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WILENJKI
—.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Z2. 4 gr.
zagranięą 8 sł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 lumowe) 85 gr., ze
tekstem (10 lamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po #5 gr. Ogłoszenie
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowelnie zmieniane
Ronto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Marsz zbrojnych chłopów
na Helsingfors nie powiódł się

(Telefonem od własnego korespondenta.)

Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem

Rok XVI

DZIENNI
REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon' Redakcji.

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wiieński'" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

Wilno, Środa 2-go marca 1932 r.    

 

  

  

   

 

  

 

     
Fakty i pogłoski.
Echa awantur „strzeleckich*

° м kościele.

Jak donosi „Slowo Pomorskie“
w Modrzu pod Stęszewem swego
czasu cztonkowie „Strzelca“ pod
kierownictwem sierż. Romana

$. | o.
HIPOLIT-FRANCISZEK RUSIECKI

ZEGARM:STRZ
b. starszy Mistrz cechu jubilerów—bronzowników— grawerów

I zegarmistrzėw
po krėtkich Iecz clęžkich cierpieniach opatrzeny Sw. Sakrsmentami za-

snał w Panu dnia 28 lutego 193? roku w wieku lat 72
Eksportacja zwłok z kościoła św. Michała na cmentarz po-Bernar-
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Zarząd Cechuro
zegarmistrzėw.

W trzecią bolesną rocznicę śmierci

atk

z Sokołowskich Wandy Pawłowskiej
odbędzie się dnia 3-go Marca 1932 r. Nabożeństwo żałobne w kościele

św. Anny o godz. 8'ej rano
O czem zawiadamiają

Matka | Mąż.

Z Senatu.
(Telefonem od własnege korespondenta.)

WARSZAWA. Na posiedzeniu sanatu przyjęte zostały bez dys-
skusji następujące budżety: Prezydenta, Sejmu, Najw. lzby Kontroli,
Prezesa Rady Ministrów.

Przy budżecie Min. Wyznań Religijnych i
się dłuższa dyskusja.nego wywiązała

Oświecenia Publicz-
Przemawiali sen. Skirmunt

(B. B.) o Unji Kościelnej na ziemiach wschodnich oraz sen. Jabło-
nowski o wychowaniu narodowem.

Wyjazd min. spraw wojskowych J. Pił-
sudskiego do Rumunii.

(Telef. od własnego korespondenta.)
WARSZAWA. We wtorek o godz. 14 min. 55 wyjechał na dłuż-

szy urlop wypoczynkowy do Rumunji min. spraw wojskowych Józef
Piłsudski w towarzystwie płk. Wojczyńskiego i kpt. Lepeckiego.

*

Wzrost bezrobocia. 3
Telefonem od własnego korespondenta.j

 

forsu wskazujące na niepowodzenie ruchu lappowców.
Zdecydowana postawa rządu gotowego do zbrojnego odparcia

najazdu kilku tysiecy chłopów zebranych w miejscowości Mantsó'ó
wywarła skutek W szeregach lappowców zapanowała konster-
nacja. Przewódcy ruchu nie zdecydowali się na rozlew krwi
z wojskami oddanymi rządowi.

Według informacji ze stolicy Finlandji wojsko przez swych do-
wódców opowiedziało się po stronie

strzelców fialandzkich, którego komendantlappowcy na korpusie
rząłu. Również zawiedli się

gen. Molenberg stanął do dyspozycji rządu.
Wobec takiej tytuacji rząd w dniu dzisiejszym 1) wydzł roz-

kaz aresztowania przewódców ruchu lappowców Kossali i gen.
Waleniusa, 2) wprowadził cenzurę telefonu, telegrafu, słowa druko-
wanego i wstrzymał pozwolenia na zebrania,
rozlewu krwi postanowił nie rozpraszać

3) celem uniknięcia
zbrojną ręką tłumów chłop-

skich, a wezwać ich do pokojowego powrotu do domów.
W Helsingforsie panuje spokój.

READERTP TRDSSSSD TS

Przed rekonstrukcją rządu angielskiego.
LONDYN (Pat). Mowa lorda

Snowdena, którą „Daily Tele-
graph” nazywa łabędzim śpiewem
wolnego handlu, interpretowana
była wczoraj wieczorem w kulu-
arach parlamentu brytyjskiego,
jako zapowiedź niezłomnego po-
stanowienia Snowdena ustąpienia .
z rządu, o ile dochody z taryfy cel- .
nej zostaną istotnie, jak to zapo-
wiedział wczoraj kanclerz skarbu
Chamberlain, użyte w przyszłości
na zmniejszenie podatku dochodo-
wego. — Snowden uważa, że jako

z obniżeniem podatku dochodo-
wego, co głównie będzie z korzy-
ścią dla klas posiadających. — O
ileby nastąpiła rezygnacja Snow-
dena, to ciekawe, co uczyni Mac
Donald, którego sumienie jest tak
socjalistyczne, jak i sumienie
Snowdena.
W kuluarach parlamentu coraz

to silniej utwierdza się przekona-
nie, że obecny skład rządu naro-
dowego nie utrzyma się już długo
iże przed wprowadzeniem nowe-
go budżetu rząd ulegnie rekon-

WARSZAWA (Pat). Poselstwo.
finlandzkie komunikuje, co nastę-
puje:

W/g otrzymanych przez posel-
stwo informacyj, obecny rząd jest
przekonany, że uda mu się przy-
wrocić porządek w kraju. W czę-
ściach północnych, zachodnich o-
raz wschodnich Finlandji panuje
zupełny spokój. Dowódca Skyd-
skaru (jest to nazwa korpusu
strzeleckiego — organizacji oby-
watelskiej o charakterze wojsko-
wym) gen. Malmberg wydał roz-
kaz członkom organizacji niepod-
trzymywania ruchu lappowców.
Wszędzie, nawet w okręgu Lap-

po — zastosowano się do rozkazu.
Do starć nigdzie jeszcze nie do-
szło. Silne oddziały wojskowe
strzegą Helsinki. Na północ od
Maentsaelae wysłane zostały woj-
ska celem okrążenia członków
Lappo, którzy się tam zebrali w
liczbie około kilku tysięcy. —
Wydano rozkaz aresztowania
przywódcy lappowców.

RZĄD OPANOWAŁ SYTUACJĘ.

HELSINKI (Pat). Wydaje się,
że rząd opanował całkowicie sy-
tuację. Rozkaz mobilizacji, wy-
dany przez lappowców, nie udał
się prawie całkowicie.

EE 2 are go8E Se PO POL RYGA. 1.III. Po wczorajszych sprzecznych wiadomościach o sy- DO STARĆ Giwikówiaka: instruktora, PIW.
tuacji wewnętrznej w Finlandji dziś nadeszły informacje z Helsing- NIGDZIE NIE DOSZŁO. przemocą AA woli idecyzji EE

prob. Dzierzkiewicza i uzgodnio-
nemu porządkowi pogrzebu, wnie-
śli do kościoła trumnę ze zwłoka-
mi 20-letniego Stanisława Wa-
wrzyniaka.

Ks. proboszcz Dzierzkiewicz
zaskarżył wszystkich za zbeszcze-
szczenie miejsca świętego. Ostat-
nio sąd rozpatrywał tę sprawę 1
skazał 4 członków zarządu „Strzel
ca' na karę grzywny po 100 zł.
każdego i ponoszenie kosztów.

Osobno odpowiadał za swój
czyn sierż. Grześkowiak, który
jako wojskowy nie podlega sądom
zwykłym. Sąd wojskowy w tej
sprawie przybył specjalnie do Stę-
szewa. Oskarżony stawał pod za-
rzutem wtargnięcia przemocą do
kościoła. Ogółem przesłuchano 58
świadków, z których większość
należała do „Strzelca”. Zaprzysię- °
żono zaledwie 16 świadków. Pro-
kurator wojskowy w swem prze-
mówieniu wykazywał bezwzględną
winę oskarżonego i wniósł o przy-
kładne ukaranie sierżanta Sąd
wojskowy wydał jednakowoż wy-
rok uniewinniający...

Donosząc o tem, „Orędownik
na powiat wolsztyński” przypomi-
na, że sierżanta Nowaka w Wol-
sztynie za skopanie w nocy p. red.
Wróblowej, sąd wojskowy również
uwolnił od winy i kary!

i < ' : я 2 a: rę W całym
WARSZAWA. W ciągu ostatniago tygodnia ilość bezrobotnych socjalista nie może pogodzić w  strukcji Oczywiście, ustąpiliby kraju panuje zupełny spokój. įka Opisany powyžej wypadek prze-

wyłosła o 4 tysiące. swem sumieniu podrożenia ko- również ci liberalni członkowie dynie tylko w niektórych połu- ciwstawienia się „sanacji* zarzą-

NAEROREZWCZTAN НЫ Ы (SLBEZASESIRDET OŚ o

Jeszcze jeden kandydat na prezydenta Rzeszy.
BERLIN. (Pat). Oficjalna lista

kandydatów na urząd prezydenta
Rzeszy uzupełniona została przez
groteskową kandydaturę Wintera
z Naumburga, odbywającego ka-
rę więzienia Winter w. okresie
inflacji w 1924 roku wystąpił z

luowanych banknotów  niemiec-
kich i radykalnej reformy ban-
ków oraz giełd niemieckich. Wy-
maganą ilość 35 tys. podpisów
dostarczyły na listę Wintera mia-
sta Hamburg i Monachjum oraz
Saksonia.

 

sztów utrzymania na skutek wpro-
wadzenia taryfy celnej, które od-
czują przedewszystkiem masy, —

rządu, którzy z Samuelem na czele
także opierali się powszęchnej ta-
ryłfie celnej.

izba Lordów przyjęła ustawę o cłach
wwozowych.

LONDYN (Pat). Projekt usta-

wy o cłach wwozowych przyjęty

został przez Izbę Lordów w dru-
giem czytaniu 129 głosami prze-

 

ciw 12, w trzeciem zaś czytaniu —
bez głosowania.  — Ustawa nie-
zwłocznie uzyskała sankcję kró-
lewską.

dniowo-zachodnich prowincjona|-
nych miejscowościach Finlandji
można zaobserwować drobne gru-
py.rozbrojonych lapowców. Gwa-
rdja narodowa wykonywa rozkazy
rządu. Krążą pogłoski, że rząd
wezwał przywódców lappowców
Kosolę i Walleniusa do porozu-
mienia się, jednakże starania te do
tej pory nie doprowadziły do re-
zultatu.

dzeniom władz duchownych nie-
stety nie jest odosobniony. W ub.
bowiem roku — o czem pisaliśmy
w swoim czasie — podobny wy-
padek wydarzył się w Zbąszyniu,
gdzie ks. prob. Płotka, zgodnie z
prawem kanonicznem, odmówił
pogrzebu chrześcijańskiego pew-
nemu „sanatorowi”. Wtedy kapła-
na „zastąpił* miejscowy komisa-
ryczny burmistrz Wagner, znany

proste Mrdrowiania. sdewa- SRG STI":przeszkod czynionych Zjazdowi
° Katolickiemu w Zbąszyniu, Zjazd

Aresztowanie dyrektora kasyn kiego ZK ferencji r b jeniowej ERA.
й yna sopockiego. o n J о2 ro J e J- udał się świetnie. Sprawa ta

GDAŃSK (Pat. Dziś areszto- na szkodę zarówno kasyna, jak GENEWA. (Pat). Prezydjum którem dyskutowano o dalszym pozycje, łączące się z pewnemi swego czasu była bardzo głośnai

wano byłego dyrektora kasyna i osób prywatnych. Nadużycia konferencji rozbrojeniowej odby- programie prac konferencji. Pre- artykułami, przyczem wszystkie zakończyła się nagłem usunięciem
sopockiego Foerstera pod zarzu-
tem dokonania szeregu nadużyć

 

Foerstera sięgają sumy 52 tysię>
cy guldenów.

 

ło w dniu 1 b. m. prawie trzygo-
dżinne poufne posiedzenie, na

W Mandżurii i pod Szanghajem.

zydjum zaznajomiło się z rapor-
tem p zedstawionym przez. Bene-
sza, poczem wywiązała się dy-
skusja, w której omawiano prze-
dewszystkiem zagadnienie kolej-
ności, w jakiej poszczególne spra-
wy będą rozpatrywane przez ko-

propozycje natury ogólnej oraz
politycznej połączył min. Benesz
z art. 1 projektu konwencji gło-
szącym zasadę ograniczenia i o
ile możności zmniejszenia zbro-
jeń. . Należą tu między innemi
propozycje francuskie oraz pol-

przez władze wyższe nasłanego
przez „sanację'* burmistrza.

Tardieu w Paryżu.
PARYZ (Pat.) Tardieu przybył

dziś rano do Paryża. W  godzi-

misję główną, przyczem postano- ska propozycja rozbrojenia mo- nach popoludniowych odbędzie

z š >» wiono, že o tej kolejności spraw  ralnego. W Trzeciej kolumnie slę posiedzenie gabinetu, na któ-

aw eszemie br ©ai m zadecyduje sama komisja główna. Benesz próbuje ustalić, jakie są rem premier złoży sprawozdanie

: Prezydjum zdecydowało ponadto, problemy zasadnicze, które po- z prac genewskich. Wobec toczą-

OFICJALNE  PROKLAMOWA- ALE WALKI TRWAJĄ NADAL, MANDŻURJA I SZANGHAJ. że raport Benesza przedłożony rusza dany aitykuł projektu oraz cych sięlw lzbie debat nad sprawą

NIE NIEZALEŻNEJ MANDŻURII SZANGHAJ (Pat). W ciągu ca- PARYŻ (Pat). Korespondent będzie wszystkim delegacjom dla zgłoszone propozycje. organizacji ministerstwa obrony

MUKDEN (Pat). Dziś rano łego dnia w pobliżu Kiang-Wan wojenny jednego z wielkich pism zgłoszenia ewentualnych uwag, Wreszcie w czwartej kolumnie narodowej Tardieu nie będzie

proklamowane zostało formalne toczyła się gwałtowna bitwa. paryskich miał rozmowę z Matsu- Poczem prezydjum zajmie się zawarte są sugestje co do spo- mógł wziąć udział w nadzwy-

powstanie nowego niezależnego
państwa mandżurskiego.  Wszę-
dzie wywieszono flagi narodowe
5-ciokolorowe. Formalne objęcie
władzy przez nowy rząd odbędzie
się do 5 b. m. w Czang-Czun.

