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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

DYSKUSJA NAD USTAWĄ SZKOLNĄ.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Przez cały piątek aż do późnej nocy toczyła się
w Sejmie dyskusja nad ustawą c organizacji szkolnictwa.

Lewica w debatach udziału nie brała.
Przemawiali głównie posłowie Stronnictwa Narodowego, których

przemówienia były utrzymane na tak wysokim poziomie i zawierały
tak silne ar$gumenta, że sanacja nie była w stanie reportować.

Pierwszy przemawiał pos, Kornecki (Str. Nar.). Wykazał on
Ujemne strony ustawy, a w pierwszym rzędzie to, że cechuje ją brak
zaufania do społeczeństwa, co się też wyraziło i w tem, że nie za-
ciągnęło się opinji czynników fachowych. Krytykuje sposób realizacji
oparcia systemu szkolnego na szkole powszechnej, twierdząc, że refor-
ma szkolnictwa jest korzystna dla miast, ale niekorzystna dla wsi.

nioski Stronnictwa Narodowego idą w tym kierunku, aby, pozosta-
wiając ustrój szkoły średniej 6-letniej jako możliwy do wprowadzenia,
zachowano gimnazjum 8-letnie dlatego, aby nie zrywać radykalnie
z tem, co jest obecnie, z drugiej zaś strony udostępnić dzieciom wiej-
skim, które kończą szkołę pierwszego stopnia, przejście do gimnazjum.
(ówca apeluje do rządu, aby z realizacją szkolnictwa zawodowego po-

stępował ostrożnie i przez zbyt wysokie wymagania nie utrudniał jego
rozwoju. W dalszym ciągu przemówienia pos. Kornecki podnosi za-
strzeżenia co do sformułowania artykułu, tyczącego się rozwoju oświaty
pozaszkolnej, w którym rząd domaga się pełnomocnictw do określenia
Żasad tej oświaty. Stronnictwo Narodowe pragnęłoby ten artykuł
skreślić, Z dużym krytycyzmem odnosi się poseł do zapowiedzianej
przez rząd ustawy a bibljotekach publicznych. Stronnictwo Narodowe
sprzeciwia się temu projektowi ustawy ze względów zasadniczych, gdyż
w zbyt wielu artykułach daje on rządowi pełnomocnictwa w kwestjach
najważniejszych. +

; Następny mówca Stronnictwa Narodowego pos. Strzelecki stwier-
dza, iż ustawa ta nie jest wyrazem potrzeb narodu, lecz przedewszyst-
kiem i wyłącznie ma na celu uzależnienie wychowania od potrzeb
1'zamierzeń partyjnych sanacji. Dalej występuje mówca przeciwko zbyt
Szerokim pełnomocnictwom, jakie ustawa daje p. ministrowi W. R.
10, P. Wreszcie w dłuższym wywodzie przeciwstawia się koncepcji
Projektu, dotyczącej wychowania państwowego.

" Po przemówieniach pos. Rudnickiej (Ukr.) i pos. Rozenberga
(komun.) zabrał głos pos. Stełan Dąbrowski (Str. Nar.), który podkreśla,
Że ustawa jest ryzykowna, gdyż ma być wprowadzona bezwzględnie

* łodrazu, a nie stopniowo, jak n. p. w Niemczech. Dlatego, stwierdzając,
e ustawa ma pewne strony dodatnie, w imię ostrożności Stronnictwo
Narodowe proponuje, by ustawę wprowadzić tylko częściowo. — Na-
stępnie mówca omawia stosunek ministra oświaty Jędrzejewicza do
memorjalų senatu akademickiego Uniwersytetu Jągiellońskiego w spra-
wie ustawy szkolnej, Wniesiony projekt ustawy daje ministrowi —
zdaniem mówcy -— możność zmiany drogą rozporządzeń postanowień
ustawowych, a więc i ustawy e szkołach akademickich. Omawiając
$prawę wychowania państwowego i wychowania narodowego, mówca
stwierdza, że z pojęcia wychowania państwowego nie można czynić
ostatecznego wskaźnika celu wychowania, gdyż życie państwowe obej-
muje Pele pewną stronę życia mowa * > . Ё

" Piękne przemówienie o wychowaniu narodowem głosiła po-
R (Str. Nar.j, zaś z St. Stroński (Str. as wał

bardzo dowcipnie z wywodami posła Pochmarskiego (BB) który w za-
pale krasomówczym przyrównał nieostrożnie prace sejmowej komisji
oświatowej do działalności Komisji Edukacyjnej. 3

W. odpowiedzi na to pos. Stroński powiedział, że istotnie prąca
Wkomisji oświatowej pod przewodnictwem pos. Jaworskiej i przy
udziale wiceministra Pierąckiego była bardzo przyjemną, lecz nie była
to komisja „edukacyjna”, a raczej „koedukacyjną”,

Przemawiali jeszcze ze Stronnictwa Paedoniojo posłowie Bie-
lecki i z których pierwszy mówił o typie młodzieży, zaś drugi
występował w obronie szkoły średniej, ;

Tuż po północy zabrał głos min. Jędrzejewicz,

Znów katastrofa lotnicza,
LUBLIN. (Pat). W pobliżu wsi

Sobienie Szlacheckie na terenie
powiątu garwolińskiego wydarzyła
%ię katastrofa lotnicza, Miano-
Wicie z Warszawy do Dęblina le-
Ciał samolot, pilotowany przez
sierżanta Miłosza, holując szybo-
Wiec z kpt. Jachem. Skutkiem
defektu motoru samolot zmuszo-

Przedstawiciele Polski w komisjach
-_ konferencji rozbrojeniowej.

ny był do lądowania. W ostatnie
chwili kpt. Jach wyskoczył z szy-
bowca ze spadochronem, lecz ze
względu na niewielką wysokość,
na jakiej się wówczas znajdował,
przy upadku odniósł ciężkie obra-
żenia.  Szybowiec uległ strza-
skaniu.

Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11 do 16 i od  9 do 20-ej,

codziennie,
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Sytuacja w Zagłębiu węglowem
(Telefonem od własnego korespondenta.)

: OGÓLNA SYTUACJA.
WARSZAWA. Dzień wczorajszy naogół minął dość spokojnie.

Komisarz pracy zaproponował arbitraż. Centralne Związki odpowie-
działy na tę propozycję odmownie. Inne organizacje mają udzielić odpo-
wiedzi w poniedziałek,

Należy wyjaśnić, iż akcji strajkowej bynajmniej nie przewodzą
komuniści, czego dowodem fiasko t. zw. „czarnych strajków”, do któ-
rych właśnie parli komuniści.

DROBNE STARCIA.

Po południu doszło do drobnych zaburzeń pomiędzy policją a bez-
"roboczymi i strajkującymi na kopalni Saturn i Flora. Poza obrębem
tych kopalń znajdują się olbrzymie zwały węgla, z których robotnicy
wybierali większe kawałki na opał do domu. Przybyłe większe oddziały
policji rozproszyły robotników i koło zwałów węglowych wystawiono
posterunki.

DEMONSTRACJE W PORĘBIE.

W Porębie onegdaj około 1000 osób demonstrowało przed urzę-
dem gminnym, który w końcu zdemolowano. Konna i piesza policja
rozproszyła demonstrantów, przyczem doszło do starcia, w którem
kilka osób było rannych. Wi związku z te mnastąpiły aresztowania.

MORACZEWSKI WIECUJE.

Przebywający od paru dni na terenie Zagłębia, Moraczewski orga-
nizuje wiece, przyczem, pomimo wydanego przez starostwo zakazu
urządzania wieców pod gołem niebem, Moraczewski wiecuje na ulicy.

Jednakże demagogiczne wystąpienia Moraczewskiego nie mają
większego powodzenia.

  

zagranięg 8 sł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 26 proc. drożej. Terminy

druku mogą być brzez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. 0. Wr. £5187.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszenierx | przesyłką pocztową z 49%

(6 iarmowe) 85 gr., ze
po £B gr. Ogłoszenie

  

Rząd Brueninga otrzymał votum
zaufania.

BERLIN (Pat.) O godzinie 5-ej
po południu w Reichstagu po
zamknięciu dyskusji odbyło się
głosowanie nad zgłoszonemi przez
stronnictwa opozycyjne wnioska-
mi o votum nieufności dla rządu
„Brueninga. Przeciwko; rządowi
wypowiedziały się. 264 głosy, za

rządem — 289 głosów. Wńiosek
o votum nieufności dla ministra
Groenera odrzucono 305 głosami
przeciwko 250. Zgłoszony przez
stronnictwa opozycyjne wniosek
o votum nieufności dla ministra
finansów  Dietricho odrzucono
291 głosami przeciwko 250.

Hitler honorowym obywatelem Koburga.
BERLIN (Pat.) Rada miejska

m. Koburga na wniosek narodo-
wych socjelistów uchwaliła nadać
Hitlerowi obywatelstwo honorowe.
Odznaczenie to miasto Koburg
przyznało przedtem m. in. pre-
zydentowi Hindenburgowi.
W posiedzeniu, na ktėrem

wniosek zostal przyjęty, socjal-
demokraci nie wzięli udziału. W
czasie głosowania przed ratu-
szem, z którego okien wywieszo-
no flagę o barwach czarno-biało-
czerwonych, dochodzilo do bu-
rzliwych demonstracyj.

Zgon brata prez. Hindenburga.
BERLIN. (Pat). W Lubece zmarł

wczoraj brat prezydenta Rzeszy
Bernhardt von Hindenburg, prze-
żywszy lat 74. Z powodu śmierci
brata prezydenta Hindenburga
WA KET

kanclerz Bruening wysłał w imie-
niu własnem i rządu Rzeszy kon-
dolenėje do prezydenta Rzeszy
Niemieckiej.

 

Legjoniści przeciwko „sanacji,,...
Na ostatniem walnem zebraniu

Związku Legjonistów w Łodzi
przyjęto szereg rezolucyj, będą-

Pod Szanghajem i w Mandżurji.
PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ JAPOŃSKICH

POD SZANGHAJEM,
MOSKWA, 26. II. Urzęaowa agencja „Tass“ w sposėb następu-

jący, na podstawie źródeł japońskich, wyjaśnia przyczyny częściowych
niepowodzeń japońskich pod Szanghajem: .

1) Przeciwko 75 tysiącom żołnierzy chińskich dowództwo japoń-
skie wystawiło tylko 11.500 bagnetów, gdyż pozostałe siły muszą pod-
trzymywąć linje komunikacyjne i ochraniać tyły.

2) Teren, na którym walczą wojska japońskie, jest nieodpowiedni
do transportu materjałów i ciężkiej artylerji.
spotkało się z nieoczekiwanemi trudnościami terenowemi z powodu
braku dróg, mostów oraz licznych jam, rowów i t. p.

3) Dowództwo japońskie nie przewidziało zaciętego oporu wojsk
chińskich we wsi Kian-Wan, co powstrzymało ruch południowej ko-
lumny wojsk japońskich.

4) 5000 oddział wojsk chińskich, który przeszedł rzeczkę usuńską,
zauważony został dopiero wtedy, gdy zbliżył się na odległość 1 klm. do
pozycyj japońskich. Ruch flankowy tego oddziału chińskiego został
powstrzymany przez Japończyków, lecz wprowadził on zamieszanie
w operacjach japońskich.

PARYŻ (Pat). O ukrytych mo-
tywach politycznych, jakie mają
rządzić oporem wojsk chińskich w
walce z Japończykami, donosi
specjalny wysłannik „Matina'':

Początkowo wśród Japończy-
ków panowało przekonanie, że
operacje pod Szanghajem okażą
się tak samo łatwe, jak w Man-
dżurji. Z tego głównie powodu
gen. Czang-Kai-Szek oraz gen.
Feng-Ju-Siang opuścili Nankin i
udali się do. Lojang. Plan ten po-
krzyżowany został przez władze
kantońskie, posiadające da swej
dyspozycji 19 armię, które wydały
rozkaz przeciwstawienia się za
wszelką cenę wojskom japońskim.

Wskutek zaciętego oporu, stawia-
nego przez żołnierzy kantońskich,
kierowanych, według przypusz-
czeń korespondenta przez dorad-
ców zagranicznych, oraz wskutek
niedostatecznego początkowo kon
tyngentu wojsk japońskich, plan
Japonji został udaremniony. Bo-
haterska postawa wojsk kantoń-
skich wzmogła w wysokim stopniu
uczucia narodowe ludności chiń-
skiej, tak, iż rząd nankiński, oskar-
żony o zdradę i konszachty z Ja-
pończykami, zmuszony był dla
zachowania pozorów wobec włas-
nej ludności dać rozkaz swoim
wojskom wzięcia udziału w opo-
rze,

Dowództwo japóńskie

"płk. Englicht,

GENEWA (Pat). W. związku
+ ukonstytuowaniem się komisyj
technicznych i komisji politycznej
konferencji rozbrojeniowej wyzna-
€zono dziś delegatów do poszcze-
gėlnych komisyj, ich zastępców
Oraz ekspertów. Pełna liczba de-
legatów polskich w komisjach
przedstawia się następująco:

Komisja lądowa — delegat
gen. Burhardt-Bukacki, zastępca
radca Komarnicki, rzeczoznawcy

с mjr. Zakrzewski,
mjr. Skrzydlewski, kpt. Poncet de
Sandon; |A morska — dele-
gat gen. Burhardt-Bukacki, za-

PARYŻ. (Pat). Przed wyjazdem
z Genewy Tardieu prowadziłz Na-
dolnym dłuższą rozmowę. W/g in-
formacji prasy francuskiej, rozmo-
wa ta, w której wziął również
udział Paul-Boncour, nietylko po-
zwoliła szefom obu delegacyj

CHICAGO (Pat.) W dniu 26
m. odbyła się w katedrze

rzymsko - katolickiej uroczystość
onsekracji Polaka ks. Stanisława ony na biskupa Grand Island.
onsekraejj dokonał kardynał

uczynić przegląd ' prac dokona-.

Tardieu. powrócił do Paryża.
PARYŻ (Pat). Dziś o 7 przybył tu z Genewy premjer Tardieu.

' Ks. St. Bona biskupem Grand island

stępca komandor Solski, sekretarz
porucznik marynarki Lasocki; ko-
misja powietrzna — delegat gen.
Burhardt-Bukacki, zastępca płk.
Baurin, ekspert mjr. Kwieciński;
komisja wydatków na obronę na-
rodową — delegat minister Mo-
dzelewski, zastępca naczelnik wy
działu w Ministerstwie Skarbu
Zakrzewski, eksperci radca Dygat
i mjr. Mokrzycki; wreszcie komisją
polityczna —  dęlegat minister
Szumlakowski, zastępcy minister
Muehlstein, naczelnik. Raczyński,
radca Gwiazdowski, eksperci kpt.
Poncet de Sandon i dr. Kulski,

Przegląd prac rozbrojeniowych,
nych w ciągu ostatnich 3 tygod-
ni, lecz również rozważyć ro-
zmaite punkty, co do których
istnieją różnice zapatrywań w te-
zach francuskiej i niemieckiej i
poszukać sposobów, któceby po-
zwoliły uniknąć poważniejszych
tarć, ;

Mundelein. Na konsekracji obec-
ny byl tlum
dor Filipowicz byl reprezentowa-
ny przez generalnego konsula
Zbyszewskiego.

