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Sprawa „Numerus clausus*
w komisji oświatowej Sejmu. +

MOWA PROF. KOMARNICKIEGO.
W czwartek przyszedł pod 0-

brady wniosek Kiubu Narodowego
z dn. 18 grudnia 1931 r., w sprawie
unormowania ilości studentów i
wolnych siuchaczy w szkołach
akademickich. Wniosek ten brzini:

„Kady wydziałowe określają co roku

majwyzszą lusć studentow i wolnych

siucnaczy, którzy ze względu na pra-
widiowy bieg nauczania mogą być nada-

my wydział przyjęci.

Przy przyjmowaniu należy przestrze-
gać, aby stosunek liczebny studentów i

siuchaczy wyznań chrześcijańskich do о-

góinej ilości, określonej ma podstawie

ustępu 1-$o, nie byl niższy od ustalonego

na podstawie ostatnio przeprowadzonego

spisu ludności, stosunku liczebnego lud-

nosci chrześcijańskiej do ogóiu ludności
w państwie”. sad

Referent, prof. uniwersytetu w
Wilnie, pos. (Kl. Nar.),

ošwietlii sprawę numerus clausus

wszechstronnie i wyczerpująco:

Winiosek ma przedewszystkiem

doniosłe znaczenie dla organizacji

naszych wyższych uczelni, ale tak-

że posiada znaczenie szersze,ogól-

nopaństwowe. Zadanieszkół jest

podwójne: pielęgnowanie nauki

oraz nauczanie na stopniu najwyż-

szym. Spełnienie go należyte, tj.

stojące na odpowiednim poziomie,

zależy od warunków ich pracy.

Wynik tej pracy posiada znacze.

nie nie tylko dla samych szkół

akademickich, ale i dla państwa,

któremu dają one warstwę inteli-

gencji, z natury rzeczy powołanej

do roli kierownieczej w życiuzbio-

rowem. Musimy rozpatrzeć kolej-

no trzy zagadnienia:1) zasadniczą

potrzebę unormowania ilości stu-

dentów i wolnych słuchaczy w

szkołach akademickich, jako środ-

ka zapewnienia tym szkołom od-

powiednich warunków nauki i na-

uczania; 2) w jaki sposób ma być

unormowanie to przeprowadzone,

tj. czy ma być ono rozstrzygnięte

w drodze ustawodawczej, czy też

i to w jakim zakresie, ma być po-

zostawione do uregulowania w

drodze rozporządzeń, przy tem

powstaje kwestja, jakiego organu,

czy ministra oświaty, czy władz

akademickich; 3) kwestję prze-

stosunku  liczebnego

i wolnych słuchaczy
do ogól-

strzegania
studentów 0 !

wyznań chrześcijańskich
nej ilości.

Potrzeby nauki i szkół akade-

mickich są zaspakajane w Polsce

w sposób ogromnie niedostateczny

ze względów finansowych. Gdy

na innych dziedzinach życia pań-

stwowego kryzys gospodarczyod-

bił się w 10, 15, a najwyżej23 pro-

centach, na budżecie naukiodbił

się w  35-procentowej redukcji.

Dotacje zakładów, laboratorjów,

są często wprost śmiesznie małe.

Prócz redukcji wydatków rzeczo-

wych, przeprowadza się w ostat:

nich latach nieustanną redukcję

wydatków personalnych, zmniej-

sza liczbę asystentów, nie obsadza

się wakujących katedr. Budowa

potrzebnych gmachów przedstawia

się rozpaczliwie, patrzymy na tra-

gedję bibijoteki Jagiellońskiej, za-

wierającej bezcenne skarby kultu-

ry naszej, niszczejące od wilgoci i

kornika. Środki, dostarczane przez

państwo naszym uczelniom wyż-

szym wystarczą zaledwie na pracę

dydaktyczną w bardzo ograniczo-

nych rozmiarach. Liczba studjują-
cych w naszych wyższych uczel-

niach musi być dostosowana do

stanu liczebnego profesury, po-
mocniczych sił naukowych, wyso-
kości dotacyj dla zakładów, po-

jemności sal wykładowych i sal
ćwiczeń. :

Wprawdzie i obecnie rady wy-
działowe mogą występować do mi-
nisterswa oświaty z wnioskiem
ograniczenia liczby przyjmowa”

nych studentów. Obecny wniosek

Klubu Narodowego uprawnienia
rad wydziałowych przemienia w

ich obowiązek. Jest rzeczą bar-

dziej właściwą, by unormowanie

liczby studentów od ło się w

drodze uchwały rad wydziało-
wych, najlepiej znających zmienia-

jące się co roku warunki studjów

na wydziałe, niż w drodze rozpo-

rządzenia ministra, członkarządu,

a więc organu z. politycz

nego, mogącego ulegać presji czyn-

ników polityczrych. ł

Jeżeli uznaliśmy za koniecz-
ność państwową określenie naj-

wyższej liczby studentów na po-

szczególnych wydziałach, czyli
wprowadzenie numerus clausus

dla ogółu studjującej młodzieży, to
zapewnić musimy słuszny udział
w tej liczbie dla wszystkich grup
narodowościowych, czy wyznanio-
wych, istniejących w państwie.
Chodzi tu o przeprowadzenie kon-
stytucyjnej zasady równości
wszystkich obywateli, wyrażonej
w art. 95, 96 i 111 Konstytucji.

Jedynie mniejszość żydowska
posiada liczbę studentów, dwu-
krotnie przewyższającą procent
ludności e: w państwie,
który wedle spisu z r. 1923 wyno-
si 10,5 proc. Referent cytuje szcze-
gółowo statystykę procentową
studentów żydowskich na uniwer-
sytetach, wedle Rocznika staty-
stycznego Rzplitej, oraz specjalnie
oświetla wzrost żydów na Un. Wi-
leńskim, wedle oficjalnego jubile-
uszowego wydania Uniwersytetu,
stwierdzającego, że jeżeli tempo
wzrostu studentów żydów na tym-
że Uniwersytecie będzie dotych-
czasowe, to w r. 1935-6 liczba stu-
dentów żydów zrówna się z liczbą
studentów katolików.

Na dowód, że żądanie, zawarte
we wniosku KI. Nar. nie jest czemś
w naszych czasach odosobnionem

i niespotykanem w innych kra-
jach, omawia historję zagadnienia
we wszystkich krajach, specjalnie
zatrzymując się na węgierskiej u-
stawie o numerus clausus zr.
1920-go. Pomimo domagania się
przez międzynarodowe organizacje
żydowskie interwencji Ligi Naro-
dów i Trybunału Haskiego sprawa
nie została przez Ligę odesłana do
Trybunału, ani też Liga nie stwier-
dziła naruszenia spraw  mniej-
szości, zagśwarantowanych w trak-

tacie w Trianon. Dopierow" r.

1928-ym węgierska ustawa o nu-

merus clausus podlega nowelizacji,
zatrzymującej numerus clausus i
niekorzystnej dla żydów, może
jeszcze w stopniu wyższym. Nu-
merus clausus w praktyce istnieje
również w Ameryce, zwłaszcza w
akademjach medycznych.

Następnie pos. Komarnicki
przeszedł do historji naszychwalk

o numerus clausus w r. 1923-cim
i przedstawił losy wniosku Zw.

lud.-nar., zmodyfikowanego przez

pos. Kiernika, za którym oświad-

czyła się olbrzymia większośćrad

wydziałowych szkół akademic-

kich, ale którego nie sposób było
przeprowadzić w ówczesnych wa-

runkach parlamentarnych. Prowi-
zórycznie rawa została za-
łatwiona okólnikiem min. oświaty
Głąbińskiego, który następnie po

rzewrocie ape za przez min.
Soowskiego i Dobruckiego uzna-

ny został za nieobowiązujący.

Mimo to sprawa unormowania
liczby studentów wogóle oraz za-

pewnienia słusznego udziału mło-

izieży chrześcijańskiej w szkołach

akademickich nie straciła wcale
ha aktualności. Przemawiają za
nią względy natury pedagogicznej,
gospodarczej, politycznej. „Ze
względów pedagogicznych istnieje
konieczność unormowania liczby
studentów wogóle oraz zapewnie-
nie spokojnejsatmosfery pracy na-
ukowej, a to się da osiągnąć jedy-
nie przez wyrównanie zbytniego
przerostu liczby studentów ży-
dów. Ekonomicznie młodzież pol-
ska studjuje w gorszych warun-
kach, strona gospodarcza zagad-
nienia nie kończy się w murach
wyższych uczelni. Konsekwencje
nadmiernej liczby studentów ży-
dów polegają na tem, że żydzi wy-
pierają coraz bardziej chrześcijan z
zawodów wyzwolonych. Referent
przytacza cyfry statystyczne le-
karzy i adwokatów, stwierdzające,
że procent żydów-lekarzy wynosi |
w niektórych okolicach ponad 50,
aplikantów zaś adwokackich po-
nad 70. Te perspekt wprowa-
dzają do młodzieży chrześcijań-
skiej wielkie zaniepokojenie. Z
tem łączy się zagądnienie politycz-
ne, które ma znaczenie i między-
narodowe.

W zakończeniu referatu pos.
Komarnicki dowodzi, że niema

sprzeczności pomiędzy numerus
clausus a Konstytucją ani trakta-
tem mniejszościowym. Przeciwnie

jest to wykonanie zasadniczej

funkcji ustawodawczej suum cui-

que. pana apelem, by sprawę
tę rozpatrywać nie z punktu wi-
dzenia aktualno-politycznego, ale
z troską o przyszłość narodui
państwa.
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przeziębieniu, influency ! bólom

tabletki Togai, które usuwają te chorobilwe objawy. Nieszkodliwe dla serca, żo-
lądka | innych organów. —Spróbujcie i przekonajcie się sami, lecz żądajcie we włas-Przeciwko Grypie

 

Dyskusja nad wnioskiem (1. Narodowego
o numerus clausus.

Telefonem od własn. korespondenta.)
, WARSZAWA. W sejmowej komisji oświatowej toczyła się wczo-

raj w dalszym ciągu dyskusja nad wnioskiem Stronnictwa Narodowego
o numerus clausus,

: Przemawiali posłowie Sommerstein, Czapiūski i St. Stroūski,
który wykazał, że sprawę szkół państwowych załatwia tylko art. 9
traktatu o mniejszościach, który omawia sprawę stosunku liczebnego
i wynikającego stąd słusznego udziału, a więc numerus clausus w żad-
nym wypadku nie narusza naszych zobowiązań międzynarodowych.

, Następnie świetne przemówienie polemiczne wygłosił pos. Bie-
lecki (Str.Nar.), poczem po kilku „przemówieniach zabrał głos pos.
proł. Komarnicki, który w zakończeniu podkreślił, że państwo polskie
nie może uchylić się od unormowania tej sprawy i ewentualne odrzu-
cenie wniosku będzie faktycznie tylko jego odroczeniem.

W głosowaniu za wnioskiem głosowali tylko posłowie StronnictwaNarodowego. :
Głosami BB., lewicy i mniejszości wniosekodrzucono.
Na referenta wyznaczono pos. Bogdaniego z BB., ale prof. Ko-marnicki zgłosił votum separatummniejszości.

Z sejmowe! komisji administracyjnej.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowejuchwalono zezwolić prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie na po-ciągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej posła Jana Brodackiegoze Stronnictwa Ludowego.
Następnie odrzucono wniosek P. P. S. o zmniejszenie diet mar-

 

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w takscie
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrolog! przed tekstem po
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mie.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłkąpetziewąX. 4 gr. 08,
zagranięą B al.

(6 lamowe) 88 gr. za
28 gr. Ogłoszenia

a e Ż8 proc. drożej. Terminy

onto czekowe w P. K. O. Mr. 20187.

  

reumatycznym naležy niezwlocznie zastosoweč

Togal
 

nym interesie tylko oryginalnvch tabletek Togal, we wszystkichaptekach W.Z P. Nr.4

ZAATAKOWANE AAA
DZIŚ PREMIERA z

jilenzawj Szopki. Weńskiej 2X Macy |
W SALI KRESOWEJ (ZAWALNA 1)

początek o.godz. 20ej. >
Przedatawienia Szopki począwszy od dnia premisry odbywać się

będą codziennie o godz, 20-ej tylko jeden tydzień do dnia 13 go marca
r. b włącznie, ponadto w niedzielę popołudniówki o godz. l6-ej. 730 o

ŠiaIaAa

Przeciwko ministrow! Michatowskiemu. —
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na posiedzeniu Senatu, kiedy przystąpiono do
rozpatrywania budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości, lewica była nie-
obecną, a gdy na trybunę wszedł -minister Michałowski, również
i Stronnictwo Narodowe opuściło salę i wróciło dopiero wówczas, dy
em zabrał sen. Seyda, na przemówienie którego powróciła także
i lewica.

Z komisji oświatowej Senatu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Komisja oświatowa Senatu odrzuciła głosami BB.
wszystkie poprawki Stronnictwa Narodowego, zgłoszone przez sen.
Sołtyka, a dotyczące ustroju szkolnictwa.
|maisiuia aja S

Zaprzeczenie pogłoskom © wypadku
z parowcem «Romania»,

którym udaje się do Egiptu min. „spr. wojskowych Piłsudski.

Е
Z
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WARSZAWA (Pat). Wobecszałka Sejmu do połowy.
Wniosek ten odrzucono głosami BB..

zamieszczenia w jednym z dzien-
ników warszawskich sensacyjnej

WAYZEEW
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Co się dzieje pod Szanghajem.
Bitwa pod Szanghajem była największa
od czasu bitwy pod Warszawą w 1920 r.
p =>(Kuresporden ja własnał.
MOSKWA 3-lil. Bitwa pod Szanghajem zakończona cofnięcie

się 19 armji kańtońskiej na zachód należała donajwiększych gt
wojennych od czasu bitwy pod Warszawą w 1920 r. Nie leżała ona
w planach naczelnego dowództwa japońskiego, lecz narzucona mu
została nieoczekiwanym oporem 19 armji kantońskiej,
do boju płomienne przemówienia studentów szanghajskich i

którą zagrzały
mlo-

dych chinek które chwyciły za broń i ruszyły do okopów.
W całej operacji szanghajskiej od samego początku niezrozu-

miałe były dwie kwestje.

grubszą interwencją mandźurską?

Po pierwsze,
częli wielkie operacje pod Szanghajem

dlaczego Japończycy rozpo-
nie zakończywszy choćby z

Czy nie było w tem lekkomyślnego rozproszenia sił?
Po drugie, dlaczego dowództwo japońskie natrafiwszy na opór

na linji (sua Czapej nie przedsięwz gło głębokiego ruchu fiankowego
od strony Lioche iub dalej na zachód od rzeki Jantse na tyły 19
armji? Operacja ta miała na celu od ięcie Nankinu od głównych
źródeł dopływu dochodów płynących z
żuazja chińska) i traktowana była jako
ca większych sił. Stąd próba zajęcia Sza-pei
działem "piechoty morskiej.

Szanghaju (cła i bogata bur-
pomocnicza | nie wymagają-

trzechtysięcznym od-

Rozpoczętą ofenzywa japońska z Honkio na Sza-pej w dniu 29
stycznia początkowo miała powodzenie.
Lioanu nle dawszy żadnych instrukc

Rząd nankiński uciekł do
ji dowództwu 19 armii.

