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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem

Rok XVI

DZIENNI

 

 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

19 do 24-ej. 
w

CZE"

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

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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

  

   

| Jan Wincenty Latwis
B. CZŁONEK KOMITETU WYKONAWCZEGO ODBUDOWY UNIWERSYTETU WILEŃSKIEGO

INTENDENT UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO

po długich I ciężkich cierpieniach zmarł dnia 3-III-1932 r. w wieku iat 55

Eksportacja zwłok z Kaplicy Szpiłala św. Jakóba do kościoła św. Jana odbędzie się w piątek dnia
4 b. m. o godz. 18ej. Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 5 b. m.
o godz. 10-ej poczem pogrzeb na cmentarz po-Bernardyński

O czem w imieniu Uniwersytetu Stefana Batorego zawiadamia

 

WSJ

l Windy LAT!
zmarł dnia 3 marca 1932 roku w wieku lat 55.
Eksportacja zwłok z kaplicy szpitala św. Jakóba odbędzie się w

piątek dnia 4 b. m. o godz. i8-ej. Nabożeństwo żałobne przy zwłokach
odprawione zostanie w sobotę dnia 5 b. m. o godz. 10-ej, poczem po-
grzeb na cmentarz po-Bernardyński.

Żona, Córki, Syn I Rodzina.
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Jan Wincenty LAT WIO
Magister Praw, Inżynier agronom, b. Członek Komitetu
Wykonawczego Odbudowy Uniwersytetu Wileńskiego.

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 3 marca 1932 roku:
O czem z najgląbszym żalem powladamiają

B. Członkowie Komitetu Wykonawczego Odbu-
dowy Uniwersytetu Wileńskiego.

umerus clausus „w komisji oświatowej
Sejmu.

Cenne wyznanie posła Mincberga.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj w komisji oświatowej Sejmu rozpoczęły
ię obrady nad wnioskiem Stronnictwa Narodowego w sprawie nume-
Ius clausus,

Wniosek reterował bardzo obszernie i wyczerpująco proi, Komar-
icki, (Obszerne streszczenie mowy prof, Komarnickiego podamy jutro.)

Wniosek ten nakłada na rady i ciało profesorskie szkół akademic-
ich obowiązek procentowego ograniczania liczby słuchaczów z uwzglę-
nieniem należytego procentu dla miodzieży chrześcijańskiej. Liczba
udentów żydowskich wynosi procentowo dwa razy tyle, co ilość
udności żydowskiej w państwie. Mówca przypomina, iż pierwszy
niosek w tej sprawie złożyło Stronnictwo Ludowo-Narodowe w roku

923, Komisja oświatowa przyjęła ten wniosek, lecz nie można go było
zeprowadzić na drodze ustawodawczej,

Przedstawiciel rządu, p. Stypiński, oświadczył się przeciwko
nioskowi Stronnictwa Narodowego, zaznaczając, że mimo potrzeb
ciowych ograniczono przyjmcewanie studentów na wszystkich uczel-

iach; gdyž niektóre wydziały korzystają obecnie z prawa ograniczania
apisów.
: Wbrew słusznej opimji referenta p. Stypiński utrzymywał, iż wnio-
ek jest sprzeczny z art, art. 96 i 111 Konstytucji.

rzeciwko wnioskowi przemawiali również dwaj posłowie z BB.:
yjczyk Bogdani i żyd Mincberg.

Pos. Bogdani twierdził, że mogą zająć się tą sprawą Niemcy w
idze Narodów, a Mincber$ przyznał, że żydzi wileńscy w Radzie Miej-
kiej domagają się numerus clausus przy przyjmowaniu pracowników
hiejskich i on się na to godzi, bo jeżeli ta zasada przejdzie, to żydzi nie
lędą potrzebowali wogóle zgłaszać się w takiej jak dotychczas liczbie
la uniwersytet.

Projekty nowelizacji ustaw.
| ` (Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Do Sejmu wpłynęły projekty szeregu ustaw, a mia-
lowicie w sprawie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych,
lowelizacji ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu, oraz noweli-
lacji ustawy o bezrobociu.

Secesja w Klubie Ludowym,
WARSZAWA. Pos. Fideius wystąpił z klubu sejmowego Stron-

ictwa Ludowego.
Ma on zamiar tworzyć nową przybudówkę przy klubie BB.

Trzecią zniżką cen nareszcie Keisti wszystkich iź
r : najtańsze

PPolska wytwórnia obuwia
Dam. ', but. na gumie 15,90 M. , but. na gumie 24,70

UDP = z 210 || skórze 22,00
js. в „ Z glemzy 18,00| pantofle ranne i gim: "w m „ laklery 29.00

Czółenka lakierowane 19,50 nast. kalosze. „” » » giemzowe 25,40
buciki chrom. szpilk. _ 23.50|Moda! Gwarancja! kamasze chromowe 24.60
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zagranicą 8 м.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesythą pocztową LI. 4 go. Ka,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstam
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mie

druku mogą być przez Administrację dowelnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. 0. Kr. G0187.

po £ó gr. Ogłoszenia
a © 26 proc. drożej. Terminy

Wrzenie powstańcze w Finlandji
Rozłam w gabinecie ministrów.
Studenci przyłączyli się do powstańców.

(Telef, od własnego korespondenta.)

RYGA. 311. Sytuacja wewnętrzna w Finlandji jest niewyjaśniona.
Uniemožliwia zorjentowanie się w faktycznym stanie rzeczy zabro-
nienie dziennikarzom zagranicznym posiłkowania się telefonem i te-
legrafem w rozmowach ze swemi pismami. Wolno tylko podawać
urzędowe komunikaty finlandzkiej agencji telegraficznej.

Przed wydaniem w dniu dzisiejszym tego rozporządzenia tele-
fonowano dziś do Rygi, że minister spraw wewnętrznych von Born
podał się do dymisji. Ustąpienie tego ministra ma decydujące zna-
czenie dla likwidacji ruchu powstańczego,
czełny postulet zaniechania marszu na Helsingfors
pienie von Borna, znienawidzonego przez lappowców

gdyż lappowcy jako na-
wysuwali ustą-

i oskarżonego
o udział w masowym mordzie w Malmó, gdzie znaleziono porąbane
części kilkudziesięciu ciał ludzkich. Prócz von Borna ustąpili już
wiceminister spraw wewnętrznych, minister oświaty i minister skarbu.
Ruch lappowców doprowadził więc do rekonstrukcji gabinetu, czego
domegali się lappowcy. Jak się zdaje
kreju słabnie.

ruch powstańczy w całym

Są to jednak informacje ze źródeł rządowych.
W samej stolicy do ruchu powstańczego przyłączyła się mło-

dzież akademicka,
wstańczej w Mantsele.

której część wyruszyła do głównej kwatery po-

Aresztowanie narodowych działaczy
akademickich.

Legjon Młodych pod specjalną opieką władz.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Poprzedniej nocy aresztowano w Warszawie Jana
Paprockiego — wiceprezesa Centrali Akademickich Bratnich Pomocy,
Janusza Małaszewskiego — prezesa oddziału warszawskiego. Młodzieży
Wszechpolskiej'i Jana Mosdorfa — prezesa Rady Naczelnej._.

Aresztowanie nastąpiło w związku z wydaniem odezwy, skiero-
wanej przeciwko t. zw. Legjonowi Młodych. ;

Popołudniu wszyscy aresztowani zostali zwolnieni.

Odroczenie terminu złożenia obliczeń
wyrównawczego podatku dochodowego.

fTelefonem od własnego korespondenta.) |

WARSZAWA. Agencja „Iskra“ donosi, że-minister skarbu pod-
pisał rozporządzenie o odroczeniu złożenia obliczeń różnicy pomiędzy
podatkiem dochodowym od uposażeń potrąconym w roku: ubiegłym,
a podatkiem, jaki przypada do zapłacenia,od skomuluwanego wynagro-
dzenia otrzymanego od wszystkich pracodawców razem w roku
ubiegłym. ` ;

Początkowo termin złożenia 1-ej raty wyznaczony był na dzień
1 marca r. b. Obecnie ostateczny termin składania zeznań i wpłaty
1-ej raty został ustalony na dzień 15 b. m.

 

Sytuacja strajkowa
Zagłębie strajkuje nadal.

SOSNOWIEC. (Pat). W dniu
dzisiejszym sytuacja strajkowa w
zagłębiu Dąbrowskiem przedsta-
wia się następująco: strajkuje na
pierwszej zmianie 10076 osób.

Sprawa huty
ŁÓDŹ. (Pat) Sytuacja strejko-

wa na terenie huty „Hortensja*
w Piotrkowie nie uległa zmianie.
Strajkujący nadal nie opuszczają
murów fabryki, zachowując się
zupełnie spokojnie. Rodziny straj-
kujących bez przeszkody dostar-
czają robotnikom pożywienie. W
dniu wczorajszym personel urzęd-
niczy huty pracował normalnie,
nie atakowany przez strajkują-
cych. W godzinach porannych
zgromadził się na ulicy przed
hutą tłum z 300 osób, usiłując
urządzić demonstrację. Tłum ten

Przy obserwacji pracuje 1224,
poza obserwacją przystąpiło do
pracy dobrowolnie 242 robotni-
ków. Spokój wszędzie zachowany.

„Hortensja”.
został rozproszony.
W godzinach popołudniowych

rozagitowany przez elementy wy-
wrotowe tłum ponownie zebrał
się przed hutą, rzucając w policję
kamieniami. Raniono jednego
posterunkowego Przy rozprasza-
niu tłumu jeden z robotników
odniósł obrażenia cielesne. Straj-
kujący przez delegetów swych
kategorycznie oświadczyli, że nie
mają nic wspólnego z demon-
stracjami ulicznemi, z których
wystąpieniami nie solidaryzują się.

 

Ambasador Chłapowski ustępuje.
fTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ambasador Polski w Paryżu p. Chłapowski ustę-
puje ze swego stanowiska.

Na jego miejsce ma być mianowany senator Targowski, prezes
klubu senackiego BB.

Sen. Targowski już od dłuższego czasy przebywa w Paryżu jako
delegat rządu do spraw finansowych.

Polsko-niemieckie rokowania handlowe.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Do Warszawy przyjeżdża delegacja rządu nie-
„mieckiego, posiadająca instrukcje przeprowadzenia rókowań w spra-
wie ustalenia kontyngentu handlowego pomiędzy Polską a Niemcami.

Przed wyborami prezydenta Rzeszy.
Obiecująca zapowiedź wyboru Hitlera.

BERLIN. (Pat). Hitler wygłosił
w Hamburgu mowę wyborczą, w
której zapowiedział, że po obję-
ciu władzy narodowi socjaliści
postarają się o to, ażeby zasada
biblijna „oko za oko,ząb za ząb*

stała się podstawą konstytucji
niemieckiej. Wówczas — oświad-
czył Hitler — nikt nie ośmieli się
wątpić, że poczynania narodo-
wych socjalistów mają charakter
lewicy.

Opozycja prawnicza też radzi.

ESSEN. (Pat). Odbył się tu
wiec wyborczy partji niemiecko-
narodowej. Hugenberg omawiał
politykę wewnętrzną- Niemiec.
Rząd Brueninga — oświadczył
mówca — jest rządem nieszczę-
ścia dla Niemiec i obowiązkiem
niemiecko-narodowych jest zapo-
biec temu nieszczęściu. Dla tego
też niemiecko-narodówi wspólnie
ze Stahlhelmem wystawili swego
kandydata. Jest pewne, że Hin-

—

denburg nie przejdzie w pierw-
szem głosowaniu. Na kogo będą
głosować niemiecko-narodowi w
drugiem głosowaniu, okaże się
dopiero po wyniku pierwszego
głosowania. Dziś mówić o tem
znaczyłoby odkrywać swe karty.

Z przemówienia Hugenberga
odnosi się wrażenie, że opozycja
prawicowa utworzy wspólny front
w drugiem głosowaniu.

Program hitlerowców w sprawie
żydowskie.

Jak donosi żydowska agencja
telegraficzna, w Berlinie ogłoszono
program wyborczy narodowych
socjalistów.

Oto główne hasła tego pro-
gramu:

1) Żyd nie jest obywatelem państwa
i powinien podlegać ustawodawstwu o
obcokrajowcach.

2) Ani jeden żyd nie może być za-
trudniony w urzędach państwowych lub
komunalnych.

3)Państwo w pierwszym rzędzie po-
winno zaopatrzyć w żywność obywateli
państwa. Jeśli jest za mało żywności na-
leży wysiełić wszystkich żydów.

4) Podlegają deportacji z kraju
wszyscy żydzi, którzy osiedlili się w
Niemczech od sierpnia 1914 r. х

5) Žydom naležy zabroniė  redajo-
wania pism i współpracy w prasie.

6) Religje chrześcijańskie skorzysta-
ją z całkowitej swobody. Religję żydow-
ską należy zwalczać, ponieważ jest ma-
terjalistyczną.

7) Należy przeprowadzić reformę
rolną poprzez wywłaszczenie żydów z
gruntów i domów, które do nich należą.

Również hitlerowcy rozwinęli
ożywioną działalność, kolportując
tysiące odezw i ulotek antyżydow-
skich. „ аййй

List prezydenta do
powców.

HELSINGFORS. Pat. — Prezy-
dent republiki wystosował wczo-
raj wieczorem radjodepeszę do
zebranych w Maentsaelae lap-
powców, polecając im natych-
miastowe rozjechanie się do do-
mów i w razie wykonania roz-
porządzenia gwarantując im nie-
karalność, o ile nie są inicjatora-
mi buntu. Prezydent zwraca się
ze specjalnem ostrzeżeniem do
członków straży cywilnej, przy-
pominając im, że przysięgali o-
chranianie legalnego stanu rze-
czy.