Bohaterstwo. wojsk chińskich.
MOSKWA, 26. II. Korespondenci szanghajscy pism zagranicznych

podkreślają bochaterstwo wojsk chińskich. Tak n. p. korespondent

„Daily Express", opisując bitwę pod Usunem, pisze:

„W ciągu całego dnia okręty wojenne japońskie zalewały stale

forty Usuna. Dwadzieścia samolotów japońskich latało nad fortami,

zrzucając bomby. Piechota japońska, pod osłoną tanków i pod zasłoną

dymową, ruszyła do szturmu fortów, lecz wszystkie ataki zostały od-

parte, Forty i wieś pozostały w rękach Chińczyków.

Nagle stąło się coś zdumiewającego. Z pod dymiących rozwalin

wypadł oddział chiński, który biegiem ruszył wprost do rzeki. Żoł-

nierze rzucili się do łodzi, przepłynęli rzekę w huraganowym ogniu

artylerji japońskiej, wysiedli na brzegu i z karabinami w ręku ruszyli

do ataku na pozycje japońskie. Świadkowie nie chcieli wierzyć swoim

oczom. Atak chiński został odparty, ale po tym niesłychanie odważ-

rodaków. Mmbasa-

nym wypadzie Japończycy nie szturmowali więcej Usunu”.

Walki ze zmiennym szczęściem
PARYZ (Pat). — Z Dalekiego

Wschodu donoszą do prasy fran-
cuskiej, że na froncie toczy się
gwałtowny i nieustanny pojedy-
nek aityleryjski, któremu bez
przerwy towarzyszą karabiny mar
szynowe. Japończycy widać są
zdecydowani zająć Kiang-Wan i
odrzucić oddziały chińskie.
Walki toczą się ząciekle w środ-

kowej części odcinka Woosung-
Sza-Pei. Oddziały japońskie po-
sunęły się o kilometr naprzód mi-
mo energicznego oporu, stawiane-

go przez Chińczyków. Obie strony
poniosły dotkliwe straty. Oficęro-
wię sztąbu chińskiego zapewniają

korespondentów, że Chińczycy
zdołają zahamować pochód posu-
wających się naprzód oddziałów
japońskich na północ od Kiang-
Wan. Po nadejściu do Szanghaju
oczekiwanych dwóch dywizyj ja-
pońskich armje japońska i chińska
liczyć będą równą ilość żołnierzy,
t.j. około 50 tysięcy ludzi, przy-
czem Japończycy posiadają znacz-
ną przewagę artylerji lądowej i
morskiej i w lotnictwie. Niektóre
linje kolejowe w pobliżu Szangha-
ju zostały w wielu miejscach bar-
dzo uszkodzone pociskami, rzu-
canemi w samolotów.

.

NANKIN ODDAJE DOWÓDZ-
TWO CZANG-KAI-SZEKOWI.
PARYŻ (Pat). Donoszą z Nan-

kinu, że chiński rząd narodowy
nosi się z zamiarem powierzenia
marszałkowi  Czang-Kai-Szekowi
dowództwa wojsk, których zada-
niem byłoby odzyskanie zpowro-
tem terenów, straconych w Man-
dżurji.

PRASA CHIŃSKA OSKARZA
JAPOŃCZYKÓW O ZAMORDO-

WANIE GEN. MAA.

PARYŻ. Pat.—W-g informacy|»
otrzymanych przez agencję Indo- -
Pacifique potwierdza się wiado-
mość o zamordowaniu w Charbi-
nie gen. Maa-Szac-Szan. Prasa
chińska sugeruje, że gen. Ma-
Szao Szan zamordowany został
przez Japończyków, gdyż prze-
ciwny był nominacji ekscesarza
na prezydenta nowego państwa
mandżurskiego.

OŚWIADCZENIE DELEGACJI
JAPOŃSKIEJ W GENEWIE.

GENEWA (Pat). Delegacja ja-
pońska, przyjmując wczoraj wie-
czorem przedstawicieli prasy mię-
dzynarodowej, udzieliła im гб-
nych wyjaśnień co do konfliktu
chińsko-japońskiego. Pierwszy de”
legat japoński na konferencję roz-
brojeniową Matsudeira omówił
głównie sytuację polityczną w
Chinach. Od 10-ciu lat Chiny
znajdują się w stanie zupełnej
anarchji, Delegat japoński powołał
się na operacje izb handlowych
obcych mocarstw w Chinach.
Izby te, mające siedzibę w Szang-
haju, oświadczają, że Chiny nie są
w stanie zapewnić cudzoziemcom
dostatecznej opieki. Generał
Matsui zobrazował ze swej stro-
ny sytuację w Chinach, gdzie spę-
dził lat 12. Jego zdaniem, narody
Europy i Ameryki nie znają ludzi
Dalekiego Wschodu. Powinny one
wykazywać cierpliwość, gdyż
przez swą interwencję mogą tylko
bardziej jeszcze pogłębić konflikt.
To, co się dzieje w Chinach —
oświadczył gen. Matsui — jest
kłótnią w rodzinie. Chińczycy za-
służyli sobie należycie na lekcję,
którą dostają w tej chwili. `

cych wyrazem fermentu, jaki pa-
nuje w tej organizacji, w związku
z eksploatowaniem idei legjonowej
przez sfery rządzące.

Główny ustęp rezolucji brzmi:
„Obóz frontowych legjonistėw, tej

szarej masy, która niosła ofiarę swego
życia w imię najszczytnieiszych haseł
wolnościowych, protestuje przeciwko
nadużywaniu i wykorzystywaniu ich
chlubnej służby przez jednostki, nie ma-
jące nic z ruchem niepodległościowym
wsoólnego i przeciwko spaczaniu czystej
idei legjonowej.*

Dalej rezolucja protestuje prze-
ciwko obsadzaniu stanowisk pań-
stwowych, samorządowych-i spo-
łecznych przez osoby, niezasługu-
jące całkowicie na zaufanie, a
których jedyną kwalifikacją jest
to, że powołują się na pokrewień::
stwo z ministrami, lub z innem:
wysoko postawionemi osobisto-
ściami „obozu  legjonowego“ 1
twierdzą, że z tego powodu ko-
rzystają z daleko idącej protekcji
czynników miarodajnych.

Walne zebranie Związku Legjo-
nistów żąda wyciągania w stosun-
ku do takich osób jaknajdalej idą-
cych konsekwencyj, by wykazać
społeczeństwu, że obóz legjonowy
ńie popiera niezdrowej familijnej
protekcji, jaka miała zastosowanie
na b. dworach carskich.

Charakterystyczne jest, iż w
czasie dyskusji jeden z wyższych
urzędników postawił wniosek, by
nie poruszać... momentów poli-
tycznych. Zerwała się wówczas
burza protestów i padło także
słowo „Brześć”.

W. dyskusji, która chwilami
miała akcenty dramatyczne, pod-
kreślano przepaść pomiędzy dy-
śnitarzami X brygady, a „szarą”
masą legjonistów prawdziwych.
 

Z dniem 27 Lutego r. b. zostaje
OTWARTA WARSZAWSKA

PRACOWNIA RAPELUSZY DANSKICH
w Wilnie, ul. Kalwaryjska 25
p.t. „MARJA DWORNIKOWSKA"| -
Robota i ceny bezkonkurencyjne. —
Przyjmują się tanio do roboty kape-
lusze z powierzonych materjalėw

oraz przeróbki

Znów bojkot
elektrowni.

BERLIN (Pat). W Hamburgu
kupcy detaliczni ogłosili bojkot
elektrowni. O godz, 17 wszystkie
reklamy świetlne i oświetlenia
wystaw zostały zgaszone. Nie-
które firmy oświetliły swe wysta-
wy lampami naftowemi. Straty,
jakie ponosi elektrownia, obli-
czają na 15 tys. marek dziennie.

   

B. kronprinz o kwe-
stji żydowskiej.
Były następca tronu niemiec-

kiego, książę Wilhelm pruski, u-
dzielił we Wrocławiu iadu
przedstawicielowi dzieńdłka"nóe-
weskiego „Tidens - Tegn".

Kronprinz poruszył m. in. kwe-
stję żydowską i zaznaczył, że ży-
dzi osiedli w Niemczech od stu-
leci, są zrośnięci z narodem wobec
czego, nie mają powodu do obaw.

Natomiast żydzi, którzy w ostat-
nich latach przybyli do Niemiec,
będą musieli się wynieść, a o ile
tego nie uczynią dobrowolnie, to
zostaną wydaleni. :

Tregedja bezro-
botnego.

KATOWICE. Pat. W Sie-
mianowicach rozegrała się w pią-
tek nad ranem krwawa tragedja
rodzinna. 49 letni były restaurator
obecnie bezrobotny,August Brand-
wein w mieszkaniu swem w Sie--

mianowicach zastrzelil swą špią-
cą żonę, a następnie zranił 11
lętnlą córkę. Po dokonaniu zbrod-
ni Brandvein usiłował pozbawić
się życia wystrzałem z rewolwe-
ru w serce. Stan samobójcy oraz
jego córki jest ciężki. Przewie-
ziono ich do szpitala.
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Opinia.
Bywają słowa, krótkie, lapi-

darne zdania, które, niewiedzieć

gdzie zrodzone — gdzieś na pod-

daszu, w kawiarni, przy „pół czar-

nej“, częściej przy „zielonookiej

kochance'' — szklance absyntu —

oblecą świat, by następnie, na-

zawsze już pozostać w jakimś

zbiorze przysłów i aforyzmów.

Do takich należy znane powie-

dzenie, pochodzące z połowy ubie-

głego wieku, kiedy Francja rzą-

dzona była absolutystycznie przez

Napoleona III: „La France est une

monarchie absolue temperće par

des chansons'.

Nieco pėžniej, -po zabėjstwie

cara Aleksandra II sparafrazowa-

no to w ten sposób: „La Russie

est une monarchie absolue, tem-

pereć par l'assasinat.

W jednym i drugim wypadku —

piosenka uliczna zarówno jak

skrytobójczy zamach bombowy —

są tylko odpowiadającą tempera-

mentówi danego narodu formą,

w jaką wylewa się opinja społecz-

na, gdy nie może sobie znaleść

odpowiedniego, naturalnegoujścia.

W Rosji, gdzie każdy odruch

tej opinji gwałtownie był tłumiony

przez armję żandarmów, szpiegów,

cenzorów, musiała ona szukać so-

bie schronienia w podziemiach,

skąd od czasu do czasu, najnie-

spodziewaniej, wybuchała w ja-

kimś krwawym czynie;

Francja znajdywała ujście w

piosenkach ulicznych, których ża-

den cenzor nie jest w stanie skon-

fiskować, żaden policjant nie po-

trafi jej aresztować, przeciwnie,

w miarę prześladowania staje się

ona coraz bardziej popularna i

błędem największym byłoby ją

lekceważyć, gdyż niema bardziej

zabójczego oręża niż — śmiesz-

ność. Przed piosenką uliczną

drżały królewskie korony. Potra-

fiła ona zaprowadzić mocarzów...

pod nóż gilotyny.

Polska, położona na rubieży

świata zachodniego i wschodniego,

nie miała nigdy brutalnych in-

stynktów, jakiemi wyróżniał się

ruch wolnościowy w Rosji, nie po-

siada ona też przysłowiowego

„ćsprit'. francuskiego, tem nie-

mniej miała zawsze wyrobioną

opinię, którą: potrafiła wypowia-

dać się nawet w czasach naj-

cięższej niewoli i prześladowania.

Dopiero od czasu przewrotu ma-

jowego poczęto wmawiać w naród,

że opinja jest czemš zbytecznem,

szkodliwem, že spoleczeūslwo po-

winno pozostawić troskę o byt

swój i przyszłość jednostkom, któ-

re rzekomo posiadają przywilej

nieomylności i są do tego powo-

łane.

Teorja ta miała zresztą bardzo

względne powodzenie tylko w cią-

gu bardzo krótkiego czasu, dopóki

trwał jaki taki dobrobyt. Z chwilą

pogorszenia się sytuacji gospodar-

czej i nastania kryzysu, poczyna

się gwałtownie budzić opinia.

"Otóż zamiast dać jej godziwe

ujście i wspólnie z nią szukać od-

powiednich dróg wyjścia z obec-

nych trudności, stronnictwo rzą-

dzące obrało najbardziej fałszywą

drogę kneblowania tej opinii przy

pomocy cenzury oraz ustaw ka-

gańcowych, jak np. świeżo przez

Sejm przyjęta ustawa o zgroma-

dzeniach.

Słusznie powiedział _ poseł

Trąmpczyński, przy omawianiu

wniosku o konfiskatach praso-

wych: i
„Jeżeli tak dalej pójdzie, to jedyną

odpowiedzią będzie powstanie prasy

podziemnej, która naszym dygnitarzom
da się we znaki.”

Przy ustawie o zgromadzeniach

poseł Winiarski zakończył swoje
przemówienie słowami następu-

jącemi:
„Jeżeli ta ustawa miała posłużyć

jako narzędzie do uniemożliwienia zgro-

madzeń, to osiągniecie panowie ten sku-

tek, że zgromadzenia wpędzicie w pod-
ziemia i że będą odbywały się zśroma-

dzenia, wobec których władze admini:
stracyjne i policja będą bezsilne,“

Te oświadczenia przedstawi-

cieli Stronnictwa Narodowego wy-

wołały niesłychane oburzenie na

ławach BB i w prasie sanacyjnej,
która uznała wystąpienie Trąmp-

czyńskiego za objaw „anarchji i
braku uczuć patrjotycznych”.

Nic bardziej fałszywego. Jeżeli
Stronnictwo Narodowe przestrze-

ga przed wpędzaniem opinji w

podziemia, to wlašnie dlatego, že

jest przeciwne polityce podziem-

nej. Uznajemy, iż najlepiej, naj-

normalniej naród, państwo, orga-

nizacja społeczna i polityczna roz-
wijają się przy świetle dnia.

Odpowiadając na zarzuty prasy

2 pr
Płynność.

W W arszawie wychodzi mie-
sięcznik „Nasza Przyszłość”. „Na-
sza Przyszłość” jest orśanem kon-
serwatystów sanacyjnych. Otóż w

. ostatnim numerze tego pisma po-
jawił się artykuł pióra d-ra Jana
Bobrzyńskiego, w którym między
innemi czytamy:

A więc przedewszystkiem prawo nie
może być traktowane z góry jako coś
płynnego... Każda zasadnicza norma
prawna musi być całkiem zdecydowana
co do treści i formy... Konstytucja żadną
miarą nie może być pustą ramą czy nie-
zapisaną kartą... Konstytucja, która nada-
je-państwu właściwy charakter i oblicze,
powinna jasno, wyraźnie,*w całej pełni i
w sposób absolutnie zdecydowany formu-
łować normy ustroju i życia państwowego

Żądamy, aby każdy obywatel wie-
dział dokładnie, jakiego ustroju i kierun-
ku się trzymać, co mu wolno, a czego mu
nie wolno.

Polska musi przestać być terenem
chwiejnym, na którym hulają sobie do-
wolnie coraz postępowsze koncepta „u-
szczęśliwiające' ze wschodu i zachodu”.

Czy z powyższego wnosić nale-
ży, iż obecnie niema prawa, niema
Konstytucji, iż stanprawny w Pol-
sce jest zupełnie płynny?

Sprawy emerytalne.

W związku z nowym, rządo-
wym projektem ograniczenia praw
emerytalnych, pisze „Życie Urzęd-
nicze“ p. t. Nowy Cios'':

„Przy uwzględnieniu ciosów, które
przynićsł w tak obfitej mierze rok ubie-
gły, ten nowy cios podwójnie nabiera na
sile i podwójnie staje się ciężkim do znie-
sienia. Godzi on bowiem w to, co dla czło
wieka, zwłaszcza dla człowieka nie mo-
gącego kapitalizować, jest najistotniejsze:
godzi w zabezpieczenie starości. Godzi
mocno w jednostki wyczerpane i osłabłe.