ROKOWANIA O ZAWIESZENIE
BRONI.

TOKJO (Pat). Japonja przyję-
ła definitywnie propozycje delega-

ta francuskiego w Lidze Narodów

Paul-Boncoura w sprawie zała-
twienia konfliktu chińsko-japoń-

skiego.

WASZYNGTON (Pat). Rząd
japoński notyfikował za pošre-
dnictwem ambasady, że przyjął w
zasadzie projekt zawieszenia bro-
ni, opracowany w Genewie.

 

W/g wiadomości ze źródeł japoń-
skich, Japonczycy posunęli się
o 800 metrów dod ale ponieśli
ciężkie straty.

NOWY DESANT.

‚ *SZANGHAJ (Pat). Główne od-
działy 11 dywizji japońskiej, liczą-
ce około 12 tys. ludzi, wylądo-
wały w miejscowości Chilliaokoa,
położonei w odległości 5 mil na
północ od Liu-Hou u ujściu rzeki
Yang-Tse. Wojska japońskie roz-
poczęły dziś rano na całej linji
ofenzywe, posuwając się stopnio-
wo w kierunku południowym w
okręgu Hong-Kew i kierunku
wschodnim. Na froncie Kiang-
Wan Japończycy posuwają się
również naprzód. Samoloty i arty-
lerja japońska gwałtownie bom-
barduje Sza-Pei.

Trocki jedzie na kurację do Piszczan.

oką, do niedawna gubernatorem
południowej Mandżurji, który zo-
stał wysłany do Szanghaju przez
premjera japońskiego, Matsuoka
oświadczył m. in., że Japonja ni-
śdy nie zgodzi się na ingerencję
mocarstw w Mandżurji. Jest to
sprawa wyłącznie między Japonją
i Chinami. ‚

W LIDZE NARODOW PANUJE
OPTYMIZM.

GENŁWA (Pat). Wczorajsze

posiedzenie Rady Ligi Narodów

doprowadziło do wydatnego od- *

prężenia, a nadzieja na szybkie

zlikwidowanie zbrojnego kontliktu

w Szanghaju znacznie wzrosła.

Wi Genewie liczą na to, że odpo-

wiedzi Chin i Japonji na propo-

zycję Rady Ligi Narodów, doty-
czącą konierencji Okręgłego Stołu

nadejdą w ciągu środy. Wbrew

krążącym ostatnio pogłoskom o

ewentualnem przesunięciu termi-

nu nadzwyczajnego Zgromadzenia

Ligi Narodów, Zgromadzenie to

tym repotem ponwnie.

eGENEWA (Pat.) Ogólne wra-
żenie. jakie odnosi się z dotych-
czasowej dyskusji nad programem
prac konferencji, jest że moment
prac technicznych jest jeszcze
odległy. Wprawdzie materjał jest
uporządkowany, ale brak jest
jakiegokolwiek programu pracy,
a ustalenie jego natrafia na du-
że przeszkody które przy pozo-
rach proceduralnych mają w rze-
Czywistości charakter polityczny.
Ponieważ w czwartek zaczyna się
nadzwyczajne Zgromadzenie Ligi
Narodów i przynajmniej na po-
czątku żadne inne instancje nie
będą mogły obradować, dałsze
prace rozbrojeniowe odbedą się
dopiero w końcu b.eżącego lub
w pocvątku przyszłego tygodnia.

GENEWA. Pat.—Sp:awozdaw-
ca komisji głównej konferencji
rozbrojeniowej min. Benesz opra-
cował dla prezydjum konferencji
systematyczne zestawienie zgło-
szonych dotąd propozycyj. Doku-

sobu i chwili, w jakiej dana kwe-
stja powinna być odesłana do
komisji specjalnej. We wstępie
swego raportu Benesz przypomi-
na, że prace konferencji powin-
ny się opierać na następujących

zasadach: 1) Komisja główna

przedyskutuje wszelkie kwestje
pod kątem widzenia zasad.Ę2) Pro
pozycje w odpowiedniej chwili
zostaną odesłane do komisyj spe
cjalnych. Kwestje nie wymagają-
ce dyskusji nad zasadami będą

naty hmiast odesłane do specja!
nych komisyj. 4) Komisje 'spe
cjalne przedstawią raporty komi-
sji głównej.

Prezydjum musi stale kontro
lować prace komisyj specjalnych
Pewne kwestje, których strone
techniczna przedstawia doniosłe
znaczenie, mogą być dyskuto-
wane w komisjach specjalnych,
zanim nastąpi decyzja komisji

głównej co do samych zasad.

Min. Benesz wyraża wreszcie

przekonanie, że konieczne jest

czajnem Zgromadzeniu Ligi Na-

rodów.

Zbliżeniewłosko-
francuskie.

RZYM (Pat). Zasadnicze poro.

zumienie włosko-francuskie w

kwestji nowego traktatu handlo-

wego uważane jest w tutejszych

kołach dyplomatycznych za objaw

intensywnego poprawiania się sto-
sunków między Włochami a Fran-
cją. Obie strony wykazały dużo
dobrej woli, czego bezpośrednim

rezultatem jest zadowalające roz-
wiązanie szeregu zagadnień

 

W GRECJI DZIENNIKI BĘDĄ
4 STRONICOWE.

Rząd grecki w wykonaniu o-
gólnego programu oszczędnościo-

wego, wydał zarządzenie, aby 'pis-
ma codzienne ukazywały się w
formacie czterostronicowym. Na

zarządzenie to miało wpłynąć

: i i i i j istnienie wielkiej liczby dzienni-
+ iado - zostało zwołane na pierwsze po- ment zawiera 4 kolūmny. W stworzenie komisyj i podkomisyj is lkix

za lia (at 2 EE w sa a siedzenie na czwartek o godzinie: pierwszej „ figurują streszczenia mieszanych dla dyskutowania ków w pkah

wyjechać wkrótce na kurację  formalnošciami eye bac: 10 min. 30. Paul-Boncour porozu. poszczególnych artykułów pro- spraw, interesujących różne ko; *:papięryw STYmНВ

do Piszczan, zdaje się po- ki miał odbyć dłuższą romówĘ miał się już na wczorajszem posie- jektu konwencji, w drugiej—pro- misje. ważnie zz

twierdzać. W-g otrzymanych dziś
w Londynie wiadomości z. Kon-
stantynopola, Trocki przybył dziś
z wyspy Prinkipe do Konstanty-

ż konsulem czeskosłowackim i
oczekiwać będzie obecnie decy-
żji z Pragi.

 

   

dzeniu komitetu dwunastu w spra-

wie zasadniczych punktów prze-

mówienia inauguracyjnego, które

wygłosi na czwartkowem  posie-

dzeniu Zgromadzenia w charakte-

rze urzędującego przewodniczące-

BELGAIS I SKIAA ROEWYAOZORYSOBSEERĆPRA 358 ВОИ ЕСЫ

Skazanie syna Gandhiego.

MEERUT (Pat). Syn Gandhie- miesięcy więzienia.

UPROSZCZONA ODPRAWA
CELNA w ARGENTYNIE.

Ministerstwo Przemysłu i Han-
dlu zawiadomiło Izbę przemycło-
wo-handlową w Krakowie, że

Trzecią zniżką cen spodziewamy się przekonać Sz. Klijentele, iż najtańsze| go Rady. Uważają tu za możliwe, go Devidas skazany został na 6 Generalna Dyrekcja Ceł w Argen-

źródło zakupu gwarant. | modnego obuwia jest Polska Wytwórnia Obuwia| 7, po wysłuchaniu SDraWOZCAIA AI TSGAIKIKAINTT KSB DAS TRZA tynie wprowadziła uproszczona

Dam. *|, but. na „06 2 W. KOWICRI10 M. '|, but. na ganė Za Rady oraz po przedstawieniu odprawę celną, polegającą na tem,
. оэ э » % н Coo Hat R Ы ZL yk ` ‚ 3 EA

Pantofle atłas. jsdwabnó 1690 Wiino Wielka A lakiery 2900| przez Chiny i Japonię ich m KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH. że po wer wagą byćŠajo

„  gemzowe 18,00] Frengikiviet ple-| © „ w » glelnzowe 2540|- wisk, Zgromadzenie będzie odro- : ne bezpośrednio przy y

buciki chrom. szpilk. 23.50 i ukmnast. * kamasze chromowe 2469| czone do czasu nadejścia wyników We czwartek dnia 3 marca r. b. w lokalu przy ul. Orzeszkowej Nr. 1 waniu ze statku na ręce odbiorcy,

Terminowe wykonanie obstałunków według ostatnich modeli, obrad _ konferencji Okrągłego odbędzie się Ogólne Zebranie Klubu z referatem p. Żuralskiego J., bez PoRz składania w magazy- <

4-85 Stołu. ъ r. t „Strajki I rozjemstwa”. — Wstęp dla członków, nach celnych. A  



  

- nych  bankructw)
- przedsiębiorstw, ani zmniejszone-

2

Wymowa cyfr.
Według nadesłanej nam opinii

Stowarzyszenia Kupców i Przemy-

słowców Chrześcijan w Wilnie

zniżka obrotów w roku 1931 w po-
równaniu z rokiem 1930 przedsta-

wia się w poszczególnych bran-

żach jak następuje:

Kolonjalno-spożywcza hurtowa
35 — 40 proc., kolonjalno-spożyw-

cza detaliczna 20 — 30 proc., win-

_ no-wódczana (wina i wódki gatun-

kowe) 60 — 80 proc., mięsna i ma-

sarnie 35 — 40 proc., restauracyj-

na 25 — 35 proc., cukierniczo-ka-

wiarniana 25 proc., włókiennicza

hurtowa 25 proc, włókiennicza de-

taliczna 40 — 50 proc., bieližniar-
sko-konfekcyjna 40 — 50 proc.,

niciano-norymberska 25—30 proc.,

obuwiowo 35 — 40 proc., galan-

terja skórzana 40 — 50 proc.

futrzana hurtowa 10 — 15 proc.

futrzana detaliczna 30 — 50 proc.,
galanterja metalowa 33 — 40 proc.

porcelanowo-szklana 30—40 proc.,
papiernicza 30 — 35 proc., foto-

graficzna 45 — 50 proc., drogi-

„stowska 25 — 35 proc, meblarska
40 — 50 proc., rękawicznicza 30—

40 proc., księgarska 20—30 proc.,

kapelusznicza 30 — 35 proc., bu-

dowlana 50 — 60 proc., radjowa

15 — 20 proc., hotele 20—30 proc.

Cyfry powyższe tak są-wy-

mowne, że nie potrzebowałyby

właściwie dłuższych komentarzów.

Jedno tylko podkreślić godzi się,

że przedstawiają one pozycję han-

dlu naszego zbyt optymistycznie.

W rzeczywistości jest gorzej,

znacznie gorzej. Cyfry, ustalone

przez Stowarzyszenie Kupców i

"Przemysłowców Chrześcijan po-

dają bowiem różnicę pomiędzy

1930 a 31 rokiem, tymczasem

nie należy zapominać, że rok 1930

'też już był kryzysowy, gdyby więc

zestawić stan obecny z normal-

nym, a więc z którymś z po-

przednich, przedkryzysowych lat,

otrzymalibyśmy różnice znacznie

większe, spadek obrotów możnaby

przeciętnie szacować na jakieś

70 proc.

Okoliczność, że tabelka po-
wyższa uwzględnia wyłącznie róż-

nicę pomiędzy ubiegłym i poprze-

dzającym go rokiem, tłumaczy np.

fakt stosunkowo nie tak wiel-

kiego upadku w dziedzinie księ-
garstwa (20—30 proc.). Faktycz-

nie księgarnie już przed kilku laty

ograniczyć musiały swe obroty do
koniecznego minimum, t.j. prze-
ważnie do podręczników szkol-
nych. Jeżeli mimo to jeszcze

stwierdzono upadek 30 proc.,

świadczy to, że poczęto robić

z twardej konieczności oszczędno-

ści nawet na wychowaniu młodego
pokolenia.

Cyfry, ustalone przez Stowa-

rzyszenie Kupców i Przemysłow-

ców Chrześcijan, mają podwójne

znaczenie. Jedno, -bezpośrednie

(w tym celu zostały przecie opra-

cowane) dla wymiaru podatków.
Przedewszystkiem obrotowego i

dochodowego.

Nasze normy podatkowe za-
sadniczo są bardzo wysokie, stają

się. zaś w praktyce wprost za-

bójcze, skutkiem praktykowanych

metod wymiaru. Przed rokiem
mniejwięcej pisaliśmy na tem miej-

scu o wymiarze podatku dochodo-

wego na wsi. Kiedy ceny na zboże
wynosiły mniej więcej 12 zł. za

centnar, obliczano je na podstawie
jakiegoś przestarzałego okólnika
„ministerjalnego po 25 zł., jedno-
cześnie szacując w owym roku

nieurodzaju plony conajmniej po-

dwójnie, w stosunku: do rzeczy

wistych, tak jak gdybyśmy tu żyli

nie na ubogiej Wileńszczyźnie, ale
na Wołyniu lub w wysoce kultu-

- ralnej Wielkopolsce. Wobec fan-

tastycznej ceny i nadmiernego sza-

cunku zbiorów, rolnik płacił wła-
"ściwie poczwórny podatek. Sku-

tek tegó był taki, że dziś, po zli-
cytowaniu resztek inwentarza,

wogóle nie ma z czego płacić.

To samo, mutatis mutandis,

widzimy w miastach. Tu, zamiast
stosować podatki do faktycznego
stanu przemysłu i handlu, Izby

Skarbowe przeważnie biorą jakąś

sumę globalną, przeważnie z lat
poprzednich,  przedkryzysowych,

którą następnie rozkładają na sze-

reg- istniejących jeszcze przedsię-

biorstw, nie uwzględniając ani

zmniejszonej (skutkiem tak licz-
liczby tych

go znacznie obrotu.