Nagle w grę wszedł nieoczekiwany czynnik—duch patrjotyczny
wzbudzony przez młodzież akademicką.
hajskiego (78-ma dyw:zja 19 armji) wśród

Zołaierze garnizonu szang-
których było wielu studen-

tów, stawili pierwszy opór na dworcu Północnym. Japończycy za-
skoczeni cofnęli 'się. Ożywieni
kontrofenzywy i wyparli japońskie
wielki ożywił szeregi armji kantońskiej.
japońskie okazały się niedostateczne.
ca miesiąc.

sukcesem chińczycy przeszli do
siły z Sza-Pei. Od dnia tego duch

Opór zaczął wzrastać i sily
Rozpoczęłasię bitwa trwają

Rozpada się ona na trzy okresy: 1) działani ński
piechoty morskiej od 29 I.—4 lutego, sk Iai os2) przybycie 9 i 12 dywizji pie-
choty japońskiej i ofenzywa na froncie Usun-Sza-Pei od 5—24 lute-
go i 3) przybycie 11 i 14 dywizji japońskiej,
Sirakawą na czele i przełamanie frontu pod
od 24 do 28 lutego.

utworzenie armji z gen.
Kian-Wanem w dniach

W bitwie tej ze strony Japonji wzięły udział 4 dywizje, około
200 dział przeszło 150 samolotów i około 40 okrętów wojennych
i nieznaczna bliżej ilość tanków. Chińczycy mieli do rozporządzenia
5—6 dywizji nie licząc czterech dywizji rezerwowych, około 150 dział
i około 50 samolotów. Japończycy mieli przewagę techniczną —
chińczykom sprzyjał teren pod Szanghajem

co czyni 3—4 metrów szerokościkanałami
poprzerywany licznymi
utrudniającej manewro-

waniu tanków i automobili opancerzonych.
Warunki

boki

‚ 19 armja kantońska
walk.

terenowe nie pozwoliły również
ruch oskrzydlający od rzeki Jantse.

bardziej długotrwały, gdyby nie przekupiono
której działa zamilkiy w chwili podpływania

japonczykom na glę-
Opór chińczyków byłby
dowódcy twierdzy (sun
okrętów japońskich.

cofnęła się nierozbita i zdolna do dalszych

 

Walki pod Szanghajem ustały?
SZANGHAJ (Pat). Ze źródeł

japońskich potwierdzają urzędowo
wiadomość, że od chwili wydania
rozkazu zaprzestania ognia, to jest
od godziny 14 dnia wczorajszego;
walki zupełnie ustały.

Bijąsię,czy nie biją?

SZANGHAJ (Pat. W/g wia-
domošci z wiarogodnych źródeł
chińskich gwałtowne walki toczą
się na zachód od Nan-Hsiangu.
Natomiast japońska kwatera głów-
na alnie zaprzecza tej wia-
domości. :

Šlubują aaa jed-
nem nie| z Ja zykami.

Odezwa gen. Tsi. -
PARYŻ. (Pat). W. dzisiejszym

swym kablogramie do „Le Jour-

nala“ Albert Londres zaznacza
między innemi, że nie możnapo-
wiedzieć o 19-ej armji, że cofa się
w porządku, gdyż wogóle nie moż-
na mówić o porządku w Chinach.
Tyle jest pewnem, że nie porzu-
ciła ona oręża, żołnierze nie do-
puszczają się żadnych grabieży,
nie rozpraszają się, a gen. Tsi na
łamach prasy chińskiej publikuje
odezwę, w której powiada: „Ślu-
bujemy prowadzić walkę w dal-
szym ciągu aż do ostatniej kropli
krwi i nie pozostawać pod jednem
niebem z Japończykami”,
LIGA NARODÓW W KŁOPOCIE.

Komu wierzyć?

GENEWA (Pat). Komisja głów-
na nadzwyczajnego Zgromadzenia
Ligi obradowała w piątek po po-

łudniu. Na wniosek Paul-Boncou-
ra komisja postanowiła, że prze-

niczący Zgromadzenia Hy-
mans będzie tak AA A
czącymi. iNastępnie wywiązała się
dłuższa dyskusja nad tem, czy
kroki wojenne w okolicach Szang-
haju przerwano efektywnie. . Obie
strony wprawdzie wydały odpo-
wiednie polecenia, ale delegat
chiński twierdził, że wojska ja-
= prowadzą oienzywę. De-

legat japoński oświadcza, że nie
jest to zgodne z prawdą, Być może,
że zdarzają się tylko drobne star-
cia. Delegat chiński proponuje,
ażeby neutralni generałowie An-

glii, Stanów Zjednoczonych, Fran-
cji i Włoch "otrzymali polecenie
kontrolowania, czy kroki wojenne
istotnie przerwano. Sekretarz ge-
neralny zawiadamia, że prosił te-
lefonicznie komisję szanghajską
o przesłanie informacyj, czy nastą-
piło przerwanie kroków wojen-
nych. Sekretarz generalny popro-
si także mocarstwa reprezentowa-
ne w Szanghaju, by poleciły swym
reprezentantom przesyłanie wszel-
kich  informacyj o położeniu.
Przedstawiciele Anglji, Francji i
Włoch zapowładają, że postarają
się o tego rodzaju wiadomości.
Delegat chiński, powtórnie prze-
mawiając, odczytał szereg telegra-
mów, donoszących o nowych
transportach wojsk japońskich i
o zajęciu przez Japończyków miej-
scowości, leżących o 40 km. od
Szanghaju, co stanowi dystans
dwa razy większy od wymaganego
przez Japończyków jako warunek
wycofania wojsk chińskich. Dele-
gat Japonji odpowiada, że trans-
porty, o których mowa, są to po-
siłki, które były wezwane poprze-
dnio i które nadeszły dopiero te-
raz. Ponieważ są już niepotrzeb-
ne, będą odesłane. natychmiast.
Delegat Japonji* proponuje, by
konferencja w Szanghaju zebrała
się jak najszybciej. Przewodniczą-
cy Hymans streścił dyskusję, o-
świadczając, że wszyscy są jedno-
myślni co do konieczności natych-
miastowego przerwania wałk i po-
łożenia kresu przelewu krwi. Po-
siedzenie przerwano celem opra-
cowania przez prezydjum odpo-
wiedniego tekstu.

Chiny nie mogą przyjąć żądań
japońskich.

NANKIN (Pat). Minister spraw
zagranicznych rządu nankińskiego
oświadczył, że jego reprezentant
w Szanghaju otrzymał połecenie
poinformowania admirała Kelly'-
eśo, że Chiny nie modą przyjąć
nowych żądań japońskich. ||

Straty po obu stronach.

PARYŻ (Pat). Francuscy rze-
czoznawcy wojskowi  obliczają
akos strat obydwu przeciw-

ników w ciągu 5 dni ostatnich
walk w Mandżurji na 23 tysiące
zabitych i rannych.

wiadomości, datowanej z Wiednia,
o wypadku, jakiemu miał jakoby
ulec parowiec „Romania”, na kfó-
rym miał się już znajdować mini-
ster Piłsudski, Pol. Ag. Tel; zwró-
ciła się do prasowej agencji ru-
muńskiej „Rador' oraz do posel-
stwa polskiego w Bukareszcie i
otrzymała następujące informacje:

Bukareszt. — Pogłoski, jakie
pojawiły się w Warszawie, są wi-
docznie obliczone na sensacjęi

cydetiiu,0 Kiórymprasa”roakAski |
nietylko nie dawała żadnych do-
datków nadzwyczajnych, ale wo-
góle nie zwróciia na niego uwagi.
Prawdą jest tylko to, że statek
„Romania* w czasie manewrowa
nia w porcie przed przybyciem do.
molo, przed godz. 15 zderzył się
lekko z parowcem „Dacia“, przy-
czem całe uszkodzenie, które od-
niosła „Romania“, wykazalo się
tylko w zgięciu balustrady na po-
kładzie, co w' ciągu pół godziny
zostało naprawione, :

Minister Piłsudski przybył. do
Constanzy w czwartek o godzinie
11 przed południem i pozostawał
w swym- wagonie, ustawionym w
pobliżu mola, do godziny 17. O gó*
dzinie 17, a więc w dwie godzihy
zgórą po owem zderzeniu „Ro-
manji'. z ,„Dacją”, minister Pił-
sudski udał się ze swego wagonu
na pokład „Romanji”*. Na pokla“
dzie „Romanji* żegnali inin.: Pił-
sudskiego przedstawiciele-władz
rumuńskich z prefektem Constan-
tinescu na czele oraz poseł
Rzeczypospolitej w Bukareszcie
Szembek. „Romania“ podniosła
kotwicę i wypłynęła z portu o go-
dzinie wyznaczonej, . j. o 22 min.
30 Wszystkie szczegółysio rze-
komem zaalarmowaniu straży por-
towej, o opuszczeniu wskutek tego
incydentu pokładu  „Romanji“
przez min. Piłsudskiego, który
wówczas jeszcze wcale na pokła-
dzie nie znajdował się; o odrocze-
niu wreszcie. podróży, są zwykłem
zmyśleniem, spekulującem na sen-
sację. Nieprawdziwe są również
informacje, jakoby min, Piłsudski
miał rozpocząć swą podróż na
okręcie handlowym polskim „Nie-
men“. „Niemen“ bowiem do dzi-
siaj wogóle do Constanzy nie za-
winął.

Svtuacja w Zagłębiu
SOSNOWIEC (Pat.) Sytuacja

strajkowa na terenie zagłębianie
uległa w dniu dzisiejszym  zmia-
nie. Strajkuje ogółem na pierw-
szej zmianie 9,719 robotników.
Przy robotach koniecznych za-
trudnionych jest 1380 ludzi. Po-
zatem dobrowolnie zgłosiło się
do pracy 197 robotników. Kopał-
nie nie zrzeszone pracują nor-
malnie, dając zatrudnienie na
pierwszej zmianie 812 górnikom.
Spokój nigdzie nie został zakłó-
cony.

Ww Finlandji spokój.
HELSINGFORS, Pat. Główne

ognisko ruchu antyrządowego w
miejscowości położonej o 70 km.
na północ od Helsingforsu zosta-
ło stłumione. Przywódcy zbiegli.
Komunikacja telefoniczna praso-
wa z zagranicą została przywrócona
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Coraz lepiej.
Monopole państwowe: spiry-

tusowy i tytoniowy wielce zanie-

pokojone są faktem niezwykle wy-

sokiego spadku produkcji.
Pozostawiamy tu na boku spra-

wę trzeźwości, traktujemy rzecz

wyłącznie z punktu handlowego.

Zresztą spadek konsumpcji spiry-

tusu nie świadczy o otrzeźwieniu

społeczeństwa, zwłaszcza jego

warstw najszerszych, tylko że

spirytus monopolowy zastąpiono

znacznie tańszą samogonką, której

wyrób, przy tak niskich cenach na

zboże, opłaca się, mimo grzywien

nakładanych, stokrotnie.

Jakie są faktyczne przyczyny

niezwykłego spadku konsumpcji

wyrobów monopolowych nie trze-

ba tłumaczyć. Są to sprawy po-

wszechnie znane: po pierwsze —

ogólne zubożenie, powtóre nieby-

wale wyśrubowane ceny na te

produkty. Litr spirytusu, którego

cena faktyczna wynosi około 80

śroszy, w sprzedaży detalicznej

kosztuje 14 zł. 50 gr. *

Rozumiemy,* że przeciwdziałać

zubożeniu powszechnemu nie jest

w mocy dyrekcji monopolów, co

się tyczy cen, to panuje tam

swoista logika, że wystarczy je

podnieść o tyle to a tyle setek pro-

centów, by w tej samej mierze

uzyskać powiększenie dochodów.

O tak elementarnej zasadzie, że

każde podrożenie pociąga za sobą

odpowiednie zmniejszenie kon-

sumpcji, nie wiedzą w monopolach

tak samo jak w innych przedsię-

biorstwach państwowych.
Jednakże panowie kierownicy

monopolu są niezwykle domyślni.

Wykoncypowali ostatnio ni mniej
ni więcej jak to, że kupcy pry-

watni, którym oddaje się w komis

wyroby monopolowe, bojkotują je,
niewiadomo zresztą z jakich po-
wodów.

Że zarobek kupców na wyro-

bach tych jest bardzo skromny, to

jest rzeczą znaną, 'nikt jednak

z: publiczności nigdy chyba nie

zauważył, by kupcy, wbrew włas-

nym interesom, je bojkotowali.

Chyba że nie dają ich na kredyt,
którego sami nie otrzymują.

Sfery miarodajne są innego
zdania, jakoż powstał ostatnio

projekt stworzenia własnych skle-

B$włącza "przywilej Sprzedaży
tych wyrobów.

Jak może się to kalkulować?
Kupiec, sprzedający wyroby mo-
nopolu obok innych towarów, jak:

wina, prbdukty spożywcze, ko-
lonjalne, posiada już lokal, perso-
nel i t. p. i nie ponosi specjalnych

wydatków. Stworzenie dziesiąt-

ków tysięcy specjalnych sklepów

monopolowych z urządzeniem, ko-

sztownym aparatem  kontrolują-

cy, pociąśnie za sobą wydatek

wielu, wielu miljonów, jedynie po

to, by zapewnić nowe synekury
tylu to członkom czwartej czy
dziesiątej brygady.

Obok powyższych etatystycz-
nych pomysłów krążą w kołach

księgarskich ostatnio pogłoski o
zamiarze czynników miarodajnych

stworzenia .monopolu wydawni-
czego, który posiadałby wyłączne
prawo wydawania książek szkol-

nych, zaleconych przez minister-

stwo oświaty.

Motywem powyższego projektu
miały być zbyt wysokie ceny ksią-
żek szkolnych, pobierane przez
prywatne firmy wydawnicze.

Pomyśli kto, że chodzi o obni-
żenie cen na podręczniki, które

istotnie są bardzo drogie i stano-

wią niezmiernie dotkliwy ciężar

dla rodziców uczącej się młodzie-

ży, ciężar, który nierzadko trzeba

okupywać, ograniczając dzieciom

i sobie do minimum rację chleba
powszedniego.

Ale projektodawcy nie myślą
bynajmniej o obniżeniu ceny na
podręczniki, dla nich ma to być

nowa krówka dojna. W myśl wy-

żej wspomnianego projektu min.
oświaty za udzielenie zezwolenia

na wydawnictwo książek szkol-

nych przez władze szkolne, ma
partycypować w zysku w wyso-

kości 50 proc., przyczem suma ta —

byłaby przeznaczona na fundusz

kultury narodowej. (Jeszcze jeden

funduszu!)

Ponadto min. oświaty ma o-
trzymać za udzielenie powyższego
zezwolenia połowę udziału w
przedsiębiorstwie.

Nie trzeba dodawać, że dla
księgarstwa, które stoi dziś prze-
ważnie sprzedażą podręczników
szkolnych, byłby to cios zabójczy,
pośrednio zaś dla kultury polskiej.
Z jednej strony tworzy się fundu-

DZIENNIK

2 prasy.
Błędy polityki gospodarczej.

„Kurjer Lwowski“ uwaža, že
„pomajowa polityka gospodarcza za-

dała polskiej ekonomji dwa ciosy: jeden

to wydęcie budżetów państwowych ko-

sztem wycieńczenia sił podatkowo-

gospodarczych społeczeństwa, drugi to

pożyczki zagraniczne. :

Požyczki te zostaly užyte niepro-

duktywnie. ZŽnaczna część uzyskanych

z nich pieniędzy poszła z miejsca zagra-

nicę na pokrycie deficytów bilansu han-

dlowego, który był przez kilka łat ery

pomajowej bierny, w myśl sanacyjnej

dewizy, że „Polskę stać na luksus bier-

nego bilansu”, reszta pożyczonych pie-

niędzy została użyta: albo na cele repre-

zentacyjne (wspaniałe gmachy banków

państwowych), albo na inwestycje,które

opłacić się nie mogły, bo zwiększona

ewentualnie produkcja nie mogła dać

zysków równych oprocentowaniu poży-

czek zagranicznych.
W/ rezultacie sanacyjna polityka go-

spodarcza wprowadziła Polskę w ślepy

zaułek.
W momencie, gdy postulatem zdro-

wej ekonomiji staje się obniżenie cen, gdy
rzeczywiście ceny spadają, gdy obniżają
się zarobki i gdy Państwo je obniża dla
swoich pracowników w tym samym
czasie, państwo utrzymuje wysokie ceny
wyrobów monopolowych, w tym też
czasie samorządy utrzymują wysokie ce-
ny świadczeń instytucyj komunalnych,
w tym samym wreszcie czasie państwo

celem obsługi lekkomyślnie zaciągnię-
tych długów zagranicznych dopinguje
eksport kosztem cen artykułów najbar-
dziej zasadniczych, powoduje zanik i tak
już do gruntu wyczerpanej zdolności
konsumcyjnej najszerszych warstw spo-
łecznych.

