 1000 osób — wyjadą z Ru-
munji, Niemiec i Francji drogą
morską do Mandżurji.
DYWERSJA BIALOGWARDZI-

STÓW?
MOSKWA (Pat). Prasa sowiec-

ka dowiaduje się, że były carski
generał Kośmin, w porozumieniu
ze sztabem japońskim, formuje z
emigrantów rosyjskich w okoli-
cach Mukdenu specjalną dywizję.
Nowolormujace się oddziały biało-
śwardzistów mają być rzekomo
przeznaczone dla *dokonania dy-
wersji w Kraju Nadmorskim oraz
w Zabajkale.

 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., 1 odnoszeniem |przesyłką pocztową ZI 4 m. Ba,

OGŁOSZENIA: za wiersz miłim. przed tekstem | w tekpcie (6 lamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem рФ
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mię

druku mogą

26 gr. Ogłoszenia
e 28 proc. drożej. Terminy

dowelnie zmieniane.
. Mr. 90187.

lamiast Laval — Tardien
Tardien — Laval.

""Pod powyższym tytułem „Ku-

rjer Poznański* daje taką ocenę
sytuacji politycznej we Francji:

Atak lewicy francuskiej przeciwko

rządom większości narodowej we Fran-

cji nie udał się, Do władzy , doszedł P.

Tardieu, zachowując w rządzie p. Lava-

la oraz szereg ministrów, reprezentują-

cych większość izby deputowanych.
Cechą charakterystyczną przesilenia

było dążenie do podtrzymania i wzmoc-

nienia polityki francuskiej na konferencji

rozbrojeniowej.
P. Tardieu wróci obecnie do Genewy

już nie jako minister wojny, lecz jako

premjer i minister spraw zagranicznych.

Autorytet więc jego powiększy się, a po-

stulaty francuskie, które takie wrażenie

wywołały w świecie, ulegną większemu
jeszcze wzmocnieniu. Delegacja niemiec-

ka, która zgłosiła znane wnioski rozbro-

jeniowe, napotka na przeciwnika silniej-
szego, o większem jeszcze znaczeniu po-

litycznem. 3

Po wyborach
w Irlandjli.

LONDYN. Na skutek wyników
wyborów irlandzkich de Valera
zostanie premjerem za zgodą ir-
landzkiej partji Labour, która w
liczbie siedmiu członków będzie
stanowiła języczek u wagi.

Wobec niepewnego położenia
przyszłego rządu irlandzkiego nie
oczekuje się tu żadnych radykal-
nych zmian we wzajemnym sto-
sunku,

Pomyślny dzień konferencji rozbrojeniowej.
GENEWA. (Pat). Jest rzeczą

bezsprzeczną, że dzień 25 bm.
był dla konferencji rozbrojenio-
wej pomyślny. Po odrzuceniu
propozycji Litwinowa  powzięto
ważną decyzję w sprawie ko-
misyj, w szczególności co do
powołania komisji politycznej.
Utworzenie tej komisji pozwoli
na ujęcie sprawy rozbrojenia w
sposób realny, a mianowicie w
ścisłym związku z problemem
bezpieczeństwa, a nie w sposób
doktrynerski, jakby tego pragnęły

niektóre delegacje. Delagat nie-
miecki próbował przeciwdziałać
utworzeniu specjalnej komisji po-
litycznej, jednakże wobec  soli-
darnego frontu wielkich mocarstw
z Wielką Brytanią i Francją na
czele nie pozostało mu nic in-
nego, jak wycofać się ze swej
pozycji. W kuluarach podkreśla-
ją solidarność Simona i Tardieu,
co stanowi silne podkreślenie
entente cordiale francusko-bry-
tyjskiej, która jest najlepszą
gwarancją pokoju.

Opozycja konserwatystów przeciwko

 

  

rządowi Mac Donalda.

przez pra--

LONDYN (Pat). Wczorzj wie-
czorem przeciwko rządowi głoso-
wało w Izbie Gmin 69 konserwa-
tystów, którzy głosowali za wnio-
skiem skrajnych prohibicjonistów
celnych, aby skreślić papier do

się” druku gazet z listy zwolnionej od
opłaty celnej papierów i surow-

ców. Opozycja konserwatystów
przeciwko rządowi narodowemu
rośnie z dnia na dzień, albowiem
przy innych okazjach w tym kie-
runku głosowało przeciwko rzą-
dowi 29 kpnserwatystów, we wto-
rek 44, a wczoraj już 69.

Porozumienie sekt hinduskich.
LONDYN (Pat). Z Indyj dono-

szą o ważnem porozumieniu, jakie
dokonało się tutaj pomiędzy hin-
dusami z sekt uprzywilejowanych
a hindusami z sekt potępionych
t zw. parjasami. Na mocy tego

Z Li
Sprawa 33-ch wysiedlonych

z Wileńszczyzny.
„Lietuvos Aidas“ (Nr. 30) po-

święca wzmiankę sprawie 33 ch
wysiedlonych przed 1Ociu laty
w dniu 4, 5 lutego 1922 r. osób
z Wileńszczyzny. Wysiedleni w
liczbie 20 Litwinów i 13 Białoru-
sinów przyjęci zostali przez rząd
litewski. Obecnie z 33 ch wy-
siedlonych przez władze polskie
działaczy litewskich i białoruskich
13 tu mieszka w Kownie, 4-ch na
prowincji, 1 w Ameryce, I w
Brażylj, 1 umarł. Z wysiedlo
nych Białorusinów pozostało na
Litwie zaledwie 2 działaczy, resz-
ta zas wyjechała do innych kra-
jów. Wysiedleni wydali w swoim
czasie broszurę w jęz. litewskim
i polskim' pt. „33*. Z biegiem
czasu wysiedleni założyli Związek
Wiłnian, w skład którego weszli
wszyscy Litwini pochodzący z
Wilna. Związek stworzył t. zw.
fandusz Basanowicza, na który
złożyły się ofiary w wys. przeszło
70 tys. It. Związek wspomagał
wilnian zbiegłych lub wysiedlo-
nych. ‹

Liczba księży i zakonników
na Litwie. |

Jak podeją „Lietuvos Žinios“
(Nr. 43), ukazała (się w tych
dniach na Litwie wydana przez
Eoiskopat litewski książka, zawie-
rająca cyfrowe dane o ducho-

 

 

porozumienia parjasi zrezygnowali
z żądania własnej kurji wyborczej.
Hindusi uprzywilejowani zgodzili
się zapewnić parjasom stosunkową
ilość mandatów na podstawie sy-
stemu proporcjonalnego.

twy
wieństwie litewskiem. Z danych
tych wynika, że na Litwie jest:
5 praletėw kapitulnych, 6 kano- `
ników, 9 kanoników honorowych,
11 cenzorów. Księża według die- .
cezyj dzielą się jak "nestępuje:
diecezja kowieńska 258, telszew-
ska 229, klaipedzka 6, poniewie-
ska 277, wolkowyska 196, kosze-
darska 65. Ogółem 1031 księży,
za wyjątkiem pracowników kapi-
tuł, profesorów seminarjów du
chownych itp., których liczba
wynosi również kilkadziesiąt osób.
Kleryków jest ogółem 450 (w
Kownie wraz z wydz. teolog. f.lo-
zoficznym 262, w Telszach 112,
Wyłkowyszkach 76).

Liczba zakonników: minoryci
38 w Kretyndze i 23 w Kownie.
Ogółem 61 SS. benedyktynek28,
kazimierzanek 27, kandydztek 15,
uczenic kazimierzanek 21. Kon-
gregacja św. Katarzyny 29, zakon
św Stanisława 40 i t d. Ogólem
581 zakonników. Księży, zakonni-
ków i kleryków ogółem 2,062.
DEO OLOZEMACESĘ Tm одьоЬНН

„NOWY REKORD ŚWIATOWY.
LONDYN (Pat). W. słynnej

miejscowości Dayton Beach na
Flofydzie znany automobilista an-
gielski Malckom Campbell usta-
nowił wczoraj na maszynie „Nie-
bieski Ptak“ nowy automobilowy
rekord światowy, osiągnąwszy
średnią szybkość 254 mile na go-
dzinę, czyli przeszło 400 km,
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Nowe drogi, czy utarte šciežki?
Wśród młodzieży sanacyjnej

wytworzył się ostatnio ruch, któ-
rego celem ma być ustalenie planu
przebudowy ustroju gospodarcze-
go. Ruch ten, jak stwierdza na ła-
mach „Kurjera Wileńskiego" mło-
dy pisarz ukrywający się pod pseu
donimem  „Legjonista”, postawił
sobie za ambicję znalezienie cze-
goś trzeciego między ginącym ka-
pitalizmem, a nieodpowiednim ko-
munizmem.
W zasadzie nie można mieć nic

przeciwko takiej ambicji. Wpraw-
dzie nie jest wcale niewątpliwem
twierdzenie młodych sanatorów,
że kapitalizm już ginie, ale faktem
jest, że przeżywa ostry kryzys, że
jest chory. Jeżeli jest chory, to
być może lepiej byłoby poszukać
lekarstwa na jego uzdrowienie, niż
odrazu go uśmiercać. Możnaby
jednak młodym sanatorom wyba-
czyć ich mordercze w stosunku do
ustroju kapitalistycznego zamiary,
gdyby temu ustrojowi przeciw-
stawili coś nowego, oryginalnego,
gdyby naprawdę szukali nowych
dróg, chociażby nawet na począt-
ku, idąc poomacku, błądzili, bo
jeżeli młodzież się myli, to nie jest
znowuż żaden kryminał. Chcecie
szukać nowych dróg? Szukajcie,
nikt wam nie będzie przeszkadzał,
ale nie właźcie na stare, dawno
udeptane ścieżki, co do których
wiadomo, że prowadzą w złym
kierunku i nie twierdźcie, że to
jest wasza droga i że wyście ją
znaleźli. Jeżeli ktoś powtarza cu-
dze pomysły, podaje je za swoje
iw dodatku jeszcze twierdzi, że
nie ma z autorami tych pomysłów
nic wspólnego, że jest tych auto-
rów gorącym przeciwnikiem, to
popełnia najzwyczajniejszy plagjat
i tego plagjatu nie można trakto-
wać poważnie ani nawet pobłażli-
wie.

Rzekomo nowe drogi wskazuje
młodzieży sanacyjnej p. Dembiński
w swych artykułach w dodatku do
„Słowa pod pretensjonalnym ty-
tułem ,„Podnosimy kurtynę'. Zwo-
lennikom p. Dembińskiego zdaje
się, że powiedział on coś nowego,
że odkrył naprawdę jakieś nowe
drogi. Tyczsscła tak wcale nie
jest. Wszystko, co p. Dembiński
napisał, jest powtórzeniem włas-
nemi słowami, a w niektórych
miejscach nawet niemal dosłownie
tego, co już od kilkunastu lat jest
uważane za prawdę niezbitą w
sowieckiej Rosji.

Główne zadanie dla p. Dembiń-
skiego, to mieć program na naj-
bliższą metę, a programem tym
jest „wzięcie na smyczę obecnego
ustroju”. P. Dembiński jest „pań-
stwowcem”, więc ten program na-
leży rozumieć, jako wzięcie na
smyczę kapitalizmu przez pań-
stwo. Innemi słowy, p. Dembiński
dąży do kapitalizmu państwowego
czyli etatyzmu. ”

Czy jest to nowe? Wcale nie!
Od tego samego dążenia rozpoczął
swą pracę przebudowy Rosji Le-
nin.

P. Dembiński pisze w „Żaga-
rach”:

„Jeśli etatyzm jest programem
radykalnego przejścia do kolek-
tywnej gospodarki, kierowanej
przez zawodowo zorganizowane
zespoły pracy, to w takim” razie
jesteśmy fanatycznymi  etatysta-
mi.

O tym samym etatyzmie, czyli
kapitalizmie państwowym już” da-
wno pisał Lenin w pracy „Gro-
ziaszczaja katastrofa i kak s niej
borotsia* (Sobranije soczinienij,
t. XIV, cz. Il,'str: 208): ” ы

„Kapitalizm państwowo-mono-
polityczny stanowi o całkowitem
materjalnem przygotowaniu socja-
lizmu, jest to na drabinie dziejowej
szczebeł, pomiędzy którym a
szczeblem następnym, nazywanym
socjalizmem, żadnych pośrednich
szczebli już niema,

Jak widać, różnica pomiędzy
p. Dembińskim a Leninem jest
w tym wypadku tylko ta, że to,
co Lenin określił jedn wyra-
zem „socjalizm, p. Dembiński na-
zywa  „kolektywną gospodarką,
kierowaną przez zawodowo zorga-
nizowane zespoły pracy”. Oby-
dwaj są zwolennikami etatyzmu,
"jeden w nadziei, że doprowadzi to
do socjalizmu, drugi — do kolek-
tywnej gospodarki, :

Jednym z pierwszych środkó
przebudowy ustroju jest, według
p. Dembińskiego, ujęcie przez
ozespoły pracy kon-
troli nad gospodarstwem narodo-
wem. „Chcemy — pisze p. Dem-
biński — uspołecznienia środków
produkcji, oraz węzłowych punk-
tów kontroli i regulowania życia
gospodarczego”. — „Trzeba przy
istniejącej  machinie społecznej
kontroli i planowego kierownictwa
zmienić maszynistów”,

To samo było celem Lenina.
Szczególną wagę przywiązywał on
do kontroli proletarjatu nad gospo-
darką narodową. Tę kontrolę sta-
wiał om nawet wyżej od uspołecz-
nienia środków produkcji. pra-
cy p. t. „Udierżat li bolszewiki
gosudarstwiennuju włast'* (Sobra-
nije soczinienij, t. XIV, cz. II, str.
233), Lenin pisał:

„„Nie w konfiskacie majątku
kapitalistów będzie leżała istota
sprawy, ale właśnie w powszech-
nej, wszystko obejmującej kontroli
robotniczej nad kapitalistami.*
W niektórych kwestjach p.