Sytuacja niejasna — ostre
pogotowie sił zbrojnych.
HELSINGFORS. Pat.—Sytua-

cja wewnętrzno-polityczna jest
w dalszym ciągu niejasna.
Obie strony dążą zasadniczo
do uniknięcia roziewu krwi,
jednakże cała siła zbrojna
znajduje się w ostrem poego-
towiu. Grupowanie się wojsk
trwa nadal. Obowiązuje również
szereg zarządzeń wyjątkowych.
Komunikacja telefoniczna i tele-
graficzna wewnątrz kraju jest
wstrzymana. Odbywa się ostra
kontrola ruchu kolejowego i ko-
łowego na wszystkich drogach.
Cała władza spoczywa w rękach
prezydenta. Organizacja ruchu
lappowskiego kontynuuje swe
wysiłki w kierunku zgroma-
czenia możliwie największej
ilości sił zbrojnych oraz prze-
ciągnięcia naswą stronę wojsk
i członków Skiddskoru w na
dziei że zmuszą władze do
rezygnacji bez użycia sify.

Trzęsienie ziemi
w Płockiem.

PŁOCK. (Pat). Jak donoszą z
gminy Łupki, miały tam miejsce
w dniu 29 lutego ponowne wstrzą-
sy podziemne. Przerażona lud-
ność opowiada, iż z tworzących
się szczelin wybuchały płomienie.
Władze starościńskie w Płocku
wysłały specjalną komisję pod
kierunkiem prof. Gielinka, nau-
czyciela geografji.

lap-

Nowy . przewodniczący dyrektorjatu
kłajpedzkiego.

KOWNO (Pat.) Nowy przewo-
dniczący dyrektorjatu kłajpedz-
kiego Samajtis przejął wczoraj
władzę z rąk tymczasowego prze-
wodniczącego Tolisżusa.

Dyrektorjat dotychczas nie jest
jeszcze utworzony, wskutek czego
Simajtis prosił dawnych członków
o pełnienie obowiązków aż do
odwołania.

 

Przerwanie działań wojennych
pod Szanghajem.

ZARZĄDZENIA DOWÓDZTWA JAPOŃSKIEGO.

SZANGHAJ (Pat). Admirał
Nomura, dowódca iloty japońskiej,
oświadczył, że ponieważ wojska
japońskie osiąśnęły cel, — wydał
rozkaz zaprzestania walk dziś o
godz. 14, Gen. Shirokawa, naczel-

ny wódz sił zbrojnych japońskich,
nakazał również zaprzestanie ope-
racyj wojennych o godzinie 14.30.
Japończycy nie posuwają się już
dalej.

ZADOWOLENIE W LIDZE NARODÓW,

GENEWA (Pat). Na pół godzi-
ny przed otwarciem nadzwyczaj-
nego Zgromadzenia Ligi Narodów
nadeszła tu wiadomość, że dziś
w nocy nastąpiło przerwanie kro-
ków wojennych pod Szanghajem
ze strony Japonji. Naczelne do-
wództwo wojsk japońskich wydało

 

rozkaz, aby wojska japońskie po-
zostawały na swych stanowiskach
i zawiesiły wszelkie działania wo-
jenne, o ile tylko nie będą atako-
wane przez wojska chińskie. Wia-
domość powyższa rozeszła się
szybko po kuluarach i powitana
została z żywem zadowoleniem.

Z OSTATNIEJ CHWILI.
LOS SYNKA LINDBERGHA.

Calles i Al Capone szukają dziecka Lindbergha.

NOWY YORK. (Pat). Redakcja
„Philadelphic” otrzymała wiado-
mość telefoniczną, że synek
Lindbergha pozostaje pod opieką
dyplomowanej nurse, poczem
komunikacja telefoniczna została
przerwana | redakcja nie mogła
dowiedzieć się innych szczegółów.
Lindbergh wyraża przekonanie,
że jego dziecko będzie mu zwró-

cone jeszcze dziś przed połud-
niem. Minister wojny w Meksyku
Calles wydał rozkaz władzom
wojskowym, aby granica była pil-
nie strzeżona. Al Capone, który
przebywa w więzieniu, wyznaczył
nagrodę 10 tys. dol. za znalezie-
nie dziecka i wykrycie sprawców
uprowadzenia.

Złoczyńcy. grożą zabiciem dziecka.
NOWY YORK. (Pat). „New-

York News“ publikuje list zło-
czyńców, którzy uprowadzili dzie-
cko Lindbergha. W liście tym

zuchwali bandyci grożą śmiercią
dziecka w razie nieotrzymania
okupu. Lindbergh gotów jest za-
płacić żądaną kwotę 50 tys. dol.  
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Na šw. Kazimierza.
W dniu dzisiejszym świat ka-

tolicki obchodzi dzień świętego

Królewicza polskiego, którego pa-

mięć zwłaszcza w Wilnie naszem,

gdzie wyniesione na ołtarzu spo-

częły doczesne szczątki jego,

szczególnie jest czczona.

Byłoby powtarzaniem rzeczy

powszechnie znanych, gdybyśmy

na tem miejscu chcieli powtarzać

życiorys świętego Królewicza w

tylu najrozmaitszych wydaniach

spopularyzowany, i dowodzić cnot

jego nieziemskich, które mu ko-

ronę niebieską zjednały i po śmier-

ci wyniosły na ołtarze.

Aliści św. Kazimierz był za

życia bądź co bądź człowiekiem

nie tylko z ducha ale także z krwi

i kości, jako ulubiony syn króla

Kazimierza Jagiellończyka, posia-

dał on wielkie wpływy, z których

bynajmniej nie rezygnował, prze-

ciwnie, świeższej daty badania

historyczne wykazały, iż.był on,

mimo nadzwyczajnej swej skrom-

ności, jedną z najwpływowszych

osobistości, politykiem pierwszo-

rzędnym, który, w charakterze

podkanclerza w ciągu kilku lat,

zanim go zmogła śmiertelna cho-

roba, kierunek nadawał nawie

państwowej polskiej. Że był to

kierunek nawskroś katolicki, nie

potrzeba tu specjalnie podkreślać.

Polska, skutkiem kilku błęd-

nych posunięć króla Kazimierza,

uwikłała się w uciążliwy zatarg ze

Stolicą Apostolską, która zasto-

sowała do niej bardzo surowe cen-

zury. Jak szeroka i długa ziemia

polska, umilkły dzwony kościelne,

zamknęły się podwoje świątyń.

Królewicz Kazimierz, mimo wieku

młodocianego, jest rzecznikiem go-

rącym pojednania z Papieżem, co

też w rezultacie doprowadza do

"skutku.
Łagodny z natury, niezwykłej

słodyczy charakteru, potrafi on

z bezwzględną surowością tępić

bandytyzm, bezprawie i wszelkie

rozprzężenie, które rozwielmož-

niły się skutkiem zbyt słabych

rządów w Polsce. Największem

dziełem jego było utrwalenie i roz-

szerzenie  rzymsko - katolickich

wpływów i kultury polskiej (głów-
nie przez polskie osadnictwo) na

wschodnich rubieżach, gdzie wy-

stąpił z niezwykłą energją prze-

ciwko błędom schizmy.
Dzisiejsi zwolennicy nie wtrą-

cania się Kościoła do spraw świec-

kich zgorszyliby się niezawodnie

taką działalnością Królewicza, nie

mogliby może zrozumieć, jak moż-

na świętość pogodzić z działal-

nością polityczną.

Otóż raz jeszcze — a jest to

sprawa bardzo aktualna — spro-

stować należy błędny pogląd, ja-

koby Kościół, z tej racji, że jest

ponad polityką, miał być także

poza polityką. Różnica to wielka,

którą w paru słowach postaramy

się wyjaśnić na innym zgoła przy-

kładzie, naprzykład na stosunku
Kościoła i śztuki. Kościół nie-
wątpliwie nie jest akademją sztu-

ki, nie zna się i niema obowiązku

znać się na takiej lub innej tech-

nice malarskiej, czy rzeźbiarskiej;

z chwilą jednak, gdy sztuka staje

się rozsadnikiem  niemoralności,

gdy pod tym lub innym względem
staje się czynnikiem rozkłado-

wym — Kościół nie tylko ma pra-
wo, ale obowiązek wkroczyć i za-

łożyć swe autorytatywne „veto—

co też stale czynił i obecnie czyni.

To samo oczywiście dotyczy lite-

ratury i wogóle wszelkich dziedzin

twórczości i życia ludzkiego, np.
szkolnictwa i t. p., nie wyłączając
dziedzin materjalnych, gospodar-
czych, wiadomo bowiem, jak

potężny wpływ wywierają sto-

sunki materjalne, skala dobrobytu
względnie ubóstwo, zarobki i t. p.
na życie duchowe człowieka.

Wobec tego, jakże można przez
chwilę nawet przypuszczać, by
Kościół mógł zająć absolutnie bier-

ne stanowisko wobec takich lub
innych prądów politycznych, a

tembardziej wymagać, aby Kościół

popierał każdy rząd. Nie mówiąc
już o tak skrajnych przykładach,

kiedy panujący prąd polityczny
prowadzi wprost ku zbolszewi-

czeniu, z czem Kościół absolutnie
nie może współpracować, czemu

przeciwdziałać jest jego świętem

posłannictwem, czy może Kościół
„lojalnie współpracować z rzą-

dem“, gdy ten np. popiera ustawę
małżeńską i rozwodową, sprzeczne

z zasadami wiary, śdy dąży do

szkoły bezwyznaniowej, do roz-
działu Państwa i Kościoła i t. p.?

я *
*

i

Jak czytelnicy nasi wiedzą z

telefonicznego sprawozdania na-

szego sejmowego sprawozdawcy,

we środę komisja administracyjna

Sejmu rozpatrywała przedłożenie

rządowe o składkach na rzecz

Kościoła katolickiego.

Ustawa, która w całości przy-

jęta została głosami BB., zawiera

między innemi punkt o „naduży-

waniu ambony przez księży”.

„Nadużywanie' — to termin

bardzo rozciągły. Oczywiście fak-

ty takie mogą się zdarzyć, kom-

petentną w tym wypadku może

być jednak wyłącznie władza du-

chowna — biskup. Nie było też

przykładu, by w razie istotnego

nadużycia władza przełożona du-

chowna nie skarciła surowo win-

nego. Niedopuszczalnem jednak

jest i niezgodnem z powagą miej-

sca, aby funkcje cenzora w Ko-

ściele pełnił — policjant, jak to

bvło za czasów carskich.

Nad powyższym punktem usta-

wy rozwiązała się w komisji sej-

mowej bardzo ciekawa debata,
która odsłoniła istotne oblicze BB.,

tego stronnictwa, w którem za-

siaduje „arcykatolicki“ ks. Radzi-

will, a nawet kilku księžy.

Posluchajmy, jak przemawiali

koledzy partyjni ks. ks. Czuja
i Szydelskiego:

Najbrutalniej, w sposób  dotych-

czas niepraktykowany w sejmie polskim,
zaatakowali duchowieństwo posłowie z
BB.: Wolska, Dzieduszycki, Dratwa |
Kleszczyński. Twierdzili oni, że ducho-
wieństwo prowadzi politykę „państwa
w państwie”, że nadużywa ambony, że
musi być przywołane do porządku. Pos.
Kleszczyński zaatakował w sposób nie-
przyzwoity biskupa kieleckiego, ks. Ło-
sińskiego, przyczem pos. Dzieduszycki
zawołał; „zasłużył sobie na wybicie
szybl* Pos. Dratwa domaga się, aby rząd
wkroczył w dzisiejsze stosunki kościelne
i zaprowadził tam ład i porządek.

Posłanka Wolska atakuje duchowień-

stwo z powodu jego stanowiska w spra-
wie ustawy małżeńskiej i rozwodowej.
Jej zdaniem „85 proc. duchowieństwa jest
zaangażowana czynnie w polityce prze
ciwrządowej i przeciwpaństwowej” (Rząń
i państwo to mie to samol). Dalej twier-

dzi, że „duchowni więcej czasu poświę

cają agitacji politycznej, niż pracy apo-
stolskiej wśród ludu“, :

Nieslychane ataki te odparte

zostały z punktu przez posłów

narodowych Rymara i Wierczaka.
Pos. Rymar stwierdził, że ustawa

o składkach na rzecz Kościoła katolio
kiego, wbrew temu, co mówią posłowie
BB., nie jest prezentem dla kleru kato-

lickiego. Ze składek tych do kieszeni
księdza nie płynie ani jeden grosz.
Składki bowiem idą wyłącznie na utrzy-
manie świątyni, jej” potrzeb i potrzeb
służby kościelnej. Duchowieństwo nie
pójdzie na tolerowanie takich ustaw, jał
małżeńska, nie zamknie oczu na bez-
religijne wychowanie młodzieży. Z wy-
stąpieniami zdecydowanemi duchowień-
stwa katolickiego w sprawach, dotyczą.
cych moralności i wychowania, każdy

liczyć się musi. Regime dzisiejszy po-
ciąga do surowej odpowiedzialności każ-
dego księdza, który śmielej i ostrzej wy-
stąpi. Sam znam trzy wyroki z ostat-
nich tygodni, w których księża nie-
słusznie zostali oskarżeni, a sądy całko-
wicie uwolniłyichodwinyikary. Do“
wodzi to, że władze zbyt pochopnie
próbują stosować represje wobec ducho-

wieństwa. O żadnej bezkarności mowy

być nie może. Każdy ksiądz odpowiada
wobec swoich władz duchownych i wo-
bec prawa cywilnego.

Pos. Wierczak stwierdza, że posło-
wie z BB, nie mają prawa robić wymó-

wek duchowieństwu za udział w życiu
politycznem, skoro używają swoich księ-
ży do wystąpień pyblicznych i skoro na-
wet administrację państwową i szkoły

wprzęgają w rydwan swoich partyjnych
poczynań. Przypomina ataki na księży
biskupów Łosińskiego i - Łukomskiego,
wypomina nietakty z portretem papieża
i stwierdza, że w oczach sanacji tylko
ten dobry, kto jej służy.

# ,

Poseł Wierczak doskonale u-
chwycił jądro sprawy: głosząc

obłudne postulaty o niewtrącaniu

się duchowieństwa do spraw po-
litycznych, sanacja bardzo gorąco
pragnie, aby duchowieństwo upra-

wiało politykę, ale — sanacyjną,
aby agitowało z ambony i poza
Kościołem, ale — za sanacją,

Na to jednak duchowieństwo —

z bardzo nielicznemi wyjątkami —
nigdy się nie zgodzi. Co innego
bowiem wysługiwanie -się takiej
lub innej partji — co innego obrona
niezłomna najświętszych, przyro-

dzonych praw człowieka: jego

wolności, godności osobistej, czy-
stości rwdziny, wychowania reli-
gijnego, iwłasności osobistej.