Bez obniżki cen jest niemożliwa po-
prawa gospodarcza, jednak na straży
wysokich cen stają błędy dotychczasowej
gospodarki sanacyjnej.”

Fermenty w BB.

Wiadomo, iż Blok Bezpartyjny
Współpracy z Rządem jest zlep-
kiem rozmaitych grup i ludzi.
Wszystko dotychczas trzymało się
razem i solidarnie głównie dla-
tego, że to daje wiele korzyści.
Te korzyści utrzymywała na ze-
wnątrz jedność obozu rządowego.
Niepowodzenia jednak rządu na
polu gospodarczem ośmiela wielu
do publicznej krytyki i wypowia-
dania swojego zdania.

O fermentach, które ostatnio
coraz bardziej występują w łonie
BB. pisze „Gazeta Bydgoska'':

„W Be-Be istnieją silne prądy wprost
komunistyczne. Uwidoczniło się to w do-
datku do „Słowa* wileńskiego pt. „Ża-
gary”, na łamach którego przedstawiciele
młodzieży sanacyjnej wystąpili z propa-
gandą zasad bolszewickich.

Niedawno temumea z Be-Be
senator Boguszewski. ia 29 lutego br.
sen. Boguszewski wygłosił przemówienie
w Senacie, w którem ostro krytykował
rządy sanacyjne.

Podczas dyskusji budżetowej w Sej-
mie posłowie Wypjciechowski i Tomasz-
kiewicz bardzo ostro wystąpili przeciwko
polityce karteli, ajrk rząd i któ-
rych kierownicy zasiadają na ławach po-
selskich z ramienia Be-Be.

” drogę

Na terenie zagłębia węglowego to-

czy się walka między przemysłowcami a
robotnikami o zniżkę płac. Rząd z całym
swoim aparatem administracyjnym wy-

stąpił przeciwko strajkującym robotni=
kom. Tymczasem p. Moraczewski i jego
podkomend :! agitują za strajkiem i na-
wołują wprost do aktów gwałtu przeciw-
ko dyrektorom i przemysłowcom.

Podobne zjawisko spotykamy w
dziedzinie spraw  urzędniczo-pracowni-
czych. W łonie Be-Be istnieje t. zw. gru-
pa pracownicza pod kierownictwem po-
sta Smulikowskiego.

Pod wpływem nastrojów wśród rzesz
urzędniczych posłowie z pod znaku posła
Smulikowskiego postanowili nie brać
udziału w głosowaniu nad nowelą eme-
rytalną, co doprowadziło w konsekwen-
cji do braku quorum.

Walka w łonie sanacji toczy się

zresztą na różnych innych polach i tere-

nach. Widzimy różnice w sprawie refor-

my samorządu i ustroju adwokatury.
Nawet tu i ówdzie ośmielają się sanato-

rzy atakować ministrów, jak to miało

miejsce wczoraj w Senacie, gdzie więk-

szość Be-Be solidaryzowała się z kryty-

ką ministra Neugebauera, którą wygłosił
sen. Skoczylas (Be-Be).

Ze wszystkich stron kraju nadcho-

wiadomości, iż w ramach organizacji

Be-Be toczą się zacięte boje jednych

przeciwko drugim. :

Jeżeli więc mówimy o rysachi fer-

mentach w obozie rządowym, to nie jest

to wymysłem opozycji, tylko rzeczywi

stością, która jasno wynika z powyż-

szych objawów i faktów.”

Zażydzenie naszej dyplomacji.

Z powodu zażydzenia naszych

zagranicznych placówek  dyplo-
matycznych (szczegolnie w Gene-

wie), na co zwróciła ostatnio uwa-

$ę nawet prasa sanacyjna, pisze
„Gazeta Warszawska”:

„Obóz dziś rządzący odnosi się ze
szczególną „życzliwością do żydów na
terenie wewnętrznym. Różne są tego

powody, między innemi te, że czeka on

poparcia i oparcia w żydostwie między-
narodowem.

Z takiego nastawienia naszej polityki

zagranicznej wynika skłonność do wpro-

wadzania żydów do polskiej służby dy-

plomatycznej. Przez nich ma się dostęp

do istniejących dziś we wszystkich pań-

stwach sfer masońsko-żydowskich. Po-

nieważ sfery te są bardzo ruchliwe

i w różnych krajach, a zwłaszcza na te-
renie genewskim odgrywają  jeszczę

istotnie niemałą rolę, więc nasza dyplo-

macja ma złudzenie, że przez swoich

żydów ma stosunki.z decydującymi na

terenie międzynarodowym czynnikami,
Tymczasem zapomina się o takcie, że

te właśnie sfery są tradycyjnie filonie«
mieckie, że wyświadczają one wprawdzie
tę lub inną usługę, lecz, jeśli to czynią,
to dla popchnięcia polityki polskiej na

porozumienia lub zbliżenia z
Niemcami, bez względu na cenę, jaką za
to trzebaby zapłacić. Zapomina się*dalej
o tem, że wyrobienie sobie stosunków
w tej właśnie warstwie „międzynarodo-
wej” nie jest wejściem w bezpośrednie
zetknięcie z opinją krajów obcych, z de-
cydującemi tam, bądź co bądź, czynni-
kami narodowemi, lecz ze sferami nie
mającemi oparcia, do których w krajach
obcych także odnoszą się niedowierza-
niem.“

FUNDUSZF TANTIFMY. NAGRODY... - -
Z przemówienia sen. dr. St. Głąbińskiego w Senacie.

— „Pamiętać należy, że żyjemy
w takich czasach konstytucyjnych,
które nie pozwalają parlamentowi
wejrzeć w całość naszego gospo-
darstwa skarbowego. Poza  preli-
minarzem budżetowym bowiem,
mamy szereg funduszów i przed-
siębiorstw, które dzięki niebacz-
nym postanowieniom rozporz. Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z 17
marca 1927 rządzą się własnemi
prawami nie przedkładają Sejmowi
wcale swoich preliminarzy, dzielą
się w pewnej tylko części ze skar-
bem państwa swemi zyskami, a w
razie niedoboru domagają się od
skarbu dopłaty.

Dopiero ze sprawozdań Naj-
wyższej Izby Kontroli Państwa,
które przychodzą zbyt późno, do-
wiadujemy się czasami o ich dzia-
łalności, a czasami otrzymujemy
jakieś informacje z dzienników lub
z głosów poselskich. Np. z uwag
Najw. Izby Kontroli za rok 1928-29
dowiedzieliśmy się, že -odpisy „po-
zabilansowe“ z podziału zysków,
a mianowicie na wypłatę tantjem
i nagród wynosiły w przedsiębior-
stwach  skomercjalizowanych 1
miljon 159,000 złotych, a w niewy-
dzielonych 107.000 złotych, razem
1.266.000 złotych.

Interesującem jest zjawiskiem,
że owe tantjemy wypłaca się tak-
że w przedsiębiorstwąch, które nie
tylko nie wykazują zysków, ale
domagają się dopłat ze skarbu

państwa. Np. w wytwórniach u-
zbrojenia wynosiły tantjemy 242
tysięcy złotych, deficyt . zaś
12.234.000 złotych itd.

Jest także w preliminarzu bud-
żetu ministra skarbu w dziale
„ogólnego zarządu skarbowego”
wstydliwy paragraf 24, który opie-
wa:-„Udział skarbu państwa w
przedsiębiorstwach'”. Na rok przy-
szły w dziale dochodów paragraf
ten skreślono, pozostawiono go
tylko w dziale wydatków ze
skromną kwotą 20.000 złotych, ale
w zamknięciu za rok 1929—1930
faktyczny ten udział w wydatkach
wynosił 204.945 złotych. _Wyjaś-
nień żadnych niema, jakie fo
przedsiębiorstwa uczestniczą «w
tym udziale...

Nie wiemy też bliżej o tem,
dlaczego pewne rezerwy kasowe
są pełne, a inne niepełne; co się
stało z pożyczką zapałczaną w 50>
mie 23 miljonów dolarów, która
była przeznaczona częściowo ria
cele w ustawie o monopolu zapał-
czanym wymienione; co się stało
z rezerwą kasową w kwocie 75
miljonów złotych, złożoną w Ban-
ku Polskim; nie wiemy, dlaczego
Bank Gospodarstwa Krajowego,
mający 214 miljonów złotych ka-
pitałów własnych i przeszło 600
miljonów lokat państwowych, nie
dał skarbowi w r. 1929—30 żadne-
go dochodu”.

 

Nowe pełnomocnictwa
. fTelefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Rada ministrów omawiała w piątek szereg spraw,
m. in, ustawodawstwo robotnicze.

W wyniku tych obrad rząd wniósł do Sejmu projekt ustawy o peł-
nomocnictwach dla Prezydenta Rzplitej.

Ustawa upoważnia Prezydenta do wydawania dekretów z mocą
ustawy w sprawach dotyczących kwestyj gospodarczych, finansowych,
unifikacji prawa, wymiaru sprawiedliwości (ustawa adwokacka?...]
i świadczeń socjalnych.

Wykluczone są z pod dekretacji: nakładanie nowych podatków,
ustanawianie monopolów, zmian ordynacji wyborczej do Sejmu i Se-
natu, ustawy dotyczące samorządu terytorjalnego i ordynacji wyborczej
do samorządów, ustawy szkolne i językowe oraz prawo małżeńskie,

Oprócz wymienionych wyżej działów pełnomocnictwa mają objąć
sprawy związane z woni administracji publicznej i w tym za-
kresie Prezydent będzie m:
1934 roku. т "+

wydawać rozporządzenia do końca

W zakres tej dziedziny wchodzi zmiana podziału administracji:
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sze „kultury polskiej”, czyli inne-

mi słowami monopolizuje się tę

kulturę, z drugiej strony dobija

się ją. .
Wiadomość powyższa wydaje

się nam wprawdzie tak niepraw-

dopodobna, że podajemy ją z

wszelkiemi zastrzeżeniami. Jest
ona w każdym razie wielce cha-

rakterystyczna dla panujących u

nas, wysoce szkodliwych z punktu

widzenia gospodarczego, tenden-
cyj monopolistycznych,

лог ос !

Arcydzieło, które tryumfalnym pochodem kroczy na ekranach wszystkich
stolic $wiata

Ajda Trojka "pa
W rol. gł. OLGA CZECHOWA, H. SCHLETOW i MICHAŁ CZECHOW. Rosyjskie

śpiewy solowe I chóralne

 

w tych dniach «Helios».w kinie

Grożba strajku generalnego.
(Telef, od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Centralny Komitet Związków Zawodowych, uwa-

żając projekty rządowe w sprawie ustawodawstwa społecznego za po-

garszające sytuację gospodarczą warstw pracujących, postanowił podjąć

akcję obronną i j
na dzień 16 b. m.

jako pierwszy krok proklamować strajk generalny

 

Polska kłonica
a sprawa

27 lutego br. podczas dyskusji

nad ustawą o szkolnictwie pry-

watnem zabrał głos na plenum

Seimu poseł żydowski Grynbaum.

Mówca zaczął od wytykania
sanacji zawodu, jaki żydom spra-

wiła, Żydzi, mówił poseł Gryn-
baum, wierzyli w maju 1926, że

czekają ich lepsze czasy, lecz te-

raz przekonali się, co jest warta

sanacja i woleliby powrót do rzą-
dów przedmajowych.

Podrażniony głosami z ław BB

„ („mało was bili!”), mówca zbladł i:

głosem przyciszonym zaczął mó-

wić o losach żydostwa:
— „Tak, ło prawda, mówił Сгуп-

baum, nas bili wszyscy. A my nie może-

my robić rewolucje. i

My nie możemy kłonicy wziąć do

ręki, to chłop może zrobić. Nasze nieza-

dowolenie wyraża się inaczej. A w wal-

+ ce naszej jesteśmy wytrwali. Byliśmy w

Europie tymi pierwszymi, którzy zapro-

testowali przeciwko maksymie: cujus

regio ejus religio, jedynymi w ciągu wie-

ków, którzy się na tę makśsymęnie zga-

dzali i zwałczali. "Na sztosy szliśmy.
Walczyliśmy o to i doczekaliśmy się. Ta

maksyma już obecnie nie panuje.Przyszh

inni i razem z nami zdruzgotali tę

maksymę.
Byliśmy pierwszymi, którzy zwal-

czali maksymę: cujus regio ejus natio.
Jeszcze ta walka trwa, ale już pierw-

sze zwycięstwo w tej walce odnieśliśmy.
Nie sami. Przyszli inni, ci, którzy mogą
rewolucję robić. Tak jest, ci sojusznicy
przychodza do nas, a nie my ich szukamy.
Idziemy drogą poprzez wieki. Przycho-
dzą do nas ci, co chcą wolności religji,
przychodzą ci, co chcą wolności obywa-
telskiej, wolności narodowej.

Teraz, proszę panów, panuje ta
maksyma: cujus regio ejus natio: a to,
co dziś panuje, jutro będzie zdruzgotane.
To nie jest wieczne. My jesteśmy naro-
dem wiecznym. Wszystkie maksymy,
które krępują życie ludzkie, które ujarz-
miają ludzi, które niszczą swobodę, my,
naród wieczny, widzieliśmy, jak legły w
gruzach...”

Już publicysta amerykański,
Burton Hendrick, którego cytowa-
liśmy przed miesiącem, wskazywał
na to, że żydzie do Stanów
Zjednoczonych ze Wschodniej Eu-

; Łwłasztza przybyli po roku

1905, zajęli wobec ustroju demo-

kratycznego Stanów stanowisko
zdecydowanie wrogie, pomimo iż
znaleźli tam wszelkie udogodnie-
nia życiowe i najbardziej liberalne
traktowanie zarówno ze strony

rządu, jak i społeczeństwa.
,. Pomimo to wszystko, prasa ży-
dowska w Nowym Jorku jest wy-
raźnie wywrotowa, a kierowana
przez żydów partja socjalistyczna
wystąpiła przeciwko wojnie zaraz
po ogłoszeniu wojny przez Stany
(6 kwietnia 1917 roku).

Dziś w Sejmie polskim repre-
zentant żydostwa nie cofa się
przed wypowiedzeniem walki prze
ciwko państwu narodowemu. Nie
waha się dać do zrozumienia, że w
tej walce żydzi już odnieśli sukces
(w Sowietach).

„Przyjdą inni, pówiada p. Gryn-
baum, ci którzy mogą robić rewo-
lucję...''

Poseł Grynbaum niewątpliwie
ma rację, jeżeli chodzi o Rosję So-
wiecką. Tam istotnie ci „inni“
zrobili rewolucję, działając jako
narzędzie Narodu Wiecznego, Na-
rodu, który idzie „przez wieki”
po cudzych ziemiach, nie godząc
się na porządek ustanowiony w

żydowska.
obcych krajach, lecz druzgocąc
cudzemi rękami zasady współży-
cia innych narodów, które udzieli-
ły im gościny.

Co do przeszłości — wyznania
posła Grynbauma są niewątpliwie
zgodne z prawdą i zasługują na za-
pamiętanie, — zwłaszcza w Pol-
sce. Zanotujemy więc:
— ito, że przewroty dotych-

czasowe działy się przy pomocy i
pod protektoratem międzynarodo-
wego żydostwa, które popierało
„tych innych z kłonicą”,
—i to, że walka o prawo ńaro-

du, posiadającego ziemię, do go-
spodarowania na własnej ziemi
już przyniosła pierwsze zwycię:
stwo nie komu innemu, tylko mię-
dzynarodowemu  żydostwu (w
Rosji Sowieckiej),

—i to, że poseł Grynbaum i je-
$0 współpracownicy nie pogodzą
się nigdy z: państwem narodowem
w Polsce, że będą dążyć do jego
zdruzgotania rękami obcemi, rę-
kami tych, co mają kłonice, co mo-
śą robić rewolucję.