‘тапе

Dembiński jest bardziej radykalny

od Lenina, naprzykład, różny jest
stosunek tych dwóch myślicieli
do kapitalistów. Lenin chciał kom-

promisu z kapitalistami, jak wiemy
kompromis taki się nie powiódł.
P. Dembiński nie myśli o żadnym
kompromisie, chce poprostu kapi-
talistów z życia gospodarczego
usunąć: „Dostają zasłużoną dy-
misję przegrani wodzowie mocują-

cych się zrzeszeń kapitału”, a
w innem miejscu, mówiąc o kapi-

talistach, pisze: „Murzyn swoje
zrobił, niech sobie odejdzie”. To,

że w tym wypadku myśl Dembiń-
skiego odbiega od Lenina, nie
znaczy wcale, że jest ona orygi-
nalna. Nieprzejednane stanowisko
wobec wszystkich kapitalistów
było wśród bolszewików bardzo
rozpowszechnione już w zaraniu
ery bolszewickiej, tylko Lenin
uważał taki stosunek do wszyst-
kich bez wyjątku kapitalistów za
lewicową dziecinadę (lewoje rie-
biacziestwo). Sam Lenin był nie-
przejednanym tylko w stosunku do
tych kapitalistów, którzy nie my-
ślą o kompromisie. W pracy p. t.
„O lewom riebiacziestwie i mieł-
koburžuarnošti“ (Sobr. socz., tom

XV, str. 250—251) Lenin pisał:
„„amożemy i musimy osiągnąć te-
raz połączenie metod bezlitosnego
postępowania z kapitalistami nie-
kulturalnymi, nie godzącymi się na
żaden kapitalizm państwowy, nie

myślącymi o żadnym kompromi-

sie... z metodą kompromisu albo

wykupu w stosunku do kapita-
listów kulturalnych, którzy mogą
być korzystni dla proletarjatu w

charakterze rozumnych i doświad-

czonych organizatorów wielkich
przedsiębiorstw, / produkujących

dla potrzeb dziesiątków miljonów

ludzi."
Życie Rosji sowieckiej poszło,

wbrew wskazaniom Lenina, w kie-
runku „lewicowej  dziecinady”.
W tym też kierunku odchyła się
8 ogólnej linji Lenina p. Dembiń-
ski.“

Również bardziej zgodnym z
rzeczywistością sowiecką, niż ze
wskazaniami Lenina jest pogląd
p. Dembińskiego na wywłaszcze-
nie. * :

Po wybuchu rewolucji bolsze-
wickiej wielką popularność w ma-
sach rosyjskich zyskało demago-
giczne haslo „grab nagrablennoje“
(rabuj zrabowane). i Poonatorzy
tego hasławychodzili z założenia,
że własność kapitalistyczna po-
wstała z eksploatacji, że zyski
kapitalistyczne były sprzeczne ze
sprawiedliwością, były zwykłym
rabunkiem, a zatem należy ode-
"brać kapitalistom to, co „zrabo-
wali.

Г м tym wypadku sam Lenin
był mniej radykalny niż masy re-
wolucyjne i pisał w pracy „Nie-
minujemaja katastrofa i bezmier- |
nyja obieszczanija” (Sobr. socz.,
t. XIV, cz. I, str. 197): „poszczegól-
nych kapitalistów, a nawet więk-
szości kapitalistów proletarjat nie-
tyłko nie ma zamiaru pozbawiać
wszystkiego, ale przeciwnie, chce
zaprząc do pożytecznej i honoro-
wej pracy pod kontrolą samych
robotników."

P. Dembiński daje, jak już
wskazaliśmy, z gruntu dymisję wo-
dzom kapitału, a wywłaszczenie
ich majątku uważa za słuszne
i konieczne: „Zyski i przyrost ka-
pitału — pisze p. Dembiński —
który się przyswoiło z eksploato-
wania prawa własności, jak wogó-
le wszystko, co przyswoiło się
sprzecznie z prawem naturalnem
= zawłaszczenie dochodu spo-

lecznego, dzięki niczem nieograni-
czonej konkurencji w wynajmo-
waniu pracy, można i należy Wy-
właszczyć, szczególnie jeżeli tego
wymagają interesy olbrzymich mas
pracujących i budownictwo (lite-

tłumaczenie sowieckiego
wyrażenia „stroitielstwo”) nowego
ustroju”,

"_ Jak widać, cała cytata, a szcze-
gólnie ustępy podkreślone, to
Rze nic innego, jak inteligenc-
a trawestacja hasla „grabnagra-

blennoje“. „Znowuž więc nic no-
wego,znowunie żadeń nowy, ory-
gińalny pomysł, tylko haśladowa-
nie już*nie Lenina; lecz bardziej
'od niego radykalnych demagogów
bolszewickich.
W kwestji poglądu na nacjona-

lizację banków p. Dembiński jest
bardziej umiarkowany, niż win-
nych sprawach, nie poddał się
w tym wypadku sugestji praktyki
życia sowieckiegó, pozostał wier- _
ny poglądom Lenina i powtarza
niemal ściśle jego słowa.

Lenin pisało nacjonalizacji ban-
ków'w pracy „Groziaszczajakata-
"strofa i kak s niej borotsia“ (Sobr.
socz., t. XIV, cz.II,str. 183): „Je-
żeli" nacjonalizację banków tak
często mylą z konfiskatą prywat-
nej własności, to odpowiedzialność
za rozpówszechnianietego pomie-
szania pojęć ciąży naprasie bur-
żuazyjnej, której zależy na oszuki-
waniu publiczności. Prawo włas-
ności na kapitały, któremi operują
banki i które się tam koncentrują,
stwierdza się za pomocą drukowa-
nych i pisanych zaświadczeń, na-
zywanych akcjami, obligacjami,
wekslami, tami it. p. Żadne
z tych zaświadczeń nie ginie i nie
zmienia się przy nacjonalizacji
banków, t. j. przy zlewaniu się
wszystkich banków w jeden pań-
stwowy. Ktobyłwłaścicielem 15
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"do posłów opozycyjnych,

DZCENNIK WiLER SAR

2 prasy.
Uczta Baltazara.

„Słowo Pomorskie** w ten spo-
sób przedstawia dzisiejszą więk-
szość sejmową:

„Większość sanacyjna w Sejmie
rzedstawia dziś przerażający widok.
osłowie z klubu BR. zachowują się tak,

jakby nie widzieli tego, co się wokoło
nich dzieje. Wszelkie uwagi o nędzy, o
bezprawiach, o nadużyciach, o katastro-
fie gospodarczej i t. p. przyjmują ze
śmiechem,

Ten głośny śmiech, rozlegający się
na ławach klubu BB jest wprost straszny.
Świadczy bowiem albo o całkowitym cy-
nizmie, albo o szaleńczem zamroczeniu
umysłu. Tak śmiali się kiedyś ci, co Pol-
skę niszczyli, a na przestrogi odpowiadali
drwinami.

Jest to widowisko okropne. Gdy w
kraju szerzy się skrajna bieda, gdy wśród
robotników odzywają się groźne pomruki
niezadowolenia, gdy wśród ludności wiej-
skiej mnożą się objawy rozpaczy — to
posłowie z BB. zachowują się w Sejmie
tak, jakby ciągle ucztowali i biesiado-

*wali.. Trudno wytrzymać w takich wa-
runkach, dlatego też kluby opozycyjne
zastanawiają się nad tem, czy wogóle war-
to być obecnym przy takiej niesamowitej
„zabawie”. Przypomina się bowiem zbyt
często uczta Baltazara”..,

Pozory, ułuda.

7 Nawiązując do wtorkowego po-
siedzenia sejmu i bezprzykladnego
wprost zachowania się przewodni-
czącego p. Świtalskiego, piszę
„Robotnik“: :

Zatarg, który powstał na terenie
Sejmu pomiędzy całą opozycją, a p. Świ-
talskim, nie jest wcale zdarzeniem przy-
padkowem, ani też wypadkiem samym w
sobie. Stanowi on wyraz sejmowy faktu
*społecznego, sięgającego o wiele głębiej:
rosnącego napięcia w kraju.

Czwarty Sejm nie odgrywa roli sa-
modzielnej w polskiem życiu państwo-
wem; raczej pozoruje, osłania na ze-
wnątrz istotną treść. dzisiejszego systemu

” rządzenia.
Polityka obozu „sanacyjnego” przy-

pisuje wagę ogromną właśnie pozorom
ustroju konstytucyjnego w Polsce, Bieżą- °
ca sesja Sejmu dostarczyła mnóstwo przy
kładów.

Pomniejszono zgóry jej czas trwania
o jeden miesiąc. Później zaczęła się jakaś
dziwaczńa galopada najpowažniejszych
rojektów ustaw „załatwianych' na ko-
anie; „obrady”* sejmowe przeistaczały
šię w nieustanne a bezkarne krzyki i ha-
łasy ze strony posłów BBWR., o ile prze-
mawiał ktoś z opozycji, „uzupełniane”
przez surowe kary pieniężne w stosunku

, wymierzane
przez p. Świtalskiego z „lekkiem ser-
cem'* przy lada sposobności, nieraz zaś
wbrew wyraźnćmu brzmieniu nawet „sa-
nacyjnego” regulaminu. O ile przebieg i
"wyniki wyborów listopadowych z r. 1930
uczyniły odrazu z czwartego Sejmu ułudę,
© tyle kierownictwo tego Sejmu i posło-
wie „sanacyjni” uwypuklili swem postę-
powaniem charakter „komedjowy. na-

"szego swoistego NAA tak jaskra-
1*wo, jaknie potrafiłby tego uczynić najbar

dziej złośliwy zwolennik opozycji.

Podwyżka opłat sądowych.
Wspomniana już przez nas pod

wyżka opłat sądowych żywo zaj-
muje sfery zainteresowane. Naogół
przyjmuje się pogląd, że podwyż-
szenie opłat źle się odbije na życiu
gospodarczem. „Gazeta Handlo-
wa“ w nr. 43 omawiając tę sprawę,
pisze:

„Podniesienie oplat przy dochodzeniu
sum kredytowych obciąży jeszcze więcej
dłużnika posiadającego jakiekolwiek
możliwości do spłaty długu i zrujnuje wie

rzyciela, w razie braku tych możliwości.

Już dzisiaj liczyć się należy z bezpośred-
niem następstwem tej imprezy — w po-

staci podrożenia, a może zupełnego za-
marcia kredytu. Już dzisiaj należy liczyć
się z tem, że życie gospodarcze, którego
tętno osłabło, które nie może podołać
budżetowi państwa, tylko dzięki temu

jednemu zarządzeniu osłabnie jeszcze
więcej i dalej zamierać będzie”,
Podwyżka więc opłat sądowych

nie tylko że utrudni dochodzenie
roszczeń na.drodze sądowej, ale
jak widzimy, wprowadzi do życia
gospodarczego szereg następstw
wielce szkodliwych. Zamieranie
kredytu i stałe liczenie się w tran-
sakcjach handlowych z tem, że
ściąganie pretensyj jest utrudnio-
ne, absolutnie się nie przyczyni do
ożywienia życia „gospodarczego.
To autorzy projektu podwyższenia
opłat winni mieć na uwadze.

O tych, co „nie sieją i nie orzą”,

„Express Poranny* rozpisuje
się o aferze warszawskiego „jasno-
widza”.

„W tych ciężkich czasach kiedy lu-
dzie uginają się pod ciężarem kryzysu
góspodarczego, zaciskają pasa, odmawia-
ją sobie wszelkich wygód i zbędnych wy-

datków — w lokalach luksusowych, w

otoczeniu ubrylantowanych przygodnych
towarzyszek zabaw widzi się wytwornie,
według nakazów mody. przybranych lu-
dzi, którzy naprawdę nie sieją i nie orzą,
a szastają pieniądzmi...

Skąd na to mają? Gdzie źródła ich
dochodów?

I oto to, co wiemy już o tranzakcjach.
planowanych z majątkiem ziemskim Ła-
wica w pcznańskiem wskazuje nam na
źródła dochodów tego typu ludzi, których
widzimy stale przy suto zastawionych
stołach w najdroższych restauracjach”.

Chodzi o skaptowanie jakiegoś
„jednego czy drugiego niższego u-

rzędnika, który ma w swym referacie
przedstawić sprawę w korzystnem dla
całego konsorcjum šwietle..,

Czasami ta gra się udadje. Mały
urzędnik przemyci swój referat i wtedy
wszyscy się obłowili. A potem zaraz roz-
poczynają węszyć za inną okazją, przy
której możnaby się grubo obłowić.

Oto charakterystyczny obraz tych po-
czynań, które zostały ostatnio w jednym
konkretnym wypadku zdemaskowane.

Ale, ile jest takich — smętnie zau-
waża „Express Poranny" — które cze-
kają na zdemaskowanie!“

Wystapienie „Expressu“ o tyle
„jest ciekawe, že „Express“ jest or-
ganem sanacji, że więc skutkiem
tego jego słowa wyglądają na —
samobiczowanie!

pvnekcja KINA „CASINO*
ragnąc udostępnić wszystkim ujrzenie największego polskiego
RPA e filmu dźwiękowego SB

10-ciu z PAWIAKA
postanowiła zniżyć znacznie | tak n'skle ceny:

Nowe ceny w kinie .Casino':
Dziecinny — — —
Dzienny Balkon —

Dzienny parter —
Balkon — — — —
Ulgowy

20 ar.
30 gr.
30 gr.
50 gr
50 gr.
80 gr.