Na tem stanowisku Kościół
stał i stać będzie, mimo złośliwych

napaści tych, którzy Jego wielką
powagę nagiąćby chcieli do swych
celów, interesów i widoków o0so-

bistych. +
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2 prasy.
Jeszcze w sprawie reformy

szkolnej.

„Głos Narodu* zamieszcza w
sprawie powyższej list otwarty ks.
Antoniego Lorensa:

„Pośpiech i niesłychane wprost
zignorowanie opinji prasy, społeczeń-
stwa, uniwersytetów i Episkopatu przy
forsowaniu przez obóz sanacyjny ustawy
o nowym ustroju szkoły, znajdują swoje
uzasadnienie w niedawnej enuncjacji p.
ministra W. R i O.P., że najważniejszym
celem rządów pomajowych jest „prze-
kształcenie psychologji polskiej”, — Po-
nieważ jednak sanacja doszła do prze-
konania, iż o przeobrażeniu sposobu my-
ślenia i poglądów na świat u starszego
pokolenia nie może być mowy, gdyż na-
wet niezawodząca na innych połach siła
fizyczna nic tu nie pomaga, dlatego też
zwróciła ona uwagę swą na szkołę, jako
na ten teren, na którym, przynajmniej w
duszach najmłodszego pokolenia Polski,
udałoby się przeprowadzić ową tak po-
żądaną matemorfozę.

Niejasne sformułowanie kwestji re-
ligijnego wychowania szkolnego w ogól-
ności i wycięcie z programu nauk gimna-
zjalnych języków klasycznych, w szcze-
gólności uznano całkiem słusznie za je-
dyne środki, wiodące do zmiany indywi-
dualności ducha narodowego. Kultura
bowiem klasyczna i opierająca się na
niej, przesiąknięta pierwiastkami chrze-
ścijańskiemi, kultura Europy zachodniej,
do której także i Polska należy, nauczyła
ludzi cenić sobie wolność i godność oso-
bistą, a to właśnie najbardziej stoi na
drodze do ustalenia się obecnego systemu
w Polsce. System ten polega na stoso-
waniu metod wschodnich, więc też jega
zwolennicy, z natury rzeczy, muszą prze-
ciwstawiać się „fanatykom” kultury za-
chodniej i ignorować ich „zacofane“
poglądy na sprawę wychowania w no-
wożytnej” szkole, która ma młodzież
urobić w duchu bizantyjskiej błagona-
diożnosti i bałwochwalczej czci ku efe-
merycznemu božyszczu. A że warunki
ku temu sprzyjają, bo katastrofalny stan
gospodarczy kraju absorbuje umysły
wszystkich obywateli i uniemożliwia im
głębsze panowanie się taką czy inną
teorją szkolną, więc dlaczego nie sko-
rzystać z chwili i nie ustawić całego apa-
ratu szkolnego pod swoim własnym, bi-
zantyjsko-wschodnim kątem widzenia,
zwłaszcza, że przezornie przygotowana
„większość sejmowa, składająca się z
BB., da wszelkie pozory konstytucyjnej
„legalności” przy „uchwalaniu” nowej u-
stawy. — Jak więc widzimy, „w tem sza-
leństwie jest metoda”...

Nieudolna propaganda.
Paryski „Le Temps” wydał nie-

dawno ilustrowany 20-kartkowy
dodatek, poświęcony Polsce, p. t.
„La Pologne". Dodatek ten mie-
liśmy w rękach. Jest dość lichy.
„Robotnik* donosi z Paryża, że w
kołach rządowych

„wywołuje „wielkie zdziwienie” fakt,
iż specjalny dodatek dziennika „Le
Temps”, poświęcony Polsce, został do-
dany do zwykłego wydania tego dzien-
nika w stosunku jeden dodatek na 10 nu-
merów. Pismo polskie ubolewa z tego
powodu, że znaczenie propagandowe,
jakie miał na celu dodatek ten, równa
się, przynajmniej na terenie paryskim,
zeru.

Wątpimy bardzo — pisze „Robotnik“
— czy francuskie koło polityczne na-
prawdę tak bardzo „zdziwiły” się temu,
że „Temps” — mówiąc łagodnie — nie
dotrzymał kontraktu z tymi, którzy za-
płacili za dodatek polski i nie odbił go
w tylu egzemplarzach, co normalny na-
kład. Niema też powodów do rozpaczy,
że znaczenie propagandowe dodatku
„równa się zeru'.

Znane bowiem są doskonale prakty
ki wielu wydawnictw, które za słone
pieniądze podejmują się ogłaszania
specjalnych dodatków propagandowych i
poprzestają na odbiciu niewielkiej ilości
egzemplarzydla tych głównie, którzy za
zrobienie dodatku płacą. A już dzienni-
karz i doświasdczeńszy polityk nie mają
najmniejszych wątpliwości co do wartośc,
propagandowej tego rodzaju dodatków”.

Zabawna polemika.
Czyje ofiary?

Organ pułkowników „Gazeta
Polska* w notatce p.t. „ofiary ma-
gistrackiego strajku” pisze:

„Wczoraj strajkujący zamiatacze nie
zeskrobywali lodu. ŹŻ tego powodu ofia-
rą ślizgawicy padło 11 osób”,

Na to odpowiada „Robotnik“.
„Magistracki“ strajk wywolany zo-

stał, jak wiadomo, przez rządowy pro-
jekt zamachu na płace i prawa pracow-
ników komunalnych. Ofiary slizgawicy
są tedy ofiarami rządów „sanacyjnych”.
O pułkowników powinien był prze-
widzieć na 24 godziny przed rozpoczę-
ciem strajku — ich wódz przewiduje po-
noć na 20 lat zgóry — że ślizgawica
może pociągnąć za sobą oliary i wysłać
na miasto ze 100 do 200 posłów i sena-
torów z BB dla zeskrobania lodu."

Nie jesteśmy zwolennikami
strajków, ale pomysł „Robotnika
użycia posłów z BB. do zeskroba-
nia lodu jest kapitalny.

 

Papieże — rzecznicy pokoju
irozbrojenia moralnego.

(Kap) Kap doniósł dopiero
przed kilkoma dniami, że Ojciec
św. za pośrednictwem swego kar-

dynała Sekretarza stanu -zwrócił
się do rządów japońskiego i chiń-

skiego z wezwaniem zaprzestania
działań wojennych i zwołania kon-
ferencji pokojowej. Akt ten Ojca
św. jest jednem z dalszych ogniw
jego działalności pokojowej, któta
charakteryzuje rządy Piusa XI.

< в *

Caly šwiat, dotąd nękany skut-
kami wojny Światowej, wielkim
głosem domaga się zabezpieczenia
pokoju. Organizuje się coraz to in-
ne ligi i instytucje, które mają stać
na straży pokoju. A kościół kato-
licki od wieków wyznaje słowem i
czynem zasady pacyfistyczne. Pa-
pieże autorytetem swej władzy u-
siłowali wlać w sumienia i serca
wiernych dążenia pokojowe. Pa-
pieże ostatnich czasów, a więc:
Leon XIII, Pius X, Benedykt XV i
Pius XI bardzo konsekwentnie szli
po linji tradycji.

20-go lipca 1894 r. Leon XIII
pisze: _ „Utworzenie związku
wszystkich państw jest sprawą
bardzo pożądaną”. Przewidujący
ten Papież doskonale zauważył, że
czas jego pontyfikatu jest ciszą
przed burzą. r. 1899 pisze ten

sam Papież do królowej Wilhel-
miny: „Władza Stolicy Apostol-
skiej sięga poza granice państwa
i obejmuje wszystkie narody w
imię prawdziwego ewangelickiegc
pokoju, jej akcja dla dobra ludz-

kości wznosi się ponad osobiste
cele i lepiej niż każda inna umie

nakłonić do jedności wszystkie na-
rody, o różnych nawet ideałach i
dążeniach”. W liście zaś z 10 lufe-
go 1899 kardynał Rampolla pisze
w imieniu Leona XIII: „Brakuje w
stosunkach międzynarodowych sy-
stemu środków legalnych i moral-
nych, któreby normowały prawa
jednostki lub całego państwa, jeśli
nie może ono samo się obronić, i
dlatego uważa za jedyną moc roz-
strzygającą — siłę. tem twier-
dzeniu znajdujemy usprawiedliwie-
nie dla wysłanników państw w
kierunku jak największego rozwo-
ju sił militarnych. Koniecznem
więc jest ustanowienie międzyna-
rodowej instytucji pokojowej,któ.
raby była autorytetem prawnym
dla „stosunków ogólno-świato-

Stolica Apostolska, na 20 lat
przed konferencją w Hadze, uwa-
żała międzynarodowy trybunał po-
koju za jedyne lekarstwo przeciw
różnym  dolegliwościom polityki
światowej. XV międzynarodowy
kongres pokoju w 1906 r. na wy:
słaną A do Ojca św. Piusa X
otrzymał następującą odpowiedź,

doskonałe charakteryzującą Jego
przychylny stosunek do akcji pod-
jętej przez Kongres: ,,..głęboko
jestem przekonany, że wysiłki
podjęte w celu uniknięcia wszyst-
kich okropności wojny są pełnym
wyrazem ducha Ewangelji'. A w
dniu 11 lipca 1911 r. Pius X pisze
do swego delegata w Waszyngto-
nie: „Dowiedziałem się z ogromną
radością o powziętej w Stanach
Zjednoczonych akcji zapewnienia
ludności dobrodziejstwa pokoju”.
Pius X gorąco popierał fundację
Carnegie'go, uważając, że nie tyl-
ko dobry katolik winien pamiętać,
że jest synem Kościoła pokoju, ale
każdy rozsądny człowiek nie mo-
że nie pracować nad międzynaro-
dowem zgodnem porozumieniem.

Benedykt XV wstaw nocie
z 1 lutego 1917 r. zwraca się do
rządów państw walczących: „Prze
dewszystkiem trzeba postanowić,
że siła fizyczna armji musi być
podporządkowana władzy moral-
nej prawa”. Idąc zatem za myślą
Leona XIII Benedykt XV znowu
a: o międzynarodowym

trybunale pokoju, pragnie wyposa-
żyć go w taką władzę, by czuł się
na sile przeciwstawić każdemu
państwu,któreby nie stosowało
się do jego decyzji.

Pius dnia 7 kwietnia 1922 r. pi-
sze: „Nie trzeba zapominać, że
najlepszem zapewnieniem pokoju
jest nie las bagnetów, lecz zauła-
nie i przyjaźń”. A 1i-go grudnia
tegoż roku jeszcze wyraźniej o tem
mówi, wyrażając powątpiewanie
w powodzenie różnych zjazdów i
kongresów w celu utrzymania po-
koju, póki rządy państw nie uznają
nad sobą władzy sprawiedliwości.
Papież uważa, że niema dość wiel-
kich ofiar, którychby nie trzeba
było ponieść dla uzyskania trwa-
łego pokoju w duchu Chrystuso-
wym. 24 grudnia 1930 r. Ojciec
św. przypomina całemu światu
okropności wojny światowej i
ostrzega przed nową słowami
psalmisty: „„rozprosz narody, które
chcą wojny” i radzi zwrócić bacz-
niejszą uwagę na codzienną
modlitwę kościelną: „dona nobis
pacem”, Ч

- Państwa nie zważały na głosy

idące z Watykanu, wolały z bro-
nią w ręku dochodzić swoich praw.

Obecnie wielu polityków widząc
zawodność wyrachowań czysto

politycznych poczyna zwracać u-
wagę na wezwanie Stolicy Apo-
stolskiej: „Jedność, pokój w spra-
wiedliwości”. Rozbrojenie moral-
ne, głoszone od wieków przez Sto-
licę Apostolską, stało się punktem
wyjścia w programie rozbrojenio-
wym państwa polskiego na konfe-
rencji genewskiej.

a,

Margrabina Umiastowska u Ojca świętego.

Temi dniami przyjął Ojciec św.
Pius XI na prywatnej audjencji,
która trwała około pół godziny,
p. Margrabinę Janinę Umiastow-
ską. Ojciec , który zawsze
znakomitszych s ięcóyadnć z Pol--
ski dopytuje o nasze sprawy kra-
jowe, "właszcza religijne, nie' o-
mieszkał skorzystać i z tej spo-

sobności, by zasięgnąć różnych
wiadomości. A ponieważ p. Umia-
stowska jest wujenką zmarłego
zeszłego roku w Rzymie ks. Pra-
łata Kazimierza Skirmunta, Radcy
ze Fe Ambasady

prz atykanie, Ojciec święty w
ecznych i ciepłych słowach

wyraził swój żal ż powodu "jego

Manoj й КОНЕМ
Jakiemi drogami osiąga ona cele

w dziedzinie oświatowej.

Jaki jest stosunek masonerji do
szkolnictwa wyjaśnia najlepiej za-
chowanie się masonerji francuskiej
wobec t. zw. „szkół wolnych”, t. j.
prywatnych szkół katolickich,
dzięki którym katolickie społe-
czeństwo Francji wychowywać
może młode pokolenie również w
duchu religijno-moralnym.