Stowarzyszenie Kupców i Prze-
mysłowców słusznie postąpiło, o-

pracowując niewątpliwie na pod-
"stawie faktycżnych danych: wyżej

DZĄJENNIK

2 prasy.
Katolicyzm a Państwo

Opierając się na encyklikach
papieskich występuje „Głos Naro-
du“ przeciwko modnemu obecnie
prądowi pochłaniania społeczeń-
stwa przez „Molocha — państwa”

„Encyklika „Quadragesimo anno” po-
święcona „odnowieniu ustroju społecz-
nego“ zawiera m. in. potępienie częstego
dziś stanu rzeczy, że

„życie społeczne tak dziś upadło, iż
pozostały same prawie jednostki i pań-
stwo“,

I także potępienie tendencji nowo-

czesnego państwa do „wchłaniania” spo-
łeczeństwa... Dlatego radzi Pius xl spo-
łeczeństwom wznowić korporacje i zor-
ganizować się, żeby się mogły wyzwolić
i odzyskać swoje prawa do swobody i do
inicjatywy. Nie waha się Pius XI ošwiad-
czyć nawet, że rola państwa jest tylko
„pomocniczą”, że więc nie państwo, ale
społeczeństwo jest pierwotniejszą i star-
szą i ważniejszą formą ludzkiego życia, i
że państwo wykracza poza swoje natu-
ralne kompetencje, kiedy (poza momen-
tami rzadkiemi zagrożenia wielkiem nie-
bezpieczeństwem) niszczy życie społecz-
ne, a wolnych obywateli władza traktuje
jak funkcjdnarjuszów państwa.

Jeszcze może dosadniej tę myśl wy-
powiedział Leon XIII, w encyklice „Re-
rum Novarum“ stwierdzając, że wolność
zrzeszania się dla celów dobrych i szla-
chetnych (religijnych, gospodarczych, o-
światowych i t. p.)

„ma człowiek na podstawie prawa
natury“
a państwo, które tych praw nie uznaje,
państwo które nie pozwala społeczeń-
stwu na swobodzie ardosi w grani-
cach dobra: publicznego) korzystanie z
tychpadlo raw,

|waża własne podstawy, skoro
tak ono, jak i związki prywatne z jedne-
fo pochodzą źródła, ze społecznej natury

ludzkiej”.
Trudno było

przedstawić nieracjonalnošė,
ność i niebezpieczeństwo wchłaniania
sspołeczeństwa przez państwo... Zdaniem
Leona XIII, nie wolno doprowadzać do
tego, by ustrój polityczny identyfikował
się w pojęciu obywateli z nierozumem
i nienormalnością, — by zamiast „pań-
stwa-pomocy” spotkali w niem „państwo-
krzywdę”.

trafniej, ale i groźniej
niemoral-

Biurokratyzacja.

P. Mieczysław Niedziałkowski
wylicza w „Robotniku“ ustawy,
świeżo przez Sejm uchwalone, po-
czem stwierdza, że

„ustawy, już uchwalone, oznaczają
kołosałne posunięcie się Polski na drodze
ku zbiurokratyzowaniu całego życia pu-
blicznego trudno ponadto obliczyć w tej
chwili straty materjalne i moralne, jakie
społeczeństwo poniesie na skutek  fak-
iycznego sprowadzenia prawie do zera
wolności zgromadzeń, na skutek ustawy
o ustroju szkolnictwa, która niweczy w
praktyce wielki plan oświaty naprawdę
powszechnej bez przywilejów klasowych,
na skutek — wreszcie — „likwidacji“
niezależnego prywatnego szkolnictwa.
Wbrew marzeniom p. posła Mękarskiego
z B. B. o „ustroju syndykalistycznym',—
mamy narazie pochód wszechwładzy biu-
rokracji, systematyczne utożsamienie po-
jęcia „Rząd” z pojęciem „Państwo”, in-
nemi słowy — najbardziej niebezpieczną
ze stanowiska utrwalenia niepodległości
polskiej i najbardziej beznadziejną zara-
zem z perspektywy historycznej metodę
„organizowania“ Rzeczypospolitej, 'me-
todę, nieuniknioną zresztą dla „sanacyj-
nego” systemu rządzenia.

„Galopująca działalność” czwartego
Sejmu w ciągu kiku dni minionych za-
ostrzyła i pogmatwała jeszcze więcej
wszelkie stósunki wewnętrzne Polski”,

Należność czy jałmużna.
„Gazeta Bydgoska'* w następu-

jący sposób wyjaśnia, dla czego
Klub Narodowy tak stanowczo
występuje przeciwko noweli do u-
stawy emerytalnej:

„Narodowcy uważają, iż zobowiąza-
nia państwa polskiego wobec emerytów
owinne być wykonane. Nie zgadzamy się
Laida z min. Janem Piłsudskim, który
oświadczył, iż wypłata emerytur przez
aństwo ma charakter charytatywny i
umanitarny. Według tego oświadczenia
aństwo dawało dotychczas jałmużnę.

Takie słowa w wysokim stopniu ubliżają
<emerytom. Emeryci mają pełne prawo
do pobierania opłat, które dotychczas
otrzymywali. To prawo nabyli przez służ-
bę, przez opłatę składek, a wreszcie
przez ustawę emerytalną z roku 1923,

P. wiceminister skarbu tłómaczy, iż

obowiązkiem państwa jest utrzymać rów-

nowagę budżetu. Należy więc porobić
oszczędności przedewszystkiem w wydat-

kach personanych, ponieważ nasz bud-

żet nosi charakter administracyjny.  Wy-

datki na emerytury wynoszą około 300

miljonów zł. Takiego ciężaru, mówi wi-
ceminister Starzyński, państwo polskie
nie zniesie. Ale kto temu winien? Kto
doprowadził do tego olbrzymiego wzrostu
emerytów? Kto powysadzał ze służby
państwowej urzędników cywilnych i woj-
skowych? Kto jest twórcą tego legjonu
młodych emerytów? Zrobiły to rządy po-
majowe. Czy z powodu tych błędów rzą-
dów sanacyjnych mają być pokrzywdze-
ni emeryci? W/ każdym razie my do tej
krzywdy nie przyłożymy ręki”.

Szanghaj — Pomorze

W. „Kurjerze Warszawskim” p.
Władysław Sikorski pisząc o wy-
padkach na dalekim wschodzie
wysnuwa z nich następującą dla
nas przestrogę:

„Dla nas, Polaków, jest ważne
stwierdzenie, istniejącej w dalszym ciągu
możliwości sprowokowania wojny, bez
ściągnięcia na siebie gromėw, przewi-
dzianych paktem Ligi Narodów...

Ten pociągający przykład bezkarnej

agresji zachęcić może do naśladownictwa

i europejskich partnerów Ligi Stać się

to może na naszem pograniczu z Rzeszą,

gdzie nie z polskiej winy istnieją warun-

ki, sprzyjające wybuchowi każdego sza-

leństwa... ać;

Niemcy rozporządzają dziś nieliczną,

lecz świetnie zaopatrzoną i złożoną z

pierwszorzędnych specjalistów, siłą
zbrojną...

Obecnesiły zbrojne Rzeszy nadają
się szczególnie do zorganizowania nagłe-
$o, opartego na niespodziance, a przez
to druzgocącego najazdu. A nie zapomi-
najmy , że dla zajęcia zbrojną ręką Po-
morza wystarczyćby mogła — wrazie za-
niedbań z naszej strony — armja wyso-
kiego pogotowia, którą jest, uzupełniona
wyszkolonym przez siebie żołnierzem,
Reichswehra...

Stawiając Ligę Narodów da fak-

tem dokonanym. Niemcy podjęliby nie-

chybnie starania o jej cichą aprobatę,
powołując się na dobrze znane argumen-

ty, które pomimo swej fikcyjności,
mogłyby wówczas wprowadzić w błąd

opinję świata. Nie jest nawetwykluczo-

ne, że gdybyśmy przeszli w spóźnionym

terminie do kontr-akcji, podejmowanej w

obronie swych najświętszych praw, mo-

glibyśmy być pomówieni przez integral-
nych pacyfistów o agresję...

Historja nie przebaczyłaby nam te-

go nigdy, gdybyśmy, wbrew. jej wyraź-

nym ostrzeżeniom — nie uczynili dzisiaj

wszystkiego, co jest niezbędne dla na-
tychmiastowego sparowania ewentualne-

go uderzenia niemieckiego na zachodzie
granic państwa. Rozbićby się ono „mu-

siało w puch o dobrze pomyślaną i w

czas przygotowaną, a przez to błyska-

wiczną i bezwzględnie skuteczną reakcję
z naszej strony.
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Demonstracyjne strajki pracowników
miejskich.

Strajk w stolicy.
WARSZAWA (Pat). W dniu 1

marca z powodu jednodniowego
strajku pracowników miejskich,
który jest demonstracją przeciwko
dostosowaniu uposażeń admini-
stracji komunalnej do płac funk-
cjonarjuszów państwowych i pro-
testem przeciwko nieregularnemu
wypłacaniu pensyj przez magistrat
pracownikom, wszystkie biura ma-

gistratu były nieczynne. Do straj-
Жи przyłączyli się pracownicy

miejskich zakładów użyteczności

publicznej, jednakże wszędzie po-

zostawiono konieczną obsługę, tak

że mieszkańcy stolicy strajku nie

odczuli. O godzinie 11-ej w po-
łudnie tramwaje unieruchomiono
na pół godziny.

W Łodzi.
ŁÓDŹ. (Pat). Wczoraj w sali

rady miejskiej w Łodzi odbyło się
ogólne zebranie pracowników
miejskich, na którem przedłożo-
no rezolucję, powziętą na zjeździe
pracowników miejskich w War-
szawie w niedzielę oraz w imie-
niu zarządu łódzkich związków
zgłoszono rezolucję  strajkową.

Po zebraniu odbyło się posiedze-
nie zarządów wszystkich związków

pracowników miejskich w Łodzi,
na którem ustalono sposób prze-

prowadzenia strajku. Dziś biura

magistratu i wszystkie instytucje

miejskie są nieczynne. Strajk
trwać będzie jeden dzień.

W Sosnowcu, Będzinie, Dąbrowie i Czeladzi.

SOSNOWIEC. (Pat). Dziś rano
wybuchł tu strajk demonstracyj-
ny urzędników magistratu. Strajk
potrwa jeden dzień. Biura ma-
gistratu są nieczynne. Również w

Będzinie, Dąbrowie i _ Czeladzi
urzędnicy samorządowi mają za-
strajkować, jednakże strajk ten
ma trwać jedną do trzech go-
dzin.

przytoczoną tabelkę. Życzyć na-
leży jedynie najgoręcej, aby za-

warte w niej dane uwzględnione

zostały w zupełności przez władze
skarbowe przy wymiarze podat-

ków; w przeciwnym bowiem razie |

nasz stan posiadania w dziedzinie

handlu i przemysłu w dalszym
ciągu kurczyć się będzie, w coraz
to bardziej zawrotnem tempie.

Przytoczone powyżej zestawie-

nie posiada jednak szersze jeszcze,

symptomatyczne znaczenie: świad-
czy o niesłychanem wprost zubo-

żeniu społeczeństwa. Nie ubole-

walibyśmy szczególnie nad upad-

kiem sprzedaży win i spirytualij

gatunkowych, wynoszącym ponoć
do 80 proc., ale upadek dotyczy
bynajmniej nie tylko przedmiotów
zbytku, ale produktów pierwszej
potrzeby (spożywczych, ubrania)
i jest bardzo znaczny, sięgający

50 proc. Wniosek stąd: przeraźli-

wie jasny, że mimo nadmiaru tych

produktów, mimo' bardzo niskich

cen, większość ludności: głoduje
w najliteralniejszym słowa tego

znaczeniu.

Nie trzeba chyba dodawać, że

Wilno nie stanowi pod tym wzglę-

dem wyjątku, z małemi różnicami

daje się to samo stwierdzić na
całym obszarze Polski.

Znaleźliśmy się w jakiemś pie-

kielnem, błędnem kole, śdyż upa-

dek konsumpcji powoduje zmniej-
szenie obrotów w handlu, prze-

myśle, rolnictwie, upadek coraz to
liczniejszych warsztatów pracy,

a skutkiem tego dalszy wzrost
bezrobocia i dalsze ograniczenie

konsumpcji.
Nie twierdzimy bynajmniej, że

z tego błędnego koła niema wcale

"wyjścia. Natomiast niestety stwier-

dzić należy, że, jak dotychczas, nie
uczyniono nic, by się wydobyć

z tego koła, w którem kręcimy się
beznadziejnie, bezwolnie, w takt
muzyki chochoła. * skich: : i ‹

"Kredytu i Towarzystwa RAsekura-

ArsEi

Proces o pomnik Wielkiego ks. Witolda.
Dziś przed III-cim wydziałem

karnym sądu okręgowego toczyć
się będzie proces, który obudził
wielkie zainteresowanie zwłasz-
cza śród sfer artystycznych na-

si miasta.
prawa powstała z prywatne-

go oskarżenia prof. Ludomira
leńdzińskiego przeciwko rzeźbia-

rzowi p. Rafałowi Jachimowiczowi
o dopuszczenie się plagjatu, t. j.
wkroczenie w wyłączne jego pra-
wa jako twórcy projektu pomnika
Wielkiego Ks. Witolda przez po-
danie się za autora wystawionego
we wrześniu 1930 r. na wystawie
Wil. T-wa Niezależnych Artystów
Malarzy modelu pomnika W. Ks.
Witolda, który w ogólnym po-
myśle, układzie, postaci, charak-
terze sylwetyi szczegółach stroju
jest identyczny z modelem pomni-
ka dłuta prof. Śleńdzińskiego, wy-
stawionego w dn. 4 lipca ub. r. na
wystawie T-wa Artystów Plasty-
ków i Instytutu T-wa Propagandy
Sztuki.
W konkluzji skarżący prof.

 

Śleńdziński domaga się ukarania
oskarżonego p. Jachimowicza za
przestępstwo, przewidziane w art.
58 1 61 ust. o prawie autorskiem
i danie mu satysfakcji moralnej
oraz materjalnej.

Oskarżony p. Jachimowicz nie
przyznał się do winy i twierdzi,
że to p. Śleńdziński zaczerpnął
szczegóły do swego projektu po-
mnika W. Ks. Witolda z modelu
już przed trzema laty skompono-
wanego przez niego.

Do sprawy w charakterze
świadków i biegłych obie strony
powołały znane osobistości, repre-
zentujące świat artystyczny, a
między innymi: prof. Bałzukiewi-
cza, prof. Ruszczyca, prof. More-
lowskiego, konserwatora dra Lo-
rentza, inż. Narębskiego, pp. art.
malarzy: M, Kuleszę, K. Kwiat-
kowskiego, J. Orżyńskiego, Ant.
Skurjata, Cz. Wierusz-Kowalskie-
go, Leonję Szczepanowiczową.