Krzesła— — — — 70 gr.
Fotele — — — — 1.20 gr.

ю Fllm ten zobaczyć powinni wszyscy!

rubli według książki oszczędności,
ten pozostanie właścicielem tych
15 rubli i po nacjonalizacji ban-
ków, a kto miał 15 miljonów, ten
zachowa 15 miljonów w formie
akcyj, obligacyj, weksli, oraz kwi-
tów it. p.”
W tej samej materji czytamy

u p. Dembińskiego: „Uspołecznie-
nie, czy też upaństwowienie ban-
ków... niema w sobie nic z sadyz-
mu wywłaszczeniowego. Nie od-
„biera się bowiem nikomu akcyj,
obligacyj, lub innych dowodów
wierzytelności, przejmuje się jedy-
nie kierownictwo."

Tu już p. Dembiński mówi
kropka w kropkę to samo, co
Lenin. |

Stosunek do własności rolnej
jest u Lenina i Dembińskiego rów-
nież bardzo podobny. Lenin głosił:
„Partja będzie dążyła do usunięcia
prywatnej własności ziemi i odda-
nia wszystkich gruntów na wspól-
"ną własność całego ludu' (Sobr.
socz., t. IX, str..397). Lenin więc
nie był zwolennikiem rozdrapywa-
nia majątków przez okoliczną
ładność, tylko chciał ziemię zna-
cjonalizować. Podobnież i p. Dem-
biński: „Ogłasza się ustawę o śre-
dnich i wielkich  przedsiębior-
stwach rolnych, które prawo włas-
ności Paaakiė zamienia na tytuł
do odpowiedzialnošci." ;

Možnaby tak zestawič jeszcze
diugi szereg cytat Lenina i Dem-
bińskiego, ale szkoda już czasu
i miejsca. To, co przytoczyliśmy,
w zupełności wystarcza dla
stwierdzenia, że „oryginalne' my-
śli p. Dembińskiego — odkrywcy
nowych dróg, są zapożyczone bądź
u Lenina, bądź u bardziej jeszcze
radykalnych jego adherentów. Nic
nowego, nic włashego, nic, coby
było czemś trzeciem pomiędzy
kapitalizmem a komunizmem, p.
Dembiński nie stworzył.
W jednym tylko drobnym

szczególe jest p. Dembiński orygi-
nalny, mianowicie w stosunku do
yłaszEżSn Gi ziemian. Lenin
nie miał dla ziemian litości, nato-
miast p. Dembiński chce im po
wywłaszczeniu zapewnić kawałek

chleba.
To oryginalne stanowisko p.

Dembińskiego łatwo da się psy-
chologicznie wytłumaczyć. Wszak
ziemianie dają swój grosz, którego
dziś tak mało mają, na utrzymanie
„Słowa”: To ziemiańskie „Słowo
wychowało p. Dembińskiego, dało
mu możność wypowiadania się,
dało mu rozgłos, stworzyło dla nie-
go specjalny dodatek, również za
pieniądze ziemian wydawany.
Gdyby nie ziemianie, p. Dembiński
nie miałby gdzie zaczerpniętych
ze wschodu poglądów za swoje
podawać. Wszystkie artykuły p.
Dembińskiego, nie wyłączając
tych, w których propaguje wy-
właszczenie i nacjonalizację włas-
ności ziemskiej, były składane
przez zecerów opłacanych za pie-
niądze ziemian, czcionkami kupio-
nemi przez ziemian, drukowane na
maszynach będących własnością
ziemian, na papierze, za który
ziemianie zapłacą.

Nic więc dziwnego, że p. Dem-
biński nie chce za te wszystkie
dobrodziejstwa odpłacić ziemia-
nom czarną niewdzięcznością i jest
dla nich o tyle łaskaw, że propo-
nuje im, po pozbawieniu ich włas-
ności, posady ekonomów. Bardzo
to ładnie zestrony p. Dembińskie-
"go, że przynajmniej w tym wypad-
ku i chociaż w tym stopniu zasto-
sował się do burżuazyjnych zasad
przyzwoitości.

W: końcu jeszcze jedna uwaga.
Piszący te słowa nie zadał sobie
trudu przeglądania dzieł Lenina
w oryginale, a wszystkie cyłaty
zaczerpnął z cennego i bynajmniej
nie przychylnego bolszewikom
dzieła docenta U. S. B. dr. St.
Świaniewicza p. t. „Lenin, jako
ekonomista”, % czego się lojalnie
przyznaje. P. Dembiński, będąc
zajęty w „Bratniej Pomocy”, też
pewnie, zapożyczając od Lenina
swe „oryginalne myśli, ograniczył
się do tego samego źródła. tylko
się do tego nie przyznał i prawdo-
podobnie nie przyzna.

Czy prawo autorskie jest już'
znacjonalizowane?

St. Kodź.

Czy reumatyzm i podagra są uleczalne?
Jak ogólnie wiadomem jest, reumatyzm,

podagra i pokrewne cierpienia, mają za

przyczynę nagromadzani: się kwasu mo-

czowego w organiźmie. Zazwyczaj cho-

rzy starają się przy pomocy różnych

środków jak np. nacierania, gorące ką-

piele, okłady itp. uwolnić się od tych

cierpień, ale przeważnie doznają tylko

chwilowej ulgi. Częstokroć następuje ze-

<ztywnienie kończyn, jak rąk i nóg, opu-

chlina kolan, tak, że chory poprostu nie

może powstać z miejsca. W interesie więc

1883

TEATRY MIEJSKIE.
WIELKI

„Co chcecie** albo „Dwunasta noc*
kom. w 5 aktach Wiliama Szekspi-
ra. Inscenizacja W. Radulski, De-

koracja W. Makojnik.
Zahaczyliśmy więc szczęśliwie

o wielki repertuar. Na scenie te-
atru na Pohulance mamy: „Co chce
cie“, albo: „Dwunasta noc” inaczej
„Wieczór Trzech Króli”, czy też:
„Jak wam się podoba“ — ową
rzecz Szekspirowską, która poda-
na w szacie dramatu nie zyskała u-
znania współczesnych a przeisto-
czona przez autora w żart nie scho
dzi ze scen świata od trzech stu-
leci.

Ujrzeliśmy więc znowu ten żart
karnawałowy szekspirowskiego ge
njuszu, ale odmłodzony, jaśniejący
świeżością barw, tętniący nowem
życiem a który mimo to nie utra-

cił nic z charakteru swej epoki. 1
oto widzimy jak udany ten ekspe-
ryment rozwiązuje zagadnienie
przystosowania trącących, bądź co
bądź, myszką 'arcydzieł literatury
do smaku współczesnego, ekspery
ment, tak niefortunnie i absurdal-
nie rozwiązywany przed kilku laty
w Warszawie przez reż. Schillera
w. szekspirowskim „Hamlecie'” po-

danym... w lakierkach, fraku i smo
ckingu.

To co nam dał obecnie Teatr
na Pohulance, to, że się tak wy-
rażę, styl z przełomu XVL na
XVII. stulecia wystyliz owa-
ny tak w inscenizacji, dekoracji
jak kostjumach na smak współcze
sny. Szekspirowi żadna się przez

to „krzywda nie dzieje, a ów pe-
wien konwencjonalizm i miła prze

sada w interpretacji i kostjumach
przepysznych, pomysłowych i róż-
nych zda się a mimo to wiernych
swej epoce i dziwacznych jak w
bajce, ów klasyczny podkład mu-
zyczny instrumentów strunnych,
ów brzękliwy akompanjament szpi
netu do pełnych. sentymentu lub
żartobliwych berżeret, owe pan-
tomimy — intermezza, ilustru-
jące groteskowo . przed chwilą
zaszłe wypadki, z  tradycyj-
nemi postaciami włoskiego te-
atru sei i settecenta: Pajacem
Arlekinem, Kolombiną — czy-
nią dziś ze sztuki szekspirow-
skiej coś pośredniego między sza-
loną feerją karnawałową, a come-
di'ą dell! arte i przywodzą na myśl
owych przepysznych ludzi renesan
su, kipiących bogactwem piękna,
beztroską, weselem życia. Kto wie
czy Szekspir nie chciał swej kome-
dji taką mieć właśnie na scenie?
Zastrzeżenia pewne możnaby mieć
co do dekoracji. Prawda, musi ona
być w harmonji z ogólną linją ko-
stjumów, jednak o ile ostrość i kan
ciastość ostatnich absolutnie nie ra
zi, owszem, przedziwnie miła jest
dla oka, dlatego że ożywia je i nie
zostawia w spokoju człowiek, któ-
ry porusza się w nich i żyje — o
tyle dekoracja — mam na myśli
specjalnie górną część — mającą
wyobrażać ogród, a która „usilnie
przywodzi na myśl szczapy dre-
wna, pryzmy kamienia i zwoje bla-
chy, zapewne przez swą nierucho-
mość i martwotę wywołuje wraże-
nie twardzizny i zimna. ' Jednak je
śli nie rozbierać szczegółów, a tyl-
ko ogarniać wzrokiem całość jako
tło — to w barwie, a nawet linji,
zwłaszcza przy zmiennych wciąż
efektach światła przedstawia się
jako fond fantastyczne i bajkowe.

Gra była w pięknej zgodzie i
harmonji z plastyczną stroną wido-
wiska: dyr. Szpakiewicz z klasycz
nym, miarkowanym patosem wy-
powiadał miłość księcia Orsino
ku Oliwji, P. Marecka — Oliwia,
wyglądająca jak piękna dogaressa
z obrazu Pawła Veronese, mia-
ła obok majestatu mugnatki, sło-
dycz głosu zakochanej kobiety; p.
Kamińska — Viola nie potrzebowa
ła podkreślać kobiecości Cesaria
mając ją, bardzo wdzięczną,.w spoj
rzeniu w każd ruchu i geście
dziewczęcym. Strzałą amora rażo-
nego Sebastjana grał p. Wasilew-
ski stanowiąc piękny, męski kon-.
trast z rzekomym swym sobotwó-
rem. Niesłorna piątka urwisów —
wytwór dobrego humoru Szekspira
—— kpiarza, z pijanicą Imci To-
biaszem Czkawką, niezrównanym
Wołłejką na czele: Ciecierski —
Chudogęba, Milecki — Błazen,
Stanisławska — Marja, Dejuno-
wicz — Fabjan, w walce z ich ofia-
rą patykowatym Malvogliem w do-
skonałej interpretacji Wyrwicza,
byli istotnie tą bandą rozswywolo-
nych, niepoprawnych hultajów, od
których roiło się bujne życie rene-
sansu także i w izbach czeladnych
pańskich dworów i w hałaśliwych
winiarniach miast, Berżeretki swe
śpiewał p. Milecki — Błazenek z
ekspersją uczuciową lub łobuzer-
skim humorem a zawsze z ogrom-
nym wdziękiem. Role pomniejsze '
Kapitana, Antonia, Księdza wzię-

 

każdego chorego leży zastosowanie ta-

kiego środka, który zupełnie usunąłby te

cierpienia, W tym celu należy więc za-

stosować tabletki Togal, które właśnie

wstrzymując naśromadzanie się kwasu

moczowego, skutecznie zwalczają te nie-

domagania. Togal też uśmierza te stra-

szliwe bóle, nie wywierzjąc żadnego

szkodliwego wpływu na serce, żołądek

inne organy. Spróbujcie i przekonajcie

się sami, lecz żądajcie we własnym inte-

resie tylko Togal. We wszystk. aptekach.

W.Z.P. N4

 

SZKICE I OBRAZKI.
CIĘŻKIE POMYSŁY.

Gdyby pomysły i wyczyny, niektó-

rych rzutkich dziennikarzy wileńskich

geometryczne formy przybrać miały —

Wilno, prastare Wilno runęłoby w gruzy

pod ciężarem owych meteorytów.

Ponieważ jednak na szczęście po-

mysły owe bywają w zarodku swym

zgnębione i ponieważ istnieje jeszcze w

Wilnie zakład psychiatryczny, kierowany

sprężystą ręką prof, Władyczki — Wilno

nie padnie zdruzgotane, a wszelkiego ro-

dzaju efemerydy w rodzaju „Przeglądu
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Robotniczego” wędrują bezpowrotnie do |

grobu ciemnego, skąd nigdy już nie da-

nem im będzie światła Bożego oglądać.

A stało się to tak.

Uproszono p. Bogusława Swist-Wię-

cickiego o łaskawe redagowanie pisemka

robotniczego, ulepionego na patyczkowej

konstrukcji t. zw. myśli mocarstwowej.

Dla ludu pracującego.

I ślicznie.

„Przegląd“ 6w czytali w pierwszym

rzędzie — korektorzy w redakcji, potem,

bliższa i dalsza rodzina redaktora, na-

stępnie koledzy i życzliwi, pan cenzor w

Starostwie Grodzkiem i sklepikarz w do-
mu, gdzie mistrz pióra zamieszkiwał.

W..tem. bęc! klapa!.

Zagalopował się redaktor i chlasnął

w przypływie natchnienia artykuł wstęp-

ny,
Ale jaki?!

O radości! Sam Stalin podobno ka-
zał sobie na łeb wylać dwie konewki

wody, łyknął potem litr gorzały i za-

wołał.

— Uha! piłsudskieje fasisty za włas-

ne pieniądze robią dla nas propagandę.

W urzędach wileńskich zapanowała
konsternacja, dwóch urzędników z wy-

dziąłu politycznego tknęła apopleksja, a
maszynistki poszły do spowiedzi.