Aby należycie zdać sobie spra-
wę z tego stanowiska wystarczy
parę e które tu podajemy za
„La France Catholigue“ („Kato-
licka Francja''):

„Brat“ Marcel Sėmbat wyrzekl
przedewszystkiem te słowa:
„Neutralność w szkolnictwie jest
blagą, z którą czas byłoby skoń-
czyć. A „brat* Brenier, członek
rady Wielkiego Wschodu w 30
stopniu, na konwencie w roku
1928 wyznał otwarcie: „Według
mnie, powinniśmy przedewszyst-
kiem i niezwłocznie podjąć wszyst
ko, co skutecznie przyczynićby się
mogło do odsunięcia młodzieży od
dzieł klerykalnych”. Ponieważ
zaś, jak podczas uroczystości Ry-
tuału Szkockiego w dniu 20 grud-
nia 1931 r. oświadczył wibitny, bo
33-go stopnia mason Rene Ray-
mond, wielce wpływowy kierow-
nik Najwyższej Rady Wielkiej Lo-
ży: „wartość masona mierzy się
pracą, jaką podczas swej działal-
ności potrafił zrealizować”, więc
„brat” senator Debierre w roku
1924 powiedział na zebraniu Wiel-
kiego Wschodu: „Na fundamencie
szkoły jednolitej potrzeba: stwo-
rzyć monopol nauczania”. To dą-
żenie do monopolizacji nauczania
jest znamienne, jeśli przypomni się
oświadczenie Hipolita Duces w
Izbie Poselskiej: „Zachwyconym
będę, śdy opróżnią się zakłady
wolne dlatego, że posiadać będzie-
my szkołę jednolitą”,

Bez żadnych zaś osłonek mó-
wią o tej sprawie „życzenia* loży
„La Fraternite Vendeenne“ skie-
rowane w roku 1926 do Konwentu
Wielkiego Wschodu i przez ten
Konwent następnie przyjęte za
swoje. Brzmią one:
— „„žąda się usilnie przegto-

sowania i zastosowania šrod-
ków następujących ...wzbronienia
wszystkim członkom  duchowień-
stwa ełniania funkcyj nauczy-
cielskich w szkołach początko-
wych; ścisłego zastosowania pra-
wa rozdziału w dziedzinie szkol-
nictwa; usunięcia następstw pra-
wa Falleux, które upoważnia du-
chowieństwo do prowadzenia klas
początkowych w zakładach zwa-
nych „secondaires“ (tj. szkołach
średnich); ścisłej kontroli szkół i
nauczania prywatnego przez in-
spektorów nauczania początkowe-
fo: zaniechania zwijania szkół pu-
licznych, bez względu na elek

tywnie słabą frekwencję... ener-
gicznego przypomnienia funkcjo-
narjuszom państwowym i osobom
opłacanym przez państwo o ich o-
bowiązkach Goraj w stosun-
ku do świeckości państwa, zwłasz-
cza w materji szkolnictwa; abso-
lutnej obrony szkoły świeckiej i jej
nauczycieli przez ministra oświe-
cenia publicznego przed ich znie-
slawiaczami“ — i t. d.

Z powyższego jasno widać, że
zainteresowanie masonerji szkol-
nictwem jest b. wielkie, obsadza
ona swymi członkami wpływowe
stanowiska w administracji szkol-
nej ipod płaszczykiem t. zw. re-
form demokratycznych w szkole
usiłuje przeprowadzić swe cele,
laicyzując w pierwszym rzędzie
szkołę.

Życie katolickie.
Napaść prasy niemieckiej na pol-

ski apłana.
(Kap) W kilku niemieckich pi-

smach pojawiła się w ostatnim
czasie wiadomość, jakoby ks. pro-
boszcz Feliks Mieszkis z Niemiro-
wa, pow. bielskiego podlaskiego w
książce swojej p. t. „Wojna“ za-
mieścił modlitwę w duchu niezgod-
nym w chrześcijańskim światopo-
glądem i katolicką etyką. Zarzuca
się autorowi, że w tej „modlitwie
polskiego kapłana”, jak ją nazwa-
no, zalecał wojnę z Niemcami i
prosił Boga zniszczenie nieprzyja-
ciół Polski. ;

Jak się ogazuje, zarzuty te są
zgola nieuzasadnione, albowiem w
wymienionej powyżej publikacji,
napisanej w duchu pacyfistycz-
nym, ks. Mieszkis przytacza mo-
dlitwę nie Polaka, lecz tych, któ-
rzy hołdują wojnie, proszą przytem
Boga o pomoc i zwycięstwo.
Modlitwa ta może się odnosić do
zwolenników wojny w łonie każde
go narodu.

, Dlaczego niektóre pisma _nie-
mieckie poczuły się dotknięte i za-
reagowały w sposób tak agresyw-
ny w stosunku do autora, czyniąc
zarazem bardzo niedwuznaczne
aluzje pod adresem polskiego ka-
tolicyzmu wogóle, łatwo się do-
myśleć. ‚

Katolicka Ag. Prasowa nie o-
mieszkała przesłać odpowiedniego
sprostowania prasie niemieckiej.

aj
przedwczesnego zgonu — oraz ży-
czenie, by Polska takich kapła-
nów jaknajwięcej do Rzymu przy-
syłała, `

Specjalne błogosławieństwo Oj:
ca świętego zakończyło tę piękną
audjencję.

 

 

Projekty pomnika Mickiewicza
w karykaturze.

  
rojekt a la Tołwiński. Godło: „Dziady

I emeryci".

KALEEZDRE00ORAR--TORKSEREYCAEK

SZKICE I OBRAZKI.
KAZIUK.

Najechało się tego tyle że śnieg na

placu Łukiskim od pary końskiej topić

się zaczął.

Garncarze...

Blacharze...
Rymarze...
Siodlarze...
Grandziarze i ktoby ich tam wszyst-

kich policzył.
Na Łukiszkach jak zresztą co roku

powstało miasto swojem, żywem, efekto-

wnem życiem tętniące.

Wiadomo „Kaziuk”.
Panie, mamcie, panienki, anioły, cza-

rownice i strzygi od tygodnia chodziły w |
gorączce niezwyczajnej, trapione gorą-

czką pożądania... cebra, balji, a te młod-

sze piernikowego serca.

Już na tydzień przed „Kaziukiem”
mąż otrzymał lepsze obiady z trzech dań
(„karm dobrze to bydlę, a będzie ti po-

słuszne”) otrzymując zupę z jaj, jaja na

mięko i jaja na słodko.

Chodził przygasżony i strapiony jak
goniony jeleń (rogacz) domyslając się
akiegoś zamachu na duszę swą, lub

co gorsza kieszeń.

Dnia, 4 marca rano, żona która jak
skowronek co dnia budziła męża powie-

dzeniem: „wstawaj oślel czas do biura”,
teraz pyta jak gejsza słodka: „Mężulku
może, kawusi z pianką, ale, ale... A pro
pos śniłeś mi się kochanie, na nowej

balji“.
Aha!
Wylazło szydło z worka. — Mąż

patrzy na piękną masę cielska, które wy-

daje te głosy od strony lustra i pyta ry-

kiem jak wół:

— Wielel!!
Babsko prędko coś we łbie kombi-

nuje, na twarz wyłewa cały ceberek sło-
dyczy:

— 50 złotych...
Mąż blednie, ale nie mówi nie, daje

dwadzieścia złotych i wychodzi bez kawy

do pracy.
А na „Kaziuku* Łysa Góra.

Bednarze z twarzami umęczonych ta-

kirów, demonstrują różne kuchenne akce-

sorja, babska targują się jakby chodziło
o ich honor, odchodzą, drą się, kłócą i

nie kupują.

Kupiec wydaje z siebie stęk rannego

łosia i oddaje balję za pół ceny byleby

na babę nie patrzeć.

A tu sprzedają serca piernikowe.

— Ja pani kupię serce.

— Takie suche.
— Ale z kwiatkami i z pani imieniem

na nim wypisanem.

Szukają.
Agata, Scholastyka, Eudoksja, Mafra

o! ol jest, Euzebja...
— A teraz ja panu dam swoje...

— Czekam na to oddawna...
— Od jak dawna?!
— Od tej chwili kiedyśmy byłi w

kinie.

— No to pan ma.
Hy! wspaniałe, czerwone jak pomi-

dor serce, a na niem paralityczny pta-

szek z gałązką trzymaną w alkoholicz-
nym dziobie.

—Bardzo piękne!

A tam...

O... to įBkas scena malžefska.

Žona strapiona jak Malgorzata w
„Faušcie“ po uwiedzeniu, wyszukuje
punktu równowagi na ciele swego męża,

który zbytnio się przejął reklamą mo-

nopolu spirytusowego.

— Poszoł do domu ty prochwost.
—Kobieto, żono, idź, idź! powia-

dam bo mnie tylko zawiało.

— Ty pijany.. Kaziuk.

— Paszal wont!
Teraz slychač tylko jakies tępe ude-

rzenia jak gdyby ktoś w stępie bił krupy
i miłą konwulsyjną inwokację niewiasty

do ludu:

—Krześciany, ludzie ratujcie...
Ale chodźmy dalej...

Tu sprzedają zabawki.

— Moniek, ci widzisz ten koń?...
—Ja widzy.
— Moniek, a ty chcesz ten koń7...

— Ja chcem.

— To ja ci kupia, ty, ty, mój ułan,
ty, ty mój Wieniawa, mój bohater.

I tak co roku... ®
Te same djalogi, te serca (Bożejak

to się człowiek starzeje) te „suszki” i
(br.. r.. r.. r.. te balje... 5 :

Alę trudno „Kaziuk“, „Kaziukiem“..,
chodžmy użyć kiermaszu.

M. Junosza,
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KRONIKA.
WIADOMOŚCI KOŚCELNE.
— Dzień Imienin J. E. ks. Bi-

skupa Kazimierza Michalkiewicza.
W dniu dzisiejszym J, E. ks. Biskup
Kazimierz Michalkiewicz obchodzi
dzień swego Wielkiego Patrona.
Niech nam wolno będzie przyłą-
czyć się do tych wszystkich licz-
nych życzeń, płynących ze szcze-
rego przywiązania i miłości ludno-
ści katolickiej do Osoby Dostoj-
nego Solenizanta, i złożyć naj-
szczersze życzenia ad multos
annos — aby przez długie lata
pracował wśród nas, dla nas i na
dobro i pożytek Kościoła i Oj-
czyzny.
— Adoracja Przen. Sakra-

mentu. Ponieważ pierwszy piątek
miesiąca przypada w dzień św.
Kazimierza i w dzień zakończenia
rekolekcyj, w kaplicy Serca Eu-
charystycznego nie będzie ado-
racji  Przenajświętszego Sakra-
mentu.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Magistrat będzie wydawał

zaświadczenia ubóstwa. йak

się dowiadujemy, w  najbliž-
szych dniach wydawanie świa-
dectw ubóstwa oraz wszelkich za-
świadczeń o stanie materjalnym
petenta powierzone zostanie wy-

łącznie agistratowi „m. Wilna,
z ramienia którego sprawami temi

będzie się zajmował wydział opie-

ki społecznej. W związku z tem
Starostwo Grodzkie i policja nie
będą w tych sprawach ingiero-

wały. ° (а)

‚ Z MIASTA.
— Dzień św. Kazimierza. We

wszystkich urzędach państwowych
i samorządowych urzędowanie w

dniu dzisiejszym odbywać się bę-
dzie normalnie bez przerwy, Pra-
cownicy jednak zatrudnieni będą

na dwie zmiany. Ma to na celu
umożliwienie wzięcia udziału w

nabożeństwie i zwiedzenia kier-
maszu, który zwyczajem lat daw-

nych i w roku bieżącym zapowia-

da się bardzo okazale, (a)

— Sprawa budowy domu wy-
cieczkowego dla młodzieży szkol-
nej. W dniu 2 marca odbyła się
od przewodnictwem p. wojewody

Z eczkowicza przy udziale
przedstawicieli Kuratorjum Okrę-
gu Szkolnego, Magistratu i insty-
tucyj oo: konferencja, na
której była omawiana zainicjowa-
na przez p. Wojewodę sprawa bu-
dowy w Wilnie domuwycieczko-
wego dla młodzieży szkolnej. |

Na konferencji jaśniło się,

jak palącą jest w. Wilnie budowa
takiego domu. Wilno, jako jeden
z najciekawszych ośrodków tury-
„stycznych w Polsce, nie. ma wcale

urządzonego kulturalnie domu wy-

cieczkowego i ztego powodu licz-

ne wycieczki szkolne, przybywa-
jące do Wjlna, lokowane są w zu-

łnie nieodpowiednich warun-

toe Е

W toku dyskusji ustalono, że
dom wycieczkowy może być połą-

czony z domem harcerstwa i o-
środkiem wychowania fizycznego.

Magistrat ofiarowuje ładnie po-
łożony i zupełnie odpowiedni plac
na Bouffałowej Górze. O ile per-
traktacje z Magistratem nie dojdą

do skutku, może być wówczas
przydzielony na ten cel plac rzą-

dowy.
Rostecogójć wykazała, że sko-

ordynowana działalność zaintero-

sowanych czynników może dać
owocne rezultaty.

—Herbaciarnia - czytelnia dla
inteligencji. W dniach najbliž-
szych z inicjatywy Narodowej Or-

anizacji Kobiet zostanie otwarta
ces ;telnia dla inteli-

encji przy zaułku Dobroczynnym
Śr 2a. W herbaciarni tej za 10

groszy dostać będzie można

szklankę herbaty z cukrem i 2
bułki lub */« kg. chleba oraz spę-

dzić jakiś czas w czytelni pism.
Karty wstępu dostać można w Se-

kretarjacie N. O. K. (ul. Orzeszko-
wej 11 — od godz. 11 do 13) oraz
w innych stowarzyszeniach spo-
łecznych.
— Zmniejszenie się zarobków

kierowców dorożek samochodo-
wych. W ciągu ostatniego miesią-
ca Wilnu przybyły dwie nowe
taksówki. Jest to fakt o tyle cie-
kawy, że ostatnio wobec małej
frekwencji jeżdżących ilość doro-
żek samochodowych z miesiąca
na miesiąc stale się zmniejszała.
Obecnie zarejestrowanych jest w
wydziale komunikacyjn Magi-
stratu 82 taksówek, Sdo jednak
w miešcie kursuje co najwyžej 50,
„wobec minimalnych zarobkėw. (a)
— Spadek frekwencji w au-

tobusach. W związku ze spada-
jącą frekwencją pasażerów Hrbon
zlikwidował ogólną ilość kursu-
jących wozów z 34 na 30. Na
skutek tego rozpiętość czasu po-
między wozami zwiększyła się
na niektórych linjach do 15 min.
Spadająca frekwencja pasażerów
tłumaczy się dość wysoką ceną

„ biletów autobusowych, które ze
względu na ogólny kryzys nale-
żałoby obniżyć o 20—30 aż a

— Zmiana lokalu Sądu Pracy.
W dniu wczorajszym Sąd Pracy
został przeniesiony do nowego lo-
kalu przy ul. Gimnazjalnej 4. Roz-
prawy rozpoczną się w poniedzia-
łek 7 marca r. b. (s)

HANDEL I PRZEMYŚŁ.
— Licyt towarów skoniis-

` | kowanych. dniu 7 marca b. r.

odbędzie się sprzedaż z licytacji
towarów galanteryjnych i kolonjal-
nych, skonfiskowanych przez U
rząd Celny w Wilnie. Bliższych
informacyj udziela biuro Izby P.-H.
w Wilnie, Trocka 3.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Konierencja u prezesa Izby

Skarbowej. Onegdaj odbyła się
u p. prezesa Izby Skarbowej kon-
ferencja przedstawicieli Chrześci-
jańskiego Związku Zawodowego
Handlarzy Mięsnych i Wędlinia-
rzy.