To wszystko należy sobie za-
pamiętać, bo dotychczas nie wielu
sobie ztego zdawało sprawę i
bardzo rzadko dawali się z tem
słyszeć przedstawiciele naszego
żydostwa, — zwłaszcza tak jasno i
otwarcie, jak to czynił poseł Gryn-
baum w Sejmie Polskim w dniu 27
lutego 1932 roku.

Czy tylko ta rachuba nie jest

oparta na metodach nieco przesta-
rzałych? To, co się udało z ciem-
nym chłopem rosyjskim, z obała-

muconą rosyjską inteligencją, czy

te metody, skuteczne w Rosji, ma-
ją być uniwersalne dla wszystkich
czasów i krajów?

l czy poseł Grynbaum nie wi-
dzi pewnego niebezpieczeństwa w
tem stanowisku żydostwa, wypo-
wiadającego wojnę dążeniom naro-
dowym większości, czy nie zdaje
mu się, że takie dążenie w kraju,
gdzie inteligencja jest. daleka od
zasady „niesprzeciwiania się złu”,
a lud czuje 'się gospodarzem we
własnym domu, że w tych warun-
kach podobne dążenia mogą spo-
wodować reakcję zupełnie inną
niż ta, którą znają dzieje refomacji
lub wypadki w Rosji Sowieckiej?

Poseł Grynbaum czeka na pol-
ską kłonicę, która ma złamać za-
sadę państwa narodowego i przy-
śpieszyć. narodowi żydowskiemu
jeszcze jedno zwycięstwo w jego
„pochodzie przez wieki”.

Czy: ta'rachuba nie jest nieco
ryzykowna? Jest ona przecież o-
partą na przypuszczeniu, że owa
kłonica będzie narzędziem ślepem,
że wszystkiem będzie kierowała
wszystko wiedząca ręka. >

A jeśli kłonica przejrzy, jeśli
przejrzą ci, co mogą robić rewo-
lucję, jeśli masy polskie, na które
liczy poseł Grynbaum, dostrzegą,
że są tylko narzędziem w ręku ży-
dostwa?

Skąd pewność, że kłonica pol-
ska zwróci się przeciwko państwu
narodowemu, jak to uczynił ciem-
ny chłop rosyjski?

W poszukiwaniu synka Lindbergha.
Oburzenie opinii publicznej.

NOWY YORK. (Pat). Porwanie
dziecka Lindbergha wywołuje co
raz powszechniejsze oburzenie w
opinji Stanów Zjednoczonych.
Biskup Nowego Yorku zarządził'
publiczne modły na intencję
szczęśliwego zwrotu dziecka. Do

Czyżby sprawców
NOWY YORK. (Pat). Jak do-

noszą z Hopewell w stanie New-
Jersey, w mieszkaniu płk. Lind-
bergha ktoś anonimowo zgłosił
się telefonicznie o 1 w nocy, za-
pytując, czy sprawcy porwania
jego dziekca mogliby otrzymać

obeenej chwili władze policyjne
dokonały przesłuchania około 600
osób. Jedna osoba została przez
policję zatrzymana. W okolicy
Nowego Yorku znaleziono kartkę
pocztową, zapowiadającą śmierć
dziecka. :

ruszyto sumienie?
zapewnienie nietykalności w ra-
zie zgłoszenia się. Posterunek po-
licyjny, stale przebywający w do-
mu Lindbergha od chwili wy-
padku, poczynił natychmiast sta-
rania, by wykryć osobę, która
telefonowała. *

Czyžby istotnie na tropie?
HOPEWELI (Pat) W piątek

po południu policja aresztowała
aiejakicgo Patsy Orlando, pocho-
dzącego z Hopewell, który zni-
knął stamtąd tego wieczoru, w
którym porwano dziecko Lind-

bergha i przebywał w Brooklynie
pod fałszywem nazwiskiem. Or-
lando natychmiast został odsta:
wiony przez policję do Trentorn.
Policja odmówiła udzielenia ja-
kichkolwiek wyjaśnień.

Slady prowadzą do Anglji.
NOWY YORK. (Pat). Mimo iż

upłynęło już 48 godzin od chwili
porwania dziecka Lindbergha, do-
tychczas nie natrafiono na żaden

konkretny ślad poza jednym |е-
dynym, który, co najdziwniejsze
prowadzi do Wielkiej Brytanii.

Udział Scotland Yardu w poszukiwaniach.

LONDYN. Pat. Porwanie dziec-
ka lotnika płk. Lindbergha pozo-
staje nadal  nierozwiązaną  za-
gadką,która zastanawia cały świat.

Scotland Yard na żądanie
policji amerykańskiej porozumiał

policją w Glasgow celem
ustalenia tożsamości członków
rodziny  niańki dziecka, która
pochodzi ze Szkocji. Pewne po:
dejrzenia wskazują na możliwy
udział niańki w porwaniu dziecka

się z

Pismo ministra
J. Piłsudskiego

do pułkownika L. Rayskiego.
Przed paru dniami PAT. podał

komunikat gabinetu _ ministra
spraw wojskowych, donoszący o
zakończeniu dochodzeń  służbo-
wych, wszczętych na prośbę płk.
Rayskiego, celem zbadania zarzu-
tów postawionych płk. Rayskiemu
przez byłego majora Kubalę. Je-
dnocześnie PAT. doniósł, że o za-
kończeniu dochodzeń płk. Rayski
zawiadomiony został specjalnem
pismem ministra spraw wojsko-
wych Piłsudskiego. Obecnie
jesteśmy "w możności podać
oryginalny tekst tego dokumentu:

„Pan Pułkownik dypl inž.
Rayski Ludomił, Szef Deprata-
mentu Aeronautyki w miejscu.

Zawiadamiam Pana Pułkow-
nika, iż zarządzone przezemnie
na prośbę Pana dochodzenia
służbowe, przeprowadzone z mo
jego rozkazu przez gen. bryg.
Tadeusza Kasprzyckiego dla
zbadania zarzutów  postawio-
nych Panu przez Kubalę, zostały
ukończone,

Przedstawione mi wyniki do-
chodzeń stwierdziły bezpodsta-
wność zarzutów Kubali, a w wie
lu wypadkach oszczerstwo.

Nie uznając jednak za celo-
we dalsze rozszerzanie postępo-
wania sądowego przeciw Kubali,
uważam sprawę tych zarzutów
przeciwko Panu za ostatecznie
załatwioną powyższemi docho-
„dzeniami służbowemi, a za do-
tychczasową pracę Pana Pułkow
nika na stanowisku Szefa Depar
tamentu wyrażam Mu swoje u-
znanie.

Minister Spraw Wojskowych
Józef. Piłsudski,

Marszałek Polski".

 

Ks. sen. Feliks Bolt
contra Wrona-Lamot.

"We wtorek 1 - go marca odbył”
się przed toruńskim sądem grodz-
kim pod przewodnictwem naczel-
nika tego sądu, p. sędziego Gumiń-
skiego, dalszy ciąg papai ro-

eliksacesie z oskarżenia ks. sen.
Bolta ze Srebrnik przeciwko b. wo
jewodzie pomorskiemu Wiktorowi
Wronie - Lamotowi, byłemu red.
naczelnemu „Dnia Pomorskiego
Adamowi Piskozubowi - Brzegowi
ib. red. odpowiedzialnemu „D. P.“
Stanisławowi Nowakowskiemu.

W dniu tym (jako czwartymz
kolei przewodu sądowego) zaslęp-
ca prawny oskarżyciela prywatne-
$o p. mec. dr. Paweł Ossowski wy-
głosił czterogodzinne przemówie-
nie oskarżycielskie, wktórem pod
dał druzgoczącej krytyce 3-letnią
„dzialalnošė“ p. Lamota na tere-
nie Pomorza, wskazał na zgubne
skutki stosowania „sanacyjnych”*
metod na ziemiach zachodnich i do
magał się od sądu sprawiedliwości
za publiczne zniewagi, rzucone na
ks. Bolta w słowie i druku przez
oskarżonych.

Następnie przez 3 godziny prze
mawiał oskarżony Lamot, a po nim
obrońca osk. Brzega i Nowakow-
skiego adw. Perzyński z Warsza-
wy, senator BB.

Obaj. mówcy w pełnych pate-
tycznej frazeologji wywodach sta-
rali się zatrzeć wrażenie, wywoła-
ne oskarženiem dr. Ossowskiego
i osłabić obciążające zeznania
świadków.

Rozprawa trwała od godz. 11
rano do 24 (z przerwą obiadowąj).

Ogłoszenie wyroku nastąpi pra
wdopodobnie doipero za kilka dni.

Proces ściąga przedstawicieli
palestry i tłumy publiczności, za-
pełniającej salę i kuluary sądu.

Druk sprawozdania szczegóło-
wego z rozprawy odkładamy do
num. nast.

ROZMAITOSCI.
NIEMIECKA MŁODZIEŻ.
W. okolicach Kassel wybucha-

ły od czasu do czasu pożary, któ-
rych przyczyny nikt nie zdołał
wyświetlić. Ponieważ ludność zo-
stała ogarnięta paniką przed ta-
jemniczymi pożarami sprowadzo-
no z Kassel urzędnika policji śled-
czej, który w krótkim czasie zdo-
łał ująć podpalacza. - Był nim stu-
dent Juengel z Frankfurtu nad
Menem. W. mieszkaniu jego zna-
leziono skład najrozmaitszych
przedmiotów, pochodzących z kra-
dzieży. Był on w kontakcie z ko-
legami uczęszczającymi jeszcze do
szkół we Frankfurcie, którzy cał-
kowicie stali pod jego rozkazami.

Na wezwanie pr cy wy-
mykali się w nocy pokryjomuz do-
mów rodzicielskich schodzili się
poza miastem. gdzie otrzymywali
rozkazy i następnie wyruszali na
wyprawy złodziejskie. Uczniowie
bandyci dokonali według ich ze-
znań przeszło dwadzieścia włamań

tem bardziej, że jeden z braci
niańki jest członkiem znanej ban-
dy szmuglerskiej. Okoliczności w
jakich dokonano porwania wska
zują na to, że złoczyńcy dosko-
nale byli obznajomieni z wewnę-
trznem życiem domu Lindbergha
i że czynu swego musieli doko*
nać przy pomocy kogoś z do:
mowników.
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„KRONIKA.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Lekarze żydzi za likwidacją
Pogotowia Ratunkowego.  Inior-
mują nas, że sprawą reorganizacji
Pogotowia Ratunkowego, zainicjo-
waną przez Magistrat, żywo zajął
się Związek lekarzy żydów. m.
Wilna.

Sprawa ta była przedmiotem
obrad odbytego przed paru dniami
zebrania członków związku i pro-
jekt likwidacji Pogotowia przy-
jęty został z zadowoleniem,

Celem zebrania ścisłych da-
nych o zakresie pracy Pogotowia
Ratunkowego w obecnych warun-
kach i dla przeprowadzenia kal-
kulacji finansowej wyłoniono z po-
śród członków związku dr. Bo-
ranowskiego Leona (Lejbę) i dr.
Efroima Lerenmana. (s)
— Kryzys w teatrach miej-

skich. Teatry wileńskie przeży-
wają ostatnio ostry kryzys, który
zaznacza się rosnącym stale de-
ficytem, wywołanym spadkiem
frekwencji. W związku z tem ad-
min'stracja teatrów walczyz. du-
żemi trudnościami finansowemi.
W tych warunkach udzielana
stale przez Magistrat subwencja
w wysokości 4000 złotych* mie-
sięcznie staje się niewystarcza-
jaca. a.

— Przetarg na układanie
nowoczesnych jezdni w Wilnie.
Magistrat postanowił podobno w
początkach kwietnia oddać z prze-
targu roboty na budowę w Wil-
nie nowoczesnych jezdni. Do te-
go czasu mają nasze władze
miejskie ostatecznie zdecydować
się na rodzaj i typ współczesnej
jezdni.

Na wczorajszem posiedzeniu
Magistratu po dłuższej dyskusji
zapadła decyzja ułożenia niewiel-
kiego odcinka jeźdni kostką ka-
mienną, przyczem dla próby za-
stosowany będzie specjalny ka-
mień krajowy, który podobno
nie jest gorszy od sprowadzanych
dla tego celu granitów. a,
— Uśmiercanie bezdomnych

psów za pomocą „krzesła e-
lektrycznego“. Po ostatnio do-
konanej próbie specjalnego apa-
ratu elektryczaego, przeznaczo-
nego do zabijania bezdomnych
psów, Magistrat wobec pozytyw:
nych wyników demonstracji no-
wego przyrządu, zakupił ten ap+-
rat dla potrzeb rakarni miejskiej,
która wprowadziła go już d>
użytku. a.
PRAWY ADMINSTRACYJNE
— Zmiana personalna. Dowia-

dujemy się, że zajmujący od szere-
gu lat stanowisko dyrektora robót
publicznych inż. Siła - Nowicki, o-
puszcza Wilno przeniesiony na
tąkie same stanowisko do Krako-
wa. P. inż. Siła- Nowicki ma za
sobą ogrom pracy i zasługi w Wi-
leńszczyźnie,

SPRAWY SANITARNE,
— Oddział dia dzieci chu-

rych na gruźlicę przy szpitalu
zakaźnym. Z dniem 1 marca
w szpitalu zakaźnym na Zwie-
rzyńcu uruchomiony został od-
dział dla dzieci chorych na gru-
źlicę. Oddział ten obliczony na
pomieszczenie 25 dzieci urządzo-
no podług ostatnich wymogów
medycyny i higjeny i zaopatrzono
we wszystkie niezbędne przy-
rządy. a

SPRAWY WOJSKOWE.
— Komisja pobarowa. W dn.

16 marca o godz. 8 rano odbę-
dzie się w lokalu przy „ul. Ba-
zyljańskiej 2 jedno z ostatnich
posiedzeń komisji poborowej. s

SPRAWY KOLEJOWE,
— Wypadek kolejowy pod

Landwarowem, W. dniu wczoraj-
szym w pociągu osobowym na linji
Wilno—Landwarów z nieustalonej
narazie przyczyny pękła OŚ oraz
rozprysło się największe koła lo-
komotywy. Po zauważeniu grożą-
cego niebezpieczeństwa lokomoty-
wę z uszkodzonem kołem odsta-
wiono na bocznicę, zaś do pocią-
gu podano zapasową lokomotywę.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zryczałtowanie podatku

obrotowego dia przedsię-
biorstw rzemieślniczych.W nr. 14
Dz. U. R. P. z dnia 261 r. b. u-
kazało się Rozporządzenie mi-

/ nistra Skarbu! z dnia 4.Il. 1932 r.
w sprawie zryezałtowania podatku
przemysłowego od obrotu - dla
drobnych przedsiębiorstw. Roz:
porządzenie to ustanawia ryczałt
podatku obrotowego za lata 1932
i 1933 między innemi dla przed-
siębiorstw rzemieślniczych i rę-
kodzielniczych, posiadających kar-
ty rzemieślnicze o ile wykupują

datkiem nadzwyczajnym w sumie
33 zł. plus dodatek komunalny.

Przedsiębiorstwa, których śred-
ni obrót roczny nie przekroczył
35.000 zł. zaliczone są do grupy
33ej i płacą podatek razem z
dodatkiem nadzwyczajnym w wy-
sokości 379,5 zł. rocznie. A

Pozatem przedsiębiorstwa rze-
mieślnicze i rękodzielnicze posia-
dające karty rzemieślnicze i wy-
kupujące świadectwa;przemysło-
we VIII kat., a zatrudniające nie

. więcej niż jednego pracownika

+ rym towarzyszą pp. Boruński

świadectwa przemysłowe VI, VII
i VIII kategorji dla przemysłu, a
przeciętny ich obrót w latach
1928, 1929 i 1930 nie przekroczył
w Wilnie i wszystkich miastėcz-

| kach i miejscowościach woje-
, wództwa wileńskiego kwoty 35.000
złotych.