Do sądu również dostarczony
będzie model pomnika, Kos.
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Projekt a la Madeyski.
Godło: „Madame! Pani usiadła na mojej czapce”.

 

Sytuacja strajkowa w Zagłębiu.
STRAJK TRWA NADAL.

Sytuacja strajkowa w Zagłę-
biach Dąbrowskiem i Krakow-
skiem nie ulega zmianie.

Natomiast w łonie Związków
zawodowych zaszła zmiana na-
strojów, na co wpłynął wynik kon-
gresu C. Z. G. w Katowicach i ra-
dykalne posunięcie Pracy Pol-
skiej, która: wczoraj zawiadomiła
inspektora pracy w Sosnowcu, że
godzi się na propozycję arbitrażu

rządowego.
Jednocześnie wydała ona ode-

zwę do górników, stwierdzając, że
dalszy strajk niema widoków po-
wodzenia.

Na kopalniach strajk trwa da-
lej. Wczoraj odbyło się zebranie
robotników, przyczem przy gło-
sowaniu za czy przeciw strajkowi
znaczna ilość opowiedziała się
przeciw strajkowi.

UCHWAŁA DELEGATÓW C.Z.G.

SOSNOWIEC (Pat). W dniu
1 b. m. obradowała w Sosnowcu
konferencja delegatów robotników
C. Z. G. kopalni Zagłębia Dąbrow-
skiego. Obrady trwały od godzi-
ny 10 do 13, przy udziale około
250 osób. Po wysłuchaniu spra-
wozdania z odbytych zebrań za-
łogowych i po przemówieniu se-
kretarza okręgowego C. Z. G.

p. Bialnika uczestnicy konferencji
m. in. uchwalili strajk w dalszym
ciągu podtrzymywać; gdyby jed-
nak zauważono objawy załamy-
wania się strajku, konferencja po-
stanowiła zwołać konferencję de-
legatów, któraby organizacyjnie,
zgodnie z wolą robotników, walkę
przerwała.

Zaburzenia robotnicze-w Piotrkowie.
PIOTRKÓW. Pat. — W marcu

w drugim dniu strajku włoskiego
w hucie szklanej Hortensja w
Piotrkowie doszło do poważniej-
szych zaburzeń. O godzinie 8 ra-
no srrajkujący robotnicy w licz-
bie około 1000 osób usiłowali
wywieźć mna  taczkach* portjera
huty z obrębu huty. Portjer Fran-
ciszek Kwapiński w obronie wła-
snej sięgnął po broń i ranił cię-
żko robotnika Damarajczyka i ro-
botnicę Pietrowską. Po tych wy-
padkach zauważyć się dało duże
podniecenie. Przed hutą zgroma-
dziły się tłumy ludzi. Gdy kie-
rownik administracji huty przy:
był na miejsce wypadku tłum
przewrócił dorożkę i usiłował

kierownika administracji poturbo-
wać.

Szyby w gmachu administracji
zostały wybite. Policja, która
skonsygnowana była w większych
ilościach, ustawiła posterunki
przed fabryką i wysłała patrole
na miasto. Spokój- został przy-
wrócony. Robotnicy, którzy od
36 godzin znajdują się'wewnątrz
fabryki, "nie zamierzają opuścić
swych .posterunków, trwając w
dalszym ciągu przy t. zw. włoskim
strajku, który wybuchł, jak wia-
domo, na tle niewypłacenia przez
hutę dwutygodniowych zarobków.
Portjer, który strzelał do robotni-
ków, jest silnie poturbowany.

 

Z Litwy
Tow. «Pochodnia» w obronie szkolnictwa

polskiego w Litwie.
„Dzień Kowieński* z dnia 27

lutego a więc z opóźnieniem
spowodowanem przez cenzurę
donosi:

„W Kownie 10 lutego w sali
S-ki "Omega* przy ul. Orzeszko-
wej 12 odbyło się nadzwyczajne
walne zgromadzenie delegatów
oddziałów T-wa „Pochodni* oraz
towarzystw z nią zrzeszonych.
Na zgromadzenie zwołane w ce-
lu rozpatrzenia stanu szkolnictwa
polskiego w Litwie stawiło się 37
delegatów. Obradom przewodni-
czył p. Z Szwoynicki.

Obszerne sprawozdanie z
działalności Centralnego Zarządu
„Pochodni" na polu obrony
praw kulturalno-oświatowych zło-
żył p. Prezes W. Budzyński.

Po sprawozdaniu  nastąpila

dyskusja, podczas której stwier-
dzono, iż sytuacja. szkolnictwa
polskiego w kraju zmusza do pod-
jęcia wszelkich prawnych środ-
ków przysługujących mniejszości
polskiej. W konkluzjj walne zgro-
madzenie zatwierdziło całkowicie
datychczasową działalność Głó:
wnego Zarządu -„Pochodni* w
akcji obrony interesów kultural-
nych połskiej mniejszości ® )-
twie udzieliło mu szerokich peł-
nomocnictw na przyszłość.;
Jakwidzimy cenzura litewska

niedopuściła do przedstawienia
istotnego stanu szkolnictwa pol-
skiego w Litwie, które wciąż jest
niesłychanie prześladowane. W
Wilnie titwini tym ograniczeniom
nie podlegają.

Zasmarowanie szyldów polskich instytucji.
„Dzień  Kowieński* donosi:

W Kownie, w piątek wieczo-
rem zostały zasmarowane czer-
woną farbąszyldy instytucyj pol-

Towarzystwa -"Drobnego

cyjnego. Policja spisała protokuł.
Zamach na szyldy polskie został
obecnie ponowiony po zasmaro-
waniu szyldu Towarzystwa aseku-
racyjnego przed trzema tygod-
niami. 3 :

SZKICE I OBRAZKI.
PARTJA BACCA.

Kilku grających powstało z miejsc

swoich, chowając do portfeli banknoty

pozostałe z rzezi szalonego baccaratu,

lub nerwowo zapalając papierosy.

— Dosyć panowie w banku jest

przeszło trzydzieści tysięcy.

— Ja trzymam bank dalej.

Opasły. kupiec drzewny rozejrzał się

po banalnie urządzonym saloniku — рго-

wincjonalnego hoteliku, który dziś gościł

kupców drzewnych na kontrakty przy-

byłych.

— Ja teraz właśnie nie mogę prze-

stać grać.

Na politurowanym staliku restaura-

cyjnym widniała kupa zmiętych bank-

notów, garść pięciozłotówek.

— No... czekam na partnera.

Paweł Skuteczny, drzewny królik z

Baranowicz zamaszyście odsunął krzesło.

— Idę ale na pięć tysięcy.

- Niezdrowy zapał hazardu skupił wi-

dzów ciasnym pierścieniem wokół stolika.

Skuteczny dobył z tylnych kieszeni

spodni,- portfel stary i 'zmięty, śliniąc

palce przeliczał pieniądze, przeznaczone

do baccaratowego turnieju.

Cisza zaległa w sali.

Nad głowami grających i widzów ko-

łysała się leniwie warstwa gęstego dymu

papierosowego.

Ktoś zapytał tak nagle i tak dziwnym

"głosem, że wszyscy drgnęli.

— Wiele w banku?
Gruby kupiec, trzymający bank od-

wrócił się leniwie.

Poza plecami jego stał mały jakiś

człowieczyna z teką pod pachą.

Ani ubiór ni też wyraz twarzy czło-

wieczka, biedny jakiś i zrezygnowany,

nie wskazywał na to, że mógł by stanąć

do karcianych zapasów o trzydzieści ty*

sięcy.

— Pan chce grać? W banku jest

trzydzieści tysięcy złotych.

— Trzymam!!

Szmer przeszedł po salce.

Wszyscy zwrócili oczy na  malego

człowieczka.
Ten siadł cicho jak gdyby zawsty-

dzony, z teki wydobył pakiety bankno-

tów.

— Trzydzieści

chce sprawdzić?

tysięcy... czy pan

— Nie... oto karta.
Salkę załegła martwa cisza.

— Jeszcze jedną.
Karta upadła na stół ciemny i bły-

skotała czerwonym grzbietem.

Mały człowieczek wyciągnął swą

chudą rękę po nią.

Przez chwilę wahał się ją odkryć.

Pulsa biły mu w skroniach, w gardle

wyschło. "

Dziewiątka.

— Bank pękł!!
Zawołano wśród widzów.
Kupiec nerwowo odsunął się od sto-

łu i zaśmiał się grubo.

— No miał pan szczęście... pełne

trzydzieści tysięcy na jedną kartę... weź

pan
Mały człowieczek zgarnął pieniądze

do teki...

— A to miał szczęście.

— Na jedną kartę.

— Łatwy zarobek.

— A, gdzie on się podział...

— Wyszedł na dwór.

Przez uchylone drzwi wejściowe

płynął chłód ulicy.

W tem wszyscy drgnęli.

Za drzwiami huknął strzał.

— Ratujcie, zastrzelił się.

Kilku pobiegło na taras hoteliku.
Oparty o barjerę, trzymając w ręku

rewolwer stał mały człowieczek.

— To pan strzelał?
— Ja.
— Do kogo?!

— W powietrze wystrzeliłem kulę,

która była dla mnie „przeznaczona, pie-
niądze któremi grałem nie były moje.

M, Junosza,

—

„życie katolickie.
Kurs dla Prezesów: Zarzą-

dów Paraijalnej Akcji Katolickiej
w Wilnie. Archidiecezjalny Insty-
tut Akcji Katolickiej organizuje
szereg kursów dla Prezesów Za-
rządów Parafjalnej Akcji Katoli-
ckiej niemal we wszystkich mia-
stach powiatowych. Już taki kurs
odbył się w Wołkowysku dnia 11.
lutego i w Brasławiu dnia 23 lute-
go. Obecnie w dniu 2 marca r. b.
taki kurs odbędzie się w Wilnie
dla terenu powiatu wileńsko - tro-
ckiego. .O godz. 9 m. 30 rano ks.
Fr. Kafarski, dyrektor Arch Insty-
tutu Akcji Katolickiej odprawi dla
uczęstników Mszę św. w kościele
św. Jana w kaplicy Książąt Ogiń-
skich, poczem w lokalu Arch. In-
stytutu A. K, p. Dyrektor Stani-
sław Białas, Prezes Arch. Instytutu
A. K. otworzy kurs i ogłosi pierw-
szą prelekcję o istocie, celach i za-
daniach A. K.

Po wszelkie informacje w spra-
wie kursu należy zwracać się Ar-
chidiecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej (Metropolitalna 1).

 

Drobne wiadomości.
Kto wygrał dolarówkę.
WARSZAWA. Pat. — Podczas

dzisiejszego ciągnienia pożyczki
dolarowej wylosowano między
innemi następujące numery: 40
tysięcy dolarów — Nr. 990,412, 8
tysięcy dolarów—1,164634 3 ty-
siące dolarów—Nr. "Nr. 1,210,079,
"23,921 i 820,231, 1000 dolarów —
Ne Ne 773, 519, 344,993, 595,553,
526,683 i 921,933. i
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KRONIKA.
Kleska sanacyjnego związku.

Wydział pracownikow fryzjerskich po rozwiązaniu —
przeszedł do Chrześcijańskiego Związku Fryzjerskiego.

# Ма ostatniem zebraniu Związ-
ku Pracowników Fryzjerskich roz-
wiązany został Wydział Czeladni-
ków Fryzjerskich, zaś członkowie
rozwiązanego wydziału gremjalnie
przeszli do _Chrześcijańskiego

Związku Fryzjerów i wystosowali
do Ministerstwa Pracy memorjał
z protestem przeciwko niedzielnej
pracy i poniedziałkowemu wypo-
czynkowi. a.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Wyjazd J. E. ks. Arcybisku-

a Metropolity. J. E. ks. Arcy-
Bkip-Motrogolita onegdaj bawił
w Warszawie, gdzie wziął udział
w konferencji Episkopatu. — (s)
— Studjum Akcji Katolickiej.

Archidiecezjalny Instytut Akcji
Katolickiej w Wilnie wraz z orga-
nizacjami w Skład Akcji Katolic-
kiej  wchodzącemi: Katolickim
Związkiem Polek, Katolickim
Związkiem Mężczyzn, Związkiem
Młodzieży Polskiej, Archidiecezjal
nym Związkiem Towarzystw Do-
broczynności „Caritas“ organizuje
„Studjum Akcji Katolickiej”.

Prace nad zrealizowaniem tej
myśli w postaci cyklu odczytów
dla inteligencji, wygłaszanych
rzeważnie przez p. p. Profesorów
‚ $. B, prowadzi istniejąca

przy Archidiecezjalnym Instytucie
Sekcja Propagandy i Prasy.

Odczyt będzie się odbywał w
Sali Śniadeckich 0. 5. В. м każdą
niedzielę o g. 1 (13). Tematy obej-
mują szereg aktualnych zagadnień,
które zainteresują ogół inteligencji
wileńskiej.

Program przedstawia się nastę-
pująco:

6 marca. Pierwszy odczyt —
Dyr. Stanisław Białas, Prezes Ar-
CY Instytutu Akcji
Katolickiej w Wilnie: „Udział lu-
dzi świeckich w działalnościach
kościoła”.

13 marca — Stefan ' Glaser,
Profesor U. 3; B.: „Kościół a pra-
wo karne",

20 marca — X. Walerjan Mey-
sztowicz, prof, U. S. B.: „Stano-
wisko prawne Kościoła Katolic-
kiego.

10 kwietnia — Marjan Mas-
sonius, prof. U. S. B.: „Encykliki
Papieskie o wychowaniu”.

17 kwietnia — Stanisław Cy-
wiński, prof. U. S$. B.: „Dusza No-
woczesnego Człowieka”.

24 kwietnia — Wacław Komar-
nicki prof. U. S. B.: „Katolickie
postulaty w prawie małżeńskiem*

1 maja — Kazimierz Niżyński,
dyrektor Banku Z-ku Spółek Za-
robkowych: „Kwestja społeczna a
Akcja Katolicka,

8 maja — Alfons Parczewski,
prof. U. S. B.: „Największy brak
współczesnej kultury i cywili
zacji”.

22 maja — Iwo Jaworski, prof.
U. $, B.: „Kościół a państwo”.

Nie wątpimy, że osoby  prele-
gentów, oraz tematy omawianych
zagadnień, pociągną i żywo zainte-
resują inteligencję miasta Wilna,
która, doceniając ważność zagad-
nień gremjalnie przybędzie na od-
czyty.

_ Wstęp 30 groszy dla młodzieży
10 groszy.