Potęguje naszą gorycz okoliczność,
że cios ten spada, na nas. niejako znie-
nacka. Sprawa, która w tak istotnym za-
kresie dotyka najżywotniejszych intere-
sów licznej i oddanej Państwu gromady
ludzkiej, gromady składającej się z oby-
wateli o nieumniejszonych prawach ogól-
no-obywatelskich, została przygotowana
i opracowana nawet bez próby wysłucha-
nia opinji zainteresowanych. Rzeszy pra-
cowniczej nie dano sposobności do uczy-
nienia lojalnego wysiłku ku obronie swo-
ich interesów na najbližszem jej forum
kontaktu z czynnikami rządowemi. Jakże
trudno w tych warunkach walczyć z sze-
rzącą się powszechnie opinją, że za lo-
jalne dźwiganie ciężkich obowiązków
służbowych w warunkach stałych i do-
tkliwych ofiar materjalnych spotyka tę
rzeszę — nieufność!

Jak już dziś wiadomo, projekt rządo-
wy podnosi ponownie opłaty na fundusz
emerytalny do 8 proc. (przed rokiem by-
ło — 3 proc.) a równocześnie zmniejsza
korzyści emerytalne. Widzimy więc, że
nowela podwójnie dotyka interesów pra-
cowniczych: podwyższa opłaty a jedno-
cześnie obniża świadczenia. >

Cóż w tem jest najistotniejszego? No-
wela ma obowiązywać wstecz i ugodzić
w prawa nabyte.

Urzędnicy nie zasłużyli na to, aby ich
tak traktować. A Państwo bezwzględnie
winno urikać stwarzania takich sytuacyj,
w których obywatele cierpią niezasłuże-
nie. Siłą Państwa jest jego treść moralna.
Moralność obca jest krzywdą, a cierpie-
nie niezasłużone równoznaczne jest z
krzywdą. Niechaj o tem pamięta parla-
ment, któremu przysługuje tutaj ostatnie
słowo”.

Starają się wyjść na emeryturę.

"" Główny organ sanacji „Gazeta
Polska“ bardzo szeroko uzasadnia
nowelę do ustawy emerytalnej,
Jest tam tyle łamańców, że trudno
by z niemi polemizować, to też wy
starczy dla przykładu zacytować
choćby taki ustęp:

„Minimalny okres wysługi. emerytal-
nej podwyższa się z 10 na 15 lat, aby nie
stwarzać paradoksalnej sytuacji, że lu-
dzie młodzi, 30 — 35 letni, starają się
wyjść na emeryturę, aby uzyskawszy do-
Z zajęcie, mieć. podwójne docho-

y.

Paradne jest to „starają się
wyjšė na emeryturę“. Šwietne wy-
jaśnienie kwestji młodych emery-
tów!

Duchowe oblicze kapitalizmu.
W „Gazecie Polskiej” uderzył

p. Fabierkiewicz na stery gospo”
darcze i dowodził, że należy przy-
stąpić do likwidacji słabych przed-
siębiorstw. Oburzyła się na to
„Prawda*, organ przemysłu łódz-
kiego:

„Syndycy, zawiadujący upadłością,

dowodzą przed sądami czarno na białem,

że likwidacja masy jest wykluczona, gdyż

niema nabywcy na kupno z licytacji. ie-

rzyciele również nie kwapią się z przeję-

ciem masy wzamian za swoje pretensje.

Pozostawałoby tylko zamknąć upadłe

przedsiębiorstwo na cztery spusty, co jest

niemożliwem, gdyż niema funduszów na
opędzanie bieżących kosztów administra-

cji masy, dozoru inwentarza, asekuracji

i t p. Albo przystąpienie do detalicznej

wysprzedaży: maszyny po maszynie,

cegły po cegle, przed czem znowu bronią

się wierzyciele, zwłaszcza  uprzywilejo-

wani, gdyż wiedzą, że z takiej wysprzeda
ży nicby dla nich się nie okroilo“,

„Odpowiedzialność za ten straszliwy
stan rzeczy, przy którym nikt nawet za
darmo nie chce stać się właścicielem
rzedsiębiorstwa: przemysłowego, skut-
każ czego wszelka normalna likwidacja
nieracjonalnej administracji jednostek

przemysłowych, drogą przejścia ich w in-

ve, odpowiedzialniejsze ręce, jest nie-

możliwą, odpowiedzialność za ten stan
rzeczy spada na państwo, które zdławiło
i zdusiło rentowność produkcji przemy-

słowej, obarczając ją mnóstwem  cięża-
rów. Przemysłowi, którego zadaniem jest
obsługiwać konsumenta i zaspakajać je-

go potrzeby, kazano przedewszystkiem

dbać o rozwój, rozkwit i dobrobyt licz-
nych urządzeń i instytucyj socjalnych,

DZIENNIK "W!

asy.

oraz zaspakajać urojone potrzeby warst-
wy robotniczej, Z organizmu produkcji
przemysłowej państwa uczyniła królika
laboratoryjnego, na którym kto chce i
nie chce przeprowadza swoje ekspery-
menty. Więzami i pętami interwencjo-
nizmu i etatyzmu mocno przytwierdzono
go do stolu operacyjnego, aby ruszyć się
nie mógł i spokojnie znosił wszystkie
„planowe” operacje”.

Boy-Żeleński i nagroda państwowa

P. Rzymowski, znany. „wolno-
myšliciel“ sanacyjny, lansuje myśl
przyznania państwowej nagrody li-
terackiej w b. roku p. Boyowi-Że-
leńskiemu. Zwalcza ten pomysł
Nowaczvūski w „ABC“: „Nagroda,
pisze,

„w tym wypadku zatem przypadłaby
autorowi:  „Dziewic  Konsystorskich“,
„Piekła Kobiet', „Jeszcze Piekło Ko-
biet', „Zmysły, Zmysły”, „Bronzownicy”,
autorowi „Ofensywy przeciw zazdrości”,
„Zboczeńcy”, „Autorytet Onana”, „Gej-
sze it p.

„Twėrczošė“ p. Boya-Želeūskie
go ocenia Nowaczyński bardzo kry
tycznie. Jego zdaniem „reformacja
seksualna”, uprawiana przez Boya,
jest pow od bolszewizmu.

„Tego typu „reformacja seksualna—
pisze — została już tam (w Rosji) zlikwi-
dowana. | pisarz, któryby tam oficjalnie
bronił homoseksualizmu (artykuł „Zbo-
czeńcy”), t. zn. pederastji, przez żadną
grupę moralnie i intelektualnie poczytal-
nych literatów nie mógłby być propono-
wany i promowany do nagrody... pań-
stwowej . :

Kilka lat temu opinja społeczna
powitałaby kandydaturę Boy'a —
przychylnie. Dziś wysuwanie tej
kandydatury jest conajmniej pro-
wokacją.

Skutki „wychowania państwo-
wego”.

W ubiegłą niedzielę odbyły się
w Warszawie wybory w kilku naj-
ważniejszych akademickich Brat-
nich Pomocach i wszędzie, jak wia
domo, przyniosły zwycięstwo mło-
dzieży narodowej.

Prasa sanacyjne bardzo szero-
ko komentuje te nieprzyjemne dla
siebie zjawiska, a to z tem więk-
szem rozgoryczeniem, że przedtem
rozwinęła niesłychaną agitację, za-
mieszczając olbrzymie wstępne
artykuły, które miały skierować
młodzież na drogę „1deologji”.

Między komentarzami niepo-
wodzeń na czoło wysuwa się pe-
wien motyw przewodni, sformuło-
wany przez naczelny organ sana-
cyjny „Gazetę Połską'* — jak na-
stępuje:

„Rządy Owupy mają silne poparcie
w organizacji korporacyj oraz w ma-
sach słabo orjentujących się „pierwszo-
roczniaków'. Jak wiadomo studenci
pierwszego roku zawsze najbardziej tłum
nie przychodzą na zebrania. Siła Owupy
opiera się z dawien dawna na tumanie-
niu nieświadomych rzeczy „pierwszo-
roczniaków”.

Na to odpowiada „Kurjer
Lwowski“;

„Zatem młodzież narodowa opiera się
na „pierwszoroczniakach“. I to z dawien
dawna. Dobrze! Przyjmujemy tę tezę!

Mniejsza już o to, czy „z dawien
dawna”, ale rzecz najważniejsza, że te-
raz, po sześciu latach „państwowego
wychowania w szkołach średnich!

Któżto bowiem są ci „pierwszorocz-
niacy' Czyżto* nie oni wysyłali w ze-
szłym roku słynne „dobrowolne* kartki
imieninowe? nie oniż to uczyli się już
historji na tendencyjnie spreparowanych
podręcznikach, gdzie ostatnie dwudzie-
stolecie wypełnia oprócz tabulae rasae
tylko jedna zasługa? nie oni to widzieli
wszędzie na korytarzach i w klasach na-
pisy i obrazy, ilustrujące ową iedyną za-
sługę, wreszcie czyż nie oni byli prowa-
dzenii na tak liczne .pomajowe galówki,
obchody i akademie?

Cóż zostało z „wychowania państwo-
wego”? я

Ješli wierzyč „Gazecie Polskiej“ —
to starsze roczniki mlodziežy akademic-
kiej głosują dla sanacji lepiej. Jeśli tak,
to jest to walny argument za autonomją
szkół ższych, za nieuszczuplaniem ich
praw. Jeśli „państwowe wychowanie”
daje tak fatalne rezultaty dla „państwo-
wego obozu”, to po kiego licha to „pań-
stwowe. wychowanie” rozciągać jeszcze
na uniwersytety? Czy po to, aby sanacyj-
ne organizacje akademickie utraciły
wszystkich do jednego członków?”

Zwycięstwo młodych.

W związku ze zwycięstwem
młodych narodowców przy ostat-
nych wyborach do zarządów Brat-
nich Pomocy, pisze „Gazeta Byd-
goska'':

„Wybory te mają wielkie znaczenie
ze względu właśnie na atąk sanacyjny na
młodzież. Widać z wyniku tych wyborów
iż „państwowcy” złamią sobie zęby na

- młodem pokoleniu.
Obóz narodowy może być dumny z

postawy młodzieży akademickiej. Garnie
się ona tłumnie pod sztandary narodowe,
nietylko, aby wyznawać ideę narodową,
ale aby o nią walczyć i ją realizować. To
stanowisko młodego Leiba zapowia-
da, iż obóz narodowy idzie zwycięsko
naprzód i że zbliża się chwila zatknięcia
naszych sztandarów na murach warow-
nych naszych przeciwników”,

  

   

 

    

 

   

 

  
0d Administracji.

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

leńskiego" będziemy zmuszeni

bezwzględnie wstrzymać prze-
syłanie pisma od 1 Marca

я 1932 roku.

sanacyjnej, słusznie pisze „Gazeta
Bydgoska"':

„Słońce i jego promienie są najlep-
szymi organizatorami i współtwórcami

wszelkiego życia. Wszyscy mają prawo

do słońca i do światła. Niestety jednak
są tacy, którzy w Polsce chcą siłą zdo-
być to słońce tylko dla siebie, a innym

je zasłaniają.”

Charakterystycznem jest, że te

raczej elementy, które dziś chcą
rej wodzić w Polsce, wyszły że

 

szkoły podziemniej 1905—06 roku.
Jeżeli więc zdają sobie sprawę ze
szkodliwości podziemnych syste-
mów, to mają zupełną rację, ale

na podstawie własnego doświad-
czenia powinne - one'  wiedzeć
o tem, że opinji nie ogłuszy się

obuchem, ani zamknie jej ust ja-

kąś ustawą kagańcową. Opinja

zawsze znajdzie sobieujście.

EET NK

UNPWRETOWZCZKAWdis SZ SIERk
Kino „HELIOS“ | Pomimo niebywałego powodzenia

ROMANSE CYGAŃSKIE „us"iózetem.
arcydzieła Нтомедо

BRYGIDĄ
zildkrautem

oraz Cygańską Kapelą „Royal-Tzigann-Jazz"
NIEODWOŁALNIE OSTATNIE 2 DNI

gdyż premjera dawno
oczekiwanego przeboju «ROK 1914»

SEBORRSAS EOKA PRORERREROKOKAI ADEO

odbędzie się w ponie-
działek dn. 29-go r. b.

Starania o zwolnienie księży Katolickich
z więzień sowieckich.

Jak się dowiadujemy, są czynione starania u władz sowieckich
o zwolnienie z więzień w Połocku, Orszy, Witebsku i Mińsku du-
chownych katolickich, którzy w ilości 13 osób odsiadują różne kary.
Los tych więźniów jest opłakany, niemal wszyscy wobec złych wa-
runków więziennych są chorzy. Jak się dowiadujemy, w dniu 23
bm. został zwolniony z więzienia mińskiego ks. W. Zdanowicz, który
z powodu choroby przewieziony został do kliniki. Jest to już dru-
gie zwolnienie księdza katolickiego z więzienia, gdy, dnia 20 bm.
zwolniony został z więzienia połockiego ks. Janowicki. a
 

Niewłaściwa droga.
(KAP) Katolickie stery rodzi-

cielskie poważnie się niepokoją,
obserwując niewłaściwy wpływ
wychowawczy, jakiemu podlegać
musi młodzież w niektórych szko-
łach. Rozmaitemi sposobami usi-
łuje się obniżyć wartość i znacze-
nie obrzędów kościelnych. W
szczególności charakierystyczne i
znamienne jest dążenie do obniże-
nia godności świąt kościelnych
przez podnoszenie do tej godności
rozmaitych  „šwiąt“ fabrykowa-
nych nagminnie a „święconych'”*
nieraz bardzo uroczyście przez roz
maitych jawnych i ukrytych wro-
gów Kościoła.

Podnoszono już zastrzeżenia
przeciwko nazwie „święto matki”,
lub „święto dziecka”, wykazując
niewłaściwość tego określenia i
proponując nazwę „dzień matki”
lub t. p.

"Obecnie mamy cały program
w tej dziedzinie. Rozwinął go wi-
Je szkolny pan Stanisław
empf-Sokorski w artykule p. t.

„Święta i uroczystości szkolne“
„wydrukowanym w Dzienniku Urzę
dowym Kuratorjum Okręgu Szkol-
nego Wołyńskiego Nr. 11/84 z
grudnia 1931 r. P. Sokorski powo-
łuje się na rozmaite autorytety
wychowawcze, między innymi i
na Boya, i zaleca organizować na-
stępujące rodzaje świąt szkolnych:
1) święta związane bezpośrednio
z organizacją szkoły, 2) święta na-
rodowe-i państwowe, 3) święta
sportowe «1 wojskowe, 4) święta
społeczne i naukowe, 5) święta roz
rywkowe, 6) święta okolicznościo-

we. Dowiadujemy się z artykułu,
że obok „święta patrona szkolne-
go' mają być „święta sztandaru”,
„święta hufców szkolnych”, „świę-
ta wychowania fizycznego”, dalej
święta urządzane przez spółdziel-
nie, kasy oszczędności, koła kra-
joznawcze, wreszcie rozmaitego
rodzaju „święta rozrywkowe” i

„święta okolicznościowe.
Nie przeczymy, że niektóre za-

mierzenia w tej dziedzinie mogą
być pożyteczne i posiadać dodatni
wpływ wychowawczy. Musimy się
jednak zastrzec przeciwko nazwie
„święta”, bo ten termin w kato-
lickiej Polsce posiada swoją tra-
dycję i odpowiada zupełnie innym
pojęciom. Następnie wyrazić mu-
simy najwyższe zdziwienie, czyta-
jąc w urzędowem piśmie wywody
wizytatora szkolnego, który tak
lekko na jednym poziomie posta-
wił „święto patrona szkolnego”,
„święto 3-go Maja', „święto wy-
chowania fizycznego” i „święto
kasy oszczędności". Do czego to
wszystko zmierza?