Także ulega  zryczałtowaniu
podatek obrotowy przedsiębiorstw
rzemieślniczych i rękodzielniczych
nawet jeśli nie posiadają karty
rzemieślniczej, o ile tylko wyku-
pują świadectwa przemysłowe
VIII kat. i nie zatrudniają więcej
niż jednego pracownika najem-

_ nego. :
Do najniższej grupy zaliczone

są przedsiębiorstwa, których śred-
ni obrót roczny nie przekracza
3.000 zł. Przedsiębiorstwa te pła-
cą podatek wraz z 10 proc. do-

najemnego płacą rocznie 17.60 zł.
podatku wraz z 10 proc. dodat-
kiem nadzwyczajnym, prócz do-
datku komunalnego.

Podatek zryczałtowany jest
płatny w 4ch równych ratach w
następujących terminach: 15 kwiet-
nia, 15 lipca, 15 październikai
15 grudnia 1932 r. 1933 r.

Nakazy płatnieze na ten po-
datek za oba lata muszą być ro-
zesłane do dnia 31 marca 1932 r.
Prawo wnoszenia odwołań od na-
kazów płatniczych przysługuje
płatnikom jednorazowo do dnia
1 maja 1932 r. włącznie.
— Rzeźnia miejska wyma-

ga od rzeźników kart rzemieśl-
niczych. Zarząd rzeźni miejskiej
zażądał od wszystkich zatrudnio-
nych na rzeźni rzeźników kart
rzemieślniczych, wydanych przez
wydział przemysłowy Magistratu.
Ponadto zażądał złożenia egza-
minów mistrzowskich teoretycz-
nych i odbycia 3 letniej praktyki.
Egzamina rozpoczną się w przy-
szłym tygodniu. s
— Konferencja piekarska.

Wczoraj odbyła się w lokalu Izby
Rzemieślniczej konferencja przed-
stawicieli chrześc. zw. zaw. pie-
karzy, cechu piekarzy—chrzeš-
cjan, cechu  piekarzy—żydów,
gospodarczego zw. zaw. piekarzy
i sekcji piekarzy związku spożyw-
ców Rzplitej Polskiej pod prze-
wodnictwem dyr. Łazarewicza.

Omawiaro sprawę bezrobocia
w piekarstwie. Wyjaśniło się, że
17 właścicieli piekarń nie zatru-
dnia w swych warsztatach pracy
podczas t. zw. „dni wychodnych*
bezrobotnych piekarzy.

Postanowiono zażądać od tych
piekarzy wyjaśnień. chylający
się od tego ukarani będą grzy-
wną. s

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Z Koła Poionistów. Zapo-

wiedziany na 28.I1 odczyt prof.
Glixellego p t. „Teatr we współ-
czesnej Rumunji* odbędzie się
jutro w niedzielę o godz. 11 w
lokalu. Seminarjum  Polonistycz-
nego. Goście mile widziani.
— Zarząd Związku Akade-

mików wojew, nowogródzkiegoi
b. ziemi mińskiej podaje do wia-
domości swych członków, że w
celu porozumiewania się, przyj-
mowania podań i składek będą
się odbywały dyżury Zarządu we
wtorki i piątki od 19 — 20 godz.
w lokalu Opiekuńczej Rady Kre-
=? ul. Zygmuntowska 22 (par-
er).

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Związek Stenografów zo-

stanie otwarty w Wilnie, w kwiet-
niu, jako oddział Centralnego
Związku warszawskiego.
— Zarząd Stow. b. wych.

gimn. św. Katarzyny w Peters-
burgu zaprasza wszystkich człon-
ków na urozmaicorrą herbatkę,
która się odbędzie dnia 12 marca
u p. Szaciłłowej, ul. Mickiewl-
cza 48 m. 6. Uprasza się człon-
ków o zapisanie się tamże przed
czwartkiem.

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

— Na, Pohulance, Dziś premjera
sztuki K. Qzyżowskiego p. t „Virtuti
Militari“.

Jutro — „Virtuti Militari“. Początek
o godz. 8-ej, у

— W Lutni. Dziś rewja warszawska
z Elną Gistędt i Karolem Hanuszem, któ-
r Opolski,
Fiszman i inni. Pierwszorzędny program
najnowszych przebojów. Początek o go-
dzinie 8 m. 30.

Jutro — pierwszy występ Reduty
w komedji „Drugie imię miłości” z
Adwentowiczem i Mazarekówną w głów-
nych rolach. ч

— Popołudniówka sobotnia. Na Po-
hulance: . „Dwunasta noc”. Początek o
godz. 4,
— Popoludniėwka niedzielua. Na

Pohulance — ostatnie przedstawienie
„Mam lat 26“.
— Premjera w Lutni: We wtorek

premjera wesołej komedji. Grzymały-
Siedleckiego p. t. „Ich synowa“
— Wieczór kameralny w wykonaniu

kwartetu. „Pro „musica“. Słynny zespół
kameralny „Pro musica” po wielkich try-
umfach artystycznych, zagranicą — wy-
stąpi w Wilnie raz jeden tylko w czwar-
tek 10 b. m. w sali Konserwatorjum.

Znakomity ten zespół czarować bę-*
dzie. słuchaczy wykonaniem kwartetów
Haydna, Debussy'ego i Beethovena.

Bilety — w biurze podróży „Orbis”.
— W Kinie Kolejowem okjawa 19)

film, „Lotnik” będzie wyświetlany 5. IIL
o 5, 7 i 9 godz. na. korzyść biednych
xl Odddziału Pań Miłosierdzia. Ceny bi-
letów 50, 60 i dla młodzieży 40 gr.

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego".

Zarząd Stow. „Opieka Polska nad
Rodakami na Obczyźnie” zł. 71— zamiast
kwiatów w dniu Imienin p. Kazimiery
Bakszewiczowej — na herbaciarnię dla
inteligencji N. O. K.

Nauczyciełstwo Gimnazjum Sióstr
Nazaretanek zł. 15.— na chleb dla naj-
biedniejszych — zamiast wieńca na grób
ś. p. Franciszki Sznejderowej.

Kazimierz Turłowski zł. 20.— dla I. G.
Emeryt zł. 5— dla rodziny Mufelów.
Emeryt zł. 2-— dła biednych dzieci.
Marja Bądzyńska zł. 3-— dla I. G,
T. Z. zł. 2— dla najbiedniejszych.

_ UBIENNIK WIEENSKI

Walne Zebranie Bratniej Pomocy.
Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc P.M,A.-U.S.B., zgodnie

z $ 17 pkt, a i.b Statutu Stowarzyszenia zwołuje zwyczajne. zebranie
walne członków Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży
Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego na dzień 12 marca 1932 r.
w sali Śniadeckich z następującym porządkiem dziennym:

Zagajenie,

B
V

00
B
O

12.. III. 1932 r.

Sprawozdanie Komisji
z roku 1931/32 i wnioski.

©
©

NR

bėr Wiadz
a) Prezesa,

Wybór przewodniczącego. ;
Sprawozdanie Nadzwyczajnej Komisji do zbadania gospodarki
Mensy zu czas od 15. XI.-29 r. do 1. VII. 31 r. i wnioski.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i z badania działalności Za-
rządu w kadencji od 15. II. 1930 1. do 21, II. 1931 r. i wnioski.
Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskami.
Sprawozdanie z działalności Zarządu od 21. II. 1931 r, do

Sprawozdanie Zarządu Akademickiej Kasy Chorych.
Rewizyjnej z działalności Zarządu

a, nad PA i wnioskami.
У towarzyszenia:

b) Vice-prezesa ogólnego,
c) Vice-prezesa gospodarczego,
d) Członków Zarządu Stowarzyszenia,
e) Komisji Rewizyjnej.

Iz
12.
13. Wolne wnioski.

Wnioski ustępującego. Zarządu.
Przyjęcie Statutu Sądu Koleżeńskiego.

Początek zebrania w pierwszym terminie o godz. 19-ej, w drugim
o godzinie 20-ej.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 5 marca 1932 r.
11.58. Sygnał czasu.
13.45. Uniwersytet rolniczy z Warsz.
14.35. Progr. dzienny.
14.40. Muzyka operowa (płyty). U-

twory Borodina, Czajkowskiego, Gounoda
Donizetti'ego i in.

15.15. Wiadomości dla
wszystkich z Warsz.

15.25. Koncert życzeń (płyty).
1540. Koncert dla młodzieży (pły-

ty). Objaśnia" Zofja Ławęska. Muzyka
współczesna.

16.10. Radjokronika z Warsz.
16.30. Koncert życzeń (płyty).
16.40. Codzienny odcinek' powieścio

wy.
; 16.50. Koncert życzeń (płyty).

17.00. Nabożeństwo z kaplicy w
Ostrej Bramie w Wilnie. Trasm. na ca-
łą Polskę.

18.05. Słuchowisko i
młodzieży z Warsz.

18.50. Kom. Wil. Tow. Org. i Kół.
Roln

wojskowe

koncert dla

19.00. „O Św. Kazimierzu” — od-
czyt litewski wygł. P. Gozutis.

19.15. Kwadrans akademicki.
19.30. Kom. sportowy z Warsz.
19.35. 'Progr. na niedzielę 1 rozm.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. „Na widnokręgu” — z War-

szawy.
20.15. Koncert z Warsz.
21.55. „Walka o język narodowścio

wy w dziejach kultury polskiej" — felj. z
Warsż, wygł. prof. Konrad Górski.

22.10. Koncert chopinowski z War-
szawy (J. Smidowicz).

22.40. Kom. i muzyka taneczna z
Warsz.

23,00. Aud. literacka: „Maska czer-
wonego moru* — nowel. Pcego., w radj.
St. Węsławskiego.

23.30. Niemodna muzyka taneczna

(płyty).

Z ZA KOTAR STUDJO.
Dla dzieci i dla dorosłych,

Jako słuchowisko dla dzieci nadana
zostanie dzisiaj o godz. 18,05 piękna
„Baśń o złotej rybce i chciwym rybaku“
w radjofonizacji W. Tatarkiewiczówny i
Benedykta Hertza.

Dla dorosłych zaś nadaje rozgłośnia
wileńska o godz. 23.00 emocjonującą
audycję p. t. „Maska czerwonego moru”,
którą według noweli Poego opracował
St Węsławski. Czerwony mór — to
dżuma, która pewnej nocy wdarła się na
dwór księcia Prospera podczas balu ma-
skowego. Przebieg tej niesamowitej za-
bawy odtworzy słuchowisko, ilustrowane
odpowiednio dostosowaną muzyką.

Proi. Józef Smidowicz w radjo.
*O godz. 22,10, jak zwykle w każdą

sobotę, ze studja rożgłośni warszawskiej
transmitowany będzie koncert chopinow-
ski. Jako solista wystąpi prof. Józe!
Smidowicz, który wykona m. in. Barca-
rollę, Tarantelię i poloneza Cis-moll.

ESAK BITODPOWER
KRONIKA POLICYJNA.
— Aresztowanle agentki ko-

munistycznej. Onegdaj rano w
mieszkaniu niejakiego Sołowiej-
czyka przy ul. Piłsudskiego, poli-
cja zatrzymała ukrywającą się
agentkę komunistyczną, która
przed tygodniem przeniosła się
do mleszkania Sołowiejczyka i po-
dała się za studentkę (. 5. В.
W czasie legitymowania jej przez
policję komunistka zaczęła sta-
wiać opór, poczem wybiła okno
i usiłowała wyskoczyć z 3 piętra.
(spokoiła się dopiero wówczas,
gdy policjanci nałożyli jej kaj-
danki. Fgentkę przewieziono do
aresztu centralnego do dyspozycji
władz śledczych. a
— Nieuczciwy subjekt okradał sklep

p. Rymkiewicza przy ul. Mickiewicza.
W dniu 2 b. m. Rymkiewicz Kajetan,
właściciel sklepu spożywczo-galanteryj-
nego przy ul. Mickiewićza 9, zameldował
policji, że od roku 1929 do chwili obec-
nej z jego sklepu systematycznie dokony-
wano kradzieży towarów galanteryjnych
i wódczanych, których wartości narazie
określić nie może. Dochodzenie ustaliło,
iż kradzieży tej dokonywali subjekt Ryn-
kiewicza Awłaszewicz Franciszek (Kal-
waryjska 56) i Goldberg Dawid (Antokol-
ska 109), u których w czasie rewizji

„większość skradzionych towarów odna-
leziono i zwrócono poszkodowanemu.
Sprawców kradzieży zatrzymano, —.
— Pajęczarze. Ze strychu domu Nr.

14 przy ul. Kościuszkowskiej nieznani
sprawcy w międzyczasie od 29 ub. m. do
2 marca skradli bieliznę męską i damską,
łącznej wart, 423 zł, na szkodę Lipko
Jana.

— Dorożkarz przebił nożem doroż-
karza. Na postoju dorożek przed dwor-
cem osobowym wczoraj o godz. 9 wiecz.
dorożkarz ładysław _Augustynowicz,
zam. przy zaułku Lidzkim 16, ugodził
nożem w ramię dorożkarza Bronisława
Rudzińskiego (Trakt Lidzki 1). Znajdu-
jący się tam dorożkarze rozbroili wal-
czących, przyczem pobili batami Augu-
stynowicza. Obu rannym pomocy udzie-
liło Pogotowie Ratunkowe.  Augustyno-
wicza narazie zatrzymano, (s)

— Strzał w sprzeczce. Sekwestra-
tor magistratu m. Wilna Martynelis Ale-
ksander (Święciański 23) w sprzeczce z
Wasilewskim Janem (Stefańska 36) strze-
lił z rewolweru, trafiając Wasilewskiego
w lewy policzek. Pogotowie odwiozło
Wasilewskiego do szpitala św. Jakóba
w stanie niezagrażającym życiu. Marty-
nelisa zatrzymano. = с

 

Sprawa inwalidów hurtowni
tytoniowych.

W związku z wprowadzeniem
z dn. 1. IIL r. b. przez Dyrekcję
Pol. Monop. Tytoniowego  współ-
ńych rejonów dla pobierania przez
koncesjonarjuszów wyrobów w
hurtowniach tytoniowych, krążą
po mieście uporczywe pogłoski
o projekcie zlikwidowania hur-
towni prywatnych, względnie o
cofnięciu koncesyj osobom pry-
watnym, by następnie uruchomić
hurtownie i sklepy państwowe.

U nas, w Wilnie, miałyby ulec
likwidacji 2 hurtownie prywatne.

Jak wiadomo, na terenie Wilna
istnieje obecnie jeszcze 5 takich
hurtowni, a mianowicie:

Nr. 1 przy ul. Sadowej — wła-
ściciel kpt. rezerwy St. Hochfeld.

Nr. 2 przy ul. Niemieckiej —
koncesjonarjusz major emeryt. St.
Profic, *

Nr..8 — hurtownia pod firmą“
„Związku Inwalidów Wojennych
Rzplitej Polskiej”. Na czele tego
związku, jak wiadomo, stoi tenż«
p. St. Profic.

Nr. 9 — hurtownia pod firmą
„Legji Inwalidów W. P.*, jako
„Spółdzielnia Inwalidów Skrzyn-
karzy” przy ul. Żeligowskiego, w
której zaopatrują się w wyroby
tytoniowe inwalidzi koncesjonarju-
sze i właściciele kiosków ulicz-
nych. й
: Wreszcie ORACA hurtownia,
o państwo sklep tytonio
przy ul.Jagiellońskiej. z ka

, Naturalnie ta ostatnia hurtow-
nia nie ulegnie likwidacji, nato-
miast powstaje pytanie, komu zo-
staną cofnięte koncesje? |

Pytanie to budzi zrozumiałe
zainteresowanie, no i niepokój w
słerach inwalidzkich.