A plemię gadzinowe... co to się lęże

w gniazdach os, koledzy. dziennikarze,

orzekli przy pół czarnej:

— Szkoda chłopaka, taki był dobry

kolega!
— No i co, czy powiadają, że to nie-

uleczalne?!

—Nie podano jeszcze oficjalnego ko-

munikatu prof, Władyczki.
Ktoś w ciemnym kącie cukierni szlo-

chał. >

— Mówią, że nieszczęśnik kazał so-

bie całe mieszkanie wytapetować na

czerwono.

— Oj! to niebezpieczne.
— Wszystkie pokoje, łazienkę, kuch-

nię, podobno nawet i,..

— Gwałtu pocóż i tam?!

— Jednem słowem konsternacja.

— Doradzał podobno urządzać po-

chody bezrobotnych.
СЕЛ ia

— Zdjąć herb Radziwiłłów z frontu

pałacyku na Skopówce.

— Do własnej kuchty mówi „towa-

rzyszko”, aż go żona obiła.

— No, no — kto by

typ omal że bezpłciowy.

Przeczytałem i ja ów artykuł wstęp-

ny.
Czegóż tam niemal!

Miłe, a zachęcające

wyrżnięcia kamieniczników

ków, jędrne wezwanie do bezbożnictwa...

tęsknota za „władzą ludu pracy” i woła-

nia o „wyjście na ulicę”.

Gwałtu!! — Ludzie!!

I to wszystko „naszpikowane
mocarstwową”,

to pomyślał,

wezwanie do

i obszarni-

„ideą

Po raz pierwszy wydział cenzury

stracił głowę.

Co robić?!

Niby za „swoje'” pieniądze wydane to

i konfiskować nie wypala — a jednak

trzeba.

Postąpiono więc radykalnie... Nakład

zniszczono, lokal redakcji zdezyniekowa-

no i w bardzo uprzejmej, acz zdecydowa-

nej formie zaproponowano „odpoczynek

redaktorowi.

Tak czy inaczej, ładna myśl mocar-
stwowa, mądre i pedagogiczne „uświada-

mianie“ klas pracujących.

Czyż. nie szkoda na to pieniędzy, czy
i tak mamy za mało instytucyj deficyto-

wych w państwie, czy brakuje nam trosk

i kłopotów?

Tak czy inaczej jednak „kawał” się

udał — pisemko czytane przez kryształ

dobrego humoru, jest nawet dowcipne...

tylko,.. tylko... za drogo kosztuje.

No i ta przykra świadomość, że pisał

to człowiek nieszczęśliwy, może o: zaso-

bie dobrej woli... ale chory.

M. Junosza.

 

HARTUJĄGARDŁO
PRZECIW PRZEZIĘBIENIU
LECZĄ ZAPALENIE GARDŁA
ŁAGODZĄ KASZEL
DRAŻETKI BENGALSKIE

KARPIŃSKIEGO   
li na siebie pp. Loedl, Detkowski,
Puchniewski.

Żart szekspirowski na naszej
scenie to widowisko ze wszech-
miar udane za- które chapeau
bas prócz aktorom pp. Radulskie-
mu i Makojnikowi, Pilawa,  
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KRONIKA.
Starania Litwinów w sprawie zamkniętych
szkół w Wileńszczyźnie uwieńczone zo-

stały pomyślnym wynikiem.
Jak nam donoszą, czynione od dłuż-

szego czasu starania Litwinów w sprawie

zamkniętych prywatnych 10 szkół litew-
skich w Wileńszczyźnie są na dobrej dro-

dze. Władze centralne obiecały przy-

SPRAWY MIEJSKIE.
— Niedbali o stan sanitarny

miasta radni. Onegdaj wieczo
rem w lokalu Magistratu miało
się odbyć posiedzenie miejskiej
Komisji Sani'nrnej złożonej z 10
członków. Posiedzenie nie doszło
do skutku z powodu braku kwo-
rum. Na posiedzenie stawił się
jedynie prezes Komisji p. Do-
brzański. a
— Sprawa obniżenia kosz-

tów uboju. Od kilku dni w
Starostwie Grodzkim pracuje ko-
m'sja dła zbadania proceduryi
kositów uboju zwierząt ńa rzeźni
miejskiej. W skład komisji oprócz
p. Starosty grodzkiego wchodzą
delegeci z Urzędu Wojewódzkie-
go i Magistratu m. Wilna. W to-
ku prac udało się komisji nie-
które rzeczy ulepszyć, a między
innemi zmniejszyć koszta rytu-
alrego uboju krów i wołów o su-
mę około 16 złotych, zwykłego
zaś o* dwa złote. Pozatem ko-
misja dopilnowała przejęcia przez
gminę żydowską uboju rytualne-
go. Tak znaczne zmniejszenie
kosztów uboju rytualnego po-
wstało na skutek umożliwienia
dokonywania przez właścicieli za-
ijanych zwierząt wszelkich czyn-
ności, związanych z oczyszcza-
niem tusz zwierząt za wyjątkiem
czynności hazanów i zarębaczy,
według dotychczasowej zaś prak-
tyki właściciele zwierząt byli
przez szereg sekcyj rzeźniczych
całkowicie usunięci od uboju
zwierząt na koszer.
W pierwszych dniach przyśz-

łego tygodnia komisja pra e swe
zakończy i wyniki jej przedłoży
p. Wojewodzie wileńskiemu.

: Z MIASTA.
— Klermasz św. Kazimierza.

Na dzień 4 marca przypada tra-
dycyjny u nas kiermasz popu-
larnie zwany .Kaziukiem*. Rok-
rocznie kiermasz odbywał się na
placu Łukiskim, ostatnio jednek
Magistrat projektował przeniesie-
nie kiermaszu na plac Katedrel
ny. W związku jednak z zagro-
żonemi fundamentami Bazyliki
obecnie niema nawet mowy o
tranzlokacji kiermaszu, który, jak
się dowiadujemy, w roku bieżą-
cym odbędzie się zwyczajem lat
dawnych na placu łukiskim. a

SPRAWY PODATKOWE.
— Ważne dla płatników

podatku dochodowego. Komu-
nikat lzby Skarbowej. Podaje się
dor wiadomości, że w myś! ustawy
z dnia 7 listopada 1931 r. o
zmienie niektórych postanowień
ustawy o państwowym podatku
dochodowym (Dz. O. R. P. Nr. 101
poz. 771) — osoby, które w cią-
gu 1931r. otrzymywały wyna-
grodzenie (uposażenia, emetytury,
wszelkiego rodzeju wynagrodze-
nia za najemną pracę) od różnych
służbodawców obowiązane są w
terminie do dnia 5 marca br.
złożyć 'włedzom ' podatkowym
obliczenie różnicy pomiędzy po-
datkiem dochodowym od upo-
sażeń, przypadających do zapłaty
według skali art. 111 ustawy o
państwowym podatku dochodo-
wym, od łącznego wynagrodze-
nia otrzymanego w. ciągu. 1931 r.
od wszystkich służbodawców ra-
zem, a sumą podatku potrąco-
nego w ciągu ubiegłego roku
przez poszczególnych  službo-
dawców.

Obliczenie różnicy należy zło-
żyć na specjalnym druku, który
można otrzymać w każdym urzę-
dzie skarbowym, w najbliższej
kasie urzędu skarbowego, wpła-
cając równocześnie 1/4 część
różnicy tytułem pierwszej raty
kwartelnėj.

Pierwszą ratę kwartalną rėžni-
cy možna rėwniež wplacič przez
P. K. O. na konto kasy tego u-
rzędu skarbowego, w którego

chylić się do próśb delegacji litewskiej
i zezwolić na uruchomienie kilku nowych

szkół z początkiem roku szkolnego

1932/33. (a)

okręgu składający obliczenie ma
miejsce stałego zamieszkania
lub pobytu w dniu 5 marca br.
w tym ostatnim przypadku nale-
ży obliczenie różnicy wraz z do-
wodem wpłaty pierwszej raty
kwartalnej przesłać wprost Urzę-
dowi Skarbowemu.

Kto nie spełni w terminie
obowiązku obliczenia różnicy,
ulegnie grzywnie według prze-
pisów art. 94 ustawy o państwo-
wym podatku dochodowym.

Przy obliczaniu różnicy nie
należy brać pod uwagę dodatku
mieszkaniowego, wypłaconego
funkcjonarjuszom państwowym i
komunalnym, od którego pobór
podatku dochodowego jest odra-
czany, a następnie umarzany w
trybie art. 126 ustawy o pań-
stwowym podatku dochodowym.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Do wiadomości b. ułanów

gen, L. Żeligowskiego. Przy Komi-
sji Odznaczeniowej „Orderu Nie-
podległości" została utworzona
podkomisja, opracowująca wnioski
odznaczeniowe dla oficerów i sze-
regowych b. 4-ej Dyw. Strz. gen.
Żeligowskiego.
W związku z tem wszyscy ofi-

cerowie, podoficerowie i szerego-
wi b. pułku ułanów 1-ej Dyw. Jaz-
dy (obecny 14 p.uł. Jazłowieckich)
oraz b. 6 pułku ułanów 4-ej Dyw.
Strz. gen. Żeligowskiego, winni
przesłać w terminie do dnia 1 -go
kwietnia b. r. swe szczegółowe ży-
ciorysy wraz z podaniem dokład-
nego adresu do Zarządu Główne-
go Związku Kaniowczyków i Żeli-
gowczyków (Warszawa, Nowy-
Świat 35, III piętro) na ręce sekre-
tarza sekcji kawaleryjskiej — mjr.
Zaremby, lub sekretarza Związku
S. Kasprzyckiego.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Akademickie Koło Pol-

skiej Macierzy Szkolnej. Zarząd
Akad. Koła Łodzian podaje ni-
niejszem. do wiadomości, ‹ 2е ze-
branie organizacyjne Akad. Koła
Polskiej Macierzy Szk Inej odbę-
dzie się dn. 1 marca o g. 8.15
wiecz. w lokalu Polskiej Mac.
Szkol. przy ul. Wileńskiej 23 m. 9.

Wszyscy, którzy czują potrze-
bę pracy społecznej i chęć two-
rzenia w sobie człowieka woli
i pracy, winni stać się członkami
Akad. Koła Pol. Mac. Szkolnej!

Zapisy na członków przyjmuje
się we czwartki, w godz. 19—21,
iw niedziele, w godz. 11—13,
w lokalu P. M. Szk. ul. Wileńska
23 m. 9.

ODCZYTY,
— V odczyt Zz cyklu „Święci

Pańscy* p. t. „Św. Teresa od Dzie-
ciątka Jezus“ — ks, prof. dr. Hen-
ryka Hlebowicza odbędzie się w
Domu Sodalicyjnym (ul. Królew-
ska 9, II p.) o g. 7 w. w sobotę dn.
27 lutego. Wstęp. dla członków i
zaproszonych gości.
— # instytutu Naukowe-

go Europy Wschodniej w WII-
nie. W sobotę, dn. 27 bm.
członek Instytutu /Naukowego
U*raińskiego, p. inż. Ed. Głowiń-
ski wygłosił 'w lokalu Instytutu
N. B. Europy Wschodniej, ul.
Zygmuntowska 2, (wejście od ul.
Arsenalskiej) dwugodzinny wykład
pt. Ekonomiczne podłoże nie-
podległości Ukrainy. Pocz. o godz.
20-ej. Wstęp dla szerszej publicz-
ności.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Gmina żydowska otrzy-

mała w spadku 14 domów.
Interesujący od dłuższego czasu
społeczeństwo żydowskie spór o
olbrzymi spadek Rozensona, skła-
dający się z 14 domów został
definitywnie zlikwidowany. Oneg-
daj wieczorem w mieszkaniu
prezesa gminy żydowskiej d-ra

Wygodzkiego: odbyła sie ' narada
radnych żydów oraz członków pre-
zydjum gminy, na której po wy-

m DZIENNIK. MINRNSKI  .

Sekwestratorzy miejscy zabierają ostatnie
rzeczy płatnikom. =

W dniu wczorajszym Katarzynie Tomaszewicz (Zarzecze

21—15) za należne podatki miejskie sekwestratorzy zabrali
ostatnie rzeczy. Podczas zebierania rzeczy Tomaszewicz do-

stała ataku i zemdlała. Zaznaczyć należy, iż gospodyni miesz-
kania prosiła o kilka dni zwłoki, lecz urzędnicy miejscy nie
uwzgiędnili prośby. Tomaszewiczowej udzieliło pomocy pogo-
towie ratunkowe.

al EAS VRK | 

POSIEDZENIE RĄDY MIEJSKIEJ.
Wczorajsze posiedzenie Rady

Miejskiej trwało bardzo krótko,
niespełna półtorej godziny. Rad-
nych było niedużo i wobec tego
cztery punkty porządku dziennego
z ogólnej liczby dziesięciu nie mo-
gły być rozpatrywane.

Po odczytaniu wniosków na-
głych, których tym razem zgło-
szono bardzo mało, Magistrat u-
dzielił odpowiedzi na interpelację
zgłoszoną na posiedzeniu Rady
Miejskiej w dn. 28 stycznia przez
radnego Gołębiowskiego i innych
z koła chrześcijańsko-narodowego
w sprawie podatku inwestycyjne-
$o na budowę dróg. Interpelanci
wskazywali, że płatnicy uiścili już
ten podatek za rok budżetowy
1930—31, czyli do 1 kwietnia
1931 r. Przy wykupywaniu paten-
tów na rok 1932 został ten poda-
tek ściągnięty przez Izbę Skar-
bową za cały rok 1932. Tymcza-
sem obecnie Magistrat rozesłał na-
kazy wzywające płatników do
opłacenia tegoż podatku za cały
rok budżetowy 1931—232, czyli za
czas od 1 kwietnia 1931 r. do
1 kwietnia 1932 roku. W ten spo-
sób, zdaniem interpelantów, poda-
tek za kwartał pierwszy roku
1932 byłby opłacony kwartalnie,
co jest sprzeczne z obowiązkami.
płatników i dla nich krzywdzące.
W odpowiedzi na tę interpe-

lację Masistrat oświadczył, że in-
terpelacja oparta jest na nieporo-
zumieniu, śdyż podatek opłaca się
od świadectwa przemysłowego 1
dotychczas nie był od świadectwa
przemysłowego na rok 1931 opła-
cony.