SPRAWY  MIEJSKE.
— Błędna polityka cen za

prąd elektryczny. Stowarzysze-
nie Właściciell Restauracji i Ho-
teli na woj. wileńskie zwróciło się
do Magistratu m. Wilna ze skar-
gą na pobieranie przez elektro-
wnię wygórowanej oplaty po 1 zł.
20 groszy za jeden kilowat go-
dzinę od restauracyj, cukierni.
piwiarń,  kawiarń i jadłodajń.
Petenci zwracają uwagę, że w
całym kraju nigdy nie było i nie-
ma takiego zróżniczkowania ceny.
Obciążenie większe wymienionych
przedsiębiorstw pochodzi z cza-

„sów okupacji niemieckiej gdy
niemcom chodziło o przymusowe
zmniejszenie konsumpcji prądu
którego produkcja wówczas była
niedostateczną. Obecnie zdaniem
petentów polityka cen za prąd
powinna się opierać na zdro-
wych zasadach-handlowych, mia-
nowicie pobierania tańszej opłaty
od tych, którzy dają większy
obrót, a nie odwrotnie, karania
za to że się stwarza na prąd więk-
sze zapotrzebowanie.
— Posiedzenie komisji sa-

nitarnej. Posiedzenie Komisji Sa-
nitarnej, które ostatnio nie doszło

Klajpeda.
11.

Hasła Hitlera mają rówaież tu
swoich zwolenników. Świadczą o
tem następujące fakty. Gdy trafił
do Kłajpedy film nakręcony wg.
słynnej powieści Remarque'a —

| „Na zachodzie”bez zmian* — i
komendant litewski zezwolił na wy
świetlanie, ludność Kłajpedzka nie
dopuściła do tego. * Film; ten, bo-
wiem, podług Hitlera, obraża go-
dność narodu niemieckiego godząc
w honor armji i żaden prawdziwy
Niemiec nie powinien: go oglądać.
Przed paru latyw czasie litewskie
go święta narodowego (16: lutego)
w:'lokalu pewnej kłajpedzkiej cu- kierni kilkanastu młodzieńców z
atrycjatu urządziło wobec licznie

zgromadzonych. urzędników litew-
skich demonstrację antylitewską

do skutku z powodu braku quo-
rum wyznaczone zostało na dzień
3 b. m. Na porządku dziennym
figuruje sprawa budżetu sekcji
zdrowia Magistratu oraz sprawa
skasowania źródeł wingierskich,
zasilających dotychczas w wodę
większość posesyj: przy ul. Win-
gry. Przy tej sposobności zazna-
czyć jednak należy, że prace
Komisji Sanitarnej napotykają na
wielkie trudności z powodu zbyt
częstego niestawiania się radnych
na posiedzenia, przez co cały
szereg spraw daremnie czeka na
załatwienie. Rzecz zrozumiała, że
cierpi na tem sprawność aparatu
wykonawczego. a
— Uregulowanie ruchu ko-

łowego. Wydział komunikacyjny
Magistratu ustawił w dniu wczo-
rajszym tarcze ostrzegawcze, re-
gulujące ruch pojazdów samo-
chodowych na ulicy Zamkowej i
Magdaleny. Na ulicach tych ma-
ksymalna szybkość pojazdów sa-
mochodowych określona została
na 10 klm. na godzinę. Tarcze
ustawione zostały przy zbiegu ul.
Biskupiej i Magdaleny oraz na
skrzyżowaniu ulic: Zamkowej i
Łotoczek.
W najbliższych dniach zostaną

tego samego rodzaju tarcze usta-
wione na ul. Wileńskiej i Nie-
mieckiej. a.

Z MIASTA.
— Akademja ku czci Jerze-

go Waszyngtona. Dla uczczenia
200 rocznicy urodzin Jerzego Wa-
szyngtona, pierwszego bojownika
o wolność i pierwszego prezy-
denta Stanów Zjednoczonych,
odbyła się dn. 28 ub. m. w ma-
łej sali miejskiej uroczysta aka-
demja.

P. J. Folejewski, prezydent
m. Wilna w krėtkiem zagajeniu
oddał hołd wielkiemu bojowni-
kowi o wolność.

Hymn narodowy Stanów Zje-
dnoczonych i Polski wykonała
orkiestra symfoniczna pracowni-
ków miejskich.

P. prof. dr. R. Mienicki wy-
głosił z wielką swadą i znajomo-
ścią stosunków ówczesnych od-
czyt, p. t. „Jerzy Waszyngton”.
Część  wokalno-muzyczną wyko-
nały: orkiestra symfoniczna zwią-
zku pracowników miejskich, chór
seminarjum ochroniarskiego, chór
mięszany seminarjum ochron:ar-
skiego i męskiego seminarjum
nauczycielskiego pod batutą p.
Stubiedy i chór męskiego semi-
narjum nauczycielskiego pod ba-
tutą p. Dziwiłiy i, wreszcie de-
klamacje pp. Mareckiej i Wyrwi-
cza, artystów teatrów miejskich.
Naogół akademja wypadła dobrze.
Poważna postawa delegacyj szkół
średnich ze sztandarami, usta-
wionych półkolem na scenie, na-
dawała akademji uroczysty cha-
rakter.

Aczkolwiek  akademja byla
organizowaną przez obywatelski
komitet wojewódzki, nie można
było zauważyć poza p. p. woje-
wodą, starostą i komisarzem po-
licji liczniej reprezentowanych
przedstawicieli władz państwo-
wych, samorządowych i społecz-
nych. Pierwsze szeregi krzeseł
świeciły pustkami. Miało się wra-
żenie, że gdyby Kuratorjum Okrę-
gu Szkolnego nie  zarządziło
udziału delegacyj młodzieży szkół
średnich, mała sala miejska na-
prawdę świeciłaby kompletnemi
pustkami.

Zainteresowanie społeczeństwa
akademją było minimalne.

— Sprawa budowy mauzoleum
królewskiego. Ponieważ |opinja
publiczna jest bardzo zaintereso-
wana sprawą budowy mauzoleum
królewskiego w podziemiach ka-
plicyśw. Kazimierza, przeto zwró-
ciliśmy się do kierownictwa tych
robót, które nas poinformowało, iż
projekt budowy mauzoleum, zło-
żony przez p. prof. Kłosa p. woje-
wodzie wileńskiemu* zostanie w

wznosząc okrzyki: „Heil Hitler!“,
„Heil unsez alter Kaiser Wilhelm
der IL“. Nieprędkolitwini potrafią
zrobić z Kłajpedzian gorliwych i
lojalnych obywateli swego pań-
stwa.

Samo miasto Kłajpeda jest ty-
powym zakątkiem zapadłej niemie
ckiej prowincji. Zachowało się ta
nietylko wiele zabytków -budow-
nictwa wieków średnich, ale na-
wet zwyczajów pochodzących z te-
go okresu Szczególnie zasługuje na
uwagę stróż nocny z halabardą i
latarnią, głośno wywołujący godzi
ny. Bardzo ciekawe są stare go-
spody. w dzielnicy portowej miesz-
czące się w sklepiomych izbach, ze
stołami i ławkami na krzyżakach,
oświetlone / charakterystycznemi, «
artystycznie kutemi w żelazie la-
tarniami, ' Wiele wdzięku jakby'ze
starej Norymbergi posiadają wą-

T UžZIENNLK „WILEŃSKA —

dniach najbliższych przesłany od-
nośnym czynnikom, które osta-
tecznie go zaakceptują:

Budowa mauzoleum zostanie
rozpoczęta za parę miesiący.

RAWY ADMINISTRACYJNE.
— Ważne dla posiadaczy broni

palnej. Starostwo Grodzkie Wi-
leńskie podaje do SGD wiado-
mości, iż termin na składanie po-
„dań o prolongatę pozwoleń na
broń na rok 1932 upłynął z dniem
28 lutego r. b. Osoby, które nie
wniosły podań o prolongatę po-
zwoleń na broń na rok bieżący w
powyższym terminie, będą uwa-
żane za posiadające broń nielegal-
nie i wobec tego winny wyzbyć
się posiadanej broni przez sprze-
daż lub odstąpienie takowej oso-
bie, instytucji lub firmie, upoważ-*
nionej do nabywania broni palnej,
w terminie do 20 kwietnia 1932 r.
Dowód sprzedaży, ewentualnie
wyzbycia się broni palnej należy
przedłożyć do tutejszego sta-
rostwa w oznaczonym wyżej ter-
minie.

Posiadanie broni po upływie
wyznaczonego terminu karane bę-
dzie w myśl postanowień dekretu
z dnia 25 stycznia 1919 r., — broń
zaś ulegnie konfiskacie.

POCZTA i TELEGRAF.
— Godziny urzędowania na

poczcie na dworcu kolejowym.
Dyrekcja Poczt i Telegrafów w

Wilnie komunikuje, że z dniem
1. III. br. obowiązują w urzędzie
poczt. Wilno (dworzec kolejowy)
godziny urzędowe od 8—12 i
15—18. Wyjątek stanowi przyj-
mowanie i wydawanie przesyłek
poleconych urzędowych i lotni-
czych oraz sprzedaż znaczków
pocztowych. Czynności te urząd
wykonuje w godzinach od 8—20.
Telegraf i telefon czynny od 8—2.
W niedzielę i święta urząd nie-
czynny.

HANDEL I PRZEMYŚŁ.
— Rozporządzenie o wykazach

ś spisach młodocianych. W dz. Ust.
Nr. 8 z nia 6 lutego 1932 r. ukaza-
ło się Rozporządzenie Min Pracy
i' Opieki Społecznej. z dnia 24.X1!
1931 r. o wykazach i spisach mło-
dożiatych Gbióyrwian być sporzą
dzone według /ustalonego wzoru i
obejmować wszystkich młodocia-
"nych +w'+wieku od 15 do 18 lat,
znajdujących się w zakładachpra:
cy na podstawie „umowy o pracę
lub „umowy o naukę”. Izba zwraca
'"wwagę sfer'gospodarczych, że nie-

- wykonanie"przepisów powyższego
rozporządzenia, « które wchodzi w
życie z dniem 6 marca r;b.,«po-
ciąga za sobą «wysokie* sankcje
karne, a mianowiciegrzywnę 200
zł. do 1000 zł; lub aresztdo 3 mie-
sięcy; a<w razie: rzenia prze-
kroczenia* bezwzględny areszt od
2 tygodni do'3 miesięcy.
— Zawiadamianie «0 sprowa-

dzaniu wzorów zagranicznych.
Wobec tego, że do Ministerstwa
Skarbu napływają skargi na utrud
nienia czynione przez urzędy pocz-
towocelne przy sprowadzaniu wzo
rów zagranicznych. Ministerstwo
powiadomiło Izbę P. H., że dla u-
niknięcia nieporozumień, zaintere-
sowane firmy krajowe "powinne
zawczasu zawiadomić ' urzędy
pocztowo-celne 0 mających na-
dejść przesyłkach z:wzorami. Na
podstawie takich zawiadomień u-
rząd sporządza * wykaz firm spro-
wadzających modele i przestrzega,
aby żadna przesyłka nadchodząca
pod adresem tych firm nie została
zwrócona zagranicę bez uprzed-
niego zawiadomienia 'krajowego
adresata, któremu wyznacza się
termin 10 — 14 dniowy na dostar-
czenie odpowiednich zaświadczeń
Izby P; H.
— Rozszerzenie ulg taryfowo-

kolejowych na papierówkę osiko-
wą. Oczekiwane od dłuższego cza-
su rozszerzenie ulg taryfowo-kole-
jowych przy eksporcie papierówki
na papierówkę osikową zostało
wreszcie ogłoszone w Nr. 12 Dzien
nika  Taryf i Zarządzeń*Kolejo-
wych z dnia 20 lutego r. b. i wcho-
dzi w życie z dniem ogłoszenia.

"SPRAWY AKADEMICKIE.
— Kulig harcerski. Dzięki:

życzliwej pomocy władz 'wojsko-
wych odbył się w ubiegłą nie-
dzielę kulig akademickiej druży-
ny harcerskiej wespół z chórem
akademickim do Nowej - Wilejki.
Sprzyjająca pogoda, doskonałe
warunki śnieżne oraz beztroski
humor uczestników sprawiły iż
impreza udała się doskonale. W
Nowej-Wilejce uczestnicy zwiedzi-
li muzeum 13:p. Ułanów, '<zapo-

zkie uliczki zabudowane gotyekie
mi kamienicami, Jest parę ulic
gdzie te kamienice zbiegły się nad
kanały i przypominają Amsterdam.

"Mostki i kanały szczególnie pię-
knie wyglądająwświetle księżyca.
„Na ras z zabytkėw budownic-
twa zasługuje kościół ewang. św.
Jana.

Przed wojną port kłajpedzki
był już przestarzały, nie; przysto-
sowany do. wymagań nowoczesnej
techniki «portowej. Litwini *ko-
sztem wielu miljonów przebudo-
wali go zupełnie, zmodernizowali
wznieśli wspaniałe mola, składy
portowe, chłodnie. Ruch okrętów
wzrósł jednak bardzo nieznacznie,
choć już istnieją stałe linje między

jpedą a portami amerykańskie-
mi.. Litwini starają się całą swą e- -
migrację kierować przez Kłajpedę.
Statków litewskich jest bardzo ma

, piękne położe.

znając się z jego historją, przed-
stawioną /przez szereg pięknie
dobranych, cennych pamiątek.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Pieniądze palestyńskie przed

sądem. W ubiegły poniedziałek
sąd okręgowy zasądził od właści-
cielki sklepu obuwia Gitel (ul. Ru-
dnicka) na rzecz szewca Pawłowi-
cza 400 zł. tytułem zwrotu: pro-
centów, potrącanych przy inkaso-
waniu kartek za pracę (t. zw.
„pieniędzy palestyńskich”), wyda-
wanych przez Gitelową. |

ak się dowiadujemy, Chrze-
ścijański Związek Zawodowy
Szewców zamierza Gitelowej wy-
toczyć sprawę karną za wydawa-
nie kartek za pracę. (s)
— Projekt utworzenia spół-

dzielni szewckiej. Wczoraj o godz.
1 wiecz. odbyła się w lokalu przy
ul. Metropolitalnej 1 konferencja
przedstawicieli Cechu Szewców
Chrześcijan, Chrześcijańskiego
Związku Zawodowego Szewców-
Chałupników i _ przedstawicieli
Banku Związku Spółek Zarobko-
wych w sprawie utworzenia
szewckiej spółdzielni, która opie-
rając się na udziałach członków
wyrabiałaby tanie i dobre obuwie.