Oddajemy głos p. wizytatorowi
Sokorskiemu. Pisze on: „Pedago-
gowie sowieccy dobrze zrozumieli
znaczenie świąt i uroczystości
szkolnych i skrzętnie wykorzystu-
ją je jako czynnik wychowawczy.
Mają też pokaźne rezultaty, bo
stworzyli już sobie swego „pań-
stwowca'. Wszak tam w Sowie-
tach dziś młode pokolenie nie ro-
zumie już pokolenia starszego:

Zaczynamy więc rozumieć, cze-
go chce p. wizytator Kempf-So-
korski.
 

NALEŻYTA ODPRAWA BEZBOŻNIKOWI.
(KAP) Na wtorek, 16 lutego

1932 r., w Grójcu był zapowiedzia-
ny odczyt "znanego bezbożnikai

- szerzyciela haseł bolszewickich,
Tadeusza _Wieniawy-Długoszew-
skiego. Społeczeństwo katolickie
zostało zelektryzowane tą zapo-
wiedzią. Skończyły się bowiem
dopiero 4-dniowe misje parafjalne,
dwa tysiące ludzi przystąpiło do
Sakramentów św., wspaniale wy-
padła Akademja Papieska, a tu
jakby na prowokację p. Długo-
szewski ma zachwalać stosunki
hiszpańskie. Władze państwowe
zezwolenia na odczyt. udzieliły.
Stwierdzoną jest rzeczą, że żydzi

 

miejscowi specjalnie prosili p.
Wieniawę-Długoszewskiego o przy
bycie. "Na odczycie znalazło się
dość dużo młodzieży i miejscowe=
go społeczeństwa. Kiedy bluźnier-
ca począł naigrawać się z wiary
katolickiej, wszyscy zareagowali.
Powstał hałas, krzyk, i zśniłe jaja
posypały się na bluźniercę. Kaza-
no mu natychmiast opuścić Grójec
i jechać z odczytem do Bolszewji
lub do Hiszpanii. Pełen oburzenia
dla Grójca, wyrażając się, że to
ciemny zaścianek, p. Wieniawa
Długoszewski przy dźwiękach ko-
ciej muzyki opuścił Skargowski
Gród.

SZKICE I OBRAZKI.
DEFICYTOWE PRZEDSIĘBIORSTWA.

Prosił mnie któryś z łaskawych czy-

telników szkiców ze łzami w oczach,

bym już nigdy nie pisał o egzekutorach...

Przyrzekłem nie pisać, dziś jednak

wspomnieć muszę...

Dlaczego?! Gdyż pisać będę o ma-

gistracie... również po raz ostatni, gdyż

po napisaniu ostatnich kilku feljetonów

grozi mi śmierć z mściwych rąk.

Jaka jest analogja między magistra-

tem a egzekutorem?

Ogromna!

Magistrat drze skórę i egzekutor też,
egzekutor nic płatnikowi nie daje i ma-

gistrat również. Lokal magistratu jest

ciemny i ponury, jak dusza komornika.

Magistrat nic nie robi dla miasta i egze-

kutor też... ‹

Ale do rzeczy.

Przed kilku dniami dowiedzieliśmy

się, że nie będziemy mieć pogotowia ra-
tunkowego — dziś prasa donosi, że po

wizycie egzekutora pogotowie cuciło i
ratowało płatnika.

Co będzie jednak, gdy pozostaną

egzekutorzy, a zabraknie pogotowia?

Nikt już biedakowi nie pomoże!

Na domiar złego pogotowie ma
przejść w ręce prywatnego przedsię-

biorcy, a ponieważ jest to przedsiębior-

stwo deficytowe, które zapozna się z

egzekutorami niedługo, należy przewidy-

wać i tego rodzaju wypadki, że zmę-

czony wyciskaniem pieniędzy egzekutor

zemdleje, a pogotowie go ratować będzie

musiało.

Pogotowie zabierze zemdlałego egze-

kuotora, ten zaś, po przyjściu do przy-

tomności, zabierze automobil pogotowia,

które go uratowało.

Błędne koło...

I to dlatego, że instytucja pogotowia
ratunkowego jest deficytową.

Nad tym deficytem wartoby się

jednak zastanowić... gdyż nie wiem, czy

wydział egzekucyjny możnaby do docho-

dowych zaliczyć, w wypadku, gdy się od

lat trzech egzekwuje sumę dwu groszy,
jak to czasami bywa i bezskutecznie!

Za parę miesięcy z pewnością magi-

strat zlikwiduje i szpitale... pozostaną

tylko hohorty egzekutorów, którzy błą-

dzić będą po ulicach wśród nalepek

w oknach „sklep do wynajęcia”'i po
mieszkaniach pustych, które zamieszkują

ludzie spłoszeni.

M. Junosza.

 

Z całej Polski.
Skutki „postępowego” wy-

chowania.
Prasa lwowska donosi, że

uczeń 6-ej klasu gimnazjalnej,
Wiesław Grylewski, popełnił sa-
mobójstwo przez powieszenie w
jednym z lwowskich hoteli. Przy
zmarłym znaleziono list do ro-
dziny, w którym oświadcza, że
tajemnicę śmierci zabiera ze so-
bą do grobu.

Tegoż. dnia rzuciła się pod
pociąg w Żółkwi uczenica semi-
narjum nauczycielskiego 15-letnia
Jadwiga Czarnocka. Koła zmiaż-
dżyły nieszczęśiiwej rękę i nogę,
tak, że po przewiezieniu do szpi-
tala musiano dokonać amputacji.
Powodem tregicznego czynu było
nieporozumienie z narzeczonym,
uczniem 8'ej klasy gimnazjalnej.

 

MiLJONOWE DEFICYTY i UPADŁOŚCI MIAST
SANACYJNA GOSPODĄRKA NISZCZY FINANSE SAMORZĄDOWE.

Upadłość Dawidgródka.
Wielką sensację wśród mieszkańców granicznego miasteczka

Dawidgródek wywołała wiadomość 0 niewypłacalności tego miasta.
Wierzyciele rozpoczęli kroki celem ściągnięcia należytości od miasta
w drodze egzekucyjnej. Na dzień 29 b. m. zapowiedział komornik
sądowy licytację urządzeń i ruchomości magistratu.

Zaznaczyć należy, iż przed wojną Dawidgródek był jednem-
z najruchliwszyćh miast na Polesiu i prowadził znaczny handel skó-
rami i zbożem.

э

Katastrofalny stan finansów m.Wilna. 8

Z roku na rok zwiększa się deficyt budżetowy miasta. Już ubie-
gły preliminarz budżetowy Magistrat zamknął niedoborem 386583
złotych. Obecnie jednak, jak pozwalają już zorjentować się prelimi-
narze budżetowe sporządzone na mies:ąc luty i marzec deficyt prze-
kroczy sumę miljona złotych. Katastrofalny ten sten grożący
miastu poważnemi komplikacjami finansowemi wytworzył się,
jek zapewnia Magistrat, w pierwszym rzędzie na skutek nieprze-
widzianie słabych wpływów. Chcąc ratować chociaż częściowo
równowagę finansową miasta Magistrat zawiesił ostatnio wypłacanie
subwencyj nieobowiązujących samorządu.

Fatalne skutki spóźnionych oszczędności.
Na skutek tej uchwały cały szereg szkół dokształcających

Il zawodowych oraz instytucyj o charakterze społecznym, że
wymienimy tu choc ażby Towarzystwo Przeciwgrużiicze znaia-
zło się w beznadziejnie rozpacziiwej sytuacji, grożącej im lada
dzień likwidacją. Ma skutek interwencji zainteresowaaych czynni-
kow Mag.strat postanowił zwołać nadzwyczajne posiedzenie Komisji
Finensowej, która zajmie się niezwłocznie sporządzeniem listy towa-
rzystw i instytucyj, którym netychmiastowa pomoc finansowa jest
nieodwołalną koniecznością. Komisja Finansowa stanie wobec tego
w obliczu redukcyj w innych działach obecnego budżetu, W związku
z wytworzoną sytuacją w najbliższym czasie ma być zwołane ple-
narne posiedzenie Rady Miejskiej. ,

ZASTĘPY ŻEBRAKÓW ZNÓW POJAWIŁY SIĘ W, WILNIE.

Według danych statystycznych
w ub, roku z terenu miasta Wilna
wydalono - względnie izolowano
około 1200 żebraków i włóczę-
śów. Z liczby tej przeszło 400 że-
braków odstawiono do miejsc za-
mieszkania, około 100 oddano do
przytułków i schronisk -miejskich
i zdawało się, że nawiedzająca
Wilno plaga żebractwa raz naresz-

cie zostanie zażegnana. Niestety, -
per się nowe zastępy żebra-

ów t. zw. przypadkowych, rekru-
tujących się przeważnie z bez-
robotnych i zredukowanych pra-
cowników. Żebraków tych nali-
czono już zgórą 500, a przybywa
ich coraz więcej, wobec wzmaga-
jącego się kryzysu gospodarczego
i ogólnej nędzy miasta.

”

ZAMIAST SKLEPOW MIESZKA-
NIA. — SKUTEK MASOWEJ LI-
KWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTW

HANDLOWYCH.

W związku z likwidacją coraz
to nowych przedsiębiorstw han-
dlowych na terenie miasta, właści-
ciele domów, tracąc nadzieję wy-
najęcia sklepów, przerabiają je na
mieszkania. W ostatnich czasach
znacznie potaniały mieszkania.
Mnóstwo ich stoi obecnie pust-
kami. (a)

„Słowo Polskie” o katolickich
protestach.

Sanacyjne „Stowo Polskie“ ata-
kuje katolickie stery za ich walkę
z projektami szkolnemi. Natural-
nie, każdy, kto nie zgadza się z
projektem jest — „endekiem”, nie
wyłączając Episkopatu:

„Zupełnie niewiarygodną — pisze —
z punktu widzenia państwowej racji sta-
nu — walkę polskiej endecji z projektem
ustawy ©0 ustroju szkolnym, tudzież o
szkolnictwie prywatnem, cechują dwa za-
sadnicze elementy: 1) świadome naduży-
wanie religji pako narzędzia walki z pro-
jektowaną reformą szkolną, i 2) wspólny
na śmierć i życie front z lewicą, jej umo-
wa z partjami mniejszościowemi w dąże-
niu, aby wychowanie publiczne i pry-
watne jak- najbardziej uczynić nieza-
wisłem i dalekiem od wpływu państwa
względnie jego organu wykonawczego, t.
j. rządu Rzeczypospólitej.

Złe, ciemne siły, ponure upiory, któ-
re przed 140 laty udaremniły wysiłek
odrodzenia, snują się jeszcze tam i sam
po życiu . Wskrzeszonej. Ojczyzny, aby
„historję powtórzyć”.

e tym razem, są już wielkie, twór-
cze siły inne, które historji powtórzyć
nie pozwolą”. ^
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 KRONIKA,
Ochrona Bazyliki przed ewentualną

powodzią.
Według informacyj łaskawie

nam udzielonych, ukończono już
badania fundamentów.od we-
wnątrz i badania podziemi: krypt
i lochów również od wewnątrz.
Otwarto 10 krypt i lochów, oraz
przekopano 50 studzienek dla zba-
dania stanu fundamentów. Połą-
czono wszystkie krypty i lochy
podziemnym korytarzem tak, iż
obecnie swobodnie można prze-
prowadzać tam dalsze badania
i prace restauracyjno-koserwa-
torskie. °

Wi najbliższych dniach kie-
rownictwo Sekcji Technicznej
przy Komitecie Ratowania Bazyli-
ki Wileńskiej przystąpi do badania

stanu. i kierunku wód podziem-
nych, znajdujących się około ka-
tedry. W tym celu zostanie wy-
kopanych cały szereg studzienek
w pewnej odległości naokoło ka-
tedry. Przy pomocy tych studzie-
nek będzie badany stan i kierunek
wód podskórnych. *Do badań tych
kierownictwo "przystąpi w przy-
szłym tygodniu. Badania będą
prowadzone w tempie przyspie-
szonem, $dyż muszą być ukończo-
ne przed przyszłą powodzią.

Po zbadaniu stanu i kierunku
wód podskórnych zostaną ustalone
potrzeby wzmocnienia fundamen-
iów katedry od wewnątrz i naze-
wnątrz.

Sprawa budowy mauzoleum królewskiego
w Katedrze.

Przed paru dniami bawił w
Warszawie prof. Juljusz Kłos,
który złożył odnośnym władzom
zaakceptowany przez Sekcję
Techniczną przy Komitecie Ra-
towania Bazyliki Wileńskiej pro-

SPRAWY MIEJSKIE.

Zmniejszenie cen za
energję elektryczną. Dowiadu-
jemy się, iż władze miejskie za-
mierzają przeprowadzić nową kal-
kułację cen za energję elektrycz--
ną. (lzależnione to jest w dużej
mierze od opinji Związku Elek-
trowni Polskich, który obecnie
szczegółowo bada tę aktualną
sprawę. Magistrat m. Wilna wy-
stępuje na forum Związku z wnio-
skiem o zmniejszenie dotychcza-
sowych cen prądu elektrycznego.
Sprawa ta wkrótce ma być roz-
strzygnięta. a
— Deficyt teatrów miejskich.

Magistrat m. Wilna wstawił do
nowego preliminarza budzetowe-
go 77,958 złotych na pokrycie
deficytu teatrów miejskich. Wątpli-
wą jednak jest rzeczą czy suma
ta wystarczy na pokrycie istot-
nego deficytu, który wobec sto-
sunkowo słabej frekwencji w te-
atrach _' może być znacznie
większy. a В

— Ogrėd Po-Bernardyfski nie
będzie wydzierżawiony. Na osta-
tniem posiedzeniu Magistratu zapa

dła uchwała nie wydzierżawiania
ogrodu po-Bernardyńskiego na u-
rządzanie tam imprez przez insty-
tucję i towarzystwa dobroczynne,
gdyż jak wykazała praktyka wię-
kszość dni w tygodniu ogród był
zajęty na rozmaitego rodzaju pła-

tne imprezy, ludność zaś chcąca
użyć świeżego powietrza w ogro-
dzie skazywana była na opłacanie
biletów wstępu lub wracanie zpo-
wrotem. Z tego też powodu Ma-
gistrat stale otrzymywał skargi na
dotychczasowy stan rzeczy, który
wreszcie zdecydował się radykal-
nie zmienić, co nie-wątpimy przez
szerszy ogół ludności powitane zo
stanie z ulgą zadowolenia. (e)

a
— Z Komitetu Rozbudowy m.

Wilna, W związku ze zbliżającym
się sezonem budowlanym onegdaj
zwołane zostało posiedzenie Ko-
mitetu Rozbudowy m. Wilna. Jak
się wyjaśniło obecnie o uzyskanie
jakichś większych kredytów nie
może być nawet mowy, natomiast
dotychczasowe starania Magistra-
tu łącznie z Komitetem Rozbudo-
wy pozwalają przypuszczać, że o-
trzymane zostaną kredyty na wy-
kończenie budowii już rozpoczę-
tych. Udziel1ae mają być rów-
nież pożyczki na drobne remonty
domów. -. (a)
z SPRAWY. KOLEJOWE.
— 750 roboiników oczysz-

cza tory kolejowe od zasp
śnieżnych. W związku z ostatnie-
mi zamieciami śnieżnemi na te-
renie poszczególńych linji kole-
jowej Wileńskiej Dyrekcji Kolejo-|
wej pracowało 750 robotników
wraz z 8 pługami odśnieżnemi.