Następnie załatwiono szereg
wniosków Magistratu o przeniesie-
nie kredytów. Przeniesienia do-
tyczyły sum drobnych.

Dalej rozpatrzono podanie Na-
rodowej Organizacji Kobiet o obni-
żenie czynszu dzierżawnego za
działkę ziemi miejskiej przy ulicy
Ryneczek na Zwierzyńcu, na któ-
rej N. O. K. prowadzi ogródki
działkowe dla bezrobotnych. Ро-

danie uwzględniono i obniżono
dzierżawę do 50 złotych za rok
1932.
W związku z tą sprawą radny

Fedorowicz zaproponował, aby
wszystkie nieużytkowane place
miejskie oddać do użytku bez-
robotnych, żeby mogli sobie zasa-
dzić kartofle, czy coś innego za-
siać. Sprawa ta będzie załatwiona
na jednem z najbliższych posie-
dzeń Rady Miejskiej,

Załatwiono następnie wniosek
Magistratu w sprawie budowy i
eksploatacji kiosków miejskich dla
"sprzedaży gazet, - Zostały opraco-
wane dwa projekty estetycznych
i wygodnych kiosków. Każdy
kiosk będzie wraz z instalacją e-
lektryczną kosztował 700 zł.
Dzierżawa wynosić będzie 240 zł.
rocznie od kiosku. Wybudowa-
nych będzie 62 kioski, z tego
w roku bieżącym — 30.
W końcu porządku dziennego

obniżono opłaty za czynności
Urzędu Przemysłowego dla rze-
mieślników pracujących bez po-
mocników lub z jednym pomocni-
kiem.
Po wyczerpaniu porządku dzien-

nego przystąpiono do wniosków
nagłych.

Przedewszystkiem uchwalono
wezwać Magistrat do wszczęcia
starań o zwolnienie od podatku
lokalowego mieszkań, których ko-
morne podstawowe nie przewyż-
sza- 120. rubli rocznie.

Żywą dyskusję wywołał wnio-
sek koła chrześcijańsko-narodo-
wego o wypłacenie szkołom za-
wodowym przewidzianych w bud-
żecie subwencyj. Ławnik dr. Ma-
lirowski wyjaśnił, że Magistrat
wóbec ciężkiej sytuacji finansowej
postanowił nie wypłacić z budżetu
zgórą 130 tysięcy złotych. Sprawę
przekazano do komisji finansowej.

Wreszcie przyjęto wniosek rad-
nego Gołębiowskiego o rozłożenie
podatku inwestycyjnego na budo-
"wę dróg na dwie raty, których
terminy ustali Magistrat.

słuchaniu sprawozdania specjal-
nej Komisji, która miała za za“
danie zbadanie strony formałnej
przekazania pod zarząd gminy
żydowskiej spadku Rozensona
zapadła uchwała, na mocy której
domy te przekazane zostaną
gminie żydowskiej. W charakte-
rze kuratorów wyznaczeni zostali
radni: inż. Spiro i Saul Trocki.
Podziału dochodów z tych domów
dokonywać będzie w myśl testa-
mentu  Rozensona  prezydjum
gminy żydowskiej wraz z rad-
nymi — żydami.

RÓŻNE.
— Wyjaśnienie. W związku

z notatką we wczorajszem  „Zy-
ciu Młodzieży Akademickiej" je-
steśmy proszeni o zamieszczenie
wyjaśnienia, iż p.p. Fntoniewicz,
Piotrowski i Dembiński nie zapi-
sywali się do Koła Prawników

"TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Na Pohulance: Dziś i jutro —

„Dwunasta noc”.
— W Lutni: Dziś i jutro — „Co mo-

że kobieta”.
NIEDZIELNE POPOŁUDNIÓWKI.
— Na Pohulance: Pierwszy raz jako

popołudniówka sensacyjna sztuka Mi-
haly — „Mam lat 26%, Ceny' popo-
łudniowe. *
— W Lutni: „Ta ktėrej szukamy“.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 26 lutego 1932 r.

11.58. Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzienny.
14,15. Muzyka z płyt.
15.15. Kom. z Warsz.
15.125. Aud. dla nauczycieli z War-

szawy. "
16.05. „Z życia prowincji” — po$.

wygl. Jan Hopko. 5
16.20. „Porty bałtyckie  między

Szczecinem i A — odczyt
wygł Teodor Nagurski. Tr. na wszystk,

polskie stacje.
16.40. Codzienny odcinek powieścio

wy.
16.55. Lekcja angielskiego z Warsz.
17.10. Odczyt z. Warsz.
17.35. Koncert. Słowo wstępne —

St. Węslawskiego.
18.35. Aud. dla Polaków na Kowień

szczyźnie. „Dła szczęścia dwu narodów
— słuchowisko wg. bisk. Wł. Bandurskie
go, ópr. H. Hohendlingerówna.

19.15. „Przegląd prasy rolniczej
krajowej i zagranicznej” — prowadzi dr.
Janusz Jugmin. Tr. na Warszawę.

19.25. „Ciotka Albinowa mówi!” —
monolog humorystyczny.

19.40. Prośr. na sobotę.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. Pogad. muzyczna z Warsz.
20.15. Koncert symfoniczny z Fil-

harmonji Warsz.
22.40. Kom. z Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Porty bałtyckie dawniej i dziś.

Na wszystkie stacje polskie nadaje
dzisiaj o godz. 16,20 radjostacja wileńska
odczyt p. Teodora Nagurskiego „Porty

dopiero przed samemi wyborami. 6 bałtyckie między Szczecinem a Leningra-
dem'. Prelegent ómówi zmiany, jakie
zaszły w sytuacji takich portów jak Ryga,
Libawa, Królewiec po wojnie, kiedy to
inny układ stosunków politycznych i go-
spodarczych w krajach nadbałtyckich
spowodował renesans portu gdańskiego
i powstanie oraz szybki rozwój nowego
portu w Gdyni.

Ciotka Albinowa — proiesorem „języka
refjonalnego“!

Wobec wielkiego poruszenia, jakie
wywołała w Wilnie wiadomość o wpro-
wadzeniu języka regjonalnego w szko-
łach, ciotka Albinowa wygłosi w radjo
dzisiaj o godz. 19,25 wykład w tymże
języku regjonalnym. Wykład ten pole-
camy uwadze studjujących naukowo tu-
tejszy djalekt w jego czystej formie.

Z Filharmonji Warszawskiej,

, Dzisiejszy wieczór symfoniczny, trans-
mitowany jak zwykle z Filharmonji War-

szawskiej, poświęconyjest muzyce jugo-
słowiańskiej. Koncert prowadzić będzie
Stefan K. Chrystic, znany kompozytor
i dyrektor opery w Belgradzie.

3

duszą pottiw=Smik, duszą smaku-cukier,

Szczypta cukru, dodana podczas gotowania do

wszystkich prawie potraw, jarzyn, zielonego
groszku, fasolki, marchwi, szpinaku, kalatiorów,

karłofli, brukselki, kapusty i pomidorów, do po-
traw mięsnych, ryb, klusek, kaszek, zup z płat-
ków owsianych, jak również innych zup, nadaje

każdej z tych potraw właściwy jej smak, podno-

sząc nadto jej wartość odżywczą.

NAJLEPSZA PRZYPRAWA TO —

SĄD DORAŹNY W WiLEJCE |
"dwóch bandytów zasądził na śmierć,

Z Wilna do Wilejki powiato-
wej wyjechał specjalnie delegowa-
ny skład sądu doraźnego w oso-
bach: prezesa sądu okręgowego,

p. M. Kaduszkiewicza, jako prze-

wódniczącego, pp. sędziów St. Mi-

łaszewicza i J. Zaniewskiego, jako

wotantów oraz p. L. Wilkańca,

kierownika /kancelarji” wydziału

karnego, w charakterze sekre-
tarza.

W dniu wczorajszym przed
sądem tak sformowanym odbyła
się sprawa doraźna przeciwko
Michałowi Poźniakowi i Janowi
Hajdukiewiczowi, oskarżonym о

mord rabunkowy.
Obaj podsądni, jak ujawniło

śledztwo, nad ranem dn. 24 stycz-
nia b. r. w lesie, obok traktu Bie-
nica — Lebiedziewo, napadli na
włościankę Anastazję Poźniako-
wą, której zadali 9 ran, a następ-
nie zrabowali posiadane przez nią

20 zł.
Ofiara bandytów zmarła.
W wyniku dochodzenia spraw-

ców zbrodni ujęto i przekazano
ich do osądzenia sądowi okręge-
wemu w trybie doraźnym.

Przewód sądowy  potwierdzii
oskarżenie, a wobec lego wice-
prokurator p. Jacuński domagał
się ukarania podsądnych: śmiercią.

Sąd, po odbytej naradzie, wy-
niósł wyrok, którego mocą uznał
obu oskarżonych za winnych do-
konania inkryminowanej im zbrc-
dni i na zasadzie art. 51 i 453
p. 12 k. k. skazal Požniaka i Haj-
„dukiewicza na śmierć przez pe-
wieszenie.

Obrona skazanych odwołała się
do łaski P. Prezydenta Rzplitej
o złagodzenie wyroku.

Ewentualnie egzekucja wyko-
nana będzie dziś nad mm

os.

 

Bezczelnosšč.
Mamy na myšli odezwę sana-

cyjnego zarządu Bratniej Pomocy
w sprawie zachowania się akade-
mików, obecnych w Mensie pod-
czas bytności tam zaproszonych
przez zarząd gości.

Panowie z zarządu ośmielają
się pouczać swoich kolegów o tem,
jak powinno wyglądać taktowne
zachowanie się młodzieży akade-
mickiej.
W odezwie tej m. in. czyta-

my: p
„„«pėwna grupa akademikėw wykorzy-

stała zaufanie, jakie Zarząd okazał, do-
puszczając wszystkich do wzięcia udziału
we wspólnym obiedzie...''

Kto wykorzystał i czyje mia-
nowicie zaufanie?

Nam się wydaje, że wykorzy-
stali zaufanie przedewszystkiem
ci, co idąc do wyborów pod ha-
stem „bezpartyjnošci“ i „apolitycz-

5SORROWTAODDA
KRONIKA POLICYJNA.

— Wyrodna matka. W dniu
wczorajszym jeden z mieszkań-
ców domu nr. 23 przy ulicy Sosno-
wej znalazł w dole kloacznym tego
domu wrzucone do dołu dziecko.
Zaalarmowana policja wszczęła
dochodzenie, w wyniku którego
zostało ustalone, że dziecko wrzu-
ciła służąca Jankowska zamiesz-
kała w tymże domu. Aresztowana
Jankowska podczas badania przy-
znała się do winy, zaznaczając, że
dopuściła "się zbrodni, gdyż nie

* chciała, żeby „ludzie wiedzieli”,
że powiła nieślubne dziecko. (a)

ności”, rozpoczęli swoją działal-
ność od załatwienia porachunków
politycznych;

ci, co powywieszali w lokalach
bratniackich portrety swego przy- |
wódcy politycznego;

ci, co przy każdej sposobnośo,
na każdem zgromadzeniu, gdzie
obecność sztandarów krępowala
ich przeciwników politycznych,
wznosili prowokacyjne wiwaty i
manifestowali swe sympatje poli-
tyczne przez służalcze wychwala-
nie przywódcy obozu politycznego,
do którego ogromna większość
młodzieży akademickiej nietylko
nie należy, lecz wręcz go zwalcza.

A więc taktu chcą uczyć aka-
demików wileńskich panowie z za-
rządu bratniackiego, wiwatujący
na cześć ludzi, którzy uciekają się
do takich argumentów wobe:
młodzieży akademickiej, jak gazy
trujące.

Akademicy wileńscy doskonale
zdają sobie sprawę z tego, co się
komu od nich należyi potrafia
uszanować przeciwników politycz-
nych, jeżeli ci na szacunek za:
służyli.

Dowodem niech będą chociaż-
by owacje na cześć p. Wł. Racz-
kiewicza, który przecież dziś w
Senacie większość sanacyjną re-
prezentuje.

W każdym razie rodzina Dem-
biński—Suroż dobrych obyczajów
akademików wileńskich uczyć nie
będzie. Wszechpolak,

10) Kuropatkina. Zwłaszcza zupełną pogardą * był: oto-
czony pewien rosyjski oficer, który przeszedł dobro-

Zebrani goście tyłko OENOE
rem, herbami, zbie-monach z tłoczonemi na nich sre

Obecni śledzą wyraz twarzy samobójcy. Wyraz
jej jest wciąż tą samą pogodną i uśmiechniętą maską,

 

   

   
   

   

   

   

  

   

    

  

   

         

   

   

    
  

  

   

     
ROMAN JASIEŃSKI, generał.