Na konferencji tej przedstawi-
ciele związku wykazali p. pre-
zesowi ciężkie położenie materjal-
ne rzeźników i wędliniarzy oraz
prosili o przeprowadzenie kontroli
ksiąg kontowych w celu sprawdze-
nia zaległości podatkowych, gdyż
oni, według posiadanych kwiłów,
opłacili podatek nawet z nadpłatą.

Po wysłuchaniu przemówień
przedstawicieli związku p. prezes
przyrzekł załatwić przychylnie 8
podań handlarzy mięsnych i wędli-
niarzy i wstrzymać zarządzone
egzekucje.

W. sprawie zaliczek na podatek
przemysłowy od obrotu oświad-
czył p. prezes, że w najbliższym
czasie handlarze mięsni i wędli-
niarze otrzymają nakazy i wtedy
będą mogli składać odwołania. (s)

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
—Promocje doktorskie, W so-

botę dnia 5 b. m. o godz. 13 w Auli
Kolumnowej Uniwersytetu odbę-
dą się promocje na doktora
wszechnauk lekarskich następują-
cych osób: 1) Szmigielskiego Sta-
nisława, 2) Szczerbo Antoniego
i 3) Fijasa Henryka.

Wstęp wolny.

Z ŻYCIA AKADEMICKIEGO.
—Zarząd Sodalicji Marjańskiej

Akademików podaje do wiadomo-
ści członków, że dnia 6. III, br.
o godz. 8 rano w kaplicy sod,, ul.
Wielka 64, odbędzie się Msza św.
i wspólna Komunja św., poczem
nastąpi śniadanie i zebranie ogól-
ne. Na porządku dziennym: dalszy
ciąg dysputy nad ref, sod. St.
Stommy p. t. „Katolicki ustrój spo-
łeczny' i dyskusja nad statutem
S. M. A. — Goście z pośród aka-
demików mile widziani,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Drugi Zjazd obrońców Wil-
na. Wszyscy byli uczestnicy walk
o Wilno, a więc: członkowie P. O.
W. „Samoobrony Wileńskiej”,
drużyn harcerskich, partyzantki
Majora Dąbrowskiego, oraz wszy-
stkich oddziałów, które brały czyn
ny udział w obronie Wilna, prosze-
ni są o zgłaszanie się z dokumenta
mi, udowadniającemi ich ówczesny
przydział, do Sekretarjatu Fede-
racji (ulica Żeligowskiego 4) w go-
dzinach od 18 do 20.

17go kwietnia r, b, odbędzie się
drugi Zjazd b. uczestników walk o
Wilno połączony z uroczystym ob-
chodem, nabożeństwem, akademją
i pochodem.

Wszyscy uczestnicy Zjazdu bę-
dą automatycznie 'zaliczeni w po-
czet członków Związku byłych O-
brońców Wilna.
— Przygotowanie do IX ty-

godnia lotniczego u kolejarzy.
Wileński Wojewódzki Komitet Ko
lejowy L. O. P. P, utartym zwycza-
jem przystąpił do organizacji naj:
poważniejszej imprezy na rzecz
lotnictwa, IX tygodnia.propagan-
dowego, mającego się odbyć w
jednym z miesięcy letnich. W tyn
celu zaczęto czynić przygotowania
jeszcze w styczniu r. b. Powołane
zostały do życia komisje: zbiórki
z inż. Budkiewiczem na czele, ko-
misji propagandowej z p. Wyszkow
skim i komisji imprez pod przewod
nictwem p. Trynkiewicza. Powstał
t. zw. ścisły komitet organiiizacyj-
ny tygodnia, który łącznie z ko-
misjami rozciągnie pieczę nad or-
pro kekes 200 punktach
olejowyc rekcji.
ko” ODCZYTY.
— VI Odczyt z cykiu „Świę-

ci Pańscy" p. t: „Franciszek
Klet Rógis i Gabrjel Perboyre,
misjonarze chińscy”, — Ks. Su-
perjora Rzymełki odbędzie się
z obrazami świetlnemi w Domu
Sodalicyjnym (ul. Królewska 9,
lip) w sobotę dn. 5 marca o
godz. 7 w. Wstęp dla członków
i zaproszonych ао$с!.

Posiedzenie Koła T-wa
Neolfilologicznego odbędzie się w
Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej
w sobotę dnia 5 b. m. o godz. 18-ej
m. 30. Porządek dzienny: Komuini-
kat prof. St. Glixellego o „Prologu
w Roman de la Rose"; referat p.
Wacława Sienickiego „O naucza-
niu gramatyki jezyka francuskiego
w szkole średniej. — Goście mile
widziani. :

RÓŻNE.
— Wieczór artystyczny. Dnia

6 b. m. o godz. 7 wiecz. w sali gi-.
mnazjum im. Lelewela odbędzie
się wieczór artystyczny, zorgani-
zowany przez grono studentów
U. S$. B. na rzecz biednych rodzin,
pozostających pod opieką V-tej
Konferencji T-wa Pań, Miłosier-
dzia św. Wincentego A Paulo.

Wzniosły cel oraz wysoki po-
ziom wieczoru zapewni powodze-
nie imprezie. Zbliżają się święta,
każdy więc wilnianin, nie obojętny
na niedolę bliźnich, powinien po-
przeć inicjatywę T-wa Św. Win-
centego a Pauło.

UZIENNIK MILENSKI

m)
Ropa naftowa w Wilnie

Jak dowiadujemy się w ostatniej
chwili są wszelkie prawdopodo-
bieństwa, źe w okolicach placu Łu
kiskiego Oh się niezwykle
bogate  pokładv ropy naftowej
Pewne przedsiębiorstwo już przy

stąpiło do roboty, wystawiło
SZYB NAFTOWY

na placu Łusiskim w najbliższych
dni-ch zacznie wiercić

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

PRZEGLĄD REPERTUARU TEATRÓW.
— „Mam lat-26“ — na Pohulance.

Dziś o godz. 8 wiecz. sztuka węgierska
„Mam lat 26".

Jutro, w sobotę, premjera sztuki
„Virtuti Militari",

— Ostatnie przedstawienie „Co może
kobieta” — w Lutni odbędzie się dziś
o godz. 8 wiecz.
— W sobotę popołudniówka szkolna

„Dwunastej nocy”, O godz. 4 pp. mło-
dzież szkolna niezawodnie zapełni po
brzegi teatr na Pohulance, 'dążąc na
prawdziwą ucztę artystyczną, jaką jest
komedja Szekspira p. t. „Dwunasta noc”,
— Rewja warszawska z Elną Gistedt

w Lutni. Jutro tylko jeden występ rewji
warszawskiej, z głośną na całą Polskę
primadonną operetki warszawskiej —
£lną Gistedt. Jej partnerem jest nie-
zrównany piosenkarz Karol Hanusz. Ce-
ny miejsc specjalne.

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE.
— „Mam lat 26* — popołudniu na

Pohulance po cenach zniżonych.
— Odczyt Boya-Żeleńskiego w Lutni

odbędzie się w niedzielę, dn. 6 bm. o go-
dzinie 4-ej.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 4 marca 1932 r.
11.58. Sygnał czasu.
14.15. Muzyka klasyczna (płyty).
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. „Polski słownik geograficzny”

—odczyt z Warsz. wygł. prol. St. Arnold.
15.50. Audycja dla chorych zę Lwo-

wa.
16.20. „Życie wyrazów” — odczyt ż

Warsz., wygł. Stefan Ludowicki. ®
15.40. Codzienny odcinek powieścio

wy.
16.55. Lekcja angielskiego z Warsz,
17.10. „Pochodzenie skich nazw

roślinnych" — odczyt z Warsz. wygł. dr.
J. Kołodziejczyk.

17.35. Koncert z Warsz.
18.50. Kom. L. O. P. P'u.
19.00. Pelakom na kowieńszczyźnie.
19.15. „Przegląd prasy rolniczej, kra

jowej i zagranicznej — prowadzi dr. Ja-
nusz Jagmin. tr. na Warszawę.

19.25. „Kłopoty Oszmiańczuka” —-
teljeton wesoły w wyk. Leona Wołłejki,
art. dram.

19.40. Progr. na sobotę.
19,45. Pras. dzien. radj, z Warsz.
20.00. Pogad. muz. z Warsz.
20.15. Koncert symfoniczny z Filhar

monji Warsz. (Grzegorz Fitelberg - dyr.
Mikołaj Orłow — fortępj. Utwory P. Czaj
kowskiego, Nabokowa i Mosołowa).

22.40. Kom. z Warsz.
Z

Wystawa w Domu Akademika.
Dnia 3 marca o godz. 12-ej w.

południe nastąpiło otwarcie wy-
sławy w Domu Akademika przy
górze Boulfalowej 4.

Na otwarcie przybył p. Woje-
woda Z. Beczkowicz w towarzy-
stwie Starosty Grodzkiego, ko-
mendanta policji państwowej, oraz
p.p. Kuratora i naczelnika Jocza.

Zaproszeni goście zwiedzili ko-
lejno sale z których pierwsza za-
wierała wykresy statystyczne z .
działalności bratniej pomocy, aka-
demickiej kasy chorych, oraz
uzdrowiska w agaciiskach Na
środku sali widnieją ustawione
trofea sportowe A. Z. S., wśród
$tórych widnieje puhar 3 P.A.C.'a.
Nastebas sale zawierają ekspo

naty artystyczne oraz szereg obra-
zów i rzeźb.
W osobnych dwu salach umiesz-

czono prace malarskie
św. ukasza, wśród których
obraz art. Karpińskiego zwraca
uwagę,

„Pozatem rozmieszczono osob-
ne pawilony korporacyj i klubów
akademickich, Teologów, Włóczę-
gów, Harcerzy i inne.

Wystawa otwarta od dnia dzi-
siejszego potrwa do połowy marca.

WEPEZERONA: POEKTZPCZY WAB TCSATIDE LST

Kronika policyjna.
— Nowy sposób okradania

mieszkańców Wilna. Ostatnio
w Wilnie ukazała się pomysłowa
szajka złodziei, która 'za teren
swej działalności obrała miesz-
kania osób zamożniejszych, ope-
racje swe przeprowadzając w bia-
ły dzień, przeważnie w godzinach
rannych. Złodzieje ci występują
zazwyczaj w charakterze robotni-
ków, przysłanych rzekomo dla
naprawy rozmaitego rodzaju u-
rządzeń jak: elektryczności, wo-
dociągów, zepsutych zamków i
t.p. Dla zamaskowania swych
istotnych celów zaopatrują się w
narzędzia stwarzając w ten spo-
sób pozory i wygląd robotników.
Po krótkiej operacji nad uszko-
dzoną siecią elektryczną czy też
wodociągową zwraczją się z proś-
bą o kilka złotych na rzekome
kupno materjałów niezbędnych
do naprawy. W razie otrzymania
pieniędzy szybko ulatniają się by
już więcej nie ukazać .się i w
wypadku „pomyślnej konjunktu-
ry* kradną wartościowe przed-
mioty, nasuwające się im pod
rękę. W ten sposób w dniu wczo-
rajszym dokcnano kradzieży w
mieszkaniu prywatnem kierowni-
ka wydziału opieki społecznej
Magistratu p. Majewskiego, Mic-
kiewicza 27. Złodziej po nieuda-
nych „pertraktacjach* z p. Ma-
jewską korzystając z jej chwilowej
neuwagi skradł z kuchni kilka
srebrnych łyżeczek, oraz szereg
innych mniej wartościowych przed-
miotów i nie uzyskawszy „zelicz-
ki* a conto naprawy zepsute
wodociągu, szybko się ulotnił. Ca-
ły szereg podobnych kradzieży
zdarzył się również: w ostatnich
dniach i w innych punktech mia-
sta. a.

„bractwa  -

W ostatnich dniach zamiesci-
liśmy wiadomości z szeregu więk-
szych miast Polski o nader swoi-
stej akcji, jaka się tam rozpoczęła.

ianowicie mieszkańcy tych
miast ogłaszają „strajk elektrycz-
ny'”, polegający na tem, iż pewne-
go dnia zaprzestają używania e-
lektryczności i oświetlają zarówno
mieszkania prywatne, jak też
sklepy i warsztaty pracy za po-
mocą „starodawnych'* lamp nafto-
wych, albo i wręcz świec.

Strajk ten ma na celu zmusić
elektrownie do obniżenia cen ener
gii elektrycznej, która rzeczywi-
ście ostatniemi czasy nadmiernie
wzrosła.

Tak np. w Warszawie cena jed-
nego kilowata, po ostatniej pod-
wyżce 10-procentowej, wynosi 82
$gr., gdy tymczasem wyprodukowa-
nie tegoż kilowata kosztuje około
7 gr. Chyba nie ulega wątpliwości,
iż zysk przeszło 1000-procentowy
trudno nie uznać za zwyczajną
lichwę i wyzysk.