/ Dzięki temu na terenie dyrekcji

|

jekt budowy mauzoleum krėlew-
skiego w podziemiach katedry.

Po ostatecznem zaakceptowa-
niu wspomnianego projektu kie-
rownictwo przystąpi do budowy
mauzoleum.

nie zanotowano żadnych przerw
w ruchu kolejowym i pociągi
przychodziły do miejsc przezna*
czenia. bez żadnych opóźnień.
Zaledwie trzykrotnie zanotowano
spóźnienia się pociągów pośpiesz-
nych. W chwili obecnej na tere-
nie dyrekcji pracuje 270 robotni-
ków przy oczyszczaniu torów od
zasp śnieżnych. a

POCZTA i TELEGRAF.
— 0 wycofaniu z obiegu

znaczków pocztowych 25 дго-
szowych. Wiadomość pierwotna,
że Dyrekcja P.i T. w Wilnie
otrzymała zarządzenie Minister-
stwa P. i T. zalecejące rozpoczę-
cie wypłat za wycofane znaczki
pocztowe, jak się okazuje nie
odpowiada prawdzie. Wymiana
wycofanych znaczków  poczto-
wych 25 groszowych na inne
znaczki została już uskuteczniona
w określonym terminie i dalsze-
go zarządzenia Dyrekcja Wileńska
nie otrzymała.

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Podroženie artykułów

pierwszej potrzeby. Wobec
ostatnich zamieci śnieżnych oraz
mrozów w ostatnich dniach za-
notowano zwyżkę cen przywie-
zionych na targ artykułów spo-
żywczych przez włościan. Podro-
żały następujące artykuły: masło,
jaja, Śmietana, mleko zboże,
ziemniaki i inne artykuły spo-
żywcze. a

: SPRAWY SZKOLNE,
— 118000 na dožywianie

dzieci. Jak się dowiadujemy,
Mag'strat preliminował w nowym
budżecie sumę 117,937 złotych
na dożywianie dzieci w szkołach
powszechnych. a

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Komisja Rewizyjna Bratniej

Pomocy. W związku z porusze-
niem przez nas sprawy zdekomple
towania komisji rewizyjnej Brat-
niej Pomocy otrzymujemy od pre-
zesa komisji p. Kowalika następu-
jące wyjaśnienia:

„Komisja rewizyjna wybrana
na walnem zebraniu w dniu 21. IL.
ub. r. pracowała w pełnym skła-
dzie 5 członków (pomagał w pra-
cach jeden z członków zastępców
(do dnia 1. X. 31, r.), kiedy z powo-
du ukończenia studjów ustąpił prze
wodniczący Komisji Rewizyjnej
kol. Mgr. Jerzy Wiszniewski, a peł
nienie obowiązków przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej objął kol.
Michał Kowalik Następnie dnia 1.
listopada ub. r. ustąpił kol. Mgr.
L. Kohutek również na skutek u-
kończenia studjów uniwersytec-,
kich. (Natomiast w skład. Komisji
zostali dokooptowani wybrani na
Walnem Zgromadzeniu członkowie
zastępcy kol. Mgr. Witold Rudziń-
ski i kol Kazimierz Antoniewicz,
który poprzednio na czas wakacyj
byli zwolnieni przez Komisję od

›
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Wybory do zarządu Bratniej Pomocy U.SB.
w sobotę dn. 5 marca.

W sobotę 5 marca upływa o-
słateczny termin zwołania dorocz-
nego walaego zebrania Bratniej
Pomocy, na którem musi być
wybrany zarząd na rok 1932.

Wobec niepomyślnej konjun-
ktury „czynniki decydujące" pra-
gnęłyby wybory wmiarę: możno-
ści odwlec pod pozorem „ko-
nieczności zachowania spokoju“

lub z innego powodu, o wynale.
zienie którego nie byłoby trudno-

Ostatnio jednakże zdecydowa-
no dalej ze zwołaniem walnego
zabrania nie zwlekać i zwołać je
w przepisanym terminie, &j w
sobotę 5 marca.

Kandydatem sanacji na stano-
wisko prezesa ma być ponownie
p. Dembiński. (a)

pełnienia obowiązków. Pierwsze-
$o grudnia 1931 r. ustąpił kol. J.
Łukaszewicz. W ten sposób Ko-
misja Rewizyjna obecnie pracuje
w składzie następującym: p. o.
przewodniczący kol, M. Kowalik,
członkowie: mgr. W. Rudziński,
Konrad Achrem-Achremowicz i
Kaz. Antoniewicz." '
— Akaaemickie Koło &о-

dzian w Wilnie. W niedzielę dn.
28 łutego b. r. o godzinie 12-ej
w lokalu Polskiej Macierzy Szkol:
nej przy ul. Wileńskiej 23 m. 9
odbędzie się poranek dyskusyjny
A. K. L. na temat „Reforma wy:
borów do Zarządu Bratniej Po-
mocy*. Obecność członków obo-
wiązkowa. Goście mile widziani.

—. Z Koła Polonistów. W nie-
dzielę, dn. 28 lutego w lokalu
Seminarjum Polonistycznego od-
będzie się ogolne zebranie nau-
kowe Koła Poionistów i Koia Ro-
manistow z odczytem p. prof. S.
Сихейедо, p. t. „Teatr współ-
czesne Rumunji*. Początek o g.
11-ej Goście mile widziani.

Z Koła Prawników St.
U. S$. B. W niedzielę w Iokaiu
Koia o godz. l2:ej odbędzie się
odczyt koi. Ancewicza, p. t. „Eks-
perymeut Stalinowski a Socja-
lizm'. Wstęp wolny

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Posiedzenie trvlskiego

T-wa Pedjatrycznego. Daia 29.11
b. r. o godz. 2Uej w lokalu Kli-
niki Dziecięcej (I. $. B. na Agto-
kolu odbędzie się posiedzenie
Polskiego Towarzystwa ' Pedja-
tryczaego. Porządek ' dzienny:
1. Pokazy chorych. 2. Dr. A. Tru-
siewiczówna: Žespoly anginowe
u dzieci. 3) Omówienie przypad-
ków kliniczaych. 4; Wolne wnios-
ki. Goście mile w:.dziani.
— Zgromadzenie Stow. Opieki

nad Rodakami na Obczyźnie, W
lokalu Stow. Techników Polskich
przy ul. Wileńskiej 33, odbyło się
wczoraj walne zgromadzenie człon
ków Stow. Opieki nad Rodakami
na Obczyźnie pod przewodni-
ctwem p. Józefy Szebeko z War-
szawy.

Po zagajeniu przez p. Wandę
Białasową zebrania p. Kazimirska
złożyła sprawozdanie z działalno-
ści Stow. za okres od 19 lutego
1930 roku dodnia 22 lutego 1932 r.
Ze sprawozdania tego wynika, że
Stow. w listopadzie roku ub, skoń-
czyło 4 lata istnienia. Oddział wi-
leński z roku na rok rozszerza swo
ją działalność.

Praca w oddziale podzieloną zo
stała pomiędzy sekcjami: propa-
gandową, finansową, opieki nad
dziećmi i prowincjonalną.

We wszystkich tych sekcjach
trwa ożywiona praca.

Z kolei p. Kazimiera Baksze-
wiczowa odczytała sprawozdanie
z wysyłanych korespondencyj sek-
si propagandowej, a p. W. Głowiń
ska sprawozdanie kasowe.
czem p. J. Szebeko wygłosiła dłuż
szy referat, w któ: szczególnie
podkreśliła potrzebę opieki
emigrantami na obczyźnie, którzy
wobec wielkiego bezrobocia znale-
leźli się w ciężkiej sytuacji. Np. w
samej Francji znajduje się przeszło
1.000.000 Polaków, z których bar-
dzo dużo pozostaje bez pracy i bez
środków na powrót.

Następnie ks, Superjor Rzymeł
ko przedstawił dane, dotyczące i-
lości Polaków zamieszkałych w
poszczególnych krajach, zaznacza
jąc przytem, że z wileńszczyzny e-
migrują najwięcej do Francji i Łot-
wy. W ciągu 6 lat, t. z. od roku
1924 do roku 1930,'z wileńszczy-
zny wyemigrowało doFrancji prze
szło 7.000 osób; do Łotwy —2.305.
W roku 1931 wyemigrowało do

Po-

nad

Francji 381 osób, zaś w tymże sa-
mym okresie do Łotwy na prace
sezonowe wyjechało — 4.539 osób

P. Święcicki poinformował ze
branych, iż Syndykat Emigracyjny
wyrabia paszporty i t. p. dokumen
ty bezpłatnie i że w ciągu 1931 r.
wyemigrowało do krajów zamor-
skich z wileńszczyzny 600 osób.

Obecnie wyjeżdża z wileńszczy
zny co miesiąc około 50 emigran-
tów.

Po referacie dokonano wybo-
ru nowego zarządu Stow., w skład
którego weszli: pp. Wanda Biała-
sowa (przewodnicząca), Kazimiera
Bakszewiczowa, Emilja Dąbrow-
ska, Wiktorja Głowińska, Janina
Burthardtowa, Zeneida Brzostow-
ska, Anna Drużynówna, Marja I-
waszkiewiczowa, Ignacy Lepkow-
ski, Jadwiga Machnicka, Wlady-
slawa Kazimirska, Marja Reutt i
ks. Superjor Jan Rzymełko.

w Ognisku Kolejowem,
(Kolejowa 19) w dniu 28 b. m.
r. b. o godzinie 16-ej cdbędzie
się odczyt-koncert profesora Kon:
stantego Gałkowskiego, przy u-
dziale pp. Tadeusza Zawadzkiego
(skrzypce), Bronisławy Jagminów-
ny (śpiew) i p. Wacławy Cumpf-
tówny (fortepian), pod tytułem
„Niedościgniony genjusz muzyki—
Beethowen“.

ODCZYTY.
—Odczytprof. Bossowskiego

W niedzielę, dn. 28 o g. 18 (6.w.)
odbędzie się w Sali Sniadeckich
odczyt p. prof. Franciszka Bos-
sowskiego p. t. „Misje a polityka
eksterytorjalna* z cyklu Tydzień
Misjoloaiczny. < |

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

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

kobieta". Początek o godz. -B-ej.
NIEDZIELNE POPÓŁUDNIÓWKI.
— Na Pohulance — „Mam lat 26",
— W Lutni — „Ta, której szukamy
— Wieczór uczn. Konserwatorjum,

Dziś o godz. 7 m. 30 wiecz. w sali Kon-
serwatorjum (Wielka 47, wejście od ul.
Końskiej) odbędzie się wieczór szkolny
uczniów i uczenie Konserwatorjum Mu-
zycznego w Wilnie z kursu niższego i
średniego. Popisywać się będą klasy:
fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, śpiewu
solowego i instrumentów dętych. arty
wstępu otrzymać można w sekretarjacie
Konserwatorjum od godz. 4—7 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 27 lutego.

11.58. Sygnał czasu.
12.10. Poranek szkolny ze Lwowa.
13.40. Uniw. roln. z Warsz.
14.35. Progr. dzienny.
14,40. Muzyka z płyt. Pieśni hebraj-

skie i muzyka lekka,
15.15, Kom. z Warsz.
15.25. Przegl. wyd. perjod. z Warsz.
15.45. Koncert dla młodzieży (płyty)

Objaśnia Zofja Ławęska.
16.15. Koncert życzeń (płyty).
16.40. Radjokronika х Warsz.
17.00. Codz. odcinek powieściowy.
17.10. „Teofil Lenartowicz jako pieś-

*niarz Mazowsza” — odczyt z Warsz.
wygł. J, Zaleska.

17.35. Koncert z Warsz.
18.05, Słuchow. dla dzieci ze Lwowa.
18.30. Koncert dla młodżieży z War.
18.50. Kom. Wil.  T-wo Org. i Kół.

Roln.
Tygodnik. litewski.
Kwadr. akademicki.
Progr. na sobotę i rozm.
Pras. dzien. radj. z Warsz.
„Na widnokręgu z Warsz.

20.15. Koncert z Warsz.
21.55. „Na zamkach orawskich i da-

lej” felj. z Warsz. wygł. M. Strzelecka.
22.10. Koncert chopinowski z Warsz.
22.40. Kom, i muz. tan. z Warsz.
23.00. „A kuku' odcinek z docinka-

mi. Red. Jerry i Teddy.
23.30. Muzyka współczesna (płyty).

—_ Z ZA KOTAR STUDJO.
Spełnienie życzeń.

19.00.
19.20.
19.35.
19,45,
20.00.

Zwracamy uwagę radjosłuchaczy, kió-
rzy podyktowali kierawnictwu muzyczne-
mu Rozgłośni. Wileńskiej tytuły swoich
ulubionych utworów, że dzisiaj od $o-
dziny 16,15 nastąpi spełnienie ich życzeń:
usłyszą więc swoje ulubione motywy i
melodje, nadane z płyt gramofonowych.
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ROK
W rolach głównych kró=
lowa ekranu polskiego

Udzłał biorą 8 i 11 p. ułanów oraz autent.
kiej Dywizji”

kinueh «Helios» i «Hollywood».

JADWIGA SMOSARSKA
najulub. amant WITOLD CONTI oraz w roll oficera kczackiego znak.

artysta Teatru Stenisławskiego W. WASILIEW SIKIEWICZ.

Chóry Dana i Kubańskich Kozaków.

   

   
   

  

Polskiej Złotej Secji

1914

„Dżugici Kaukazcy* z „Dzi-

Skazanych na śmierć bandytów
P. Prezydent ułaskawił. ;

We wczorajszym numerze
„Dzien. Wil.* zamieściliśmy spra-
wozdenie Zz procesu dorežnego,
toczącego się w Wilejce prze-
ciwko Michałowi Požniakowi i
Janowi Hajdukiewiczowi, którzy
w dniu 24 ub. m. zamordowali
dla 20 zł. Anastazję Požniakową.

Sąd doraźny obu bandytów -
zasądził na karę Śmierci przez
powieszenie.

P. Prezydent, do którego za-
apelowała obrona skazanych, sko-
rzystał z przysługującego mu
prawa laski i karę orzeczoną za-
mienił na bezterminowe ciężkie
więzienie.

Wobec tego egzekucja, do
której poczynione były przygo-
towania, w ostatniej chwili zo-
stała odwołana. Kos.

 

- Tajemnicze zniknięcie chłopca.
W dniu wczorajszym do po-

licji zgłosił się właściciel lombardu
„Kiesowja“ — Lejbowicz i 1а-
meldował
ietniego synka, który wracając

o zaginięciu swego 8- 'że syn jego został

ze szkoły został jakoby porwany
przez nieznajomych osobników.
Lejbowicz wyraża przypuszczenie,

uprowadzony
w celu zaządania okupu.
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Wyjaśnienia Wileńskiej Dyrekcji P.A.P.
w sprawie robót Rubinsziejna
na odcinku Podbrodzie —

Królewszczyzna.

W związku z artykułem p. t.
„Źle się dzieje w Wil. Dyrekcji Ko
lejowej', zamieszczonej w nr. 45
„Dziennika Wileńskiego” otrzyma
liśmy następujące „sprostowanie':

„Wi lipcu roku ubiegłego przy
prowadzeniu kontroli wspomnia-
nych robót i wydatków za nie,
przedstawiciel Okręgowej  lzby
Kontroli Państwowej poczynił pe-
wne zastrzeżenia co do ilości wyko
nanych robót i dokonanej za nie
opłaty.