Konkretnych uchwał na tej
konferencji nie powzięto z powo-
du _ niejednolitego stanowiska
szewców. W. najbliższym czasie
zostanie zwołana druga konfe-
rencja, na której ostatecznie zo-
stanie zadecydowana 'sprawa u-
tworzenia _wspomnianej — $рб!-
dzielni.

Ponadto.sprawa ta będzie o-
mawiana na najbliższem posiedze-
niu Centrali Chrześcijańskich
Związków Zawodowych, (s)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dyskusja o pomniku Mic-

kiewicza na Środzie Literackiej.
Najbliższą. „środę literacką”, która
przeniesiona została na czwartek
3 marca wypełni dyskusja na te-
mat projektów pomnika Mickiewi-
cza w wWilnie, Do dyskusji zapro-
szeni zostali wybitni przedstawi-
ciele plastyki i fachowcy w dzie-
dzinie sztuki. Początek o godz.
8.30. Wstęp dla zaproszonych
gości 1 złoty.
— Zarząd Koła Wileńskiego

Lekarzy Absolwentów U, S. B. za-
wiadamia niniejszem Kolegów, iż
we czwartek dnia 3 marca rb. o
godz. 19-ej przy ul. Wielkiej 46,
odbędize się wieczór dyskusyjny
poświęcony zagadnieniu Biura Po-
średnictwa Pracy, na który upra-
sza się o jak najliczniejsze przyby-

«cie. . Goście mile widziani.
ODCZYTY.

— Posiedzenie Wydziału |
Tow. Przyjaciół Nauk odbędzie
się w Dziekanacie Wydziału Sztu-
ki U. S. B. we czwartek o go-
dyinie. 19-ej.

Na porządku dziennym refe-
rat Dr. Stanisława Cywińskiego:
„Zagadnienie podziału literatury
polskiej na okresy”.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Мату zjazd organizacyj

sjonistycznych. W drugiej poło-
wie marca w Wilnie odbędzie się
walny zjazd organizacyj sjoni-
stycznych wszystkich okręgów
Rzeczypospolitej. (a)

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.

TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Miesiąc propagandy teatru (ogól-

na; duża zniżka cen). By nawiązać jak-
największy kontakt z najszerszemi war-
stwami  publiczno'ci, kochającej teatr —
Dyrekcja teatrów poświęciła idei popu-
laryzacji teatru cały miesiąc marzec.
Ogólna obniżka-cen-—biletów jest bardzo
znaczna. Obecnie najdroższy bilet (bez
zniżki) wynosić będzie tylko 4 zł. Na
ierwszy ogień idą: na Pohulance „Mam

Bt 26". (piątek, sobota), „Virtuti Militari"
(sobota, niedziela); w Lutni codziennie:
„Co może kobieta”.

— „Dwunasta noc“ — na Pohulance.
Dziś o godz. 8 wiecz. przedstawienie dla
kolejowców.

Jutro, o godz. 8 wiecz. „Mam lat 26".
— Ostatnie przedstawienia „Co mo-

że kobieta* — w Teatrze Lutnia odbę-
dą się dziś i jutro.
— ra w Teatrze na Pohulance,

Już w sobotę dn. 5 marca o godz. 8 w.
odbędzie się premjera sztuki Kazimierza
Czyžowskiego p. t. „Virtuti Militari“.

— Jedyny występ Elny Gistedt i K.
Hanusza w Teatrze Lutnia. W sobolę
tylko jeden raz odbędzie się występ
rewji warszawskiej, Na program złożą
się najnowsze przeboje Warszawy. Ceny
miejsc specjalne, Bilety już do nabycia
w kasie Teatru Lutnia,

— Odczyt Boya-Żeleńskiego w Lutni
odbędzie się w niedzięlę o godz. 3 m. 30

pół. poświęcony twórczości Franciszka
illona. «Bilety już do nabycia w kasie

Teatru Lutnia.
— Zapowiedź występów Reduty, W

dniu 6 i 7 marca przyjeżdża do Wilna
druga czołówka Zespołu Reduty z ko-
mów Stanistawa Miłaszewskiego p. t.
„Drugie imię miłości”, graną obecnie w
Warszawie.

ło: parę handlowych i jeden wo-
jenny, stary trauler niemiecki:
„Prez. Smetona“. Do portu obe-
cnie przychodzi wiele statków so-
+wieckich z drzewem, które podle-
»gaobróbce.w miejscowych tarta- -
kach. Eksport litewski przez Kłaj-
pedę kieruje się głównie do An-
glji. "Wywożą tam przeważnie be-
kony i masło. W ciągu 11 miesięcy
1931 roku wywieziono przez Kłaj-
pedę tych towarów za 91,910 tys.
lit.

Okolice Kłajpedy również za-
sługują na uwagę ze względu na

nie i wartość uzdro-
wiskową. Najpiękniejsze stanow-
-czo są Smiltynie (Sandkrug) i Ni-
"da. Szczególnie Nida położona w
wspaniałych borach sosnowych na
wąskiej mierzei, oddzielającej za-
tokę Kurońską od ias przy
samej granicy obszaru z Niemcami.

—

Zuchwały napad rabunkowy na dom
mierniczego Magistratu.

W dniu wczorajszym mia! w Wilnie miejsce niezwykle zuchwały
napad rabunkowy, który postawił na nogi naszą policję śledczą.

Przy ulicy Beliny nr. 16 zajmuje mieszkanie mierniczy magistratu
wileńskiego p. Boronecki. Wczoraj p. Boronecki wyszedł, jak zwykle,
z domu do urzędu, pozostawiając w domu żonę.

Między godziną 9 a 10 do mieszkania mierniczego wtarśnęło na-
gle trzech zamaskowanych osobników, którzy rzucili się na samotną
kobietę, obalili ją na ziemię i, mimo stawianego oporu, natychmnast
związali, poczem zakneblowali usta.

Działo się to z tak szaloną szybkością, że przestraszona kobieta
nie zdążyła nawet krzyknąć i tem zaalarmować sąsiadów, którzy mogli-
by spłoszyć opryszków. Związaną kobietę bandyci posadzili na krzesło,
poczem zażądali od niej wskazania miejsca, gdzie przechowywane są
pieniądze.

Mimo groźnej postawy napastników obezwładniona kobieta od-
mówiła narazie spełnienia żądania zamaskowanych rabusiów. _Wów-
czas bandyci przeszukali całe mieszkanie, powyciągali szuflady, powy-
wracali meble, lecz nic nie znaleźli. W trakcie poszukiwań jeden z na-
pastników znalazł w szuiladzie nocnego stolika rewolwer, który zare-
petował i skierowałdo bezbronnej i związanej kobiety, grożąc, że jeżeli
dobrowolnie nie wskaże miejsca przechowywania pieniędzy, zostanie
zastrzelona. I tym razem groźba nie odniosła pożądanego skutku.
Związana kobieta przeczącem kiwnięciem głowy odmówiła udzielenia
bandytom żądanych informacyj,

Gdy to nie poskutkowało, bandyci powtórnie splądrowali całe
mieczkanie, lecz i tym razem z tym samym wynikiem.

Wówczas jeden z napastników wydobył z szuilady biurka brzytwę
i przystawiwszy ostrze do szyi swej ofiary, zagroził jej śmiercią w razie
gdyby w dalszym ciągu trwała w uporze, Lekkie naciśniecie brzytwy
tym razem złamało nerwowo maltretowaną oliarą, która wskazała ban-
dytom na skrytkę, pomysłowo umieszczoną w nodze drewnianego
łóżka, w której znajdował się cały majątek, składający się z 1500 rubli
w ziocie, kilku wartościowych pierścionków i innych kosztowności.

Podczas wyjmowania pieniędzy rozległo się nagle pukanie do
drzwi, wobec czego bandyci rzucili się przez tylne drzwi do ucieczki,
nie zabierając nawet wszystkich pieniędzy. Zrabowali oni: 800 rubli
w złocie, parę pierścionków oraz kilka pereł.

Jak się okazało, spłoszyła bandytów dozorczyni domu, która, nie
otrzymując przez dłuższą chwilę odpowiedzi na pukanie, otworzyła
drzwi i weszła do pokoju, gdzie zauważyła nawpół przytomną od stra-
chu i związaną gospodynię mieszkania.

Po uwolnieniu ofiary napadu z więzów, napadnięta zameldowała
o zaszłym wypadku policję, która wdrożyła niezwłocznie dochodzenie,
W związku z niezwykle zuchwałym napadem zatrzymano w dniu wczo-
rajszym kilku osobników.

 

Wilnu grozi strajk pracowników
miejskich?

W dniu wczorajszym powrócił z Warszawy delegat Zarzą-
du Związku Pracowników Miejskich p. Wł. Bujwid, który„brał
udział w obradach delegatów wszystkich zrzeszeń pracowników
miejskich w sprawie wytworzonej sytuacji w związku z pro-
klamowanym przez pracowników samorządowych Warszawy
strajkiem, jako odpowiedzi na zniesienie wszystkich dodatków
do poborów. W związku z powrotem delegata wileńskiego
wczoraj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie zarządu Wileń-
skiego Związku Pracowników Miejskich na którem powzięto
uchwałę zsolidaryzowania się ze stanowiskiem pracowników
miejskich Warszawy i poparcie ich akcji na zewnątrz. Uchwała
ta w drodze telegraficznej zakomunikowana została natych-
miast Zarządowi Pracowników Miejskich w Warszawie.

W dniu dzisiejszym ma być zwołane walne zebranie dia
omówienia wytworzonej sytuacji i ujęcia zdecydowanego w tej
Sprawie stanowiska, (a)

 

Zrzeszenie lokatorów domaga się |rewizji
wysokości komornego.

Do Magistratu m. Wilna Zrze-
szenie, Lokatorów «wniosło me-
morjał z żądaniem zrewidowania

stawek obliczeniowych za komor-
ne, które od roku 1914 nie są re-
widowane i pozostają bez zmian.

EEST IRASПЛОН ЧЕИ 0TYG ZROB MBAWCE POZODKCNOTAO.MIRA IA

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 2 marca 1932 r.

11.58. Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzienny.
14:15. Ludowe piosenki i
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. Pogadanka z Wrsz.
15.45. , Koncert dia. młodzieży
16.15. Kom. sportowy. z 'Warsz.
16.20. „Kryzys nauki polskiej” —

odczyt z Warsz. wygł. R. Zrębowicz.
16.40. Codzienny odcinek powieścio

tańce

му -
16.55. Lekcja angielskiego z Warsz.
17.10. „Nielogiczności językowe” —
17.35. Koncert popołudniowy w wy-

konaniu orkiestry salonowej pod dyr.
Franciszka Tchorza.

18.05. Recytacje utworów Bolesła-
wa Leśmiana w wyk. Kazimierza Dejuno-
wicza, art. dram.

18.20. Haydn-Koncert wiolonczeło-
wy d-dur (płyty). Słowo wstępne prof.
M. Józefowicza.

18.50. Kom. Zw. Młodz. Polsk.
19.00. „Co Litwa pisze o Polsce —
19.15. „Miljarderzy amerykańscy—
19.30. Kom. sportowy z Warsz.
19.35.  Progr. na czwartek i rozm.
19.45.  Pras. dzien. radj. z Warsz.
20:00. „Osobliwości Wilna" —
20.15. Muzyka lekka z” Warsz.
20.55. ' Kwadr. liter. z „Warsz.
21.10. Koncert solisty z. Warsz.
21.40. Koncert z płyt z Warsz.
22.35. Kom. z Warsz.
22.45. Piosenki kabaretowe i mono-

logi (płyty). аао i
23.00. Improwizacje fortepianowe,
23:30. "Muz; tan. z Warsz.

Tam na wywczasy letnie zjeżdża
wiele osób z zagranicy. Między
innemi słynny pisarz niemiecki
Thomas Mann corocznie spędza tu
parę miesięcy i. posiada własną
willę, W: borach około Nidy znaj-
duje się sto kilkadziesiąt łosi tro-
skliwie ochranianych przez rząd li
tewski. Na końcu mierzei wśród
piaszczystych diun każdej jesieni
zapadają z dalekiej północy na po-
łudnie. Dla obserwacji zbudowano
tam stację ornitologiczną działają-
cą obecnię z ramienia Uniwersyte-
tu Kowieńskiego.

O kilkadziesiąt kilometrów
wspaniałą szosą nadmorską, wśród
sosnowych lasów znajduje się naj-
piękniejsza miejscowość kąpielowa
Litwy — Połąga, która jednak ja-
ko port, wobec płytkości wybrze-
ża mieposiada żadnego znaczenia,
jest tylko groźną konkurentką ką-

Z ZA KOTAR STUDJO.

Tydzień obrony języka.

W ciągu bieżącego tygodnia wszyst-
kie audycje mówione w radjo poświęcone
są sprawie czystości „języka polskiego.
Dzisiaj o godz. 17.10 na temat „Nielogicz-
ności językowych” będzie mówił prof
Possendorfer ze Lwowa. "Wieczorem zaś
о godz. 20,55 odczytany zostanie  frag-
ment z interesującej książki St. Wasy-
lewskiego p. t. „Na końcu języka”, po-
święconej djalektom polskim.

Dyktujemy tematy!

Urządzona. niedawno przez  roz-
głoś-nię wileńską audycja eksperymen-
talna, w której wziął udział pianista p.
Wiktor  Rumel, improwizujący. na tema-
ty zadane mu przez radjosłuchaczy drogą
telefoniczną, miała wielkie powodzenie.
Wobec tego eksperyment ten powtórzony
zostanie dzisiaj o godz. 23. Telefon roz-
głośni o tej. porze z. pewnością- będzie
oblężony.
SPORT $
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WYPADKI.
— Pożar. , W domu Nr. 5 przy

ul. Sawicz wybuchł wczoraj w po-
łudnie pożar. Straż ogniowa pożar
ugasiła. +-(s)

— W lutymzdarzyłosię 30 po-
żarów. W ciągu miesiąca lutego
zdarzyło się na terenie miasta 30
pożarów. (s)
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pielisk i plaż podkłajpedzkich.
Tak w ogólnych zarysach wy-

gląda ten kawałek; terytorjum, o
które zawrzał gorący spór między
Litwą, a Niemeami wywołany po-
gwalceniem. autonomji .Kłajpedz-
przez dyktatorów Kowieūskich.
Oddawna bowiem ta odrobina wol
ności, ten brak stanu wojennego,
cenzury prewencyjnej był solą w

oku rządu centralnego. Skorzysta-
no więc z pierwszej sposobności
by i to odebrać, zrównać Kłajpedę
z całą Litwą jęczącą pod ciężarem

dyktatury. Za pozór posłużyła
zdrada prezesa dyrektorjum. Bót-
chera. Wątpliwe jednak czy u-
da się to przeprowadzić rządowi
kowieńskiemu.