Gdyby przynajmniej pieniądz,
pochodzący z tego rodzaju nad-
miernych zysków szedł na jakieś
cele społeczne. Tymczasem elek-
trownia warszawska oraz elek
trownie takich miast jak: Piotrków
Częstochowa, Kalisz, Tomaszów,
Radomsk stanowią własność to-
warzystw akcyjnych i zyski idą w
ten sposób do kieszeni osób pry-
watnych, nieraz zwykłych speku-
lantów zagranicznych.

Tak np. 500 frankowe akcje
Warszawskiego Tow. Elektryczne
go dają swym właścicielom 232 fr.
ywidendy.
W rzeczywistości zyski akcjo-

narjuszy są jeszcze wyższe, gdyż
za akcję, kosztującą nominalnie
500 fr. zapłacili oni faktycznie 125
fr. Resztę, czyli 375 fr., są „win-
ni* i płacą od tego długu odsetki
w wysokości 2 proc. rocznie. In-
nemi słowy te 232 fr. dywidendy
otrzymują oni nie od 500 fr. lecz
tylko od 125 fr. w takich warun-
kach każdy z nich nietylko zapła-
ciłby chętnie 2 proc. od owych
375 fr., ale zgodziłby się zapewne
i na 2 proc. miesięcznie.

Ale nie o to nam idzie.
Istota złego leży w tem, że te

lichwiarskie zyskikapitalistów za
granicznych opłaca ludność miast
polskich i to nieraz właśnie naj-
biedniejsza,

Trudno się też dziwić, że ta lud
ność ma podobnego stanu dosyć.

Pierwszy ruszył do ataku Piotr-
ków, gdzie już od dłuższego czasu
rozpoczęto bojkot elekrowni, w

*którym bierze udział przeszło po-
łowa mieszkańców. Strajk jest pro
testem przeciwko elektrowni, znaj
dującej się w rękach T-wa belgij-
skiego, pobierającego za kilowat
95 gr., a więc jeszcze drożej, ant-
żeli elektrownia warszawska.

Piotrkowianie żądają obniżenia
"ceny prądy, zużywanego na oświe-
tlenie, do60: gr. Zażądano. również
zniesienia e haraczu za licz-
niki, za które elektrownie w Pols=
ce, prawem kaduka, każą sobie
płacić sumy, nie mające nic wspól-
nego z istotnym kosztem zużywa-
nia się tych przyrządów.

Strajk w Piotrkowie znalazł li-
cznych naśladowców w sąsiednich
miastach, a więc w Tomaszowie,'
Częstochowie i Radomsku.

Ostatnio akcja strajkowa prze-
rzuciła się również do Łodzi i do
Kalisza. ‹

Kalisz już odniósł pewne zwy-
cięstwo, gdyż na samą wiadomość
o grożącym bojkocie, Rada Miej-
ska obniżyła ceny energji elektry-
cznej o 10 proc.

Tak wygląda ten ciekawy
strajk elektryczny, który zatacza
coraz szersze koła, :

Charakterystycznym -— тотеп-
tem jest to. iż właściwie klucz od
sytuacji znajduje się w ręku Mini-
„sterstwa Robót Publicznych.

Chodzi o to, że umowa np. z
elektrownią warszawską przewi-
duje, że w razie sporu o cenę prą-
du, może być zwołana przez Min.
Robót Publicznych komisja rozjem
cza, która pod przewodnictwem mi
nisterstwa przeprowadzi nową i о-
bowiązującą dła elektrowni kalku-
lację. =

— Aresztowanie łącznika
kobiety pomiędzy złodziejami
wileAskimi a lidzkimi. W dniu
wczorajszym przywieziono do Wil-
na pod eskortą policyjną niejaką
Esterę Mołczajowską, pochod:ącą
z Wilna. Mołczajowska zaareszto-
wana została w Lidzie przez tam-
tejszą policję w czasie rewizji w
jednej z podejrzanych spelunek
złodziejskich. Podejrzana była o
to, że odgrywała rolę łącznika
pomiędzy złodziejami wileńskimi
i lidzkimi. Podczas badania za-
trzymana Mołczajowska zeznała,
że pochodzi — х Wilna, gdzie
zamieszkiwała przy ulicy Sofjanej
Nr. 15, jest z zawodu pończo-

" szarką i pracowała w fabryce w
Wilnie. Ostatnio straciła pracę i
wy.echała w poszukiwaniu zarob-
ków do Lidy.
— Zaginięcie młodej dziew-

czyny. W dniu wczorajszym do
policji wpłynęło zameldowanie o
zagedkowem zaginięciu: 20-letniej
Anny Gurwicz zamieszkałej na
Lipówce. Wspomniana Gurwicz
wyszła we wtorek popołudniu z
domu i więcej nie powróciła.
Wszelkie poszukiwania za zagi-
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"WALKA O TANIĄ ELEKTRYCZNOŚĆ.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

W Warszawie.

‚ W Warszawie odbyło się zebranie,naktórem byli obecni przedsta-
wiciele związków, różnych stowarzyszeń, oraz instytucyj społecznych
warszawskieh,
elektrowni stołecznej.

reprezentujących bardzo znaczną ilość abonentów

Uchwalono powołać do życia ogólno polską organizację, która
poprowadziła akcję potanienia elektryczności.

Prócz tego wysiłki najbliższych dwóch tygodni skierowane zo-
staną ku stworzeniu specjalnego towarzystwa obrony spożywców
prądu. Zebrani doszli do wniosku, że tak zwane strajki są środkiem
ostatecznym, gdyż szkodzą nietylko elektrowniom, lecz i samym
spożywcom. Natomiast zebranie wypowiedziało się za tem, by w
miarę potrzeby urządzać od czasu do czasu krótkie przerwy w po-
bieraniu prądu.

Lublin przystępuje do akcji.

Prąd elektryczny w Lublinie należy niewątpliwie do najdroż-
szych w Polsce, nic więc dziwnego, że i tam równiez rozpoczęta
została kampanja o jego potanienie. Za kilowat elektrownia lubelska
pobiera 80 groszy — nie licząc 10 procentowego podatku, gdy па-
tomiast koszt własny wynosi zaledwie 10 groszy.

Dlatego też, szczególnie w roku tak znacznych zniżek płac,
ludność musi chwycić się wszystkich środków walki o potanienie
kosztów utrzymania, między innemi musi więc walczyć o obniżenie
ceny prądu. Do akcji tej przystąpiły też wszystkie zrzeszenia urzęd-
nicze i robotnicze;
musiała cenę prądu obniżyć.

nie ulega watpliwości, że elektrownia będzie

Godna naśladowania uchwała.

Bardzo znamienne jest postanowienie rady miejskiej w Gnież-
nie, która obniżyła nietylko cenę gazu i koksu, lecz nawet prądu
elektrycznego. Cenę gazu obniżono dla spożywców prywatnych
o 15 proc., cenę koksu — o 10 do 15 proe., cenę prądu elektrycz-
nego obniżono o jeden grosz, wobec czego kilowat kosztuje tam
60 groszy. Jest to, jak widzimy, jedna z najniższych cen w kraju.

 

Akcja rzemieślników wileńskich.
W. tych dniach odbyło się ze

branie Związku Cechów, na kto-
rem rozważane były bardzo wazne
sprawy dotyczące rzemiosła.

iędzy innemi obszernie oma-
wiano sprawę aktualnego dziś ob-
niżenia ceny za energję elektrycz
ną, Zakłady rzemieślnicze zużywa
ją bezwzględnie lwią część wytwa-
rzanego przez elektrownię miejską
prądu elektrycznego.

Okołc 70 proc. zakładów rze-
mieślniczych, prócz liczników na
światło posiada liczniki na motory
poruszające odrabiarki i maszyny,
czy inne urządzenia. Przy każdej
maszynie, czy odrabiarce zawsze
jest lampka, prócz tego przy sto:
łach warsztatach wszędzie są po-
trzebne osobne lampki, które a-
świetlają zakład przy pracy.

Kiedyś abonent, posiadający
motor, miał prawo do korzystania
z jednej lampki przy tym motorze
za cenę taką jak za motor, dziś
poszło to w niepamięć. Natomiast
dziś wpisało się do naszej pamięci
słowo „piony”, których konsumen-
ci w żaden sposób strawić nie mo-
gą, a Magistratowi z innych chyba
powodów kością stanęło w gardle:

Powszechną klęską jest pedan-
tyzm z jakim się wyłącza prąd za
opóźnienie z opłatą rachunku. Za
ponowne włączenie, ewentualnie
za zobowiązanie płatnika że rachu
nek będzie opłacony dziś jeszcze
obiera się 2 złote. To przeżytek.
łaściwie bierze się te 2 złote za

niepunktualność. W dobie obecnej,
kiedy punktualność nie tylko osób
prywatnych, ale urzędów i insty-
tucyj, nie będziemy nawet wspo-
minali o magistracie, — jest po-
ważnie zachwiana, w czasie kiedy
klijent do rzemieślnika po odbiór
swego zamówienia zgłasza się po
kilku miesiącach przeważnie, po-
bieranie tej, tak wygórowanej su-

my, jest nie do zniesienia! Musi to
być zmienione, ostatecznie zmniej-
szone chociażby do groszy 50 nie
więcej.

Dwa złote dla rzemieślnika,
który przeważnie jest „właściwym
bezrobotnym”, * który żywi się
można powiedzieć tylko nadzieją
w lepsze jutro i to nadzieją smutną
suchotniczą, stanowi obecnie wiel-
ką sumę pieniędzy. Każdy z tem
się zgodzi, że kara taka, kara na
ludzi, znajdujących się w najtrud-
niejszych warunkach, bo ten kto
ma czem zapłacić w porę, nie po-
niesie wszak tego ciężaru, jest be
względnie krzywdzącą i musi być
zniesiona.

Lecz nie to nas głównie boli!
Nas rzemieślników dziś najbardziej.
interesuje kwestja obniżenia ceny
prądu. Ludzie kompetentni twier-
dzą, że u nas w Wiilnie cena za
prąd elektryczny jest najdroższą
w całej Polsce. Dla czego? Prasa
podaje, że nasz Magistrat nosi się
z zamiarem obniżenia ceny za
prąd. Rzemiosło wita ten projekt
z uznaniem. Ale czy nasi ojcowie
miasta serjo to traktują? Czy nie
zabiorą się do tej pracy wówczas,
gdy nie będzie właściwie co oświet
lać i co poruszać?

Jeśli do obniżki cen ma dojść,
czy ta obniżka będzie proporcjo-
nalną do ogólnego potanienia i czy
się będzie wówczas pamiętało, że
my wilnianie już dawno jesteśmy
pokrzywdzenia?

Reprezentanci rzemiosła na
tem właśnie zebraniu uchwalili jak
najenergiczniej zająć się tą sprawą
i wspólnie z innemi organizacjami,
idąc za przykładem innych miast,
zażądać od Magistratu nie ofiary,
pobniżenia ceny.

Sprawa bardzo pilna!
Podstarszy.

Sprawa Pogotowia Ratunkowego.
Tajemnicza praca „Komisji organizacyjnej".

Jek już donosiliśmy, od paru
tygodni krążą wśród sfer lekar-
skich i szerszej publiczności m.
Wilna uporczywe pogłoski o ma-
jacych zajść zmienach w organi-
zacji miejskiego Pogotowia Ra-
tunkowego.

Magistrat dotychczas tych po-
„głosek nie zdementowzł.

Przeciwnie została powołana
do życia t. zw. komisja organiza-
cyjna Pogotowia Ratunkowego w
której skład jakoby weszli przed-
stawiciele Sekcji Zdrowia Magi-
stratu, Uniwersytetu Stefana Ba-
torego i Województwa.

Pierwsze posiedzenie komisji
„organizacyjnej” odbyło się w
dniu 29 ub. rnies., na którem je-
den z lekarzy Magistratu zrefero-
wał sprawę Pogotowia Ratunko-
wego, przyczem zaznaczył, że
zachodzi konieczność likwidacji
miejskiego Pogotowia, a stwo-
rzenia na jego miejsce prywa-
tnego towarzystwa pomocy do-
reźnej, opartego na zasadach do-
broczynności o charakterze filan-
tropijno-społecznym, a subsydjo-

wonego przez miasto.
Treść rezolucyj, powzietych

na tem posiedzeniu—jest niezna-
na, gdyż komisja powołana zo-
stała do życia w tejemnicy przed
społeczeństwem.

Komisja ta zwróciła się do
lzby Skarbowej, chcąc wykorzy-
stać dla sprawy Pogotowia wpły-
wy lzby Lekarskiej.

Jednak lzba Lekarska odmó-
wiła swego poparcia.

Jak się dowiadujemy, żydzi są
bardzo zadowoleni z takiego obro-
tu sprawy, gdyżjdotychczas Pogo-
towie Ratunkowe, w całem zna-
czeniu tego słowa, jest polskie.
O komisji tej dowiedzieli się le-
karze z Pogotowia i zaniepoko-
jeni tą wieścią zwoleli posiedze-
nie, które odbyło się w dniu 29
ub* mies: Na posiedzeniu tem
postanowiono zwrócić się do
Magistratu z prośbą o wyjaśnie-
nie całej sprawy.

Rezolucja ta została złożona
wczoraj na ręce sekretarza Sekcji
Zdrowia p. Piątkowskiego.

A co na to Magistrat? s

A jednak kino Miejskie zostanie
udźwiękowione.