Wspomnienia z Japonii.
Cały pokład był jedną gmatwaniną, poskręca-

nych na tysiączne sposoby sztab, lin żelaznych, dru-
tów i łańcuchów. Przeplatane, sterczące na wszyst-

kie strony, nie pozwalały one zrobić jednego kroku,

bez uderzenia się, zawadzenia lub potrącenia o jakiś

ostry kant. Największa wyobraźnia nie -zdolalaby

umieścić w tym chaosie istoty ludzkiej. A przecież

ludzie trwali tam do końca. Żaiste ciężka jest dola
marynarza, w nierównej walce.

Z jeńcami floty admirała Rożdzestwieńskiego

i Niebogatowa nie udało mi się spotkać w Japonii.
Wszyscy oni byli trzymani zdala od jeńców z Portu
Artura.

Japończycy umieją cenić męstwo. Obrona Portu-
Artura, przez dwie syberyjskie dywizje, kosztowała
ich z górą 150.000 rannych i zabitych odrywając po-
nadto 200.000 ludzi od rozstrzygających działań na
północy.

Opinja publiczna uznała obrońców za bohaterów;
temu właśnie zawdzięczaliśmy nadzwyczajną uprzej-
mość — doznawaną w niewoli.

Inny był stosunek do jeńców rosyjskich z armii

wolnie-do japońskich okopów z walizką w ręku.
Męstwo i bohaterstwo — są tą złotą nicią, z

której poeci japońscy wyplatają najbarwniejsze tka-
niny poetyckich arcydzieł. Są one najulubieńszym
tematem ich iegeńd podań. Groźny zwyczaj „hara-
kiri* samobójstwa przez rozcięcie brzucha, jest oto-
czony nimbem poezji i zachwytu, właśnie dlatego, że
wymaga nadzwyczajnego męstwa.

Podczas mego pobytu w Toyohasi, zdarzył się
wypadek wykonania przez kogoś na sobie „hara-
kiri', Z tysiącznych rozmów i opowiadań mogłem
ustalić, że jest to akt uroczysty. Powodem jego nie
jest nigdy rozstrój nerwowy, popełniona defraudacja,
lub ciężka sytuacja finansowa. Przyczyną harakiri
może być: śmierć przyjaciela lub dobroczyńcy, obraza
przez osobę stojącą na bardzo wysokiem stańowisku,
bankrutctwo propagowanej idei, lub mimowolne wy-
rządzenie komuś krzywdy, której nie można na-
prawić.

Przystępujący do harakiri przedewszystkiem wy-
biera sobie pomocnika. Musi -nim być najbliższy:
ojciec, syn, lub najserdeczniejszy przyjaciel. Rola
jego jest bardzo odpowiedzialna. °

Następnie rozsyła zaproszenia do wszystkich
znajomych i przyjaciół, wyznaczając godzinę, na
którą mają się stawić.

rają się w salonie, sadowiąc się na rozesłanych pła-
skich poduszeczkach, po jednej stronie sali, zwróceni
twarzami ku wejściu. Niedaleko *od wejścia, naprze-
ciwko gości'przygotowana poduszka wskazuje miej-
sce, które zajmie bohaterdramatu. Po prawej stronie
poduszki stoi niski taburet; na którym leży nóż — po
lewej taki sam stolik z wachlarzem i małą jedwabną
chusteczką. '

O oznaczonej :godzinie, 'w szatach godowych,
ukazuje się gospodarz, aza nim jego płmochik. Ten
ostatni ma:przy boku długą szablę. Obaj kłaniają się
gościom kilkakrotnie. Panuje cisza zupełna.

"Twarz gospodarzaoświecona przyjaznym uśmie-
chem nie'zdradza najmniejszego wzruszenia. Powoli
spokojnie sadowi się on na swej poduszeczce; wyciera
twarz chusteczką; wachluje się, a potem rozwiązuje
pas, rozchyla wszystkie trzy kimona, które ma na $o-
bie, obnażając brzuch .i pierś. =

obok, dobywa szablę,. Jego pomoćnik stojąc
i trzymając ją wzniesioną do cięcia, zatapia wzrok
w twarz ofiary.

"Ta6statrfa, jakby od niechcenia, -nie żwracając
już uwagi na nikogo z obecnych, bierze * nóż do ręki,
wtłacza go głęboko w dolną część brżuchai bardzo
powoli, nie wyjmując kraje w górę, aż do kości pier-
siowej.

Żadna zmarszczka, żaden skurcz, powieki, nie śmie.
wykazać z jak bezgranicznym bólem toczy się tu
walka. : ‘

Zdarzali się ludzie, opiewani potem w poezji,
którzy, po rozpłataniu brzucha i wypuszczeniu jelit,
wbijali sobie następnie ten sam nóż w serce, zastyga-
jąc z twarzą pogodnie uśmiechniętą.

Najsłabszy, nieuchwytny jeszcze przebłysk bólu
odbity w źrenicach człowieka, nie ujdzie uwagi po-
mocnika. Cięciem szabli w tylną część szyi zakańcza
on wtedy akt harakiri.

Goście w milczeniu chylą się ku ziemi, w długim
pożeśńalnym ukłonie i bez słów opuszczają miejsce
dobrowolnej kaźni, ustępując miejsca rodzinie, której
© og roznosząc się z ust do ust, wędruje po całym
raju.

Tysiączne illustracje, sztychy i obrazy, zawie-
szone w każdym, bez wyjątku, japońskim domu, illu-
*strują historyczny wypadek, — podniesiony uwielbie-
niem ludzkim prawie do świętości, — masowego hara-
kiri. Czterdziestu kilka dworzan, popełniło go jedno-
cześnie na mogile swego pana.

W 1912 roku zdobywca Portu-Artura, waleczny
generał Maresuto Nogi, zakończył w taki sposób swój
ohaterski żywot. Przyczyna, która f zniewolila di

tego kroku, była śmierć ukochanego Mikada.
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Z KRAJU.
Aresztowanie znachora wiejskiego, który swojemi praktykami

lekarskiemi wyprawił dwie osoby na tamten świat.

Na skutek doniesień i skarg
mieszkańców wsi Pućki gm. de-
rewnickiej aresztowany został
znachor Adolf Barlin, który od
dłuższego czasu trudnił się nie-
dozwołoną praktyką lekarską.
Barlin nie mając elementarnego
pojęcia o medycynie przyjmował

chorych, których leczył jakiemiś
ziołami i lekarstwem szkodliwem.
Znachor leczył od dwóch miesię-
cy niejaką Józefę Gryńkun, która
dnia 23 b. m. zmarła. Również
od szarlatańskich praktyk Barlina
zmarł 49 letni mieszkaniec tejże
wsi Tomaszewicz Zygmunt. (a)

Furjat podpala zabudowania gospodarskie.
Onegdaj wieczorem mieszkań-

cy wsi Nieściołki gm. wilejskiej
przeżyli godzinę niebywałej trwo-
gi wywołanej przez umysłowo
chorego Czyjewskiego Mieczysła-
wa, który dostawszy ataku szału
podpalił swoje zabndowanła go-
spodarskie, a następnie wybiegł.

z pochodnią usiłując podpalić
inne sąsiednie budynki gospodar-
skie. Dzięki tylko natychmissto-
wej akcji ratunkowej i szybkiemu
obezwładnieniu furjata uniknięto
katastrofy. Spaliły się doszczętnie |
tylko budynki gospodarcze Czy-
jewskiego. s (a)

Zagadkowe okrycie na cmentarzu prawosławnym w Lebie-
dz ewie. :

Na cmentarzu prawoslawnym
w Lebiedziewie pow. mołodeczań-
skiego znaleziono w dole przy-
gotowanym dla nieboszczyka,
zwłoki młodego chłopca przysy-

pane śniegiem. O odkryciu po
wiadomiono niezwłocznie władze
śledcze. Dochodzeniem się zajął
wiee-prokurator Sądu. (a)

Zamaskowany bandyta.

Do sklepu spożywczego Marji
Sirczuk we wsi Werchy pow. ko-
szyrskiego wpadł zamaskowany
i uzbrojony w rewolwer bandyta,
który, steroryzowawszy właściciel-
kę, skradł jej całą posiadaną go-
tówkę w wysokości 800 zł., po-
czem zbiegł. Na wszczęty przez

poszkodowaną alazm zarządzono
natychmiastowy pościg, który
doprowadził do ujęcia bandyty.
Nazwiska jego, którego wyjawić
nie chce, narazie nie ustalono.
Stanie prawdapodobnie przed są
dem dorażnym. (Pat.)

Kurs organistów w Święcianach.

W dniu 23 b. m.
nach rozpoczął się Kurs

w Swiecia-
dla or-

"ganistów z terenu 6 dziekanatów.
Ogółem w kursie bierze udział
około 50 organistów. Wykłady na

W Brześciu przestały wycho-
dzić dwa dotychczas istniejące
tygodniki żydowskie, a mianowi-
cie: „Poleser Sztyme“ i „Brisker
Sztyme* z powodu trudności,
związanych z ogólnym kryzysem.
Obecnie pozostał na Polesiu je-

kursie przeprowadzają z ramienia
Kurji Metropolitalnej wykładowcy
przybyłi z Wilna na czele z prof
Kafarskim, Kurs będzie trwai
przez 4 dni, (Pat.)

Zgon dwóch czasopism żydowskich.

den tylko dziennik w języku ży
dowskim, a mianowicie „Najer
Poleser Unzer Expres*. Tygodnik
„Poleser Sztyme“ wychodził od
roku 1920, zaś „Brisker Sztyme*
ukazał się zaledwie kilka tygodni
temu. (Pat.)

Tyfus w Lidzie.

W tych dniach zmarł na ty-
fus mieszkaniec Lidy Szatkowski.
Cała jego rodzina jest chora,
prawdopodobnie na tyfus. Ponad-

to zanotowano kika jeszcze wy-
padków, w których zachodzi po-
dejrzenie, że jest to tyfus. (Pat.)

—

'£ pogranicza.
Zwolnienie księdza katolickiego z więzienia .połockiego.

Z pogranicza donoszą, iż w ub.
sobotę został zwolniony z wię-
zienia połockiego ks. proboszcz
Z. Janowicki, który odsiadywał

trzechletnie więzienie za rzekomą
antykomunistyczną _ działalność
Ks. Janowicki stara się obecnie o
zezwolenie na wyjazd do Polski. a

Przestępca litewski zbiegł do Polski.

W pobliżu wsi Sanoka w re-
jonie Druskienik zbiegł na teren
polski groźny przestępca litewski
Adam Krupielis, który był ścige-

'ny przez policję litewską do sa-
mej granicy. Władze policyjn=
litewskie zażądały wydania zbi --
głego przestępcy. a

Ruch wydawniczy.
Pomnikowe dzieło ks. Arcybiskupa

Teodorowicza.
(KAP) Ukazał się świeżo na półkach

księgarskich pierwszy tom wielkiej, obli-
czonej na 12 tomów, monografji o Chry-
stusie p. t. „Od Betleem do Nazaretu”
pióra J. E. ks. Arcybiskupa Józefa Teo-
dorowicza. Dostojny autor odtwarza po-
stać Chrystusa Pana wprost z kart Ewan-
gelji, odmalowuje Ją szczegółowo i
wszechstronnie, poświęcając na ten cel

dziesiątki lat pracy, tak iż swą mono-
grafję nazywa „dziełem mojego życia”.
Był w Ziemi Świętej, przestudjował obfitą
literaturę ewangelijną, ale co jeszcze
ważniejsze, przemyślał ją, chcąc dać
obraz przeżyty głęboko rozumem i ser-
cem, Jaka była przewodnia myśl dostoj-
nego autora przy opracowaniu tego dzie-

ła, dowiądujemy się z przedmowy: „Za-
leżało mi na tem, ażeby i historyczność i
nadprzyrodzony charakter postaci Jezu-
sa wynikały z samego przedstawienia
materjału ewangelicznego, któryby jed-
nak tak był opracowany, iżby weń we-
szły nieraz niewidodczne dla oka, bo już
zupełnie wchłonięte problemy naukowe”.
Uwzględnił oczywiście Dostojny autor
dziejowe i społeczne tło, wśród którego
żył i działał Chrystus. Było to konieczne
zarówno dla plastyki wizerunku Chrystu-
sa, jak i dla zrozumienia Jego nauki. „Po-

REKK DirkReiki KE) LIIDRA RATONEO TTT OWYZCA
Od poniedziałku 22

lutego r. b.
czątek seansów 4, 6, 8 i 10 w
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kusiłem się też — pisze ks. Arcybiskup—
o nieudolną chociażby próbę przedsta-
wienia postaci Chrystusowej, odtworzonej
na tle ówczesnych stosunków i prądów,
pogłębionej w psychologicznych moty-
wach i ujętej w poglądowe ramy, któraby
przemawiała raczej sama za siebie”.

Każdy tom tego pomnikowego dzieła
stanowi całość oddzielną. Tom świeżo
wydany „Od Betleem do Nazaretu” ma-
luje dzieciństwo Chrystusa.Składa się on
z następujących części: Źródła historycz-
ne, Nowa era, Dzieło Ducha Św, Dwie
kolebki, Dwa rodowody, Pierwiosnki
dziejów Dzieciny, Chwała i uniżenie, Ży-
cie ukryte, Sceptycyzm a problemy lat
dziecięcych, Rzut oka na całość. е

Kto zna inne pisma Dostojnego auto-
ra, ten wie, że z głębią psychologiczną,
umiejętnością syntezy, łączy wytworność
pióra z górującem w jego stylu majesta-
tem okresów. Jest tu tyle pięknych,
wnikliwych ustępów, że niepodobna ich
nawet w urywkach krótkich przytaczać,
bez krzywdy dla pominiętych. O subtel-
ności śeystypeJUROlOŚE świadczy wyzna
nie Dostojnego autora w przedmowie:
„Postać Chrystusa ma w sobie coś nie-
doścignionego i tajemniczego, co skazuje
piszącego to życie na ustawiczne poczu-

cie swojej niemocy”. Ale ten serdeczny i
karny mozół, przebijający zarówno ze
słów powyższych, jak i całej pracy auto-
ra, ocenią najlepiej czytelnicy jego mono-
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DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
Jerzy Wojtkiewicz opuszcza tron bokserski.