W wyniku powyższego Dyrek-
cja wyznaczyła Komisję dla wy-
jaśnienia faktycznego stanu rzeczy
Prace Komisji przy współudziale
przedstawiciela Okręgowej Izby
Kontroli Państwowej / rozpoczęły
się w sierpniu r .ub i z uwagi na
ogrom pracy i konieczności prze-
prowadzenia szeregu -szczegóło-
wych pomiarów wymagały dłuższe
go okresu czasu. Obecnie prace
Komisji są na ukończeniu.

Sądzić o tem, czy i jakie stąd
wynikną straty dla Skarbu Pań-
stwa przed zakończeniem prac Ko
misji jest przedwczesnem.

Dyrekcja zaznacza, iż jest w po
siadaniu kaucji i nieopłaconych ra-
chunków firmy Rubinsztein na zna
czną sumę.“

Jak wynika z treści tego, coś-
my wyżej podali, Dyrekcja niczego
nie prostuje, a jedynie stwierdza,
iż komisja jeszcze nie, ukończyła
swych prac, a jednocześnie probu-
je uspokoić, że ewentualne straty
pokryje z kaucji Rubinsztejna.
Niestety wyjaśnienia tego nie mo

żemy uznać za wystarczające i nie
bawem do sprawy tej jeszcze po-
wrócimy.

-RPLNUTSKDE

Utwory Chopina. ч

Na dzisiejszym koncercie chopinow-
skim wystąpi doskonały pianista prof.
Leopold Muenzer ze Lwowa. który
o godz. 22,10 wykona następujące utwo-
ry mistrza: Nokturn Des dur, 2 etiudy,
walca As dur, Kołysankę i poloneza
As dur.

Humor radjowy

‚ © godz. 23 odczytany zostanie przed
mikrofonem Rozgłośni Wileńskiej nowy
numer «dwutygodnika humorystycznego
„Akuku”, zawierający szereg artykułów
treści humorystyczno - satyrycznej. Re-
dakcja wychodzi z założenia, że najsku-
teczniejszym środkiem w. walce z kryzy-
sem jest śmiech. Jeżeli nie pomoże, to
w każdym razie nie zaszkodzi.

EDR 0.2 aćRODE wał
DOSTARCZAJMY PALIWA MIĘŚNIOM.

Włókna mięśnia, którego skurcze są
zasadniczym czynnikiem pracy i ruchu,
zawierają i przerabiają cukier w postaci
glikogenu, który stanowi ich pokarm fi-
zjologiczny. . Przedstawiając proces ten
obrazowo, możemy uznać nasze tkanki
za motor, dla którego najwłaściwszem
paliwem, zużytkowanym natychmiast i w
stu procentach jest cukier.

Znaczenie cukru dla odżywiania
mięśni zostało udowodnione, uznane i w
nikim nie wzbudza najmniejszej wątpli-
wości,

Wysuwa się jednak jeszcze czasami
zarzuty, mające wskazać na rzekomą
szkodliwość cukru. Zbadajmy te zarzuty.

Cukier psuje zęby. Jakim Sposobem,
jeśli zęby ulegają niszczeniu przede-
wszystkiem z powodu gnicia resztek po-
karmów, pozostających w jamie ustnej,
podczas gdy cukier rozpuszcza się szyb-
ko w ślinie i nic z niego nie zostaje do
gnilnych procesów.

Cukier powoduje otyłość. Jakże to
być może, jeżeli jest on materjałem od-
żywczymn dla spalających się mięśni, któ-
re go przyswajają, a nie dla tkanek, nie-
powodujących ruchu: 3

Cukier odbiera apetyt. Czyż może
tak działać wówczas, kiedy jest najprę-
dzej strawny i kiedy nie zalega w żo-
łądku.

Nie! Wszystkie te zarzuty wypływają
jedynie z nieznajomości organizmu ludz-
kiego i jego potrzeb.

A jeśli zarzuty te są niesłuszne, a
dobroczynne działanie cukru na mięśnie
pewne i udowodnione, to wówczas nale-
ży dostarczać organizmowi ludzkiemu
niezbędnych ilości cukru. Oczywiście
ilość ta będzie niewystarczająca, jeśli u-
żywamy cukru wyłącznie do herbaty i
kawy. Cukier w kuchni powinien być tak
samo często używany, jak sól.

Szczypta soli — szczypta cukru —
powinna znaleźć się niemal w każdej
potrawie. Stosując ten system, poprawi-
my smak potraw i dostarczymy orga-
nizmowi ludzkiemu niezbędnych dla za-
chowania zdrowia i siły ilości cukru.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego",

Dla rodziny I. G. przy ul. Dzielnej
23—7: H. Wojtkiewicz zł. 3-—; właściciel
cukierni „Zjednoczenie* p. Moroz chleba
4 kg. i cukru '/+ kg; 4. R. zł. 5—;
A. Tr. zł. 2—; Zofja Śiestrzeńcewiczowa
zł 5—; T. K. zł. 3—; M. zł. 2—;
bezimiennie zł. 6—; A. K. zł. 3—; W. E.
Korffowie paczkę z prowizją; Wiszniew-
ska paczkę z prowizją; Urzędnicy Kon-
troli Państwowej" w Wilnie zł. 20.—;
E. W. zł. 3—; L. M. zt. 10—; S. Wolodž-
ko zł. 2—; W. Wołodźko zł. 2—; A. W.
zł 5—; N. N. zł. 5—; A. Ciemnołoński
zł 3—; A. K. zł. 5—; Jagulka zł, 3-—;
N. N. zł. 2—; Z. M. zł. 1.—; K. Stachow-
ski 50 gr., Zakład fryzjerski „Europa“
z personelem zł. 4 gr. 90; M. D. zł. 5-—;
prenumerator „Dziennika Wileńskiego”
zł. 5—; zamiast podarunku Irutce od
Cioci zł. 2—; M. Reutt zł. 1—; bez-
imiennie zł. 10—; A> Z. zł. 2—; B. S.
zł. 5—;, H. O. zł. 1—; M. B. zł. 10—;
Urzędnicy Dyrekcji Poczty i Telegrafu
zł. 21—; Tadzio L. zł. 2 —, (Razem z po-
przedniemi dla I. G. zł. 251.90.)

| ROMAN JASIEŃSKI, generał. X.

'Wspomnienia z Japonii.
|| Europejczyka i Amerykanina, tych zakłaria-
|nych rycerzy pięknej damy, której na imię kobieta—
najwięcej razi w Japonji stosunek mężczyzn do

| kobiet.
|| W piekielnie gorący dzień, po rannej ulewie,

11)

/kiedy wilgotnepowietrze,sśpieczone «w słońcu, za-
mienią ulice miast, w istną łaźnię, zobaczy się nie
raz japończyka, kroczącego poważnie, pod paraso-
_lem, z dużym wachlarzem w ręku. Za nim, przewa-
 lając się z boku na bok, na swych zgrabnych kotur-
| nach, drepcze jego żona, dzwigając po kilka pakun-
ków w'każdem ręku, nie dających jej możności otar-
|cia kropel potu, spływających z pod kunsztownego
| uczesania na oczy. Twarzyczka jej nie odmalowuje
| zmęczenia, bo właśnie mąż raczył rzucić jej jakieś
pytanie, na które ona odpowiada rozelśniona ra-

ošcią, že jei pan pamięta o niej,  *
|, Wędrówka ich trwa długo. Mąż, spotykając zna-
! omych zawiązuje z nimi pogawędki. Żona przykuca

į

 

| grzecznie na boku nie uczęstnicząc w biesiadzie, Bę-
lee czekała cierpliwie. Wie napewno, że nagroda

ej nie ominie.
j| Rzeczywiście! Mąż zatrzymuje się nagle przed

|,Tanzan'u'”, (nazwanej tak w celach konkurencji
|: rosyjskim „Narzan'em”) nie dopija jej do reszty,
»ddając żonie pozostałość. lleż wdzięczności wyrażą: >

'cjalną zieloną, nie przezroczystą,

udką wód mineralnych, obstalowując kubek wody

mu za to, piękne podłużne oczy, uśmiech i cała jej
postać. ,

U siebie+w domu, kiedy mąż ma gościa, żona nit
wejdzie do pokoju inaczej, jak na kolanach, upadając
przed progiem dłońmi i twarzą do ziemi. Ukazaniu
się jej będzie towarzyszyło pytanie: „Czy pan nie
opuści mojeść domu, jeżeli ta kobieta tu wejdzie?
Dopiero potem zamieni się ona w panią domu'i ura-
czy gościa niezbędną odznaką gościnności — spe-

; erbatą.
Uprzejmy gość nie zaniedba powiedzieć jej kom-

plementu, że ładnie wygląda i ładnie jest ubraną.
Ale byłby zupełnie niewychowanym człowiekiem
i wywołałby ogólne zgorszenie, śdyby to powiedział
tak, jak każdy z nas by powiedział. Taki komple-
ment musi być ubrany w następującą formę: „Czy
to prawda, bo ja tak słyszałem, że w Toyohasi są pa-
nie, które się ubierają pięknie i ślicznie wyglądają?”

Następstwem . tak .wypowiedzianego komple-
mentu, będą głębokie ukłony i: serdeczna  wdzięcz=
ność pani domu... --

Ale japońska kobieta nie jest niewolnicą. Jej
mąż nigdy nie podniesie na nią głosu. . W domowej
gospodarce, w wychowaniu dzieci, w wychodzeniu
na ulicę 'i przyjmowaniu u siebie swoich przyjació-
leki koleżanek, jest ona absolutną panią, Wie też
dobrze, że nawet gdyby straciła męża, starość ma
zapewnioną, gdyż jej dzieci, dla których była zawsze
wyrocznią, otoczą staruszkę dozgonną opieką,+mi-
łością i szacunkiem :

Jeżeli wogóle trudno jest zrozumieć. psycho-
logję obcego narodu, nie zrozumie jej ten, kto nie
zrzuci z siebie pancerza pogladów, -zwyczajów

i zwłaszcza ustalonych opinji własnego kraju. Proku-
rator i sędzia będą zawsze najgorszymi typami pod-
różników.

Po zawarciu pokoju, odzyskawszy zupełną wol-
ność i swobodę ruchów, podróżowałem pó Japonii
przez kilka miesięcy, koleją lub statkiem, lub też
tygodniami całemi na rowerze, zwiedzając najchęt-
niej miejscowości, które cudzoziemiec odwiedza
rzadko, albo wcale. Tam mogłem obserwować naj-
„charakterystyczniejsze objawy japońskiego życia.

Na usługi podróżnych w najmniejszej japońskiej
mieścinie znajdzie się ładnie zabudoweny i ślicznie
utrzymany hotel, Zanim gość zdąży rozglądnąć się
po wskazanym mu pokoju, już mu służąca przyniesie:
trzy kimona, (rodzaj szlafroków), które mu zastąpią
niewygodny europejski ubiór. 2 niesłychaną gorli-
wością pomoże mu ona w rozbieraniu się; z precy-
zyjną umiejętnością oblecze i ukształtuje na nim naj-
pierw białe cieniutkie kimono, potem grubsze, — naj
cześciej jedwabne kwieciste — i wreszcie trzecie cie-
mniejsze — wierzchnie. Otrzyma on też sukienne
miękie buciki, zastępujące pończochy, w których je-
den palec oddzielony od innych, jak w rosyjskich rę-
kawicach posłuży mu do przytrzymywania sznurka
przy koturnach. Zgrabnie przewiązany pasem, czując
się naprawdę Japończykiem, rozsiądzie się gość na
ziemi na poduszce, pykając długą cieniutką fajeczkę,
którą zapali od bambusowych węgli, wiecznie żarzą-
cych się, w artystycznie wykonanej wazie. Podczas
obiadu wzbudzi on ogółną wesołość, nienmiejętnem
poslugwianiem się pałeczkami: ziarnka ryżu nie po-
śpieszą jedno za drugiem, do jego ust. gubiąc się
śdzięś beznadziejnie po drodze,

Po poobiedniej drzemce, na miękim materacu,
papiędsie czas na kąpiel Japończycy kąpią się co-
zien,

‚ Przez ogród hótelowy przebiega gorące źtódło,
ujęte w duży cementowany basen, tworzący jakby
staw z przetoczną wodą, nad którą unoszą się kłęby
pary. chodzi się do basenu ze stopni werandy,
która jest jakby altaną, wyciętą w kwieciuślicynji.

Przyprowadzony.na werandę przez tę samą „mu-
sme”, która go ubierała, gość zastanie w basenie kil-
ka kąpiących się niewiast. Spłoszony zechce się co-
fnąć, ale jego przewodniczka zdąży już nie tylko roz-
wiązać na nim misterny węzeł pasa, ale zdjąć równo-
cześnie wszystkie trzy kimona, nie zostawiając na nim
żadnego przykrycia:

. №е mając żadnego wyboru zdecyduje się on
zejść z pjedestału werandy i zanurzyć się w wodzie
po szyję. Ale woda wyda mu się tak gorącą, że, prze
rażony, cofnie z pośpiechu zanużoną już nogę, wy-
wołując tem śmiech i ściągając na siebie ogólną u-
wadę „Niewiasty z basenu skonstatują, že kolor jego
ciała jest nieporównanie bielszy od ciał Japończy-
ków, Wyskoczą więc wszystkie z wody i z wielkiem
zainteresowaniem będą oglądać gościa i klepać go po
plecach, wykrzykując: -„Sirojl Sirojl* Co znaczy
biały Wtedy dopiero on skoczy, nie bacząc ma nic,
do wrzątku, a za nim, jak. ryby pośpieszą, jedna po
drugiej, jego nowe znajome,

azajutrz w innem mieście i hotelu powtórzy się
podobna scena Na trzeci dzień — znów gdzieindziej
—podróżny aocz się od kąpieli. W! tem mieście

rudasopinię nazawsze,
(D. c. n.)

straci on jako
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Z KRAJU.
Samobójstwo znanego lotnika.

Wczoraj około godziny 20 w

mieszkaniu prywatnem dokonał

samobójstwa z nieznanych do-

tychczas przyczyn jeden z naj-

lepszych pilotów 5 pułku lotni-

czego w Lidzie porucznik-pilot

Tadeusz Szezepaniak. (Pat)

Wykolejenie lokomotywy па linji Nowogródek — Nowojelnia.

Na linji wąskotorowej Nowo-

gródek — Nowojelnia skutkiem

zamieci śnieżnej wykoleiła się

lokomotywa pociągu osobowego.

Dzięki szczęśllwemu zbiegowi o-

koliczności parowóz nie pociąg-

nął za sobą wagonów, wobec

czego obeszło się bez ofiar. Po

parogodzinnej przerwie w ruchu

kolejowym lokomotywę przy po-

mocy dźwigni podniesiono i wzno-

wiono komunikację. a

Epidemja odry w gm. rudomińskiej. Zamknięcie szkół

powszechnych.

Liczne zasłabnięcia na odrę

zanotowano na terenie pow. wi-

leńsko-trockiego, chorują dzieci

uczęszczające do szkół w gm.

rudomińskiej i sąsiednich.