Wiele zależy również od stano-
wiska władz Związku Inwalidów

Jak wiadomo, prezesem Związ-
ku jest p. St. Profic, głośny w na-
szem mieście „działacz” sanacyj-
ny, no i wielce zasłużony na polu
walki o interesa skarbu państwa,
które nieraz przez niesumiennych
właścicieli hurtowni bywają na-
rażone na poważne straty.

Kiedyś, bodaj w Wilnie, zda-
rzył się wypadek, że taki pan po-
trafił w drodze rozmaitych machi-
nacyj narazić skarb na blisko
40 tys. zł. strat.

Ale nie o to w tej chwili cho-
dzi. Rozchodzi się o to, że w szer-
szych kołach inwalidzkich panuje
„przekonanie, iż raczej powinny po-
zostać hurtownie, stanowiące wła-
sność stowarzyszeń (Związku i
Legji), a ulec likwidacji hurtownie
osób prywatnych. =

Niebawem žresztą przekonamy
się, jakiemi drogami potoczą się
sprawy. : Inwalida.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

WYPADKI
— Wstrząsający wypadek w

garbarni, W dniu wczorajszym w
garbarni Margolisa przy ul. Staro-
Szlachturnej 9 zdarzył się wstrzą-
sający wypadek. Podczas robót
przy pompie automatycznej robot-
nik Jan Łuczkowski (Niedźwie-
dzia 4) wpadł przez nieostrożność
do wmurowanego w posadzce ko-
tła, napełnionego gorącą wodą.
Nieszczęśliwy robotnik niewątpli-
wie zginąłby, gdyby nie natych-
miastowa pomoc jego brata Ada-
ma, który z narażeniem własnego
życia zdołał wyciągnąć już nie-
przytomnego i śmiertelnie popa-
rzonego Jana. Adam Łuczkowski
podczas ratowania brata również
odniósł poparzenia nóg. Wezwane
pogotowie ratunkowe obu Łucz-
kowskich odwiozło do szpitala
św. Jakóba. Stan Jana Łuczkow-
skiego jest b. ciężki. (a)
— Pożar w kinie „Lux”. W dniu 2

bm. o godz. 16.15 w kinie „Lux“ przy ul.
A. Mickiewicza 11, należącym do Krubi-
czowej Zofji, wskutek krótkiego spięcia
przewodów elektrycznych zapaliła się
Ściana budki kasowej. Ogień przed przy-
byciem straży pożarnej został ugaszony
przez pracowników kina. Straty wy-
noszą 15 zł. . da

  

Historja się powtarza. =
Problem rozbrojenia nie jest no

wy. Przed stu laty, ściślej powie-
dziawszy przed 101 laty, narody
europejskie już zajmowały się tym
problemem na specjalnej konferen
cji. Konferencja odbywała się w
roku 1831, a zwołana była tajnie.
Również obrady toczyły się przy
drzwiach zamkniętych. Obrady
rozpoczęły się na wiosnę 1831, a
trwały do 29 grudnia tego roku.
W konferencji brali udział:

kanclerz austrjacki książę Metter-
nich, delegat francuski Casimir Pe
rier, delegatem Niemiec, a lepiej
powiedziawszy Prus, był Ansilon,
Rosję zastępował Nesselrode, An-
śglję lord Castlereagh.

ówczas pisano o konferencji
w sprawie zniesienia zbrojeń, bę-
dących ciężarem nietylko dla rzą-
dów, ale i narodów.

Delegat francuski domagał się
progresywnego i równoczesnego
rozbrojenia, ponieważ, jeśli nadal
kontynuować się będzie niszczące
zbrojenia armji, duch wojenny ko-
niec końców zwycięży nad usiłowa
niami zachowania pokoju, a wojna
będzie nieuniknionem następst-
wem zbrojeń,
Książę Metternich przyznawał,

że najgorszy jest ten czas niepe-
wny, kiedy niema ani wojny, ani
pokoju. Również przedłożył kilka
warunków rozbrojenia, z których
najważniejsze było zachowanie
wszystkich istniejących umów, o
ile nie zostaną zniesione lub zmie
nione na podstawie wspólnego po-
rozumienia stron.

Przedstawiciel: Prus zapewniał
że dokąd jego ojczyznę i Francję
łączyć będą wspólne dążenia do po
koju, nikt nie adi w stanie go
naruszyć, Delegat pruski uznawał
trudności, na jakie napotyka się
przy rozwiązaniu kwestji rozbro-
jenia w chwili, kiedy wszystkie
ważne kwestje, poruszające Euro-
pę, nie są jeszcze rozwiązane, a
których rozwiązanie jest obecnie
trudniejsze niż kiedykolwiek daw-

niej, г
Przedstawiciel Rosji, Nesselro-

de, dochodził do wniosku, że stałe
wspomnienia o olbrzymich arm-
jach rozmaitych państw mało przy
czynić się mogą do utrwalenia wza
jemnego zaufania pomiędzy naroda
mi europejskiemi i wątpić należy,
czy mogą qne przyśpieszyć rozwią
zanie problemu rozbrojenia pow-

szechnego.
Wielka Brytanja dopatrywała

się głównych trudności przy roz-
wiązywaniu kwestji rozbrojenia w
niemożliwości ustanowienia sche-
matu wzajemnego stosunku- -sił
zbrojnych w różnych. państwach,
z których każde ma specjalne wa-.
runki co do granic, politycznej sy-.
tuacji i możności nowych zbrojeń,

Ludwik Filip w liście do sejmu
pisał:

„Usunę trudności z chwilą,
śdy tylko otrzymam zapewnie-
nie, że: honorowi francuskiemu
nie zagraża żadne niebezpieczeń
stwo. To jednak zależy od roz-
brojenia. Inne państwa europej-
skie odczuwają konieczność ta-
kiego kroku. Interes powszech-
ńfy wymaga rozbrojenia.*
Wi wyniku obrad przedstawicie

le mocarstw postanowili podpisać,
Natychmiast po tem Metternicho-,
świadczył, że chodzi o to, aby
wznowiony został stan pokojowy
w Europie, ale sytuacja taka już”
istnieje, ba nawet więcej, pokój w
Europie nigdy już nie może być za
kłócony. r

Niemiecki delegat wyraził żąda
nie, aby Francja pierwsza świeciła
przykładem i rozbroiła się, bo-
wiem ona ze wszystkich państw e-
uropejskich jest najbardziej uzbro*
jona. “

Poseł francuski w Rosji, Bros-
son, oznajmił, że Rosja może być.
wielką przeszkodą na drodze do
rozbrojenia, chociaż sama bierze
udział w rozpatrywaniu - kwestji
rozbrojenia, bowiem ostatecznie
zgadza się tylko na to, aby rozbro .
ili się inni.
W takich warunkach, mając na

względzie powszechną niemożli--
wość porozumienia, delegat francu
ski oświadczył, że powszechne po
rozumienie jest nie do pomyślenia.
dokąd nie będzie rozwiązana jedna
z najpoważniejszych kwestyj, któ-
ra dotychczas pozostaje nierozwią
zana.

Poseł francuski w Londynie,
Talleyrand, pojmował sprawę ina-.
czej i pisał do swego ministra w
Paryżu: „Na miłość Boską, roz-
strzygnijcie kwestję rozbrojenia
jak najprędzej. Wasze imię okryje
się sławą a zarazem ulży się bud-
żetowi francuskiemu...” EO

Historja się powtarza... s

Droga powrotna
Wychodźtwo polskie we Fran-

cji przeżywa straszliwą tragedję,
której tylko słabe -odgłosy docie-
rają do kraju. Wskutek bezrobo-

< cia, które nie ominęło także Fran-
cji, dziesiątki tysięcy naszych ro-
daków znalazło się bez pracy. O
ich przeżyciach, pisze obszernie
„Narodowiec”, pismo polskie, wy-
chodzące w Lens, w departamen-
cie Pas de Calais.

„Narodowiec” zwraca na wstę-
pie uwagę na znany już fakt, że
liczni pracodawcy francuscy, ko-
rzystając z nadmiaru rąk do pracy
pozbywają się. robotników stab-
szych, chorowitych, mniej wydaj-
nych i t. d, Ludzie ci, raz zwolnie-
ni z pracy, nie mogą już potem ni-
gdzie zatrudnienia otrzymać. Za-
czynają więc wędrówkę za pracą.
Od wsi do wsi „od miasta do mia-
sta, przechodzą setki kilometrów
pieszo. ‚

Zdarza się, že przychodzą do
północnej Francji z dalekiego St.
Etienne, Clermont Ferrand, Lyonu
it. d: piechotą w nadziei, że może
tutaj otrzymają upragnione zaję-
cie. Po drodze wyprzedają swe
ubrania, zegraki, dewizki i bez pie
niędzy, wygłodzeni, nędznie odzia-
ni zjawiają się w konsulacie, by
prosić o pomoc. Niektórzy po dro-
dze dostają się do więzienia za włó
częgostwo. *-

W. końcu, gdy już zdołali do-
trzeć do konsulatu, jako urzędu,
najwięcej powołanego do tego, by
im pomógł, żądają pracy lub ode-
słania ich do Polski,

O pracę trudno. Na repatrjację
pieniędzy brak. I zaczyna się praw
dziwa wędrówka emigranta z urzę
du do urzędu. Niestety, bezskute-
cznie. :

Konsulat kaže czekač „kolej-
ki“. Tymczasem z różnych punk-
tów Francji dojednego tylko urzę-
du konsularnego przybywa co-
dziennie 25 nowych biedaków.

Liczba ta stale rośnie. Jedyny
ich „dach“ nad glową, to dworzec
kolejowy, gdzie przepędzają ich z
kąta w kąt.

=
Oto godz. 10-ta wieczorem na

dworcu w Lille, po odjeździe po-
ciągu specjalnego do Polski; grup-
ka lekko odzianych, trzęsących się
z zimna, wygłodzonych rodaków
patrzy beznadziejnie na próżny pe
ron, z którego codopiero pociąg u-
wiózł kilkaset rodaków do Ojczy-
zny. gi

— Szczęśliwi! — mówi jeden.
— Skończyła się ich tułaczka

po obcej ziemi... w kraju będzie im
łatwiej... ;

Wdaję się w rozmowę z nimi
i pytam, dlaczego nie pojechali.

Za co? Od trzech dni nie
jadłem nic ciepłego. Śpię tylko na
ławach dworca. Ostatni mój po-
rządny nocleg był w „Armće de
Salut', Trzeba tam jednak płacić

3 franki za noc. A ja ich nie mam.
Nie mam nawet na znaczek, by o-.
desłać list do rodziny.

— Dziś otrzymałem paszport,
—mówił drugi, —jutro ruszam pie-
szo do Polski z trzema mymi to-
warzyszami, ;

— Przeciež to kawal drogi.
Trzeba przechodzić przez obce kra
je. į
— My nie jesteśmy pierwsi.

Prawie codziennie wyrusza grupa
i jakoś dochodzi.- Powoli wpraw-
dzie, zapozna się z belgijskiem i
niemieckiem więzieniem po dro-
dze, ale dojdzie. >
— Czy próbowaliście otrzymać

zasiłek w urzędach francuskich?
— Tak. Przędwczoraj: dosta-

łem bon na nocleg. Tydzień temu
otrzymałem dwa bony na obiad i
kolację z merostwa. Więcej nie da
ją ponieważ liczba bezrobotnych
jest wielka. °

— Ostatnio byliśmy w prefek-
turze z prośbą o jakąś pomne. Po-
wiedzieliśmy, żebyśmy _„chelnie
wrócili do kraju.

Odpowiedziano nam, że śdyby
konsulat porozumiał się z prefektu
rą, otrzymalibyśmy z urzędów fran
cuskich bezpłatny bilet do 177
Podróż przez Niemcy musiałby pła
cić konsulat, Od granicy niemiec-
kiej, polskie urzędy,

pa i

— Wie pan żyć się nie chce,
gdy tak człowieka przeganiają. A-
le gdzie się tu udać? Aresztować
nas nie chcą, bo popiery mamy w
porządku. Próbowaliśmy wyjechać
na gapę... wrócono nas do granicy
belgijskiej. - r

Zbliża się godzina 11-ta, dwo-
rzec zapełnia się bezrobotnymi
nędzarzami. Widok ich jest poża-
łowania godny. Wiynędzniałe twa-
rze, niegoleni, niestrzyżeni. Obu-
wie zdarte, ubrania mocno nadnisz
czone. Jest ich już tutaj około 60..

Wydobywają uzbierane niedo-
pałki, kręcą papierosy, by chociaż
na chwilę głód oszukać.

Godz. 12.30. Służba kolejowa
wypędza wszystkich naulicę, po-
nieważ odbywa się czyszczenie,

2

Biedacy na ulicy, trzęsąc się Z
zimna z niecierpliwością liczą mi-. -
nuty na zegarze dworcowym, do.
godz. 4-ej rano, kiedy znów dwo-
rzeć otwiera swe podwoje. Jedy- °
nem pożywieniem tych nędzarzy
jes tkawałek chleba, podany przez
przejeżdżającego rodaka, lub wra-::
cającą z pracy do kolonii górni-.
czych rodaczkę.

= 1 L

Te grupy polskich „clochar-
dów* nie wyrabiają dobrej opinii,
Polsce, wśród tysięcy pasażerów
przewijających się codziennie
przez dworzec.
szybciej pomóc tym biedakom..

Należy  jaknaj-

      



Z KRAJU.
Kupiec w Ignalinie umiera podczas rewizji policyjnej.

Z Ignalina donoszą, iż w dniu
wczorajszym w domu kupca Be-
czuńskiego Benjamina z polece-
nia władz przeprowadzono rewi-
zję. Podczas przeprowadzania re-
wizji przez policję gospodarz do-

Niepowodzenie baptystów.

Z Wołożyna donoszą, iż one-
jdaj rano przez mieszkańców wsi
wotniki został dotkliwie pobity

członek sekty baptystów Józef

mu począł zdradzać silne zde-
nerwowanie, a po chwili dostał
ataku i po upływie kilku minut
zmarł. Zwłoki tragicznie zmarłego
kupca zabezpieczono do przyby:
cia władz sądowych. a

Korolkow, który oprócz agitacji

uprawiał lichwę. Korolkowa od-
wieziono do szpitala. a

Z pogranicza.
Aresztowanie defraudanta na granicy.

Na skutek listów gończych na
pograniczu polsko - sowieckiem

w rejonie Kołosowa został za-

trzymany defraudant jednej z wię-

 

kszych firm bankowych w War-
szawie Korolicki Wacław, którego
przekazano władzom śledczym. a

SPORT
UCZNIOWIE GIMN. A. MICKIEWICZA ZWYCIĘŻAJĄ W NOWEJ WILEJCE.

Państwowe Gimnazjum im. Św. Ka-

zimierza w Nowej Wilejce, z okazji świę-

ta swego patrona, zorganizowało z inicja-

tywy p. prof. J. Truhanowicza, zawody
narciarskie dla młodzieży szkół średnich.

Do zawodów tych w pierwszym rzę-

dzie zgłosili się narciarze z N. Wilejki,

którzy oddawna już uprawiają ten sport.

Ponadto na start przyjechali uczniowie

z Wilna.
Zawody te przyczyniły się znacznie

do ożywienia zainteresowania narciar-

stwem szerszych mas sportowców N. Wi-

lejki. Prócz tego podkreślić należy za-

wiązanie stosunków sportowych Wilna
z N. Wilejką.

Pierwszego dnia odbył się nadzwy-

czaj efektowny bieg drużyn narciarskich

z poszczególnych szkół. Na starcie usta-

wj się 15 zespołów po 4 zawodników,

a więc aż 60 narciarzy z przypiętemi

numerami oczekiwało komendy.
Po obliczeniu czasów okazuje się, że

zważył zespół Gimn. A. Mickiewicza
z w czasie 48 min. 40 sek., w

składzie: Starkiewicz, Pim-
picki i Czapliński.

Drugie miejsce zajęło Koło Sportowe

przy Państw. Szk. Technicznej — 50 min.

30 sek. — w składzie: Kelm, Albrecht,
Górecki i Jarmołowicz.