Dawno, bardzo dawno, bo już lat
temu kilka, wir sportowego życia falą
swoją pochwycił i rozkochał młodego
ucznia III. klasy gimn. O. O. Jezuitów.

Któż mógłby wówczas przypuszczać,
że młody uczeń chodzący z książkami
pod pachą stanie się sławnym sportow-
cem.

Mówią, że wszystkie wynalazki są
dziełem przypadku, że talenty rodzą się
same, ale talent jest rzeczą nieuchwytną,
płynną i zmienną. Zanim coś wyraźnemi
zacznie wypowiadać się kontrastami, to
przedtem wolniutko zaczyna wązkim są-
czyć się strumyczkiem, by potem coraz
większe zdobywać prawa, by w końcu
zabłysnąć talentem, sławą powodzeniem.

Największą jednak jest sztuką od-
kryć u wielu, w duszy iskierkę taientu,
odszukać ją, odczuć, wyszkolić, rozdmu-
chać i rozpłomienić.

Tak samo, jak w innych dziedzinach
życia, jest i w sporcie z tą tylko różnicą,
że tutaj talent leży najczęściej, że tak po-
wiem, na wierzchu. ,
W pierwszym rzędzie główną rolę

grają w sporcie warunki fizyczne i cały
szereg okoliczności, które w większym
lub mniejszym stopniu przyczyniają się
do kształcenia charakteru.

Otóż właśnie któregoś dnia nasz ma-
ły uczeń gimn. Jezuitów poczuł żyłkę
sportową. Poprostu zechciał on zostač
sportowcem.

Stać się: jednak sportowcem,
i to dobrym sportowcem, nie jest znów
tak łatwo, jak się wydaje na pierwszy
rzut owa. Bo to ani wojsko, gdzie czło-
wiek odrazu staje się żołnierzem, ani też
uniwersytet, gdzie studentem jest ten,
kto nosi batorówkę. Mniej-więcej tak
kombinował nasz sportowy rekrut, któ-
remu, jak zresztą każdemu rekrutowi,
najbardziej podobala się orkiestra, gra-
jąca na zawodach, rozdawanie nagrėd,
wywolywanie nazwisk, okrzyki i te pierw
sze na piersiach zawodnikėw žetony.

Zostać sportowcem! Choć raz zwycię
żyć!

Tak odrazu raptem...
Nie!
Najpierw trzeba pomyśleć, jaką za-

cząć uprawiać gałęź sportu.
Pływanie... nie! Lekkoatletyka —

owszem! ale to strasznie ciężki chleb!
Boks! Boks! «
Doskonale! Jak to dobrze, že tyle

czytałem marynarskich przygód. Zdaje
mi się, że ja już trochę przez samo czy-
tanie nauczyłem się młócić pięściami.

-  Zwyciężyć na ringu wśród tłumu ze-
branych widzów. Być podziwianym, to
dużo daje wrażeń.

Trzeba wiedzieć, że nasz Wileński
Ran był stosunkowo słabego zdrowia, ale
to nic. Trening i jeszcze raz trening.

Zaczęły się pierwsze lekcje boksu w
sali A, Z. $., w tej małej, dusznej, cias-
nej, ale miłej sali przy ul. Bakszta 11,

Rozwieszono worki z piaskiem, piłki,
„gruszkę”, rozciągnięto sznury ringu i
pierwsze rozległy się uderzenia rękawic.

Jerzy Wojtkiewicz, długoletni mistrz
Wilna ma głos. е
— Niech pan nam coś powie o so-

bie?
— Wspomnienia: Dawniej lepiej by-

ło. Jakoś więcej dokoła było kolegów;
przyjaciół Dziś niestety niestety starzy
znajomi dawno już opuścili ring i formal-
"nie niema już nikogo, z kim można było-
by szczerze i serdecznie zamienić kilka
zdań. Towarzyskie życie klubowe pra-
wie zupełnie zanika.
— Panie Jurku, niech pan przyzna

się, co pan odczuwa gdy u przeciwnika
zauważy pan pierwsze krople krwi?
— Jest mi nadzwyczaj przykro.
Pytanie to, to tragedja mojej karjery

bokserskiej. Nigdy nie staram się zmiaż-
dżyć przciwnika. Walczę na punkty, ale
cóż kiedy czasami zmuszają mnie do roż-
lewu krwi sędziowie, którzy zawsze do
mnie czują jakąś specjalną sympatję.
Trudno mi wygrać na punkty. Po drugie,
publiczność żąda emocji, żąda zwycięstwa
przez K. O. Jeżeli wygrywałem kiedyś
przez K. O., to byłem do tego zmuszo-
ny. Najwięcej daje mi przyjemności wal
ka na punkty.

Krew działa na każdego, rozbraja i
nawet zniechęca.

Czyste K. O. po pierwszym, drugim
uderzeniu daje swego rodzaju zadowole-
nie, ale zadowolenie to stoi na granicy ze
współczuciem i jakimś nieokreślonym lę-
kiem o stan zdrowia, o życie leżącego
nieprzytomnie przeciwnika.
— Słyszałem, że pan miał zamiar wy

jechać do Ameryki?
— Tak, owszem, miałem nawet pasz

port zagraniczny i dogodne propozycje zo -
stania zawodowcem, ale na szczęście roz
chwiało się wszystko.
— Niech pan mi powie coś o swo-

jej karjerze?
— Mylą się ci wszyscy, którzy sądzą,

że ja na sporcie zrobiłem karjerę. To, że
od 26 r. jestem mistrzem Wilna i że zali-
czają mię do grona najlepszych bokse-
rów Polski, bynajmniej nie stanowi o
zrobienie karjery. W_ sporcie karjery
zrobić nie można, a zwłaszcza w Wilnie.
Zresztą mi o karjerę nie chodzi. Walczę
zawsze dla siebie i czasem, gdy tego jest

grafji o Chrystusie.
Nie wątpimy, że pomnikowe dzieło

«s. Arcybiskupa Teodorowicza znajdz
się w wielu domach polskich i katolic-
kich. Reszta tomów jest już opracowana,
wymaga tylko zredagowania w ostatecz-
nej formie,
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Najpotężniejszy film świata.
orkiestra pod batutą M. Salnickiego. Po-

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

 

 

      

 

potrzeba dla Wilna. Na mistrzostwach
* Polski w Poznaniu ofiarnie walczyłem ze
Stahlem. który jednak więcej miał szczę
ścia. Majchrzycki też troszkę mnie zna.
Taki Mizerski to nawet dobrze pamięta
moje ciosy, któremi rozgromiłem mistrza
Polski.

Kiedyś walczyło się!
— Powiedział pan wałczyło się, wiec

więcej już walczyć pan nie będzie? Czy
prawdą jest, że pan usuwa się z czynnego
życia?
— Powiem szczerze. — Mam tego

już dość. Mówią wszyscy, że amerykań-
ska reklama, ale ja mówię stanowczo,
że więcej już walczyć nie będę. Sport
bokserski umiłowałem i bokserem nadal
zostanę, ale walczyć będę tylko dla sie-
bie. Przyjdę popatrzeć na zawody, zo-
baczę, jak moi następcy bronić będą ho-
noru. Ja zaś zrobię u siebie w domu
„salę” treningową i będzie mi dobrze.
— Panie Wojtkiewicz niech pan wy-

tłumaczy, co się stało? Dlaczego?
— Przyczyny tego są poważne. Już

dawno nosiłem się z myślą wycofania się,
ale wciąż porywała mnie namiętność,
wciąż odzywała się ta dawna żyłka spor-
towa.

—Przecież widownia pana nadzwy-
czaj lubi?! Najlepszym tego dowodem
są burzliwe oklaski i głośne okrzyki
wznoszone na cześć pana?!...
— Wiem o tem, ale wiem również,

że musi być inaczej. Nie można z zawo-
dów bokserskich robić cyrku. Trzeba u-
mieć uszanować każdą walkę, każdego
zawodnika. Boks to prawie to samo, co
pojedynek. Zresztą może ja nie mam
duszy bokserskiej. W każdym bądź razie
jestem rozżalony, rozczarowałem się. Ale
pomówmy jednak o czemś weselszym, bo
jeszcze pan potem napisze o tem wszy-
stkiem i znów będzie jakaś awantura.

W takim razie zacznijmy z innej be-
czki.
— Jak na sport bokserski zapatrują

się u pana w domu?
— Rodzice moi są starych zasad.

Matka ani razu nie była na zawodach i,
gdy przychodzę po walce do domu, zaw-
sze ogląda mnie ze wszystkich stron. Raz,
pamiętam, przyszedłem po zawodach nie-
co skrwawiony i matka znalazła mój czer
wony ręcznik. Było dużo gadania, ale po-
tem wszystko uspokoiło się i teraz znów
starym trybem płynie życie.
— Kto pana uczył boksu?
— Nauczycielem moim był p. Kłocz-

kowski. Po mistrzostwach Polski nabra-
łem sam dużo doświadczenia, a zwłaszcza
bicie proste, praca nóg i t. d. Niech pan
mi wierzy, że ani razu nie byłem na de-
skach, nikt nie uderzył mię tak mocno,
żcbym był zamroczony. Wyrobiłem do-
skonale swoje mięśnie a także i wolę.
— A jak tam z praktyką bokserską?
— Nie było sposobności, — mówi

Wojtkiewicz z uśmiechem — na ulicy
nikt mnie nie zaczepia, bo wiedzą, kim
jestem i że może źlę się skończyć. Raz
nawet któregoś wieczoru na przedmie-
ściu napadnięto mnie, ale ktoś poznał i
w oka mgnieniu rozbiegli się wszyscy.
— Od kogo pan otrzymał kwiaty we

Lwowie? -
— Wręczono mi je, jako najlepszemu

bokserowi zawodów. Była to wielka dla
mnie niespodzianka. Kto był inicjatorem
tej przyjemności, nie wiem. Przypuszczam
że ogół społeczeństwa sportowego Lwo-
wa.
— Jak będzie więc z tronem bokser-

skim? Nie mogę zgodzić się z nieodwo-
łalnością pańskiego postanowienia?

Wojtkiewicz na chwilę zamyśla się —
widać, że waha się, ale po chwili pada
jeszcze silniejsze zaprzeczenie.
— Nie, nigdy już więcej nie powrócę

na ring.
— Kto więc po panu

tron bokserski?
— Nie wiem. Teraz dużo jest mło-

dych sił, dużo jest „głośnych mistrzów.
oże Norwicz, może Pilnik... Ja swoje

zrobiłem. Nie chcę się chwalić, ale w du-

odziedziczy

żej mierze p. Kłoczkowskiego i moją jest |
zasługą, że dziś sport bokserski w Wilnie
przedstawia pewną wartość sportową.

— Więc tron bokserski jest pusty?
— Tak, ale nie na dlugo. Žriajdzie

się ktoś inny. Może nawet lepszy.
W każdym bądź razie szkoda jest, że

Wojtkiewicz wycofuje się z ringu, że o-
puszcza szeregi zawodników.

W pamięci naszej często przesuwać
się będzie sympatyczna sylwetka pierw-
szego mistrza Wilna, który tak wielką
zdobył popularność.
Pamiętać o nim będzie publiczność spor

towa i pomimo tego, że więcej nie ma już
on więcej walczyć, to jednak przez długi
jeszcez czas pozostanie Wojtkiewicz
mistrzem boksu No ais i dla wielu
będzie jeszcze wzorem do naśladowa-
nia.

Ja. Nie.
 

Dziś początek mistrzostw narciar-
skich. 3

Wezoraj w sali A. Z. S. odbylo
się losowanie numerów do mi-
strzostw narciarskich Wilra, a
wiemy przecież dobrze, że numer
dużą odegrywa rolę. Kto wyciąg-
nie jedynkę? Kto i komu będzie
deptać po piętach?

Do tegorocznych mistrzostw
zgłosiło się stosunkowo mało za-
wodników.

Koncertowa ESSEATTKTATTO
SPROBUJCIE POROWNAJCIE

A PRZEKONACIE SIĘ, ŻE
WINA KRAJOWE WYTWÓRNI

 

Ż całej
109 chłopców na ławie

oskarżonych.
W ciągu ostatnich dwu dni

ubiegłego tygodnia sąd dla ma-
łoletnich w Katowicach przeslu-
chał 109 dzieci w wieku szkol-
nym. Wszyscy pochodzą z Sie-
mianowic ze szkoły dokształca-
jącej. Pkt oskarżenia zarzucał
dziatwie nieuczęszczanie do szko-
ły, kilku zaś z nich odpowiadało
za złe zachowanie się. Tłuma-
czenia się dziatwy wykazały w
zupełności jej niedolę. Jeden
nie chodzi do szkoły, bo nie ma
butów, innemu brak ubrania,
innym zaś majster, u którego
pracują, nie pozwala uczęszczać
do szkoły itd. Pobłażliwy i wy-

Bieg 18 klm. zgromadzi na
starcie 14 zawodników. Jedni po-
biegną indywidualnie, a inni wal-
czyć będą o punkty do kombi-
nacji. W roku ubiegłym zwyciężył
Łabuć („Ognisko”), który w tym
roku nie startuje. Indywidualnie
walka toczyć się będzie między
Stankiewiczem (A. Z. S.), Mon-
kowskim (1 p. p. leg.), Żylińskim
i Sierdziukowem z „Ogniska,
W kombinacji faworytem jest

Hermanowicz z „Ogniska” i ze-
szłoroczny mistrz Zajewski („O-
gnisko”). W tej konkurencji star-
tuje tylko czterech zawodników.
Trzech z „Ogniska* i jeden z
AZS.