Jak się dowiadujemy, na po-
rządek dzienny najbliższego po-
siedzenia Rady Miejskiej ma być
wniesiona sprawa udźwiękowienia
kina miejskiego. W sprawie tej
Magistrat przepiowadził niezbęd-
ne kalkulacje i doszedł do prze-

 

nioną nie dały narazie pozytyw-
nego wyniku, Rodzice zaginionej
dziewczyny obawiają się, że wpa:
ała w sieci handlarzy żywym to:
warem. Policja zarządziła poszu-
kiwania. a

konania, że udźwiękowienie kina
podniesie wydatnie dochodową
stronę tego przedsiębiorstwa.
Koszta nabycia aparatu dźwięko-
wego obliczone są na blisko
120000 złctych. a

БЕНЫЕИ оПЫTORESZĄA

 

  

   

HARTUJĄ GARDŁO
PRZECIW PRZEZIĘBIENIU
LECZĄ ZAPALENIE GARDŁA
ŁAGODZĄ KASZEL
DRAŻETKI BENGALSKIE

KARPIŃSKIEGO   
  

   



°& КК AJU.
Wykrycie fabryczki fałszywych banknotów

5 dolarowych w pow. postawskim.
Władze bezpieczeństwa pu-

blicznego wpadły na ślad fałszerzy
dolarów w pow. postawskim.
Aresztowano w miasteczku Po-
stawach niejakiego Kazimierza-
Antoniego Kazieko, który pod-
czas czynionych zakupów na targu
usiłował puścić w obieg fałszywy
banknot 5 dolarowy, wykonany
na zwykłym białym papierze, lecz
misternie sfabrykowanyń. Kazie-
ko przyznał się, iż banknot otrzy-
mał od niejakiego Antoniego Ga-
wryckiego, zam. we wsi Pućkowo
gm. łuczajskiej. Przeprowadzona
rewizja w domu Gawryckiego u-
wieńczona została pomyślnym wy-

nikiem, gdyż ujawniono kilka-

naście falsyfikatów 5 dolarowych

banknotów. W wyniku dalszego

dochodzenia zdołano ustalić, iż

Gawrycki, dobrawszy sobie do po-

mocy dwóch włościan, b. emigran-

tów, założył tajną fabryczkę fał-

szywych dolarów. Spółka ta od

paru miesięcy fabrykowała dolary,

{ га pośrednictwem  specjal-

nych kolporterów puszczała w

obieg te falsyfikaty na rynkach, w

miasteczkach pow. postawskiego.

Fałszerze zdołali puścić w obieg

kilkadziesiąt sztuk fałszywych

banknotów. (a)

Wykrycie tajnej drukarni komunistycznej.

W dniu 1 b. m. we wsi Kowa-
lenkowo gm. janickiej wykryto na
strychu domu Borysa Bardanowa
ręczną maszynę drukarską do dru-
kowania niedozwolonych druków. .
Podczas zarządzonego dochodze-
nia znaleziono w stodole dwie
ukryte skrzynie z bibułą komuni-

Słabe wpływy agitacji sektantów

Ostatnio na terenie śm. rakow-
skiej i iwienieckiej grasują sekcia-
rze sekty baptystów i badacze
Pisma św., którzy różnemi obietni-
cami starają się pozyskać jaknaj-
więcej zwolenników wśród miej-
scowej ludności. Agitatorzy sek-
tanci obiecują każdemu nowo-
wstępującemu do sekty prolongatę
długów na przeciąg dwóch lat oraz
pożyczki długoterminowe. Gdy
przed miesiącem jeden z włościan
gminy rakowskiej wstąpił do sekty
i obiecanych nagród nie otrzymał,

Choroby zakaźne
Wydział Zdrowia” Urzędu Wo-

jewódzkiego w ubiegłym tygodniu
na terenie Wileńszczyzny zanoto-
wał następujące choroby zakaźne:
tyfus brzuszny 6 (1 zgon), plamisty
17 (3 zgony), płonica 6, błonica 12,
odra 51 (1 zgon), róża 9 (1 zgon),

 

styczną przygotowaną na kolpor-

taż. W trakcie przeprowadzania

rewizji w domu Bardanowa, gospo-

darz domu zdołał zmylić czujność

policji i zbiec. W, zarządzonym

jednak pościgu w dniu wczoraj-

szym Bardonowa zdołano -areszto-

wać. (a)

w gm. rakowskiej i iwienieckiej.

obit agitatora Witmana Dominika,

przybyłego z Wołynia. Obecnie

tenże Witman z powrotem przy-

był na teren śminy i prowadzi in-

tensywną propagandę. Wczoraj

Witman bawił na terenie śm. iwie-

nieckiej, gdzie usiłował skłonić

kilku młodych włościan do wstą-

pienia do sekty, lecz ciwypedzili

go ze wsi. Wiitman począł grozić,

iż spowoduje ich aresztowanie.

Mimo hojnych obietnic do sekty

nie wstępują włościanie tych gmin.

w- Wileńszczyźnie,
krztusiec 1, gruźlica 12, jaglica 67,
inne choroby 10.

Epidemja tyfusu plamistego pa-
nuje w pow. dziśnieńskim, gdzie
zanotowano 7 "wypadków zasła-
bnięć oraz dwa zgony. (a)

Z pogranicza.
Generalna obława na pograniczu polsko-sowieckiem.

_ Z rozporządzenia władz K.O.P.
na pograniczu polsko-sowieckiem
w ostatnich dniach przeprowadzo-
na została generalna obława. W

 

Od czwartku
3 marca r.b.

wyniku obławy zatrzymano 85

osobników, wśród których było 17
wywrotowców i 9 ściganych prze-
stępców.

«TRAGEDJA TANCERKI»

DZIENNIK WILEŃSKI

Ostatnie chwile skazańca.
W/ Poznaniu onegdaj stracony

został na mocy wyroku sądu do-
raźnego groźny bandyta Fran-
kowski.

Frankowski, który grasował w
Polsce od kilku lat i miał na su-
mieniu cały szereg zbrodni, potra-

fił zmylić czujność policji i uciekł

do Niemiec, gdzie jako Franke w

dalszym ciągu prowadził swój
zbrodniczy proceder. Ożenił się

nawet w Szczuczynie z pewną
Niemką, nie mówiąc jej oczywiście

o tem, że ma żonę w Polsce.

Ostatnio Frankowski popełnił w
Niemczech zabójstwo i ścigany
przez policję niemiecką przedostał

się przez granicę do Polski. Tu

jednak zatrzymany został przez

starszego strażnika straży granicz-
nej Jana Gisa. `

Frankowski pozornie dal się
aresztować bez oporu, lecz w od-
powiednim momencie dobył re-
wolweru i trzema strzałami poło-
żył eskortującego go strażnika
trupem.

Skazany przez sąd na karę
śmierci, przyjął wyrok obojętnie.

Dopiero w celi więziennej, w

której skazaniec do północy ocze-

kiwał na wykonanie wyroku, na-
stąpiły refleksje. Frankowski miał

jeszcze nadzieję, że p. Prezydent
ułaskawi go. W międzyczasie ska-
zaniec wyraził prośbę zobaczenia

się ze swym bratem, mieszkającym
w Poznaniu przy ul. Marszałka
Focha i z ojcem. O godz. 15 odwie-
dził Frankowskiego O. Teodor Re-
mer, Franciszkanin. Zastał skaza-
nego w specjalnej celi, przezna
czonej dla ciężkich przestępców,
w chwili, kiedy z apetytem zajadał
chleb zmasłem. W rozmowie ska-
zaniec opowiadał O. Teodorowi o
swych przeżyciach, stałe — рой-
kreślając, że jest niewinny. Wzru-
szenia wielkiego nie objawiał i wo-
góle robił wrażenie człowieka o
przytępionym umyśle.
W trakcie tej rozmowy przy-

szedł młodszy brat skazanego; na
jego widok skazaniec zwierzył się
i poraz pierwszy zapłakał. Następ-
nie skazaniec wyspowiadał się z
wielkiem przejęciem i z rozrzew-

Podczas przeprowadzania obła-
wy jeden z zatrzymanych wywro-
towców stawiał opór i usiłował
użyć broni. Wywrotowca obez-
władniono i zakuto w kajdany.
Jest to agent K. P. Z. B. Linkow
Bazyli. (a)

wielki dramat miłości I poświęcenia z udziałem słyn- |

nej Lil Dagover. Koncertowa orkiestra pod batutą

nieniem. Ksiądz wyszedł, a kiedy
wrócił około godz. 22 zastał go po-
grążonego we śnie.

Około godz. 11 przyszli dozor-
cy i obudzili Frankowskiego, po-
dając mu papierosa, którego wy-
alił z widocznem zadowoleniem.
Tak chętnie chciałbym się widzieć
z rodzicami — mówił skazaniec—
ale jakoś ich nie widać. Ksiądz
pocieszał go, że rodzice napewno
przyjdą.

Krótko po godzinie 11 przyszli
do celi skazańca prokurator, do
zorcy i kat, który przyjechał wie-
czornym pociągiem warszawskim.
Prokurator oznajmił, że p. Prezy-
dent załatwił odmownie prośbę o
łaskę i zawiadomił, że wyrok zo-
stanie wobec tego niezwłocznie
wykonany.

Frankowskiego skuto w kajda-
ny i wyprowadzono z celi więzien*
nej. Na schodach natknął się ska-
zaniec na swych rodziców i sio-
strę, którzy co dopiero przybyli.

Chwila była niezwykle drama-
tyczna; O. Teodor przystąpił do
prokuratora z prośbą o zezwolenie
na krótką rozmowę skazańca z ro-
dzicami. Prokurator zgodził się na
5-minut. W najbliższej celi nastą-
piło pożegnanie z rodzicami. Oj
ciec z radością dowiedział się, że
syn się wyspowiadał. Nie troszcz
się, synu — mówił — o resztę, pa
miętaj o swej duszy, bądź od
ważny.

Skazańca wśród cichego pła-
czu rodziny wyprowadzono na

miejsce stracenia. Pod szubienicą
skaząniec ukląkł wraz z księdzem
i modlił się, poczem wszedł na
podwyższenie. Kat założył mu
stryczek na szyję i — zręcznym ru-
chem usunął z pod nóg skazańca
stołek.

Sprawiedliwości
dość.

STASZEKSA ZWERSETORAWPN
Kącik humorystyczny

Logiczne.

Pewien pan, gotując się do konnnej

jazdy, zażądał od służącego butów.

— Dlaczego nie są oczyszczone? —

zapytał.
— Przecież i tak pan je zabrudzi

podczas jazdy. Myślałem, że niewarto

czyścić!
"W, chwilę potem służący

klucza od kredensu.
— A poco? — zapytał pan domu.
— Chciałbym zjeść śniadanie.
— Przecież będziesz i tak głodny za

dwie godziny, więc pocóż jeść teraz? —

brzmiała odpowiedź.

stało się za-

zażądał

od go-

 

Obrazek z życia.
Sala posiedzeń Sejmiku powiatowe-

go. Przerwa w obradach nad niewdzięcz-
nem zadaniem jak nalać z próżnego. Na

sali grupki delegatów, dyskutujących

przeważnie na ten sam temat, w jednej

słyszę jednak coś nowego. „Ot, wiecie,

co moi panowie", mówi jeden z wójtów:

„mam od swej władzy nakaz znieść 16

budynków w różnych wsiach”. „Co to

16, u nas w gminie jest nakaz znieść 36''

mówi jakiś inny głos, pochodzący z gmi-

ny doszczętnie zrujnowanej przez wojnę

Mieszam się w rozmowę: „Jakto znieść”?

Są to pewnie jakieś stare rudery!?" —-

„Nie, panoczku, najwięcej nowe!“ —

„Więc pocóż je znosić?” „Nie wedle u-

 

stawy, znaczy, wybudowane! ”.... Dzwonek
przewodniczącego. „Proszę zajmować

miejsca! Przechodzimy do następnego
punktu porządku dziennegol...* Inie-

wdzięczne obrady w rzęsiście oświetlonej

sali toczą się dalej.
.

A tam gdzieś w zapadłej, śniegiem

zaniesionej wsi w małej, oświetlonej łu-

czywem, chatynce siedzi przy wieczerzy

rodzina chłopa. Jedzą ziemniaki słabo

nawet osolone, bo „gdzież teraz tej soli

nabrać się, taka ona droga', ale dumni

wszyscy są, że siedzą już pod własnym

dachem. A ile to biedy zaznali oni spę-
dzając lat kilka w wilgótnym niemieckim

blindażu o głodzie i chłodzie! Ile kłopo-
tów zaznał ojciec rodziny, kradnąc bu-

dulec w „pańskim” czy też „kazionnym“

lesie, lub wystając całemi dniami w biu-

rze odbudowy. — Nie wie jeszcze biedak,
że wiecznie czujna (sempes vigilans)

władza zaliczyła jego chałupę do owych
16 lub 36 i okrutny miecz zniszczenia

zawisł nad jego domowem ogniskiem,

dla tego tylko, że jego ciemna głowa nie

jest w stanie pomieścić 300 kilkudziesię-

ciu $$ ustawy budowlanej.

й K. B.

Murzyn chce być żydem.

Wielkie poruszenie wśród cha-
sydów warszawskich i sensację
wywołała romantyczna  historja
popularnego tancerza dancinśowe-

> murzyna Alberta Rudimikali.
zarny tancerz zgłosił się do jed-

nego z rabinów warszawskich,
oświadczając, iż chce przejść na
judaizm. Powodem tej decyzji mu-
rzyna ma być piękna Estera R.,
która pochodzi ze sfer chasydz-
kich. Miłość murzyna jest tak pło-
mienna, że odrazu zgodził się on
na dopełnienie rytuału. Rabin jed-
nak wysunął podobno objekcje
natury zasadniczej. Orzekł bo-
wiem, że do zmiany wyznania ko-
nieczna jest głęboka wiara.

na o łatwym charakterze
zdrowa uczciwa dziewczy- Ceny węgla zniżone

SPORT.
MISTRZOSTWA NARCIARSKIE

POLSKI.

U podnóża Giewontu zbiera się całe
Zakopane, pół Krakowa i ćwierć War-
szawy.

mieszany tłum nasyca się emocją.
Jeżeli wogóle kogokolwiek w sporcie

można nazwać arystokratą, to w pierw-
szym rzędzie najwięcej praw do tego
mają narciarze — wie o tem publiczność
uczęszczająca na zawody i wiedzą o tem
sami narciarze.

Mistrzostwa Polski trzynasty już
raz rozgrywać się będą, jak w latach
ubiegłych, tak też i w tym roku w nad-
zwyczaj silnej konkurencji. Zawsze przy-
jeżdżają do nas Czesi, którym bardzo za-
leży na zdobyciu tytułu mistrza Polski.
W roku ubiegłym mistrzem został Barton
(Czechosłowacja). Teraz zaś ma nastąpić
rewanż ze strony Bronka Czecha, który
znów w dobrej znajduje się formie.