Trzecie miejsce wywalcza drugi ze-
spół niarciarzy z Gimn. A. Mickiewicza
— 52 min., w składzie: -Paszkiewicz, Pi-
monow, Przesiecki i*Niesiołowski.

Czwarte miejsce zę
zawodów, narciarze Nowej lejki, przy-

Perłowski,

bywając w czasie 53 min. 30 sek., w skła-
dzie: Ptak, Rymsza, Marcinkiewicz i Dą-
browski.

Trasa wynosiła 8 klm.
Drugiego dnia odbyły się zawody

indywidualne, które zgromadziły na star-
cie prócz znanych nazwisk szereg nar-
ciarzy, którzy po raz pierwszy brali
udział w biegach. Widzieliśmy tutaj ma-
luśkich zawodników, na deskach własnej
roboty.

W biegu na 10- klm. zwycięża Pim-
picki (Gimn. A. Mickiewicza) — 47 min.
43 sek.; 2) Rymsza (N. Wilejka) — 49
min. 30 sek.; 3) Pietrow (Gimn. J. Lele-
wela) — 52 min. 5 sek.; 4) Jarmołowicz
(Szk. Techniczna) — 52 min 27 sek.;
5) Kelm (Szk. Techniczna) — 54 min. 20
sek.; 6) Piotrowski (Semin. Naucz.) —
54 min. 45 sek.

Startowało 27 zawodników. Faworyt
biegu, Starkiewicz, z Gimn. A. Mickie-
wicza, złamał obie narty i biegu nie
ukończył.

Bieg na dystansie 4 klm. zgromadził
najmłodszych narciarzy, od których czę-
sto kije były wyższe (kupione na wy-
rost). Wygrywają uczniowie N. Wiiejki,
zajmując wszystkie sześć pierwszych
miejsc: 1) Buraczewski — 32 min, 38
sek.; 2) Bujak (w Wilnie, jak widzimy, też
jest Bujak, może z niego w przyszłości
również wyrośnie sława narciarska; po-
czątek jest dobry); 3) Naborowski; 4)
Rymsza II; 5) Zieliński; 6) Urbanowicz.
W punktacji ogólnej zwyciężyli nar-

ciarze . A, Mickiewicza — 50 pkt.;

DZIENNIK WILEŃSKI

Ratujmy naszą wieś.
Samowystarczalność włókiennicza a Kaziuk.

Dużo się mówiło i pisało o koniecz-

ności zastępowania w życiu codziennem

wyrobów bawełnianych własnym Inem.
Niewszyscy jednak nawet w Wilnie

są zwolennikami tej zamiany i wysuwają

szereg trudności, a przedewszystkiem

ich wysoką cenę i trudność nabycia wy-

robów lnianych.
Z okazji Kaziuka na plac

rolnik wileński przywiózł na

swoją manufakturę.

W latach ubiegłych wilnianki i wil-

nianie, tłumnie zwiedzający plac Łukiski

zwracali uwagę i kupowali przedewszyst-
kiem wzorzyste tkaniny samodziałowe, a

więc serwety, kilimy chodniki itd.

Szare i podbielane Iniane tkaniny
używane za wyjątkiem obrusów, ręczni-

ków i ścierek, znajdywały mniejszą ilość

nabywców interesowały się niemi

warstwy biedniejsze, trochę skupywali

pośrednicy i wywozili poza Wilno, część

trafiała nawet za granicę.

Od roku na terenie wileńszczyzny w

związku z zanikiem eksportu włókna
Inianego drobny rolnik zaczął zwiększać

przeroób jego na tkaniny, by móc w ten

Łukiski

sprzedaż

sposób produkt swojej pracy na roli

spieniężyć na rynku.

Znawcy - włókiennicy z zachwytem.

sii ia a аЕ
2) N. Wilejka — 44 pkt.; 3) Szk Tech-
niczna — 27 pkt.; 4) Gimn. . Lelewela —
18 pkt. i Seminarjum Nauczycielskie —
18 pkt.

Zwycięskim zespołom zostaną wrę-
czone nagrody ofiarowane przez Dy-
rekcję Gimn. Św. Kazimierza, przez
Bratnią Pomoc i przez Sodalicję.

Organizacja zawodów wypadła bar-
dzo dobrze. Wilnianie byli gościnnie
przyjmowani przez uczenice i przez ucze
niów-Koedukacyjnego Gimnazjum w N.

Wilejce.
Komisję sędziowską zawodów sta-

nowili pp. prof. prof.: K. Pietkiewicz,
Matowski, Niewiadomiski i Truhanowicz.

LEKKOATLECI BUDZĄ SIĘ DO ŻYCIA.

Gdy jedni się smucą — drudzy się

cieszą. Cóż robić?. Tak jakoś już jest

na tym świecie.
Narciarze swe deski smarują

klisterkiem (smar na mokry śnieg).
Niestety, ale dni zimy już są poli-

czone. Wiedzą o tem narciarze, a jeszcze
lepiej wiedzą o tem lekkoatleci, którzy
zaczynają już myśleć o swoim sezonie.

ierwszą jaskółką, zapowiadającą
zbliżenie się sezonu, jest w danym wy-

adku organ władz lekkoatletycznych.
To też w najbliższą niedzielę o godz. 12,
w lokalu Ogniska Podoficerów przy ul.
Tatarskiej 5 odbędzie sięzera ze-
branie zarządu, na którym chyba mię
innemi ułożony zostanie kalendarzy
tegorocznych imprez.

Ja. Nie.

już

mówią o naszych „kaziukach“ czyli cze-

sankowych tkaninach' lnianych. Tkanina

samodziałowa może być i cienką i mięką,

a, jeżeli odznacza się szarą barwą to tyl-

ko świadczy o tem, że nie była w chlor-

ku przez. który przechodzą wszystkie

tkaniny fabryczne.

Szare lub podbielane lniane tkaniny
samodziałowe mogą prawie całkowicie

zastąpić w użyciu domowem, tak zwany,

towr biały bawełniany.

Lniane samodziałowe obrusy,
ścieradła, powłoczki i ręcźniki mają u-

staloną markę dobrych gospodyń, gdyż

są nie tylko przyjemne w użyciu, prak-

tyczne i ładne, lecz przedewszystkiem są

nadzwyczaj trwałe.

Męska bielizna osobista ze inu sa-

modziałowego może zadowolić każdego,

gdyż nawet w Londynie samodziałowe

szare koszule lniane do codziennego i
sportowego ubrania, uzupełnione
nym krawatem uważane są jako ostatni

krzyk mody. Tkaniny te są wyrabiane
w Szkocji i Irlandji, podobnie, jak to się

dzieje w naszym kraju.

Z samodziałów lnianych urozmaico-

nych łakiemi lub innemi artystycznemi

dodatkami możemy robić letnie ubrania
dla młodzieży płci obojga. W lniane sa-

modziały winni się zacząć ubierać nasi

skauci, z samodziałów lnianych należy

szyć mundurki szkolne. Wyroby samo-

działowe winny znaleść szerokie zasto-

sowanie w ochronkach, szpitalach itd.

Ubrania sportowe do tenisa z grube-

go lnianego samodziału są ładne, prak-

tyczne i wygodne.

A jak sprawa stoi z ceną samodzia-

łowych wyrobów lnianych? Wszak to
jest w chwili obecnej najważniejsze.

Rolnik sprzedaje swoją manufakturę

Inianą bardzo tanio. Za jednego złotego

możemy kupić bezpośrednio od wieśnia-

ka jeden metr dobrego cienkiego płótna,

a nieco grubsze jeszcze taniej. Na koszu-

lę męską potrzeba 3 i pół metra, czyli że,

jeżeli kupimy płótno na rynku sami od-

damy doszycia szwaczce za 5 — 6 zło-

tych możemy mieć trwałą i ładną ko-

szulę.
Za pracę swą przy przerobie włókna

Inianego, przy tkaniu i przędzeniu ko-

bieta wiejska zarabia najwyżej 3 — 5

groszy za godzinę. Nie można za temdo-

puścić, by tkaniny lniane przywiezione

na Kaziuka przez zbiedniałą wieś wi-

leńską pojechały z powrotem, a rolnik

nie uzyskał tych kilku groszy, których

mu brak na kupno cukru, nafty a nawet

i soli. Przy nieurodzaju żyta w roku

prze-

barw-

Plebiscyt w, sprawie
kary śmierci.

Austrjacka opinja publiczna
zawsze żywo reagowała na wszel-
kie zjawiska w życiu społecz-
nem, zwracając na nie większą
niekiedy uwagę niż na pilne kwe-
stje polityczne czy gospodarcze.
Daje się to zauważyć zwłaszcza w
ostatnim czasie, Podczas gdy koła
polityczne zajmują się przede-
wszystkiem kryzysem gospodar-
czym, szerokie warstwy ludowe
żyją pod wrażeniem bestjalskiego
morderstwa, dokonanego niedaw-
no na osobie służącej. Na tem tle
wywiązała się w prasie i w opinji
publicznej dyskusja, czy zachowa-
na ma zostać dotychczasowa u-
stawa o karach za zbrodnię mor-
derstwa. W  Austrji bowiem
wkrótce po skończeniu wojny
światowej zniesiona została kara
śmierci. Opinja publiczna wskazu-
je na to, że zniesienie kary śmier-
ci doprowadziło do ogromnego
wzrostu zrodniczego.  Wołaniu
o przywrócenie kary śmierci
sprzyja również kryzys gospodar-
czy. Na zgromadzeniach publicz-
nych wskazywano już na tó, że nie
można uzgodnić z jednej strony
straszliwej nędzy bezrobotnych,
którzy nie mają ani kawałka chle-
ba, chociaż chcieliby sumiennie
zarabiać na swe życie, a z drugiej
strony żywi sięw więzieniach ca-
ły szereg najciemniejszych indy-
widuów, skazanych na dożywotnie
więzienia za swe zbrodnie. Zbrod-
niarze ci utrzymywani są z pienię-
dzy podatkowych. Tego rodzaju
nastroje spotęgowały się do tego
stopnia, że rząd Burescha zamie-
rza przeprowadzić plebiscyt w tej
sprawie. Zamiar ten wyraził w
jednej z swych ostatnich mów sam
kanclerz związkowy Dr. Buresch.

ni SL]

ubiegłym szereg okolic brak

nawet chleba.
odczuwa

Wilnianie! Zamiast kupować tkaniny

i wyroby z importowanej bawełny idźcie

na Łukiszki po nasze własne samodziały
lniane.

(—) Towarzystwo Lniarskie w Wilnie

Przyp. Red, Artykulik powyższy,

który otrzymaliśmy z Tow. Lniarskiego
jako przysłowiową musztardę po obie-

dzie, już po „Kaziuku”, zamieszczamy ze

względu na jego zasadnicze znaczenie.

Wielka „Us. Marja Pawłowna
na šiuble swego syna...

szwedzkiego księcia Lenardta.

LONDYN (Pat.) Wczoraj przy-
byla z Ameryki wielka księżna
Marja  Pawłowna, mieszkająca
obecnie jako pani Putiatyna
w Nowym Yorku, gdzie zarządza
magazynem mód. Marja Pawłow-
na jest matką księcia szwedzkie-
go Lenardta, który żeni się
wbrew woli króla szwedzkiego
z panną Nisswandt ze Stok-
holmu, córką architekta. Książę
Lenardt bawi ze swą narzeczoną
„w Londynie, gdzie 11 marca od-
będzie się ślub. Księżna Marja
Pawłowna przybyła do Londynu
na ślub swego Syna, którego nie
widziała od 18 lat. Wczorajsze
spotkanie matki z synem było
bardzo wzruszające. W całej pra-
sie angielskiej, która ponadto za-
mieszcza jej fotografje, ślub księ-
ua Lenardta wywołuje największe
zainteresowanie i stanowić będzie
wielką sensację towarzyską. Ze
szwedzkiej rodziny królewskiej
nikt na ślubie nie będzie obecny.

 

GIEŁDA.
WARSZAwn tra) 4 lu. 1932 1
Walaty i dewizy;

Dolary 5,83- 6,90—b,t6.
Holandja 359,50—360,40—358,60.
Londyn 31,45—31,40—3',10.
Nowy York kabel 8,92—8,94 8,90.
Paryż 35,11—35,12—35,21—35,03.
Praga26,41 —+6,47— 26,35
Szwajcarja 172,50—172,93—172,07.
Włochy 46,40—46,63— 46,17.
Berlin w obrotach nieofic. 211,85.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe:

3% rożyczka budowlana 35,75. 4/,
nmaaiycyjna 9)- 90,25. 4% Inwestycyjna
seryjna 97. 5%, poż. Konwer yjna 9.
6/4, dolarowa 58. 4%, dolarowa 45,75—
46,85. 7; Stabilizacyjna 57,75—59,50 —
57,75. L. Z. B. G. K. | B. R, obli-
gacje B. G. K. 94. Te same 7 |, 83,25.
8% obl. bud BGK. 93. 4'|,9/, L. Z. ziem=
skle 41,50. 8'|(, warszawskie 63,25—62,25
—67,50. 8, Częstochowy 54,85. 8| Ło-
dzi t0,30. 10%, Sieclec 58,25. Tendencja
dła pożyczek utrzymana, dla listów nie
Jednolita.

Akcje:
Bank Polski 84. Ostrowiec serja

B. 30.50. Starachowice 6. Tendencja
utrzymana z odcie lem słabszym.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Delarowa 57. Dillonowska 59 57,0 Sta-
bilizacyjna 56,75. Warszawska 47,25.
= ia

olar w obrotach prywatnych:
8,88 w żądaniu, 8,76 w płaceniu.

Rubeł złoty: 4,48.
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wielki dramat miłości Ipoświęcenia z udziałem słyn-

nej Lil Dagover. Koncertowa orkiestra pod batutą
Kasa czynna od go-

Od czwartku
3 marca r.b. «TRAGEDJA TANCERKI»
M. Salnicklego. Początek seansów 4, 6, 8 i 10 w Ceny miejsc: balkon 8U gr. parter 60 gr.

dzicy 3,30 do 10 w.

|ZROPLE ZRCZZYWEOZYSTWOW TE ONEIAIESEC

MIEJSKI RUAERATOGRAĆ
Ostrobramska5.

DZIS! ZŁOTA SERJ% POLSKA! NAJPIĘKNIEJSZA PARA KOCHANKÓW POLSKIEGO EKRANU

 

 

POLY kino-teatr Dźwiekowy kino-teatr

osHOLLYWOGB"| iD SAOMISM tc Witold. Conti jagsienicozenzace, akELIOS"
bzńskich Kozat*ów. W scen. batal. biorą udział 8 1 11 p. Ulanów bataljon 20

DŹCY „DZIKIEJ DYWIZJI”. Ze względu na ogólny kryzys pomimo olbrzymich

— Początek Seansów ogodz. 4, 6, B I 10,15 — Na 1 szy

ROK 1914 wielki dramat miłości i bohaterstwa. Chóry Dana I K
p. p. oraz mistrzowie dżigitówki autent. CZERKIESI-JE

kosztów obrazu — ceny miejsc nie podwyższone. — Dla młodzieży dozwolone.
seans ceny zniżone.

DLEVAATАСПОНИИННСПНОЛОИЧУЕСНОТУУМЕИКОРЧРТЫЕС TALEIEZDAŁO

| Dziś przebój skiego Seen 100 proc. dźwiękowiac polski. Režysarji Leonarda Buczkow-

 

DŹWIĘKOWE KINO

CGIIN©
Wielka 47, tel. 15-41.

sezonul Szyb L. 23 skiego. Scenerjusz na tle powieści Jerzego Kossowsklego. W: rolach ałównych:

czarujący amant Jerzy Marr, Ne Baśka Orwid | znakomity tenor opery warszawskiej Adam Dobosz, Muzy-

ka I chór H. Warsa, Imponujące "zdjęcia płonącego szybu neftowe.o. Prześliczne obrary plenerowe. Mistrzowska

gra | przepiękna muzyka Nad progrem: Urozmalcone dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolone. Początek o

godzinie 4, 6, 8 | 10,30, w dnię świąt. o g. 2. Na 1 seans ceny zniżone.