Do maratonu startuje 11-tu nar-
ciarzy. l tutaj szczęścia próbować
będzie Hermanowicz(,Ognisko”),
«tóry najpoważniejszych przeciw-
ników ma w osobach: Witkow-
skiego (P. K S.), Monkowskiego
(1 p. p. leg.), Nowickiego („Ognis-
ko“), Patyry (1 p. p. leg.) i innych.
W roku zeszłym zwyciężył J. Nie-
ciecki, który obecnie wycofał się
z czynnego życia sportowego.
W konkursie skoków wezmą

udział narciarze A. Z. S. i „Ognis-
ka". W roku ubiegłym mistrzo-
stwo zdobył Stankiewicz (A. Z. S.).

Bieś młodszych zgromadzi sa-
mych prawie narciarzy „Ogniska'*
i jednego przedstawiciela „Strzel-
ca.

Do konkurencji pań zgłosiła
się tylko jedna zawodniczka —
mistrzyni zeszłoroczna Latwisów-
na („Ognisko'').

Jeżeli chodzi o kluby, to naj-
więcej zawodników zgłosiło „O-
śnisko” i 1 p. p. leg.

Szkoda wielka, że w zawodach
tych nie mogą brać udziału ucz-'
niowie szkół średnich, którzy są
często daleko lepszymi narciarza-
mi od tych, którzy należą do klu-
bów, którzy zdobywają zaszczytne
tytuły. Ale, cóż na to poradzić?
Trudno!

Dziś zatem o godz. 13 rozpocz-
nie się biegiem 18 klm. pierwszy
etap zawodów o mistrzostwo.

Start i meta przy ul. Borowej.

P. Klykken juž przyjechał.

Wczoraj rano przyjechał do
Wilna trener narciarski P. Z. N.,
P. Klykken (Norwegja), który ma
dzisiaj wziąć udział w biegu 18
klm., ma się rozumieć poza kon-
kursem.

W. niedzielę zaś o godz. 12-ej
Klykken ukaże się na skoczni na
Antokolu.

„Ośnisko'* jedzie do Łodzi.

Dziś wieczorem wyjeżdża z
Wilna hokejowa drużyna ,„Ognis-
ka' do Łodzi na dwa mecze towa-
rzyskie.

Jak widzimy więc, usilne sta-
rania kierownika sportowego „O-
gniska* p. A. Kisiela odniosły sku-
tek i jemu właśnie należy za-
wdzięczać, że hokeiści będą mogli
spotkać się w Łodzi z drużyną
L. K. S. )

Skład drużyny ustalono nastę-
pujący: pp. prof. Weyssenhoff,
Godlewski I, Godlewski II, Okuło-
wicz, Alfred I, Kostanowski, Sta-

POCISKI.
rozumiały sędzia Herwe uwol-
nił wszystkich od winy i kary,
jedynie ci, którzy się w szkole
zle zachowywali, otrzymali na-
naganę.

„ Czy niema Polaków?

Państwowa fabryka związków
azotowych w Chorzewie, powie-
rzyła z Nowym Rokiem 1952 wy-
łączne prawo sprzedaży (zastęp-
stwo na całą Polskę) dwu no-
wych artykułów, które obecnie
produkuje, tj. salmiaku i węgla-
nu amonu, firmie niemieckiej Dr.
H. Zeumer w Mikołowie, której
dyrektorem i współwłaścicielem
jest Heinr. Zeumer, członek za-
rządu Volksbundu w Polsce, któ-
ry dotychczas nie nauczyłsię*ani
słowa po polsku.

 

BOHATERSTWO PSÓW.
Podczas wielkiej wojny setki psów

we Francji zostało ujętych w ewidencję
wojskową i posiadało własne książeczki
wojskowe i odpowiednie numerki. Psy te
oddały cenne usługi wojsku, pełniąc służ-
bę łączników pomiędzy bataljonami.

Psy te pełniły służbę jako sanitarju-
sze, szpiedzy i wywiadowcy. Bohater-
skie czyny psów  sanitarjuszy znajdują-
cych rannych i przenoszących ich pod
gradem kul na punkty sanitarne, były
nie raz notowane w raportach dziennych.
Wiele z nich zostało udekorowanych krzy
żami i medalami.

Na ostatniem posiedzeniu towarzystwa
przyjaciół zwierząt w Paryżu poświę-
cono specjalny referat tym. czworonoż-
nym bohaterom. Audytorjum z zapartym
oddechem słuchało o niezwykłem boha-
terstwie psa „Chytrego”, stróża 236 puł-
ku piechoty, który uratował swój pułk
od nieoczekiwanego ataku wojsk nie-
mieckich w dniu 29 maja 1917 roku, o
czworonożnym żołnierzu „Tiri”, który
uprzedził oddział swój o ataku 1 wrze-
śnia 1916 r. o ciężko rannej „Foletce“,
która wypełniła swe obowiązki podczas
huraganowego ataku artylerji niemieckiej
i wróciła do nóg swego pana, komendanta
pułku, by skonać, o bohaterze „Medo-
rze”, który w ciągu 48 godzin pełnił swe
obowiązki łącznika mimo ciężkiej rany,
o „Pasta“, który w ciągu 11 minut prze-
biegł przestrzeń 4 kilometrów, ratując
w ten sposób swą kompanię, ze wszyst-
kich stron otoczoną przez wroga i o wie-

„lu, wielu innych ich czynach bohaterskich.
 

Ofiary:
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“,
Aniela Zabierzyńska-Komar 1 zł. dla

najbiedniejszych.
Dla I z zam. przy ul. Dzielnej

23—7: bezimiennie 1— zł.; pracownicy
Centr. Kasy Spółek Rolniczych zł. 27

‚ 50° arpowiczowa zł. 2—; A. G.
; A. U. zł. 5—; J. Bosiacki zł.   ‚ Stef. Jastrzębska zł. 5—; A. K.

zł. 3.-—; Raszanowiczowa zł. 1—; Ru-
dziewicz K. zł, 10—; A. K. zł. 2—;
Asz.. zł. 2—; E. Buczyńska zł. 2-—;
H. S. zł. 2 W. G. zł. 3—; B. Ś. zł.
2.—; L S. gr. 50; bezimiennie zł. 2 gr. 50;
Halinka Kisielówna zł. 5—, (Razem dla
I, G. zł. 87 gr. 50.)
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INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie
OTWARTA OD S-e! DO 4-e| POP.

mu mu mm cm cm

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 25 Il. 1932 r.

Waluty i dewizy:
Dolary 8,88 - 8,90—8,86.
Belgja 124,30 —124,61—123,99.
Holandja 360,50—361,40—3>9,60.
Londyn 31,00—31,15- 31,65.
Nowy York 8,913 8,933—8,893,
Nowy York kabel 8,918—8,938—8,898.
Paryż 35,12—35,21—3-,03'|,.
Praga26,39 —76,45—26,33
Szwajcarja 174,05—174,00—174,46--173,60
Włochy 46,45—46,68—46,22.
Berlin w obrotach prywatnych 211,95.

Papiery procentowe:
4, pozyczka lawestycyjna £850.

50/7, Kanwer Js 40. 6'/, dolarowa 57,50
—056,75. 409 dolarowa 48—47,50. 7 1, Sta-
bilizacyjna 56,25—55,50. 1 %% poż. kole-
Jowa 04-104,50. 8*|, L. Z. B. G. K. I B.
R., obligacje B. G. K. 94 Te same 7|,
Ss L. Z. ziemskie 41,00.

ej

    

Bank Polski (bez kuponu na r. 1931)
60,50—8 „25. Ostrowiec +0,50.

Dolar w obrotach prywatnych;

 

niszewski, Wirokiro i Szelnu- 8,874 Rubel złoty: 4,93.
szelski. Ja. Nie,

=PTZPRTRESURE"TREFTORBEKE TA

| PRACA |
PE ZZL
Rządca samotny w śred- Zdolni agenci ogłoszenio-

UWAGI!

 

 

DŹWIĘKO- Dziś! Korona Polskiej czołowej ierteli łości i bez- i iek długoletnią wl mogą mieć dobry za-
WE KIKO CASINO i tworez ści filmów dźwiękowych 10-CIU z PAWIAKA Pachao”WERstówek WŁ OSMOŁOWSKI praktyką "1 й ро"!?:і:пе‹;пч! robek. Zgłoszenia wBlu-

Wielka 47. tei, 18-41. ZOFJA BATYCKA, KAROLINA LUBIENSKA, ADAM BRODZISZ, BOGUSŁAW SAMBORSKI I JOZEF WĘGRZYN. Film » referencjami poszukuje г1е Reklėmowem Stefa-
o którym mówi cała Polskall CENY ZNACZNIE ZNIZONE. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o WILNO posady. Może ziožyė na Grabowskiego Gar-

godz. 4, 6, 8 i 10,30 w dnie świąteczne o g.2. SĄ kaucję. Adres w Admi. barska 1 godz. П- р.
STARE-LEŻAŁE-MOCNE i ZDROWE| nistracji. 7021 1320 X. 87—0

— г ŽĄDAČ WSZĘOZIE!!„„ SANDACZE [Kupno | ORNOSKES Ogrodnik lat 26,dobrze ИННИННННИННИНИННННИИНИХ
—Uu o

w szym Sr arztósche е Z RZ |: borpanam yślszh 26 b Jęzkaei Pelekai Posżay elże DREJKARNIA
poieca: RYŃSKI UISK BODAPĖBAITA SKŁAD nie zniżonej do sprzeda- t-ki głupi, żeby dawać raz lub od I5-Ill. Warun- I INTROLIGATORNIA

„Wileńska 28 tel. 12-24. A nla. Mogą być z dosta- soble gnieść chorą nos ki skromne, świadectwa

‚ ы ODNIROŻENIE Z wą. Zwierzyniecka 35 2. gę? Ja zawsze podsta- pierwszorzędne ul. Slo- | ||

NAJTANIEJ SE DTS|| Ornysinsina mase a iiiiagesUM,
Elka GLOS aka, any śoDRew, (z kogutklem) K. DĄGRÓWSKA - - Мой UI. 1. Tel 12-44

nnika eńskiego Innych pism załatwia: 40 ERAEAT = a Kucharka w” średnim ostowa „1. Tel 12-

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskle " MROZOL Chytry. t Mieszkania 4 wieku piśmienna poszu- PRZYJMUJE DO DRUKU  

  
  
   

 

   
   
  

3 żółciowych.

Sprzedają po 2 z.
# apteczne.

Dbajele ;o swoje zdrowiel

„Szwajcarskie Gorzkie Ziola“
(z marką „Kogut“) są stoso-
wane przy chorobach žotądka,

+ kiszek, obstrukcį! I kamieni

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA”
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz-
czającym, ułatwiającym funkcje organów tra*
wienia i a> przeciwko otyłości

. za pudełko apteki i składy
W.Z.P. Nr.10

w Wilnie Garbarska 1. - 
 

AKUSZERKA
MARJA LAKNEROWA tytorzy.
przyjmuje od godr. 9 do 4—20.
w. anowa 7 ш. 5.

Czynne od 10—4 i 5—6'po poł. 89—00|

PJ”
Korepetycyj tanio udzie-
lają rutynowani korepe-

 

WZP69 Berarcsise donne lecons
h ^ПНИНИНИННИННИННИИИИ Stara ё т 2° ЯяMoro

 

=
Tel. 82. leczy | goi ranki,

powstałe od odmro-
żenia.

Sprzedają apteki |
składy apteczne.
  

LOKALE
Uniwersytecka

1896— 6
Lokal 5 pokojowy z
wygodami do 097е

 

      

   

 

  
  

(F-ma istnieje od r. 18747
Wilno, ul. Niemiecka 3m.1i

702—2C

 li, chorzy na

Okazyjnie do sprzeda-
nia dubeltówka kurko-
wa kal. 12 3go Maja

naclerania
lcek krzyczy

lcek i Samuel leżą м -
szpitalu, w tej samej sa-

tyzm. Lekarz przepisał wygodami I używalnością

s PR —g gdy mu mesują nogę,
+ НООЕвтне\ siedzi spokojnie,

i pokoje °"o
kuje posady. Swiedec-

zda twa, rękomendacje Wi- DZIEŁA, BROSZURY

reuma- 2 pokoje bez mebli z wiska: > zBILETY WIZYTOWE,
 

kuchni do wynajęcia М!- 1000 do 2000 dolarów ZAPROSZENIA,
z bólu, ckiewicza 48 m. 5.

7917—2
 

łoży ki | ot
odpowiednią posndęw | RÓŻNE KSIĄŻKI

. 7:89 -0 4
" jek gdyby nie. Po wyl: Pokó] do, wynajęcia. |nstytueji samorząłowej. DO OPRAWY

śclu pielęgniarki Icek Ładnie umeblowany ze „rzedsį oratwia Ofe: WYKONYWA
Kupię meble salonowe pyta: wszelkiemi_ wygodami. Py”*go sdroalótrócji o
(miękie) stylowe lub no- — Co? ciebie, Ssmuel. Tomasza Zana 7 m. 7 Ši cd -„Gvaranėja“. PUNKTUALNIE.
woczesne Oferty proszę nie boli, jak ci nogę na* (Zwierzyniec). 2 P . ст

Rą 16 m. 30 79/6—1 wyję Zz bėlu..
esować: Wielka Pohu- cierają? Co jest? A Ja
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