W związku ztem Inspektorat w

porozumieniu z władzami lekar-

skiemi zarządził zamknięcie nie-

których szkół na okres dwuty-

godniowy. Niezależnie od tego

w celu zapewnienia chorym nie-

zbędnej opieki na tereny, gdzie

odra najbardziej daje się we

znaki skierowano dozory lekar-

skie. a

 

z pogranicza.
Krwawe walki włościan ze strażnikami

sowieckimi o drzewo opałowe.
Silne mrozy w Mińszczyźnie,

Ludność wiejska, która odczu-

wa chroniczoy brak opałuw Mń-

szczyźnie partjami udaje się do

lasów państwowych na wyrąb

drzewa. Bezprawne trzebienie la-

sów państwowyeh jest pod suro-

wę karą wzbronione, wobec cze-

go często dochodzi między so-

wieckimi strażnikami a włościa-

nami do krwawych starć. Dnia

24 b. m. w pograniaznej miej-

scowości „Uldarnyj Komunar* w

okręgu dryskim doszło do krwa-

wego zajścia podczas wyrębu

drzewa przez grupę włościan.

Aresztowanie specjalnego agenta komunistycznego do spraw

górniczych.

Onegdaj w pociągu pośpiesz-

nym Stolpce Warszawa areszto-

wany został specjalny delegat ko-

munisłycznych związków zowodo-

wych i robotników górniczyeh,

ytóry z szerokiemi pełnomocnic-

twami pod fałszywem nazwiskiem

W czasie walki 4 włościan za-

strzelono, zaś kilku strażników

odniosło poranienia od siekier.

(a)

Kicińskiego Witolda udawał się

na teren Sląska. Delegat ten

przybył z Rosji sowieckiej.

Komunistę wraz z dowodami

skierowano do dyspozycji władz

śledczo-sądowych. (a)

Oflara siinych mrozów.

Na odcinku granicznym Ko-

osowo znaleziono martwego

strażnika sowieckiego, który

zmarzł w czasie pełnienia służby

na granicy sowiecko-polskie. Na

odcinku Rubieżewicze znaleziono

pó! przytomnego strażnika so-

wieckiego, „który odmrożonemi

nogami już nie władał. Zancto-

wano równieź kilka wypadków

odmrożenia nóg u żołnierzy K.

 

"SPOR
Hermanowicz Jerzy (Ognisko) zwycięża

w biegu 18 klm.

Wczoraj, przy wspaniałej pogodzie,

odbył się pierwszy etap zawodów rar-

ciarskich o mistrzostwo Wilna.

Na starcie biegu 18 klm. zgromadziła

się cała elita narciarzywileńskich.

Trasę wytyczono nadzwyczaj pomy-

słowo, która przez Rowy Śapieżyńskie

prowadziła w stronę pola wyścigowego

na Pośpieszce. Z Pośpieszki trasa skrę-

cała pod Nową Wilejkę i łączyła się

z miejscem startu przy ul. Borowej.

Warunki śnieżne pozwoliły zawodni-

kom rozwinąć największą szybkość.

Najlepszy czas uzyskał, jak było do

przewidzenia, Per Klykken (Norwegia)

1 g. 11 min. 40 sek., który startował poza

konkursem. Klykken pracuje więcej ki-

jami niż nogami. Narty suną jakgdyby

same. Ruchy są miękie, sharmonizowane

i nadzwyczaj produktywne.

Najwięcej interesowało publiczność

pytanie, na ile minut Norweg nabije

pierwszego wilnianina?
Po obliczeniu czasów okazuje się,

że najszybszym wilnianinem został Her-

manowicz Jerzy z Ogniska — 1 g. 19 min.

2 sek. A więc o 8 minut pozostał on za

Klykkenem. Różnica ta jest stosunkowo

mała i podkreśla ona wielkie możliwości

Hermanowicza.

Drugie miejsce zajął por. z 1 p. P-

leg. Morzkowski, który przybył w czasie

1 f 22 min. 29 sek. Por. Morzkowski

był niespodzianką biegu. Jest on mło-

dym jeszcze narciarzem, który w tym

roku wybił się na czoło narciarzy wileń-

skich.
Trzecie miejsce przypadło Wojcic-

ZEWOWOROGZO ZE DEE BOŚ ZO

MISKI  KINEKATOGRAF | | ach
Ostrobramska 5. czątek seansów 4, 6, 8 1 10 *

O. P., mimo, że z powodu sil-

nych mrozów pełnią 6ni służbę

co godzinę a czasami co pół go-

dziny.
Na odcinku granicznym Ra-

doszkowicze w pobliżu wsi Bol-

kowo, w Śniegu znaleziono martwą

kobietę i 5 letnim synkiem, która

widocznie przy przekraczaniu

granicy zmarzła na śmierć z po-

wodu wichury śnieżnej. a

BoZTAWORDIIKARÓBEALZ |

| a

kiemu Eug. ż Ogniska — 1 godz. 27 min.

Wojcicki przybył do mety w bardzo do-

brej formie.
Niespodzianką swego rodzaju był

pierwszy występ w „18% Sierdziukowa

(Ognisko), który uplasował się na czwar-

tem miejscu z czasem 1 godz. 28 sek.

Piąte miejsce zajął Jabłonowski z

1 p. p. leg. — 1 godz. 28 min. 33 sek.

Żajewski Jan (Ognisko) przybył w

czasie 1 godz. 28 min. 47 sek. i zajął

szóste miejsce.
Pawłowski L. [1 p. p. leg.) zajął

siódme miejsce w czasie 1 godz. 32 min.

50 sek. я
Rozczarował nas zupełnie reprezen-

tant A. Z. S$. — Wiktor Stankiewicz,

który zajął ósme miejsce w słabym cza-

sie 1 godz. 37 min. 33 sek.
Mackiewicz H. z A. Z. S. zajął ostat-

nie miejsce w czasie 1 godz. 40 min.

12 sek.

Wyeliminowując zawodników startu-

jących do „18” klasycznej w kombinacji,

wyniki ułożyły się następująco: 1) Her-

manowicz J. (Ognisko) 1 godz. 19 min.

2 sek. 2) Wojcicki E. (Ognisko) 1 g. 27 m.

3) Zajewski J. (Ognisko) 1 g. 28 m. 47 s.

4) Mackiewicz H. (A. Z. S.) 1 g. 40 m.
12 sek.

Widzimy więc, że kombinację obsta-

wili gremjalnie narciarze Ogniska.
Indywidualnie zaś bieg wygrał por.

Morzkowski (1 p. p. leg.) 1 g. 22 m. 29 s.
2) Sierdziukow (Ognisko) 1 g. 28 min.

3) Jabłonowski (1 p. p. leg.) 1 g. 28 m.

33 s. 4) Pawłowski (1 p. p. leg.) 1 &
32 m. 50 s. 5) Stankiewicz (A. Z. Ś.) 1 g.
37 m. 33 sek.

W. biegu indywidualnym zabrakło
Łabucia z Ogniska.

AIA ISTDIURS S PAS

DŹWIĘKOWY KUA0-TEAM
«HOLLYWOOD»

 

sżwięko- CASINO ||
wielka 47. tal. 15-41.

Dziś! Największy
film świeta

Dziś! Korona Polskiej czołowej
tworez ści filmów dźwiekcwych

SKA. ADAM BRODZISZ, B

«ZAGŁADA OD WSCHODU»

rosyjska Anna
Chór cyganów! Ned prog'am: Dod tek rysunkowy I tygodnik dźwięk.

świąt. o g. 2-ej Na 1-szy seans ceny zniżone. Nrstępny proaram:

DZIENNIK WILEŃŚm:

O DOBRA SKONFISKOWANE
B. POWSTAŃCÓW.

W; komisji prawniczej Sejmu

toczy się od dwóch dni dyskusja

nad wnioskiem B. B. w sprawie u-

stawy o dobrach konfiskowanych

przez b. rządy zaborcze uczestni-

kom walk o niepodległość.

Jak pamiętamy, sąd najwyższy

w szeregu wyroków stanął na sta-

nowisku, że konfiskata dóbr pow-

stańców była aktem gwałtu i bez-

prawia, wobec czego konfiskata ta

nie stwarza tytułów ważnych dla

posiadania tych dóbr przez pań-

stwo polskie. Obrona prokuratorji

jeneralnej, stojąca na stanowisku,

że dobra skonfiskowane byłym u-

czestnikom powstań należy pozo-

stawić w rękach państwa, wywo-

łała ogromne wzburzenie opinii pu

blicznej. Mimo to rząd, nie mogąc

przeprowadzić wobec sądów obro-

ny tez prokuratorji, wniósł przed

paru miesiącami do sejmu projekt

ustawy, która w swej intencji mia-

ła na celu wywłaszczenie b. pow-

stańców z praw majątków, jakie

orzecznictwo sądów polskich im

przyznawało. Jednomyślnie kry-

tyka opinji publicznej i tym razem

zmusiła rząd do wycofania swego

projektu zanim Sejm zdołał go roz-

patrzyć. Na to jednak miejsce

Bezpatryjny Blok zgłosił wniosek,

stanowiący, jak zazanaczył refe-

rent ustawy w Sejmie pos. ackie

wicz (B. B.), kompromis pomiędzy

stanowiskiem interesu fiskalnego

rządu, które nakazuje jak najszer-

sze uwzględnienie jego praw do

majątków, otrzymanych w spadku

po rządzie rosyjskim |

W. dyskusji przedstawiciele o-

bozu narodowego i Klubu Ch. D.

jak najostrzej zwalczali projekt B.

Pos. Stypułkowski (Kl. Nar.)

podniósł, że Blok, zgłaszając swój

projekt, nie zrozumiał stanowiska

opinji publicznej, która bynajmniej

nie dążyła do takiego czy innego

wywalczenia obecnym spadkobier-

com b. uczestników powstań wię-

kszych lub mniejszych korzyści ma

terjalnych, bądź też do wynagro-

dzenia ich za zasługi przodków,

ale stała jednolicie na gruncie,rów

ności wszystkich obywateli wobec

prawa, bez względu na to, że w pe

wnych wypadkach prawo obowią-

zujące może być dla interesów ma-

jątkowych skarbu niekorzystne.

Niema żadnej racji wbrew przepi-

som obowiązującym konstytucji,

wbrew porządkowi dziedziczenia,

wreszcie wbrew naczelnej zasa-

dzie obowiązującego w Rzeczypo-

spolitej ustroju, a mianowicie zasa-

dzie uszanowania prawa własności

wydziedziczać pewną kategorję 0-

bywateli z tych praw, które wszyst

kim obywatelom równo rzysłu-

gują. Ograniczenie porządku dzie

dziczenia dla spadkobierców b. po

wstańców tylko do linji prostej, na

danie praw uprawnionych do zwro

tu nieruchomości miejskich, tylko

do połowy wartości tychże nieru-

chomości z całkowitem wywła»

szczeniem prawa do placów, na

których nieruchomości się wzno-

szą, stanowi dałszy akt bezpraw-

nej konfiskaty majątkowej, zasto-

ALRALRKSME RASTENIS

Na zawodach w czasie biegu zła-

mano 3 narty. :

Dalszy ciąg mistrzostw w niedzielę

o godz. 10 na ulicy Borowej,

o godz. 13 na boisku 6 p. p. leś

Skocznia otwarta. `

Skocznia na Antokolu niby juž jest

otwarta. Wczoraj CiechanowiczWiktor

skoczył 25 metrów: BIK |

iestety, skocznia nasza jest w bar-

dzo złym stanie. Dowodem tego jest

złamanie narty A. Z. S. i cały szereg

skoków z upadkiem. Jutro na skoczni

tej skakać będzie Per Klykken (Norwe:

gia).
Popisy łyżwiarskie.

Jutro od godz. 17 w
dzieży Szkolnej odbywać się
łyżwiarskie na Państwową

Sportową. *

NV zawodach ma brač udzial naj-

lepsza łyżwiarka Wilna, Ławrynowiczów=
na, z Gimn. Orzeszkowej.

Ja. Nie.

arku Mło-
ędą popisy
Odznakę

i w-g nieśmiertelrej powieściT Dostojewskiego. ' W rolach gł. znana aktorka

BraciaKaramażowy Steln I Fritz Kortner. ek,rosyjskie! :
F xa. Pocz»tek o godz. 4, 6, 8 1 17.30 w dnie

Film ze „Złotej Serji Polskiej" „ROK 1914" z

Jadwigą Smosarską | Witoldem Conti.

10-ciu z Pawiaka

 

GUSŁAW SAMBORSKI I JOZEF WĘGRZYN. Film o którym mówi

Porywająca pieśń nieśmiertelnej riłości i bezqraniezn=qo poświę*

cenia W rolach ołównych: ZOFJA BATYCKA, KAROLINA LUBIEN-
cała Polskel! CENY ZNACZ-

NIE ZNIZONE. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 | 10,30

 

RMOSYJ „JL U X* ||
ul. MiekiewiczaNr.11 tel, 13-62 dźwiekowej pt

tycznego.

Dziś' Najgenjalniejszy artysta filmowy wszystkich czasów i krajów Emil Jan
nialszej kreacji Niebieski Notyl (Anioł) Wstrząs-jący dramat ża | pokusy,

sabaret Mariena Dietrich uosobienie najsilniejszego napięcia
Początek o godz. 4-ej, w dnie świat. o godz. 1-е}. Ceny od 40 g.

PORZEU Z ZYSPT T ———————
Nad program: Dodatki ćźwiękowe.

  

DZWIĘK KINO- «PAN» Ostatnie dni.

Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28. w
в Anons! programie

następnym

-— >———————— 220527=
.

 

Zgubioną legitymację

Walfryda Jansona przez
Wydział Praw |

ważnia się. 79.9

AKUSZERKA
Ni. 27y6. wydaną nai «siĘ MARJA LAKNEROWApoprawia

Nauk przyjmuje od godz. 9 do

Społscznych USB—unie- 7 w, Kasztanowa 7 m. 5.
$ry.

dać

*Zbós (MNIKNANANNANANII Famiaistracjł”
702—0 о гек‹]і, Ко!;]очп] Oglą- kuchni do wyn:

ь pa 3 ckiewięza
3—

  

a skoków

Najpotežniejszy film świata. Koncertowa

orkiestra pod batutą M. Salniekiego. Po-

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

nc

nings w swej najnowszej | najwspa-
poświęc. | zdrady.

- wygadami do
slesa.lA gy Pohulanka

ZK

sowanej w tym wypadku do spad-

kobierców uczestników waik o nie

podległość polską. Nadewszystko

zaś niebezpieczna jest dla rozwoju

stosunków prawnych w Polsce in-

gerencja ustawodawcza do „wyro-

ków sądowych, która się we wnio-

sku B. B. wyraża w formie zawie*

szenia postępowania sądowego w

stosunku do wszystkich procesów

o zwrot skonfiskowanych mająt-

ków.
Wprowadzenie tych przepisów

projektowanej ustawy w życie mo

że dać początek uchylania w dro-

dze ustawy toku postępowania są-

dowego wszystkich procesów dla

państwa niewygodnych. Z tych

względów Klub narodowy opowia

da się przeciwko wnioskowi Klubu

rządowego, jako niezgodnemu z

przepisami kodeksu cywilnego,

praw zasadniczych państwa, a prze

dewszystkiem jako wnioskowi nie-

moralnemu, gdyż stwarzającemu

prawa wyjątkowe. Stanowisko to

poparł dziekan rady adwokackiej

pos. Nowodworski (Kl. Nar.), a na-

stępnie pos. Bittner (Ch. Dem.),

który w szczegółowej dyskusji zgło

sił szereg poprawek, któreby wnio

sek klubu B. B. uzgodniły z konsty

tucją. Wyraził on zdumienie, że re

ferentem ustawy, która podważa

zasady ustroju społecznego jest
właśnie pos. Mackiewicz, a wnio-

$kodawcą między innymi pos. Ra-

dziwiłł, wybitni "przedstawiciele

rzekomego konserwatyzmu.