M. Surwiłło,  

A
k

NY

*



Z KRAJU.
Defraudacja w urzędzie gminnym

w Lebiedziewie.
Aresztowanie wójta I 2 urzędników.

Z Mołodeczna donoszą, iż
w urzędzie gminnym Lebiedziewo
ujawniono nadużycia. Aresztowa-
no wójta i dwóch urzędników.
Lustracja gospodarki gminy wy-
kazała, że aresztowani od pewne-
go czasu dopuszczali się przy-
właszczeń sum wpływających z
tytułu należności podatkowych

i opłat. Pobieżne obliczenia wy-
kazują. że suma zdefraudowana
sięga 3000 złotych.

Po przeprowadzeniu wstępne-
go badania, podczas którego de-
fraudanci przyznali się do winy,
skierowano ich do dyspozycji
władz sądowych. a

Włamanie do Kasy Chorych w Smorgoniach.

Nocy onegdajszej do lokalu
oddziału Kasy Chorych w Smor-
goniach wlamali się nieujawnieni
narazie sprawcy, którzy po splą-

drowaniu biura zrabowali podrę-
czną kasę ogniotrwałą z zawar-
tością kilkuset złotych. Włamanie
zauważono dopiero nad ranem. a

Nowe protesty przeciwko projektowi prawa małżeńskiego.

W ciągu ostatnich dni do Ar-
chidiecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej w Wilnie wpłynęły
protesty przeciwko projektowi
prawa małżeńskiego z następu-
jących miejscowości:  parafja
Ulsnarz pow. grodzieński — 254

podpisy i parafja Skrundzin, pow.
słonimski—235 podpisów.

Według dotychczasowych obli-
czeń protesty przeciwko projek-
towi prawa małżeńskiego podpi-
sało 36978 osób z terenu całej
Archidiecezji wileńskiej. s
 

Z pogranicza.
Ucieczka studentów białoruskich do Polski.
W dniu wczorajszym na teren

polski w okolicy Radoszkowicz

zbiegło 4 studentów uniwersytetu

mińskiego. Według ich oświad-

czenia zbiegli oni przed areszto-

waniem, gdyż w Stowarzyszeniu

wspólnej pomocy akademickiej

 

G. P. U. wykryło kontrrewolucyjną
organizację. 9 studentów Białoru-

sinów aresztowano, zaś 7 studen-

tom udało się zbiec. 4 przedo-

stało się do Polski, zaś 3 na te-
ren łotewski. a

R iwa РИа КР,

SPORT
Jeszcze w sprawie kursów

narciarskich... na piasku.

Przed kilku dniami ukazał się

w „Kurjerze Wileńskim” list otwar

ty, podpisany przez uczęstników

kursu narciarskiego na Pośpiesz

ce: pp. J. Starczewskiego i A. Głę-

bockiego.

O tym kursie pisaliśmy w swo-

im czasie, zwracając uwagę na

becelowość wydawania pieniędzy

na kursa narciarskie, skoro brak

śniegu uniemożliwia użycie do na-

uki rzeczy  najniezbędniejszej...

nart. Ai aiš.

Otóż pp. Starczewski i Głęboc-

ki zapłonęli świętym ogniem obu-

rzenia i występują w obronie

„ofiarnej pracy pp. kpt. Łuckiego

i kpt. Herholda'. W końcu auto-

rzy listu zapewniają, iż panowie ci

„nie szczędząc swych sił i swej

pracy”, dali uczestnikom kursu

„pełny zasób wiedzy teoretycznej

i praktycznej* z dziedziny sportu

narciarskiego. Bardzo to pięknie,

gdy uczniowie występują „wobro-

nie” swych nauczycieli, ale nie-

stety nieraz w podobnychwypad-

kach ma zastosowanie przysłowie:

„Broń mnie Panie przed przyja-

ciółmi, bo od nieprzyjaciół ja sam

obronić się potrafię”.

Otóż i w danym. wypadku za-

szedł właśnie taki wypadek, albo...

pp. Starczewski i Głębocki napi-

sali swój list pod dyktando, nie

bardzo rozumiejąc, co piszą (Do-

wód — użycie w całkiem niewła-

ściwy sposób słowa „pseudonim').

Jak ci panowie potrafili zdobyć

„zasób wiedzy praktycznej” w

sporcie narciarskim przy braku

śniegu — tego oni w swym liście

nie wytłomaczyli nam, a ręczymy,

że wytłomaczyć nie potrafią.

Nie kwestjonowaliśmy i. nie

kwestjonujemy wiedzy teoretycz-

nej kierowników kursów na Po-

śpieszce, ale sprawa celowości

wydawania funduszów nie prze-

stanie nas interesować bez wzglę-

du na to, czy się to podoba świeżo

upieczonym narciarzom z „Kurjera

Wileńskiego”, czy też nie. Wystą-

ienie pp. Starczewskiego i Głę-

kociego w „Kurjerze“ wygląda

tem bardziej niepoważne, že wla-

śnie na łamach tego pisma czyta-

liśmy notatkę o kursach, dla któ-

rych musiano „garściami zbierać

śnieg”.

Gdzie logika, gdzie sens?

 

MIKJSKI _ KINERATOGRAE
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Tylko poniedziałek,
wtorek, środa

lach głównych.

Dziśl Najpiękniejsze śpiewno-dźwię

arcydzieło,

 

Harcerskie mistrzostwa
narciarskie.

Dwa dni trwały doroczne za-
wody harcerskie o mistrzostwo
Chorągwi Wileńskiej,

Zawody zgromadziły z odległej

prowincji cały szereg zespołów,

jak z: Trok, Nowogródka, Barano-
wicz, Święcian, Stołpc.

Prócz przybyłych narciarzy

wzięli również udział i nasi starzy

znajomi z Kohutkiem i Wojcie-

chowskim na czele.
Zespołowo zwyciężyła drużyna

z Trok. Drugie miejsce zajęła

„Czarna Trzynastka”; trzecie zaś

miejsce przypadło „Błękitnej Je-
dynce".

Indywidualnie mistrzostwo zdo-

był Wojciechowski („Bł. 1') przed

ohutkiem („Bł 1”) i Perłowskim
(024137)
W ogólnej punktacji zwycię-

żyła „Błękitna Jedynka" (27 pkt.)

przed Trokami (26 pkt.) i „Czarną

Trzynastką“.

Startowało 11 zespołów. Za-

wody odbyly się na Rowach Sa-

pieżyńskich. Głównym sędzią bie-

gów był Truhanowicz.

Wilnianie wyjechali
do Zakopanego.

Wczoraj pociągiem pośpiesznym

wyjechali z Wilna do Zakopanego

narciarze K. P. W. „Ognisko.

Wilnianie udali się do Zakopa-

nego na mistrzostwa narciarskie

Polski, które rozpoczynają się już

w piątek.

Z niecierpliwością więc oczeki-

wać należy wyniku Hermanowi-

cza, który weźmie udział w biegu
na 18 klm.

Będą to pierwsze mistrzostwa

Polski, w których Wilno weźmie
udział. Hermanowicza wynik bę-

dzie zaliczony do trzeciej klasy

senjorów, w której to klasie może

on znaleźć się na czołowem

miejscu.
Mistrzostwa Poski będą w tym

roku specjalnie ciekawe ze wzglę-

du na zapowiadającą się ali-

zację z zawodnikami Czechosło-
wacji. Ja. Nie.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

 

 

 

które poruszyło cały

ciśnienia od 6 do 8 atmosfer.

marca 1932 r.

502—0

«JAK KOCHAJĄ KSIĄŻĘTA»
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. Początek seansów 4, 6, 8 1 10 w. Ceny miejsc:

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

W rol. gł. niezrównany mistrz pieśni, bożyszcze tlu- MARJA LAKNEROWA

mów Al. Jolson_orsz fenomenalny aktor wzruszające przyjmuje od godz. 9 do
sza atra-cja dźwiekoweqo ekranu.
„Marokko“I Poganin“.

komę Śpiewający Błazen
Słoneczko Sonny Boy. — Film ten to najwięk

Anons! Już wkrótce wielkie przeboje

(głoszenie.
„Magistrai m. Wilna poszukuje kotła paro-

wego w dobrym stanie wodno-rurkowego, płomien-
no rurkowego, lub Cornwalijskiego (ew. lokomo=
bili) o powierzchni ogrzewania od 15 do 25 m* i

Oferty z podaniem ceny | opisem kotła na-
leży stładać w Maaistracie, Biuro Sekcji Zdrowia

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

Magistrat m. Wilna.

DZIENNIK WILEnsn:
т

Kino i film.
„Aiolifenas,„Eejas, — „Rok

Naležy przyznač, že rozczaro-
wałem się... miło.

Przypuszczałem, że będzie go-
rzej, po przeczytaniu nazwiska re-
alizatora p. Henryka Szapiro (!)

„Rok 1914", dla którego sce-
narjusz opracował W Sieroszewski
jest w twórczości naszej kinema-
tograficznej wybiciem okna na
film europejski.

Wykorzystano w całej pełni już
opanowany zupełnie przez techni-
ków naszego filmu plain air.

Gros scen odbywa się przed
dworem (naprawdę ślicznym) w о-
bejściach gospodarskich w lesie Р
polu. r

I dlatego film jest dobry.
Gdyby, gdyby nie mało udane

zdjęcia wnętrz dworu, które pro-
jektował w Weinzeich (!7)

Dwór i jego miłe komnatki u-
rządzone są w styłu a la maman
Dulska, a piękny pendut kuranto-
wy tworzy rażący kontrast +do
oleodruków i portjer saloniku.
A teraz treść. "
Staba, stabiutka jak na Siero-

szewskiego, ot taki nieskompliko-
wany romansik z przeszkodami
panny Haneczki.

Trochę lemoniadowo słodkich
scen przy fortepianie i akordów
quari tragicznych... które kończą
się. dobrze.

Proste to niewymuszone i roz-
brajające.

Pan Witold Conti, czasami za
bardzo narzeczony za mało kawa-
lerzysta, no ale trudno...

jas Jadzi Smosarskiej da
się daleko więcej powiedzieć, nie-
stety jednak nie wiele rzeczy po-
chlebnych.

Jest zawsze jedna i ta sama.
Stałość jest o tyle wadliwą, co

piękną cechą kobiet, a jest wadą
kardynalną u świazd filmowych.

Za mało ma Smosarska eks-
presji, jest zawsze uzbrojona w tę
samą maskę niereagujacą, w sce-
nach dramatycznych i w chwilach
wesela...

Scena brutalna z oficerem da-
giestańców jest może najlepsza.
A teraz o oficerze słów parę.

O gruzinie, czy dagistańcu. Gaffa!
Oficerowie gruzini, oraz ofice-

rowie b. armji rosyjskiej rekrutu-
jącej się z kadr górali kaukazkich,
to byli gentelmani pur sang.

Sami nienawidzący najeźdźców
moskali byli jaknajbardziej correct
wobec dam, byli grzeczni i usłużni,
w swej dzikości piękni, a nigdy
brutalni.

Chanscy byli kozacy, oficero-
wie pułków linjowych, ale nigdy
gruzini, ; i

Można było w inny mundur tę-
go jegomościa przybrać, grałby w
nim równie poprawnie.

Sceny zbiorowe dobre.
A przemarsz ułanów około sta-

rego młyna jest śliczny. :
Błąd wielki popełnia reżyserja,
wprowadzając do filmu obok licz-
nych kadr legjonistów jeden, jedy-
ny patrol rosyjski.

To razi.
Kieleckie było bowiem tere-

nem pierwszych wielkich zmagań
się armji austrjackiej i rosyjskiej.

Na ogół film dobry — jest to
niechybny znak, że idziemy ku
lepszemu... po mrokach „Sybiru”'...
zajaśniała jutrzenka poprawniej-
szej produkcji.

 

„Światowid* — Rango.

Od pewnego czasu błąka się po
Wilnie film świetny, doskonale
zbudowany i o pierwszorzędnym
zespole filmowych „stars”—„Ran-
go'„ dziwna jednak rzecz, że prze-

brzmiał już omal, bez echa, nie do-
czekawszy się recenzji i omó-
wienia,

To nie t. z. „dramat salonowy”
to nie rewja pięknych kobiet (cza-
sami to i człowiek ma tego dość),
to nie rozpaczliwy scenarjusz z
nizin społecznych — to tyłko hi-
storja życia i przeżyć małego mał--
piątka.

Prosta i rzewna, utkana na
wspaniałej kanwie tła lasów pod-
zwrotnikowych.

Nie ma w filmie tym smukłych
i śniadych ciał pięknych tiałok
południa. a człowiek występuje
tam jako uzupełnienie pewnych
scen, nie narzuca się widzowi,

ODNROŻENIE
Oryginalna maść

(z koautklem)

„ MROZOL "
leczy | gol ranki,
Rosassaodmro-

enia.
Sprzedają aptekii
składy apteczne.

> —
  4

Największy i najpotę*niejszy film z Ап-
ną Pawłową oraz Dougi.

 

Z sali sądowej.
ECHA MIŁOSNEJ TRAGEDJI.
Głośny dramat miłosny, jaki

się rozegrał w sierpniu ub. roku na
ul. Majowej, a którego ofiarami
padli niebezpiecznie postrzeleni:
Jan Komar, Wiktorja Adamowi-
czówna oraz sam sprawca, pała-
jący zazdrością Władysław Ro-
szczewski, znalazł ostatnio epilog
w sądzie okręgowym.