   

Dziś! Wspaniały przebój dźwię= W rol. gł. cudowna para kochanków Jedyny godny zastępca

kowy. Splew — Tańce Czar Tanga Rudolfa Ry ka ks m Hiszpan Don Jose Mojika czaru-

jące Mona Mario I Antonio Moreno Cud>wne pleśni argentyńskie. Barwność scen. Upajaj:cy rytm tanga. Prze-

pych wystawy. Nad program: Atrakcje cżwiękowe. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz. 1-eja Ceny od 40 g.

DŹWIĘKOWY *
KINO1BATR „L U x
ul. Miekiewicza Nr.11 tel. 15-62

 

FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA.

„Januszek! iq. $- kita 6.
poleca na Święta Szan. Klijentell: peńczucry,
skarpetki, rękawiezki, krawaty, chusteczki,

bieliznę damską, męską oraz wszelką galanterję.

Pomimo niskich cen udzielamy 10”, świą-

 

 

Ogłoszenie.
Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na do-

stawę mięsa | słoniny do szpitali, Miejskich I Przy-
tułku.

Oferty ze wskazaniem ceny ryczałtowej lub

Ogłoszenie.
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej wia-

domości, że dnia 10-go marca b. r. o godz. 10-е|
rano, przy ul. Trockiej Mr. 14 (mury po-Fran

й 83—6 o| proc. usiępstwa od cen rynkowych nale<y Skła- ciszkańskie) odbędzie się licytacja rozmaitych

|tecznegorabatu = dać w biurze Sekcji Zdrowia Magistratu w ter- sprzętów domowych oraz fortepianu, fisharmonji,

= minie do dnia 9-g. marca 1932 r. planina, zasekwestrowanych u poszczególnych
Oiwarcie ofert i ustny przetarg odbędzie się

w tymze dniu o godz. 10 ej rano.PROSZEK
płatników za zaległe podatki.

 

 

KOGUTEK Stający do przetargu winni złożyć kaucję w 104 Magistrat m. Wilna.
“ wysokości 2.0 zł.

rrzyjmowenie ofert | udzielanie inform«cji r

"USUWA NAJUPORCZYWSZY AECE a zmagl p at m. "

ЗЕЛЕ = | Lokas || mejgimomajątkowe
maisWRAKD

Poszukuję lokalu ma-
łego, eweniuelnia pół Ki
lonalu z oknem wysta-
wowem, przy ul. Mickie-

Dyrekcja Szkoły podaje do wiadomosci, że dnia Šiai sr cał
5 marca o godz. 6 po poł. odbędzie się zebranie Garbarei 1 pPt Good wo
rodzicow, na którem zostaną ogłoszone referaty: MUPŽ9 *°102 Garbarska 1 103—1
„Wychowanie państwowe” | „Nowy Ustrój rż zo A

mctwa tawodowego“. L A S :

OSTRZEŻENIA: Pezy, AA AulasКЕЕВЕ A
Eiro MOLACAMYCH W ZODODNEM DO

k OBAROWANIU.

dom na roz-
ę tylko w dobrym

stanie. Dokładny opis
obszar, cenę | t. p. Kie-

TTT

 

w.Z.P Nr. 16.

 

 

Przeczytaj i zachowaj!
Zwróć uwagę na ni-bywałą zniżkę cen,
Śwlęto się zbliża. Ka dy z Czytelników powi-

nien zapamiętać że najtańszem źródłem zakupu
towarów manufakturowych Innych jest łylko w
firmie „Polska Ekonomja* w Łodzi. Dla przeko-
nania wysyłamy niżej podane komplaty.

tylko za 14 zł. 90 gr.
a mianowicie: 3 i pół mtr. Tweedu wełn. na ele-

gancką suknię damską we wszystkich kolorach
w dobrym gat. 2 doszule damskie kolorowe haft.
w dobrym gat. 1 para reform damskich tryk. le-
tnicv w dobrym gat 2 pary pończoch Jedwabi-
stych w dobrym gat. 6 chusteczek do nose, 6 ręcz-
ników weflowych pałnej dlugości w dobrym gat.
Do powyższego kompletu doliczamy 2,50 gr. jako

koszta porta.
tylko za 238 rł. 90 gr.

a mianowicie:17 mtr. plot a białego w dobrym
gat. 6 mtr. flaneli nadającej się na bieliznę w pa-

seczki w dobrym gat 6 mtr. płótna kremowego nada-
jącego się na bieliznę wszeiklego rodzaju,6 ręcz-
ników waflowych pełnej długości w dobrym gat.

tylko za 236 zł. 90 gr.
a mianowicie: I ubranie męskie bostonowe z od-
powiedniemi dodatkami w dobrym gat. w kolorze
granatowym i czarnym (podać Nr. ubr.) 3 | pół
mtr. Tweedu na elegancką suknię damską we
wszystkich kolorach w dobrym gat. | koszulę
męską sportową wraz z kołnierzykiem | krawa-
tem we wszystkich kolorach w dobrym gat. 1 ko-
szulę damską dzienną kolorową haft. w dobrym
gat. 1 para reform damskich tryk. letnich, 2 pary

skarpetek męskich w dobrym gat. 1 koszulę mę

ską w dobrym gat. 1 para kalesonów męskich
w dobrym gat. 6 chusteczek kieszonkowych. Do
POI kompletów doliczamy 3,5 gr. Jako

oszta opakowania | opłaty pocztowej UWAGA:
wysyłamy 1 kołdrę watową z obustronnem po-

krycem satynowem z czystą białą watą w do-

brym gat. tylko za 15 zł — Towary powyższe wy-

syłamy po otrzymaniu listownego zamówienia

(płaci się przy odbiorze na poczcie) — Za jakość
towaru gwarantujemy —Adresować prosimy: „Pol-

ska Ekonomja" Łódź, skrz. poczt. 814. 727-0 o

- a
Mieszkania

!pokoje

Korepetycyj tanio udzie- DO WYNAJĘCIA 5-cio-
leją iutynowani korepe- pokojowe mieszkania ze

„DAIKTAIвШаЕЫЕ I

| mana |
UTCBUSSTSALTAS |

 

tytorzy. Uniwersytecka wszelk. wygodami w do-
4-20. 7896 5 mu Nr. 6 przy ul. Gimna-

zjalnej, obok Sądu Okręg.

Lekcja-Francuskiego i Gimn. Lelewela.
Parysxi dyplom Montwił-
towski zauł. 21—3.ZEW

  

 

5 Mieszkanie SEZ" 4
pokoje w centrum

Skopówka 5. 58—1 | Akuszerki
— ья

Pokój do wynajęcia AKUSZERKA

dla pań. Kosnaryjka MARJA LAKNEROWA
35 -1 gł jmuje od godz. 9 do

w. owa 7 m. 5.
| ю WZP69

PRACA |“ AKUSZERKA
ее šMIALOWSKA

Młoda, przeprowadziła się.

zdrowa uczciwa dziewczy- Garbarska |, m. 16 róg
na o łatwym charakterze Ш!. Mickiewicza — Tam-
ze znajomością bieliźniar- ms kosmetyczny
stwa, krawlecczyzny po- в 902-. novo
szukuje posady 49 Rie odawki, keik JE

oci w mieście lub na wsi ы
Przyjmie każdą ргасе |, 2
byle pracowač | nie clę- DZIERŽAWY |
żyć społeczeńst»u Po-
rozumieć się w Admin ———————

Dz Wil od 2—4 pp. lub poszukuję długoletniej
Ogórkowa 31 m. 1. gr2 dzierżawy samodzielne-

go gospodarstwa rolne-
Gospodyni-ochmistrzy: go około 10—15 hekta-
ni lat 35, umiejąca do- rów z łąką | zabudowa-
brze gotować, ZnNaJĄca niami, lub działki, w od-
dział hodowli, mleczar- jegłości od Wilna 6—12

 

 

stwa, oraz wszySiko w kilometrów. Pośrednicy
zakres gospodarstwa pożądani. Adres: Wilno,
wiejskiegowchodzącepo- uj, Trocka Nr. 13 m. 8.
szukuje posady. Swsię- 7984
ciany wileńskie, ul. 11-go
Listupada 16-а, А. В.

7945 RÓŻNE
———L|

  

Młoda intelgentna oso-
ba poszukuje posady go-

 

 

spodyni domu. Zgacza
się na wyjazd. Witoldo ODKROŻENIE
wa 35 m. ź od 12—5 pp.JJ Oryginalna maść

1988— 1 (z kogutklem)

Inteligentna osoba w „ MROZOL “
starszym wieku poszu-JH leczy | goi ranki,
kuje posady do gospo:JH powstałe od odmro-
darstwa domowego Zgo żenia.
dzi się na wyjazd. Ru Sprzedają aptekiI
dnicka 29—7, 7985—1 składy apleczne.

Kupno Ogłoszenie.

i___Sprzedaż| 2 4 a sprzedania
uży, dwuleini buldog.

Do sprzedania czystejdadh wszystko. Secze:
rasyp. inter 4 tygodnio-
wy Čiuko) Wiłkomierska gólnią lubi dziąci:

1, m. 1. 1911—0 GZEBZERRAWESR
 

E. Van Lidth de Jeude.

„Brzydka_kobieta.
Zeszłej zimy spotkałem znowu

Fransa Vandome w wagonie jadal-

nym między Paryżem a brukselą.

Frans Vandome jest już od lat

znakomitym portrecistą o sławie

europejskiej—dla mnie jednak jest

on jeszcze zawsze starym kolegą

z ławy szkolnej. Ё

— Halo, Frans, jak się mie-

wasz? Wiele czasu upłynęło od

naszego ostatniego spotkania!

Frans pomyślał chwilę — po-

tem odrzekł:
—Prawie sześć. lat. Byłeś w

drodze do Marsylii. Chciałeś udać
się do kolonii niderlandzkich w In-

djach i zatrzymałeś się kilka dni
w Paryżu. Jedliśmy razem kolację.

Czy pamiętasz?
— Oczywiście! We trójkę, na

placu Pigalle. To był przyjemny

wieczór! Co porabia twoja żo-

na? — zapytałem, z uśmiechem

wspominając ową hrabinę, Fran-

cuskę, pełną wdzięku, która zosta-
ła żoną tego szczęśliwca.
— Która żona? — zapytał

rans oschle — patrząc przez
okno na umykający krajobraz.
— Która żona? Ależ Frans —

próbowałem żartować — przecież
nie jesteś Mormonem, żebyś posia-
dał kilka żon.

— Rozwiodłem się — odrzekł

równie oschle jak przedtem. Wte-
dy byłem ożeniony z Blanche de

Clairefontaine, ale z tą rozwiod-

łem się. Potem ożeniłem się z Ra-

nóe Serano, tancerką. Ale z Ranće

rozwiodłem się także — i ożeniłem
się z Didi Colard. Nie, o tej nie

mogłeś słyszeć, bo to nie była ani

dama światowa ani gwiazda arty-

styczna, tylko zwyczajna panna

sklepowa. A zresztą mniejsza o to,

czem była, czy nie była, bo teraz
właśnie i znią się...
— Rozwodzisz? — zapytałem,

śmiejąc się. Bo wszelka przesada
pobudza mnie do śmiechu,
— Słusznie — odpowiedział nie

zbity z tropu Frans Vandome —

 

Wydawca:

rozwodzę się. Od miesiąca. A te-
raz włóczę się trochę, by nadać
inny kierunek myślom — i właśnie
wczoraj doszedłem do przekona-
nia, że mam tylko jeszcze jedno
marzenie.
—A mianowicie?
— Ożenić się znowu.
— Znowu ożenić się? — Mu-

siałem istotnie panować nad sobą,
by nie wybuchnąć śmiechem. Ale
Frans ciągnął dalej zupełnie spo-
kojnie.
— Tak, ożenić się znowu i to

z kobietą brzydką. Zdecydowanie
brzydką. :

Musiałem zasłonić się serwet-
ką... Dziwna pasja jak na sławnego
portrecistę... Nie wiedziałem co
powiedzieć, więc rzeklem tylko:
„_ — Hm, hm, to bardzo interesu-
jące.

—Może istotnie interesujące—
odparł, — Widzisz, moja pierwsza
żona, Blanche de Clairefontaine,
była niezwykle piękną, widzisz
przecie, taka subtelna, prawie
przesubtelniona

ZAL
  

 

cuska, jak się to rzadko spotyka...
Ale Rene Serano, moja druga żo-
na, była także ładna. Zupełnie od-
mienny typ, ciemny, południowy,
(E rozkosz dla oka. A potem

idi, moja trzecia. To była pięk-
ność! Nietylko mężczyźni, ale i ko-
biety oglądały się za nią na ulicy.
Blondynka z ciemnoszaremi oczy-
ma i figurą — godną uwielbienia!
Nigdy nie malowałem coś równie
pięknego i z czemś równie pięk-
nem nie byłem jeszcze nigdy oże-
niony!
— Ależ dlaczego zatem.
— Kochany chłopcze, — rzekł

Frans, wzdychając, — nie należy
do przyjemności być ożenionym z
piękną kobietą. Piękna kobieta
jest jak klejnot, chce być pokazy-
waną, a jest to niebezpieczny
skarb. Piękna kobieta czyni twe
życie niespokojnem, nawet gdy
masz pewność, że jest ci wierną.
Przecież piękna kobieta nie jest
piękną po to, by siedziała w domu,
czy mieszkała w cichej wiosce

piękność „Irano Gūrskiej Piękna kobieta musi

wejść w świat, musi być oglądaną,
w przeciwnym bowiem razie nie-
ma przyjemności z życia — i wma-
wia sobie, że i mąż nie ma z niego
przyjemności. Piękna kobieta jest
summa summarum śmiertelnie nu-
żąca. I dlatego jest mojem marze-
niem ożenić się raz z brzydką ko-
bietą. Naturalnie, że z odrażająco
brzydką. Z taką, na którą nikt nie
zwraca uwagi, a jeżeli już przez
omyłkę ktoś przyjrzy jej się bacz-
niej, to zaraz pomyśli: „Alez ta
jest brzydka'”'1 W małżeństwie z ta
ką obiecuję sobie cudowny spokój
rozumiesz mię?

Śmiałem się tylko. To blagier i
sinobrody, ten Frans Vandome! —
Ww Brukseli rozstaliśmy się.

Gdy w lecie spotkałem w we-
stybulu mego hotelu Fransa Ven-
dome — pierwsze co sobie przypo
mniałem, była nasza rozmowa z
przed roku, w wagonie jadalnym
między Paryżem a Brukselą.

Vandome był w smocking'u,
świetnie skrojonym i czytał gazetę

— —-

Redaktor odpowiedzialny: JAROSLAW NIECIECKL

wieczorną. Zbliżyłem się do nie-
go. Ale czy to był Frans? Jakże
posiwiał — jak staro wyglądał —
jakież ślady zmęczenia na obliczy.
RZ uśmiech powitania odmło
dził nieco jego rysy. Przywitali-
śmy się od pytania.
— No, Frans, czy pamiętasz

naszą rozmowę w pociągu? Oże-
niłeś się znowu? Co tam z two-
jem wielkiem marzeniem?

Odpowiedział głosem bardzo
WZ
— Tak, naturalnie. Ożeniłem

się znowu przed miesiącem. z An-
gielką Maud Richards, córką wiel-
kiego konstruktora okrętów. Jest
jeszcze bardzo młoda... Ach, oto
wysiada z windy! Kochanie, po-
zwolisz, że ci przedstawię przyja-
ciela z lat szkolnych...

Odwróciłem się i z trudem zdo
łałem ukryć zdumienie. Nowa pa-
ni Vandomie była facsynującą pię-
knością, najpiękniejszą kobietą ja-
ką kiedykolwiek widziałem...
A Frans stał przy tem, jak ktoś,

kto jest beznadzienie znużony.

Z OR
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