Zasad projektu usiłowali bronić

prócz reierenta przewodniczący

komisji prawniczej pos. Car $

B.) i wiceminister Frankenstein -

Sieczkowski, właściwi autorzy pro

jektu.
Pos. Car (B. B.) zdobył się na

oryginalny wywód prawniczy, z

którego wynika, iż zgłoszony wnio

sek B. B. nie przeprowadza wywła

szczenia, gdyż nie dotyczy wyro-

ków prawomocnych, a tylko tych

spraw, które jeszcze zalegają w

sądach w różnych instancjach.

pozbawienie obywatela możności

dochodzenia prawa spornego nie

jest, według niego, aszcze-

niem. Najlepszym dowodem, że u-

stawa jest słuszna jest fakt, iż zwal
czają go przedstawiciele prawej i
lewej opozycji z różnych zasad.

Minister Sieczkowski udzielał

wyjaśnień, z których wynikało, iż

procesów o dobra skonfiskowane

jest ogółem 75, z których 26 pro-

wadzą spadkobiercy w linji bocz-

nej z mocy ustawywydziedzicze-

nia. Obszar sporny wynosi około

175 tys. ha lasu, z którego część

jednak przeszła już na mocy wyro-

ków prawomocnych w posiadanie

spadkobierców, Szczególne ogra-

niczenie w prawach dziedziczenia

spadkobierców Andrzeja Zamoy-

skiego nieruchomości miejskich w

Warszawie tłumaczą tem, że w

nieruchomości tych rząd czynił in-

westyeje, a więc przyznanie tylko

odszkodowania w połowie obecnej

wartości tych nieruchomości bę-

dzię równoważnikiem właściwej

eż domów w cząsie konfis-
at.

„  Wywłaszczenie ich zaś z wła-

% sności placówiogrodów opiera się

‚ па tem, że rzekomo rząd rosyjski

- miał Andrzejowi Zamoyskiemu za

„ place zapłacić.
e. IREK Sackiowic: oświadczył w
końcu, iż nie wstydzi się zawarte-

go w ustawie kompromisumiędzy

uprawnionemi interesami obywate

lia interesem skarbu państwa,

gdyż czyni to wyraźnie bez krętej

drogi, za pomocą której miałby do

wodzić, iż ustawa zgodna jest ze

ścisłą literą prawa. Interes jednak

materjalny państwa jęs tak szaco

wny, że na jego rzecz należy czy-

nić różne koncesje.
Czyż trzeba dowodzić, iż stano-

wisko p. Mackiewicza jest właśnie
ta równią pochyłą po której docho

dzi się do tych konsekwencyj, do
których dochodzą pupilkowie p,

Mackiewicza w rodzaju p. Dembiń

skiego i komp. z „Žagarow“.

Wspenisla wystawal

rez. właściciel

 

w dnie świąteczne o g.2.

W roli artystki
„wampiryzmu* ero-

no rurkowego,

azna
u do- Świadectwa.
1906 49 m. 9.

nadzieję, że p
odblorcėw zys!

' Z powaženiem
HURTOWNI TYTONIOWEJ 321

wiino, Sadowa 4. UWAGA: Hurtownia

czynna bez przerwy od g

(głoszenie.
Magistrat m. Wilna poszukuje kotła paro-

wego w dobrym stanie wodno»rurkowego,
lub Cornwalijskiego (ew.

„KWIAT ALGIERU". W rol. gł. Fifi Dorsay i Harold Murray. Rpadas szcze od 15 do 25 m* |

АппабеНа „. «JEJ EKSCELENCJA MIŁOŚĆ».

———-——-

Upadek žydostwa
W „Berliner Tageblacie“ uka-

zala się obszerna korespondencja

niejakiegop. Leona Hirscha, oma-

wiająca położenie żydów w Wiel-
kopolsce.

Autor, będący sam.prawdopo-

dobnie żydem, pisze na wstępie

o ostatnich demonstracjach anty-

żydowskich w Polsce, przedsta-

wiając je oczywiście w sposób wy-

bitnie tendencyjny.
W agitacji antyżydowskiej —

czytamy w artykule — główną

rolę odgrywa sprawa polskiego

studenta, którego żydzi „rzeko-

mo”'(!) ukamienowali w Wilnie.

Jednak — oświadcza autor —
była prowincja poznańska nie

wchodzi już zbytnio w grę jako
„kraj pogromowy“, gdyż żydów

jest tu mało, nie są już oni niebez-

piecznymi konkurentami i nie

drażnią już otoczenia przez odręb-
ności swego wyglądu.

Pozatem — i to jest jedno z

najciekawszych stwierdzeń p. Hir-

scha — „władze są obecnie jeśli

nie po stronie żydów, to w każdym

razie przeciw antysemityzmowi.

W drugiej części swego arty-

kułu p. Hirsch opłakuje upadek
liczebny żydostwa niemieckiego w
Wielkopolsce.

„Ostatni akt tragedji niemiec-

kich żydów w Poznańskiem —

czytamy w, artykule — rozpoczął

się z chwilą wzrostu polskości.
Gra dobiega końca, gminy żydow-
skie w małych miastach rozwią-

zują się, większa część ich człon-

kėw wywędrowala.“
W powyžszych stwierdzeniach

p. Hirscha uderza zwlaszcza moc-
ne zaakcentowanie faktu, že žydzi

* w Wielkopolsce byli zawsze prze-

RKoncejoarjnze, Tytanii!
iwiadamiam, że z dniem

robów

Wszyscy Detaliczni SprzedawCy *<ytonto-
wych moqa pobierać wyroby tytoniowe w

'WSZEJHURTOWNITYTONIOWEJ. Mam

rzez zaspokojenie żądań W. P.

kam Ich jako. stałych «lllentów

Oferty z podaniem cen

leży składsć w Magistracie,

ul. Dominikańska Nr. 2 w terminie do dnia 15-go

dnią strażą niemieckości.
Autor przechodzi do cyfrowego

zobrazowania upadku liczebnego
żydostwa w Wiielkopolsce:

„W roku 1847 było w prowincji
poznańskiej prawie 77.000 żydów,

ale jeszcze przed końcem stulecia

rozpoczął się wielki pęd ku za-
chodowi. W roku 1910 w pro-

wincji było już tylko 25.500 ży-
dów, a dziś jest ich zaledwie
3.000.
W roku 1847 było czynnych w

żydowskich szkołach Poznania (do

których uczęszczało zgórą 10.000

dzieci) 172 nauczycieli żydow-

skich, a dziś istnieje już jedna

tylko szkoła żydowska w całej
prowincji.

Miasto Poznań jeszcze podczas

wojny miało gminę żydowską, zło”

żoną z około 5.000 żydów, dziś

jest ich 2.200. W tem jednak daw-
ni żydzi niemieccy stanowią mniej-

szość, reszta są to przybysze z

Kongresówki. Niemieccy żydzi w
t raju byli prawie bez wyjątku
„burżujami”, / stanem średnim,
przybysze są bez wyjątku prole-

tarjuszami, a oddawna już są oni

w przewadze.
Dawna niemiecka dzielnica ży-

dowska w Poznaniu stała się zno-
wu „ghettem”, widzi się znów tu
i tam chałaty w wąskich, starych

ulicach, między oberwańcami z

proletarjatu; stare'R stoją
zgarbione przed malemi adami,

synagogi, małe domy modlitwy
świecą pustkami. Istnieje jedna
szkoła żydowska z polskim języ*

kiem wykładowym.
Przytułek dla starców i przy-

tulisko dla kalek są jeszcze obsa-

dzone. Pozatem jednak ta gmina,
niedawno jepzeze wielka i kiedyś
sławna, pod każdym wzdled m
uległa zdziesiątkowaniu, Jej sła-
wę i większość jej członków znaj-

dujemy dziś na pięknym, wielkim
cmentarzu.

Na prowincji jest,„niešepiej“.

Wiele gmin, zwłaszczą w północ-
nej części Poznańskiego, wogóle
już nie istnieje. Szereg gmin w

ółnocnej i zachodniej części pro-

wincji już nie istnieje. Jedna z

gmin, która w roku 19]4 liczyła
jęszcze 120 rodzin i 450 dusz, skła:

a się dziś z 7 rodzin, z czego

5 przywędrowało z b. Kongre-

sówki,
Tym, którzy pozostali, nie jest

STANISŁAW HOCHFELD Kpt.

9 do '9.
—

stwie
lomien-
komos

I opisem kotia na- mianka

: marca 1932 r.
Kupno

AKUSZERKA eMi ka la Pokój do wynajęcia. Pokój z wy! jodami do | Sprzedaż ODNROŻENIE

$MIALOWSKA eszkan Lacni< umebiowany ze wynajęcia Mickiewicza 502—1 Magistratm. Wilna. ka К; PA maść

przeprowadziła się. i pokoje  yszelkiemi wy lodami 22 —24. 7922
NRA z kogutkiem)

Garbarska |, m. 16 róg _ === == Tomasza Zana m. 7 == -——m PŁYTY NOWE. od 1,75, MROZOL "

ul. Mickiewicza — Tam- DWA pokoje ciepłe su- (Zwierzyniec). 7913 LOKALE Darmo! Uszycie szlafro= używane — złoty. Pa- ”

że gabinet kosmetyczny CNS wygody łazienka u: —————————
PRACA „ przy równoczesnem tefony dwusprężynoweJJ leczy 1 gol ranki,

cerę usuwa ŻYW-lnOŚĆ = do 2 pokoje bez mebli z й ME i any dwóch sd pzenicośki я złotych. PoE=odmro-

rodawki, kurzaiki i . wynajęcia isko  Dy- wygodami I užywalnoscią Lokal 5 z Oc s 'aktycze przyjmuj wykwalifiko ysyłam — zaliczeniowo.

A ka z e om oszuku e”posady. Gana krawcowa Wielka Zakrzewski, Warszawa,|] Sprzedają aptekiI

 

poszukuje posady od za-
raz lub od 15-ill. Warun-
ki skromne, świadectwa
pierwszorzędne ul. Sło=

luro Sekcji Zdrowia ski „Ogrodnik“. 1914—0

7321—1 Marszałkowska 79.wieją 6-6| ma

w Wielkopolsce.
rzeczą możliwą, odprawiać swe

„nabożeństwa, żyć 1 umierać po

rytualnemu. Nie jest dla nich rze-
czą możliwą, utrzymywać rabi-

nów, kantorów i funkcjonarjuszów

oświatowych. Cmentarze niszcze-

ją. Szkoły żydowskiej nie da się

utrzymać, więc *'trzeba posyłać

dzieci do szkoły katolickiej, pol-
skiej. Tylko synagoga, w Poznaniu

prawie największy i najdumniejszy

budynek miasta, stoi jak smutny

paradoks.”

„Ostatnia wola
dziwaka.

Dą pociągu pośpiesznego Calais
— Medjolan został w tych dniach
dołączony wagon salonowy, które
go drzwi były szczelnie zamknięte
i firanki opuszczone przez cały
czas podróży.

Podróżnych intrygował ten ta-
jemniczy wagon, z którego nikt się
nie ukazywał. Służba kolejowa, na
gabywana przez ciekawych, zbywa
ła ich byle czem i w ten sposób
jeszcze większą sensację budził ta-
jemniczy wagon. Podczas posto-
jów. pasażerowie wałęsali się koło
wagonu, starając się cokolwiek doj
rzeć przez szpary pomiędzy ramą
okienną i firanką. W tajemniczym
wagonie nikt nie dawał znaku ży-
cia.

Zaczęły krążyć najróżniejsze
pogłoski, że w wagonie jedzie de-
legacja na Konferencję Rozbroje-
niową, że król hiszpański jedzie z

rodziną, że Trocki jedzie z. Litwi-
nowem i t. p.

Na jednej stacji przed Genewą
drzwi tajemniczego wagonu się o-
tworzyły i na peron wyniesiono tru
mnę. Obok szło dwuch czarno u-
branych panów. Trumna zawiera
ła zwłoki znanego sportsmana-mil
jonera, który kilka dni temu umarł
pod Londynem. Zwłoki, według o- .
statniej woli nieboszczyka miały
być pochowane na jednym z lon-
dyńskich cmentarzy, lecz przed po
grzebem zażądał, zawiezienią tru-
mny na szczyt góry Bont-Blanc.
— „Uprawiałem wszelkiego ro

dzaju sporty — pisał w swym testa
mencie zmarły — nigdy nie byłem
jednak na szczycie Mont-B anc.
Chciałbym być na szczycie Mont-
Blanc chociaż po śmierci”.

Tym, którzy spełnią jego ży:
czenie, zapisał dziwak ogromną su
mę pieniędzy. Dwaj panowie w
czerni, którzy towarzyszyli trum-
nie w wagonie salonowym, byli-to
ci dwaj spadkobiercy, którzy po-
djęli się wykonać ostatnią wolę
zmarłego. :

O tej porze roku dosięgnąć
szczytu Mont-Blanc jest niepodo-
bieństwem. Włądze zaś odmówiły
zwłoki zostawić nie pogrzebane.
Trzeba więc było pójść na kompro
mis i trumna zostanie wniesiona do
połowy góry. j

; M

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat) 76 II. 1932 r
Waluty i dewizy:

Dol:ry 8,83 — 8,90 —0,86.
Belaja 124,30 —124,61—123,99.
Holandja 369,30—361,20—359,46.
Londyn 31,05—31,20—30,90.
e aAS

Jowy York kabel 8,919—8,939—8,599.
Paryż 35,12—35,21—35,03.
Praga26,39— 6,45 —26,33,
Szwajcarja 173,90—174,33—173,47.
Berlin w obrotach nieofie. 211,95,
Tendencjanieje inolita.

3/, pożyczka budowlana 35—34,50.
4%, pożyczka Inwestycyjna 87,90. Seryf-
na 95. 5%, Konver yjna 40. 6%, dolarą-
wa 57—57,75. 4, dolarowa 47,25 —47,50,
Stabilizacyjna 56—55. 8%,L.Z.B. G. K.
1B. R, osa B. G.K.94 Te same
1 le 83,25. 89”, obligacje budowlane BGK.
93. 5%, warszawskie 49. 4'|,%, ziemskie
41,50. 8'|, warszawskie 63— 1,59—61,75.
8'. Kielę 50,50 8%, Łodzi 59,50. 8',
Piotrkowa 53,75. '09, Siedlec 56. 6%
obl. m. Warszawy 1926 r. VI em. *8.50.
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Tendencja dła pożyczek niejeJnolita, |
dla listów słabsza.

Bank Polski 8'—81,50. Ostrowiec
s. B pożyczki

życ posie w Nowym Yorku:
Dillonowska 56'|, Śtebilizacyjna 54 Wer:
szawska 43,50. Sląska, 43,56.
Td w obrotach prywatnych:
0,
Rubel złoty: 4,93.

PROSZEK

„KOGUTEK
' |"ora DOROSŁYCH |I

4
USUWA NAJUPORCZYWSZY

ie BÓL GŁOWY
GerasES Sap a айNE „22, "ży

w Н

ASECZWEGI ASTA
; „Tr
KA ZODOŚNEMDO

NASZEGO OPAKOWANIU.

` w Ł.P Nr. 16

IW
Ogrodnik lat 26, dobrze Pianino koncertowe,

obeznany w szkółkar- prawie nowe, do sprze-

warzywnictwie denia śpiesznie Zauł. MI-
chalski 8—5.

RÓŻNE
8—6 Pszczołow-

    
   

     składy apteczne.
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