Jak już donosiliśmy, w dn. 22
lutego na ławie oskarżonych za-
siadł sprawca tragedji Roszczew-
ski pod zarzutem usiłowania po-
dwójnego zabójstwa (art. 49 i
453 k. k.).
W toku rozprawy, kiedy biegły

dr. Sumorok, po zbadaniu pozo-
stałej na twarzy oskarżonego bliz-
ny, orzekł, iż strzał był wymierzo-
ny w ten sposób, by nie uczynił
krzywdy, czyli, że oskarżony
chciał złagodzić swój czyn symu-
lacją samobójstwa, oskarżony Ro-
szczewski, prostując wyjaśnienia
biegłego, zakomunikował, iż w
skutek strzału, odniósł nie po-
wierzchowną ranę, lecz bardzo
niebezpieczną dla życia, kula bo-
wiem utkwiła w czaszce i dotąd
się tam znajduje. Na potwierdze-
nie swych słów powołał się na
fotografję, dokonaną w szpitalu
przy prześwietlaniu głowy.

Nowy ten szczegół sąd posta-
nowił sprawdzić i wobec tego od-
roczył sprawę, by zarządzić dołą-
czenie do akt omawianej foto-
śraji.

tych względów dalszy ciąg
przerwanego procesu toczył się
wczoraj.

Stwierdzono, iż, zgodnie z o-

świadczeniem oskarżonego, od-

niósł on ranę głowy, a kula istot-

nie tkwi w czaszce, o czem świad-
czy zdjęcie roentgenologiczne.
W rozprawie stron prokurator

domagał się ukarania oskarżone-

go, jako sprawcy usiłowania za-

bójstwa, zaś obrońca podsądnego,

adw. Śmilg, obrazując podłoże

psychologiczne tragedji, dowodził,

iż Rosiożeweki działał w nieświa-
domości swego czynu.

Sąd, po naradzie, zmieniając
kwalifikację prawną czynu, uznał,
iż oskarżony winien jest usiłowa-
nia zabójstwa, lecz dokonanego
pod wpływem b. silnego wzrusze-
nia duchowego, a wobec tego
skazał go na osadzenie w cięż-
kiem więzieniu przez lat sześć
z zaliczeniem na poczet wymierzo-
nej kary odbytego aresztu zapo-
biegawczego. Kos.
ESRTBZTWAZIZLCOWWECON |. DIAZ

-Aoklama [ed
(śwignią band.

nie jest osią scenarjusza.
Bohaterem „Rango” jest malut-

ki orangutang, jak małe dziecko,
ciekawy łakomy no i.. niepo-
słuszny...

Wścibskość swoją i nieposłu-
szeństwo opłaci strasznie... zginie
bowiem od uderzenia łapą tygrysa,
wspaniałego korsarza dżungli.

Poza skąpą, jak na ludzkie ner-
wy i upodobania, fabułą jest prze-
śliczne tło, dramatu małpiątka.

Życie małp i drobiazgu, żyją-
cego wśród gałęzi i splotów  ljan
wspaniałe.

Sceny rodzinne magotów i ką-
piel w źródełku starego samca-
małpy, wyborna.

takie filmy należałoby wy-
twórnie kinowe prosić. .

Ładne (ładniejsze nieraz niż
życie i troski ludzi) życie drobiaz-
gu i olbrzymów knieji, przykuwa
uwagę, interesuje widza i nie

kg>
rosimy o więcej filmów z ży-

cia zwierząt!
Jakże słabym wobec „Rango”

jest dodatek humorystyczny p. t.
„Pat i Patachon'* jako bohatero-
wie.

Błazenada, która już nie bawi
„i nie rozśmiesza

Ponieważ z cyklu o życiu zwie-
rząt w puszczy nakręcono już kil-
ka filmów, należy się spodziewać,
że dyrekcja kina „Šwiatowid“ u-
możliwi nam ujrzenie dalszego

| ciągu.
Czekamy! +

eide

asem w ro-
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: DO WYNAJĘCIA 5-ci

Lekcje Francuskiego pokojowe mieszkania ze
Paryski dyplom Montwił- wszelk. wygodami w do-

mu Nr. 6 przy ul. Gimna-
1953—2 zjalnej, obok Sądu Okręg.

Lelewela.

łowski zauł. 21—3

——i Gimn.
° Кырпо

Sprzedaż
do wynajęcia.

Fortepian zacranicznej kiewicza 22—, 7932—2
marki z powodu wyjaz-

| Akuszerki |
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"POKÓJ BEZ MEBLI

 

Tragedja Napoleona I.
Były prof. kliniki chirurgicznej

uniwersytetu w Helsinkach dr.
Ali Krogius ogłosił w ostatnich
czasach obszerne studjum, w któ-
rem wysuwa hipotezę, iż cesarz
Napoleon, chociaż umarł na raka,
chorował — już na wyspie świętej
Heleny, a nawet znacznie wcze-
śniej, albowiem już podczas kam-
panji rosyjskiej roku 1812 — na
chorobę nieznanę wcale wówczas,
która prawdopodobnie wywarła
decydujący wpływ na ostatnie
wielkie wojenne rozgrywki Napo-
leona, a mianowicie chorował _na
$uz przysadki i połączone z nim
zwyrodnienie systemu tłuszczowo-
płciowego (dystrophia adiposo-ge-
nietalis).

Doktór Krogius za punkt wyj-
ścia swych badań obrał znaczną
dysproporcję pomiędzy chorobą
raka u Napoleona a niezrozumia-
łem otłuszczeniem, jakie (mimo
raka) wykazała sekcja ciała Na-
poleona.

Wedle. dra Henry, obecnego
przy sekcji, serce Napoleona było
nadmiernie małe, całe ciało nad-
miernie tłuste, pozbawione całko-
wicie wszelkiego uwłosienia, ra-
miona okrągłe, skóra bardzo deli-
katna i białe ręce i stopy 0 .cha-
rakterze wybitnie kobiecym, za-
nik cech męskich (partes viriles
exiguitatis, sicut pueri).
W badaniach swych opiera się

dr. Krogius na pismachi zezna-
niach doktorów, którZy byli przy
Napoleonie na wyspie św. Heleny,
jak O'Meira, Henry, Arnott'a, An-
tommarchi,na pomocniczych pra-
cach doktora Uno Lindelofa, spo-
rządzonych z odnośnych aktów
British Museum.

Dokładny opis ciała Napoleona
sporządzony przy sekcji nie pozo-
stawia, wedle doktora Krogiusa
żadnych wątpliwości co do cho-
roby cesarza, t. j. dystrofji adipo-
sogenitalis, czyli schorzenia sy-
stemu tłuszczowo-płciowego.

Uczony fiński zastanawia się
również nad okresem, w którym
choroba ta opanowała cesarza. Że-
stawia tu więc przedewszystkiem
poszczególne opisy postaci Napo-
leona z lat 1807 (pokój w Tylży,
Napoleon już dość zażywny, lecz
jeszcze nie otyły), z roku 1812
(w którym zażywność Napoleona
jak też nieustanny stan zmęczenia
i apatji poczęły już zwracać na
siebie uwagę świty cesarskiej),
z roku 1815 (gdy na statku „Belle-
rofoncie' po Stu Dniach kapitan
Maitland stwierdza u Napoleona
znaczną, lecz jeszcze proporcjo-
nalną otyłość), wreszcie w roku
1817, gdy na wyspie św. Heleny
opisywał cesarza doktór Henry
w tych słowach: Postać miał niską,
masywną. Głowa kryła się w ra-
mionach, pod brodą tłuste
zmarszczki. Wyglądał raczej na
otyłego mnicha hiszpańskiego, niż
na bohatera wojny współczesnej.

Badając poszczególne objawy
tego nader rzadkiego w później-
szym wieku męskim, częstszego
zaś raczej u dzieci i młodocianych
schorzenia systemu  tłuszczowo-
płciowego, zatrzymuje się Krogius
przy: paroksyzmach migreny, za-
wrotach głowy, połączonych nie-
jednokrotnie z wymiotami, a na-
wet pewnemi skłonnościami do
epilepsji,

Wyłlicza tu też stany nieświa-
domości zupełnej, zaburzeń pa-
mięci, lub tej utraty, przez kilka
a nawet kilkanaście minut; wresz-
cie zaburzeń wzroku, zniżki tem-
peratury, zwolnienie pulsu, uczu-
cia nieustannego chłodu kończyn
it p:
W związku z powyższem łączy

się senność, apatja i stan bez-
władu całkowitego, zanik cech
męskich i energji fizycznej przy
całkowitem utrzymaniu władz in-
teligencji.

Wedle doktora Krogiusa, cho-
roba ta rozwinęła się u cesarza
w roku 1812, doszła zaś na wyspie
św. Heleny do największej swej
siły, W roku 1820 Napoleon sam
skarżył się, że już prawie nie mo-
że czytać.

Choroba ta, wedle doktora
Krogiusa, wywarła decydujący
wpływ na przebieg kampanij ostat-
nich, prowadzonych przez cesarza.
Uczony powołuje się tu na świa-
dectwa dowódców bliskich cesa-
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EKONOM poszukuje po-
sady od kwietnia. Dobre
świadectwa. Żona może
być gospodynią, zna do-
brze kuchnię. Pod-
brzezie, maj. Kazimierzo-
wo, W. Szarejka.
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frontowe pokoje niedro- stratora majątku Wilno,
go do wynajecia na miesz- Sołtańska 26 ce
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Nie pozna się.
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rza, ktėrzy stwierdzają w czasie
rosyjskiej kampanji 1812 roku brak
uwagi Napoleona w chwilach naj-
bardziej krytycznych, brak de-
cyzji przy wydawaniu rozkazów,
słowem nieobecność tej władzy,
która rozstrzygała o zwycięstwach
pod Marengo i Austerlitzem.

Krogius opisuje postawę bez-
czynności Napoleona w bitwie pod
Borodinem, pod Dreznem, omdle-
nie cesarza i sen nagły podczas
dyktowania rozkazów Berthierowi
pod Lipskiem, wreszcie tak cha-
rakterystyczną apatję w bitwach
pod Ligny i Watterloo.

Wedle doktora Krogiusa naj-
większą właśnie tragedją Napole- |
onabyło, że ostatnie swe tak de-
cydujące kampanje planował zna-
komitą swą, nieporównaną inteli- |
śencją wodza, której rozkazów nie
mogło już było ani spełniać, ani
nawet dopatrzeć ciało, toczone
rzadką, a wówczas nieznaną jesz-
cze prawie chorobą.

WTROPOARCZTC WEZWIETRN

zycie gospodarcze.
Memorjał w sprawie ulg taryfo-
wych dla województw  Północno-

Wschodnich.

Obowiązująca „obecnie taryfa
kolejowa zawiera niektóre ulgi i
zniżki dla przewozów, obchodzą-
cych życie gospodarcze woje-
wództw północno - wschodnich.
Wspomniane zniżki są bardzo
skromne tak pod względem swej
liczby, jak też rozmiarów i stano-
wią tylko niedostateczną i niedo-
skonałą próbę skompensowania
województwom północno-wschod-
nim skutków ich niepomyślnego  położenia geograficznego, wymaga
jącą znacznego rozszerzenia i po-
glębienia. Tem większe zaniepo-
kojenie w sferach gospodarczych |
wywołały pogłoski, że Minister-
stwo Komunikacji w poszukiwaniu
nowych źródeł dochodów oraz sto- |
jąc na stanowisku równorzędnego
traktowania całego terytorjum |
Państwa, projektuje wspomniane |
ulgi taryfowe całkiem skasować. |
W powyższej sprawie miejscowe |
organizacje gospodarcze zarówno
przemysł.-handlowe i rzemieślni-
cze jak też rolnicze za inicjatywą |
Izby Przemysłowo-Handlowej w
Wilnie złożyły do Ministerstwa |
Komunikacji memorjał, uzasadnia-
jący konieczność conajmniej za-
chowania w mocy obowiązujących |
obecnie regjonalnych ulg taryfo-
wo-kolejowych,

Transporty polskich towarów
przez Prusy idą do Litwy.

W ostatnim tygodniu przez
stację graniczną Raczki przeszło
do Prus Wschodnich a stamtąd do
Litwy 25 cystern nafty polskiej i
smarów oraz oliwy, pozatem prze-
szło 12 wagonów manufaktury wi- |
dzewskiej i łódzkiej oraz kilka wa-
gonėw towarów różnych. Zakupy
te poczynione zostały w Polsce
przez nieoficjalną misję handlową
kupiectwa litewskiego za pośred-
nictwem kupców niemieckich. (a)

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 1. Ill. 1932 r.
Waluty i dewizy:

Dolary 688 8,90 4.86.
Beląja 124,'5 -124,45—123,84,
Gdańsk 173,68—174,0%. 173,22.
*Holandja 359 40—361,30—3*8,50.
Londvn 31,10—31,03 3',22—3',92.
Nowy York kabel 8,92—8,94 - 8,90.
Paryż 35,10—35,19—3-,0'.
Praga 25,41—76,47- 26,35
Szwajcarja 172,90—173,33 —172,47.
Berlin w obrotach nieofie. 211,95.
Tendencjanieje tnolita.

Papiery procentowe:

fożyczka Inwestycyjna F9,50. Kon
wer ylna -9. 6'/, dolarowa 57,75. 71, Sta-
bilizecyjna 56—56,50 -56,37. 10%, poż.
kolejowa '04. 80), L. Z. B. G.K. I B. R.,
obligaeje B. G. K. 94 Te same 7|. 83,25.
8°, obligacje budowlane BGK. 93 4 '|,9%%
L. Z. ziemskie 40,2%. 8'|, warszawskie
62—63,50—62,75 8% Częstochowy *54,50.
Tendencja dla pożyczek niejednolita,
dla listów mocniejsza.i m

Bank Polski 83-87,50. Ostrowiec
s B. 20,50

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dolarowa +6. Dillonowska 57. Stabiliza-
cyjna 55 Warszawska 43.

Dolar. w obrotach prywatnych:

Rubelzłoty: 4,92.
 8,88.

 |

Rolnik z wyższem wy- pan już tak dokument:
umeblowany do wynasję: kształceniem fachowem

z dużą praktyką,
7951 podkomisarz ziemski. z

solidnemi
ładne przyjmie posadę edmilni

nie opukał moją babę,
to możeby pan tak za
jednym zachodem zaj*
rzał | do stajni, bo ml
czerwona krowa coś po”
stękuje. I

— Przecież Ja nie je”
stem weterynarzem. |

— Ale, pan myśli, że
się krowa na tem poz“
na?

byly

referencjami,
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I INTROLIGATORNIA

MLERSAKORA ZWIERZYŃSKIEGO
WILNO, MOSTOWA |. TEL. 12-44.

PRZYJMUJE
WSZELKIE ROBOTY
W ZAKRES DRU*ARSTWA
IINTROLIGATORSTWA
— — WCHODZĄCE. — —
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