Prócz wartości sportowej tytuł mi-
strza Polski ma jeszcze cały szereg in-
nych wartości, a w pierwszym rzędzie tę
wartość, iż jest to mistrzostwo własne —
ojczyste! Nic też dziwnego, że zako-
piańczycy uważają dni mistrzostw Polski
za największe święto. Góralki stroją się
w- kolorowe chusty, górale wdziewają
białe spodnie i zamaszyście zarzucają na
ramiona serdaki, zaś całe Zakopane za-
czyna żyć emocją sportu.

Tegoroczne mistrzostwa są tem cie-
kawsze, że odbywają się już po raz

 

trzynasty.

х Stawka jest bardzo wysoka, alę
wiemy przecież, że im większa jest
stawka, tem i wyniki są cenniejsze.

Ja. Nie.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 3 II. 1932 r.
Waluty i dewizy: :

Dolary 8,88 —8,90—8.86.
Belgja 124,20 —124,50—123,89.
Holandja 360,00—360,90—359,10.
Gdańsk 173,75—174,18—173,32.
Londyn 31,12—31,10—31,11—31,26—30,96
Nowy York kabel 8,919—8,939 -8,899.
Paryż 35,12—35,13—35,22—35,04.
Praga26,41—26,47—26,35
Szwajcarja 172,80—173,23—172,37.
Włochy 46,40—46,63—46,17.
Berlin w obrotach nieofie. 211,90.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe;

3, pożyczka budowlana 35,75. 5%9
Konwer yjna 59. 4%, Inwestycyjna 89,50
—89,75. 6", dolarowa 58. 49, dolarowa
46,25 —46,75—46,50. 7, Stabilizacyjna 57
—57,75. 87, L. Z. B. G. K. I B. R., obli-
gacje B. G. K. 94. Te same 7|, 83,25.
4'|,%% L. Z. ziemskie 40,50. 5'/, warszaw*
skle 50,75. 8%, warszawskie 63,75—62,25
—62,75. 8'|, Łodzi 60,30. Tendencja dla
pożyczek niejednslita, dla listów prze-
ważnie mocniejsza.

8
Bank Polski 85,50—86. Ostrowiec

serja B. 30.50. Tendencja słabsza.
Pożyczki polskie w Yorku:

Delarowa 57. Dillonowska 59,87'|,. Stabi-
AA 56. Warszawska 42,50. Sląska

Dolar w obrotach prywatnych:

Rubel- złoty: w żądaniu 4,69.

 

  HIEJSRI  RIMENATOGRAF | |
Ostrobramska 5. M. Salniekiego. Początek seansów 4, 6, 8 i 10 w Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 дг. - Kasa czynna

dzicy 32 do. 10-w. : ы WĘGIEL i KOKS
z pierwszorzędnych kopalń

GÓRNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS“

ze znajomością bieliźniar-
stwa, krawiecczyzny po-
szukuje posady do dzie-

(ЕММИК
główny

LB,
na 1932 rok
wysyła się na żądanie

niezwłocznie

M. Н

 

       

  

Najpotężniejszy 100 proc. ci w mieście lub na wsi | oi,

Dziś przebój SZYB L. 23 ''zwiękowiec polski Pemaokaż pa pot M. DEULL, wine.
sezonu!

Reżysarji Leonarda Buczkowskiego.

rujący amant Jerzy Marr, urocza Baš

BIURO0—Jagiellońska Xe 3, tel. 811.żyć społeczeństwu — Ро-
ska 8, tel. 999.rozumieć się w Admin Bocznica własna Kij

Dz. WII od 2—4 pp. lub —g o
Ogórkowa 30 m. 1. gr3 łódkę i człowieka z-wlo- sa

słem. ==
Pomocnik gospodarczy Poniewaz Plotruś nie
lat 25 z odbytą służbą umiał narysować łódki Także kłopot.
wojskową, z ukończoną| człowiaka, narysował °
e a MASTA rzekę, a na brzegu u-  Rozbitek )gnany przez

owianym z letni -praktską *peakiaji яw pa tablicę z napl- fale na szczątku okrętu):

powiedniej pracy za

Scenarjusz na tle powieści Jerzego Kossowskiego. W:rolach głównych: cza-

ka Orwid i znakomity tenor opery warszawskiej Adam Dobosz, Muzyka

i chór H. Warsa, Imponujące zdjęcia płonącego szybu naftoweco. Prześliczne obrazy plenerowe. Mistrzowska gra

| przepiękna muzyka. Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolone. Początek o go-

dzinie 4, 6, 8 I 10,30, w dnie świąt. o g. 2. Na 1 seans „ceny zniżone.

   
  

CGIINOG
DŹWIĘKOWE KINO |

Wielka 47, tel. 15-41,
 

  

zmamOOWOOEGAEKE MIESZKANIE z wygo-
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SKŁAD pos o 5-clu pok.
z elektr. na wł. ziemi
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LEKARZE raz cztero i trzypokojo- Nz do sprzedania (b. Poloc-
d jęcia. UL. it, ke 53) Tr. Batorego 5, 1  „Jeżdżenie i

SUUESEREREZEKEB Mickiewiczu 46.  7035—2 Fistarmonji dow. Plac św. Piotra Z. : Skromnem„vynegrodze: polieyjnie|wzbronlone“ trzydziešei Ist oplaca

r TT = ° Grysi . . BESTDr.Suszyński "1, z iub 3 pokoje K. DĄBROWSKA: A biega ku I pocz kasę pegrzebową.

Spec. NIEMOC PŁCIO- do wynajęcia | Pienino (Eina Isinieje od r.1874 1000so" Tel. Nr. 10-57. * 2976 -2 Nauczycielka  wykwali-
. do użytku.* Zawalna 16, Wlino,ul.Niemiecka3m.1! d  zakładne fikowana z-praktyką po-

WA,choroby wenerycz y » po
ne, skėrne m 10. 7968—2 702—2С па dobry murowany dom NAJSTARSZY szukuje posady na wieś,

7 w -Wilne Zglosiė pod Poszukuję Ra: Oferty do Adm. „Dz.

SKŁAD —rzyjm. od 9— 12 I 4—7 2 pokoje d jęcia Planino koncertowe z „zakładne* do administrO| о wynajęcia r - adm

„Mickiewicza30 kFfrtowo umeblowa- powodu wyjazdu sprze- Dziennika Wil. —00
oddzielne wejście, dam śpiesznie z. Św. | aóżne|

Mea R szyglemi Świe. o aоо OINKONNNKONIANNNANNNNA
dectwa i referencje po-adm poważne, Olety MIAMI DRUKARNIA

и -з — NASIONDbajcie''o swoje zdrowie!
77% wygody, pierwszorzędny

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła”

 

Michalski 8—5.    

 

 

 

 

' punkt. Zgłoszenia w Re-
(z marką „Kogut“) są stoso- Akuszerki Bakcji SO. Wil.* pod Do sprzedania: teodo- M Wileńszczyźnie. go“ pod „JK.“ 1975 Dziwak. I INTROLIGATORNIA

zerzez. "= W. S. 7283 et panie, NE Dziedzie:—Wojtek,cze=
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GRACE WALDING,

PRZY TELEFONIE.
Niektórzy mężczyźni są mało-

duszni od-urodzenia. Innych zmu-
szają do tego okoliczności. Piotr
Lundsdale przyszedł już prawdo-
podobnie na świat z odpowiednią
porcją owej właściwości charak-
teru.

Żonę traktował jako gospody-
nię domu, urzędników swych w
biurze obarczał nadmierną pracą i
szczycił się tem, że nigdy w życiu
nie wydał jeszcze niepotrzebnie
ani grosza. Małoduszność cecho-
wała również jego poglądy. Piotr
Lundsdale wmawiał w siebie, że żo
na jego jest mu wierną i że inni
mężczyźni wcale jej nie obchodzą.
W przekonaniu tem trwał aż

do chwili, gdy Geoffrey Harbord
począł im składać coraz częściej
wizyty. Pewnego dnia doszedł do
wniosku, że między Sybillą a przy-
stojnym inżynierem nawiązał się
kontakt, dla którego „nić sym-

włącz- dla pań. Kalwaryjska Kal ichMa sa 32 MINNNANNNNNM Fiona2. 3
a aw

patji” jest zbyt słabem  określe-
niem,

Ale Piotr nie miał pewności i to
było najokropniejsze. Gdyby miał
pewność, rozwiódłby się z żoną i
w ten sposób zmniejszyłby swe
wydatki, Początkowo miał zamiar
zaangażować detektywa, który
zająłby się inwigilowaniem Sybilli,
lecz po namyśle odrzucił ten za-
miar. Pociąśnęłoby to za sobą
zbyt wielkie koszta.
— Każdy detektyw jest krwio-

pijcą — myślał Piotr — Pozatem
detektywi często szantażują. Trze-
ba znaleźć inne wyjście.
Wpadały mu do głowy różne po-

mysły, zamierzał nawet udać się
do Mr. Clarsoka, znanego peruka-
rza i sam przebrać się, by móc
szpiegować żonę. Doszedł jednak
do wniosku, że zajęłoby mu to za
wiele czasu i nie miał zresztą pew-
ności, czy zdolny jest do takiej
roli. Nie — tu trzeba innego spo-
sobu, prostszego i tańszego. O go-.
dzinie 5 po południu miał już go-
towy plan. Uderzył pięścią w stół

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

Okazyjnie do sprzeda- Sprzedam dom nowo* ZAKŁAD fotograficzny z

— znalazł najwłaściwszą drogę.
Przypomniał sobie, że niejedno-
krotnie zabawiał całe towarzyst-
wo parodjowaniem różnych osób.
Postanowił więc zadzwonić do Sy-
billi i naśladować głos Harborda,
byw ten sposób dowiedzieć się
nareszcie, czy podejrzenia jego są
umotywowane.

Odbył maleńką próbę głosową
i przekonał się, że eksperyment
wypadł doskonale. Złapał kape-
lusz i udał się do najbliższego
automatu telefonicznego, nie
chciał bowiem dzwonić z biurka,
gdzie każdy urzędnik mógł go pod-
słuchać.

. .
.

Po wrzuceniu odpowiedniej
monety do aparatu, z bijącem ser-
cem oczekiwał głosu swej żony.
Musiała być o tej porze w domu,
gdyż przy obiedzie powiedziała mu
że musi się zająć szyciem. Nagle
usłyszał jej głos.
— Tak, tu mówi Mrs. Lundsda-

le. Kto mówi?
— To ja, Geoffrey... — odparł

—

Drukarnia A.

s. k. w że do
dobrym punkcie na Snip, Szredera. Kalwaryjska 8, no Plac Św.
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sprzedania pianino 7+

Piotr naśladując głos inżyniera.
Z ogromnem napięciem czekał

na dalsze słowa żony.
—Geoffrey, jaki Geoffrey? —

brzmiało zdziwione pytanie pani
Lundsdale.
—Geoffrey Harbord — odparł

szybko.
— Ach, Geoffrey Harbord, czy

pan jest sam?
— Czego pan sobie życzy? —

zapytała able.
— Chciałbym tylko zapytać, czy

mogę przybyć do.pani na pół go-
dziny.

—Jeśli pan sobie życzy, proszę
bardzo — odparła Sybilla — ale
właściwie nie wiem po co. Nieraz
już panu mówiłam, że bardzo się
cieszymy, gdy nas pan odwiedza,
ale nie życzę sobie pańskich wi-
zyt podczas nieobecności mego
męża.

Piotr odetchnął z ulgą. Lecz to
mu jeszcze nie wystarczyło Mu-
siał zdobyć niezachwiane przeko-
nanie.

podkomisarz ziemski, z kach Języki obce fran- BILETzoldnemi »rerereneiemi kęs "Pe oócą wraz INKINKKNINNNNMNN BiLETY WIZYTOWE,
stratora majątku Wilno, K'asyczne. Nauczają b. -
Sołiańska 26 Żeligowski.GRSGimn. iabsolw. i
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W szkole. skiego,

Mały Piotruś miał ry- dzinki

zawsze mówiła pani inaczej.
— Ale niech pan nie będzie

śmieszny, ilekroć zaczynał pan
mówić o swej miłości, wybucha-
łam śmiechem. Kocham mego mę-

ża iinni mężczyźni mnie nie ob-

chodzą. Czy ma mi pan coś do po-
wiedzenią jeszcze pozatem?

Piotr starał się nadać swemu
głosowi smutne brzmienie.
— Może w takim razie nie ży-

czyłaby sobie pani, abym wogóle
przychodził?
— Może pan przyjść tylko

wtedy, jeśli będzie pan mógł za-
chowywać się przyzwoicie. Do
widzenia...
Odłożyła słuchawkę. Piotr rów-

nież odłożył słuchawkę i uśmiech-
nął się z zadowoleniem.
— Ta rozmowa warta była 15
> — pomyślał i udał się do

iura.

Podczas kolacji Sybilla zwró-
ciła się do swego męża:
— Wiesz, Piotrze, muszę ci to

„pe O ile sobie przypominam, opowiedzieć. Dziś po południu
Ela sf Е
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dzwonit Harbord, lecz zachowy-
wal się przy telefonie tak nieod-
powiednio, że musiałam odłożyć
słuchawkę. Przypuszczam, że nas
już nigdy nie odwiedzi.
— Niewielka strata — odparł

Piotr.
Nagle wpadło mu do głowy,

żeby opowiedzieć jej prawdę. —.
— Słuchaj — rzekł z uśmiesz-

kiem zadowolenia na twarzy —
teraz, śdy wiem już z pewnością,
że nic was nie łączy, zdradzę ci
pewną tajemnicę.

opowiedział jej o swym
mądrym tricku, Sybilla roześmiała
się serdecznie.
— Twoja podejrzliwość spra-

wia mi wprawdzie przykrość —
odparła, ale pomysł był cudowny!..

Następnego dnia po południu
Sybilla siedziała w cukierni wraz
z przystojnym młodzieńcem.
— Ale pomyśl co za szczęście,

drogi Gaoliray, —rzekła z uśmie-
chem — że stałeś akurat obok
mnie przy telefonie, gdy Piotr pod-
szywał się pod twoje imię..
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