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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

Rok XVI Wilno, Sobota 19-go marca 1932 r.
 

DZIENNI
 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja stwarta od 11 do 16 i od

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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

+š.
ALEKSANDER
Generał brygady W. P. w stanie spoczynku

Członek Stowarzyszenia Oficerów przeniesionych w stan spoczyn-
ku po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 16 marca w

wieku 80 lat.
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Dąbrowskiego 10 do

kościoła po-Bernardyńskiego odbyła się dnia 18 marca. Nabożeństwo ża-
łobne odbędzie się tamże dn. 19 marca o godz. 9 m. 30. Pogrzeb nastą-
pi tegoż dnia o godz. 17 na cmentarzu po-Bernardyńskim

19 do 24-ej.

  

   

   

   

 

    
  

 

       

          

  
   

Q czem zawiadamia

dn 21

O czem zawiadamia
Zarząd | Dyrekcja Komunalnej Kasy

Oszczędności m. Wilna.
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kase sklis La AIBI

+.
JAN ANDRZEJEWSKI

pracownik K. K. O. m. Wilna
Zmarł po krótkich i ciężkich cierpieniach dn. 18 marca 1932 r.
Eksportacja zwłok z Kliniki U. S B

dn. 19 o g. 17-ej do kaplicy na cmentarzu Rossa.
w b. m. o godz. 9 i pół odbędzie się w tejże kaplicy żało-

bne nabożeństwo. poczem nastąpi złożenie zwiok.

na Antokoiu odbędzie się

OD ADMINISTRACJI
Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI" do-
łączyliśmy dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-
kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty

należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze

syłką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem
1 Kwietnia 1932 r. wstrzymane.

STI TI ORAS IAEASSCTT

Zamknięcie sesji parlamentarnej.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj około g. 5-ej po południu nastąpiło

zamknięcie zwyczajnej sesji budżetowej Sejmu i Senatu.

Wszystko odbyło słę zgodnie z ceremonjałem.

Rano obradował Sejm, a po południu Senat.

Obaj marszałkowie wygłosili dłuższe przemówienia, w których

starali się wykazać, jak pracowitą była zamknięta sesja.

Przemówienia miały charakter autoreklamy rządowej większości

parlamentarnej.
Nie wchodząc ani w treść ani wartość merytoryczną uchwalo-

nych ustaw wyliczenie ogromnej ilości ustaw „załatwionych* przez

parlament ma być świadectwem „owocnej* pracy.

Enuncjacja Klubu Parlamentarnego
Stronnictwa Narodowego.
(Teletonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Po zamknięciu sesji partamentarnej odbyło po-
siedzenie klubu parlamentarnego Stronnictwa Narodowego, na ktė-
rem uchwalono treść enucjacji oświetlającej rolę i stanowisko stron-
nictwa w ubiegłej sesji.

Fałszywy werbunek na Daleki Wschód.
: (Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ostatniemi czasy w niektórych miejscowościach
rozsiewane są pogłoski o możliwości zaciąganie się do armji japoń-
skiej i amerykańskiej na Dalekim Wschodzie.

Warunkiem zaciągu ma być znajomość języka rosyjskiego i zo:
bowiązanie do 5 letniej służby.

Urząd Emigracyjny ostrzega, iż wszelkie tego rodzaju pogłoski
nie są zgodne z prawdą
i łatwowiernych. 
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i są obliczone na wyzyskanie naiwnych

Stany Zjednoczone mają nawiązać
stosunki z Sowietami.

MOSKWA. Pat.—Prasa sowiec-
ka podaje, że w pewnych ko-
łach waszyngtońskich ma być o-
mawiane uznanie ZSSR. Według
tych informacyj Stany Zjednoczo-
ne chcą wzmocnić Związek So-
wiecki, aby w ten sdosób drogą
uznania ZSSR ustanowić na Da-
lekim Wschodzie równowagę sił.
Zasadniczą przeszkodą do na-
wiązania stosunków  dyploma-
tycznych jest podobno sprawą

propagandy komunistycznej. Na-
tomiast zarówno kwestja długów
carskich i Kiereńskiego, jak i bez-
pieczeństwo życia i mienia oby-
wateli amerykańskich w ZSSR
nie stanowią już poważnych
przeszkod.—Dla_ nawiązania sto-

sunków pomiędzy obu państwa-
mi ma być wysłana do ZSSR ko-
misja która przeprowadzić ma

pertraktacje w sprawie zawarcia
traktatu handlowego.

 

Powódź na Kubani.
MOSKWA. Pat. — Powódź na

Kubani spowodowana wylewem
Kuby przybrała katastrofalne roz-
miary. Wezbrane wody niszczą

wał ochronny, zalewając coraz

to nowe przestrzenie. Dziesiątki

aułów i stanic oraz zgórą 100 tys.

ha uprawnych gruntów znajduje

się pod wodą. Ostatnio zalany

został  kołchom imienia GPU w

 

okolicy Pdygeja. Wody zniosły
szereg mostów łączących poszcze-
gólne stanice. Nadesłano z Ro-
stowa i Noworosyjska łodzie ra-
łunkowe, które ewakuują miesz-
kańców | mienie zagrożonych
powodzią. Ofiarom powodzi o-
kazywana jest pomoc rządowa.
Wyrządzone przez żywioł straty
sięgają już wielu miljonów.

STRONNICTWO NARODOWE
Dnia 20 marca w niedzielę o godz. 12 I pół w lokalu własnym

przy ul. Orzeszkowej 11, odbędzie się:

Wielkie Zebranie Publiczne
ku uczczeniu X-ciolecia przyłączenia Wilna do Polski, na którem

przemawiać będą:

D-r. Zygmunt Fedorowicz
b. wicemarszałek Sejmu Wileńskiego

я i Poseł Aleksander Zwierzyński.
Wstęp wolny.

Telefon Redakcji.

    
IL

 

Coma cumetu 20 gi.

Nr. 65.KI
 

Napad «Strzelca» na zebranie 0. W. P.
WARSZAWA. — Na zebranie

członków Obozu Wielkiej Polski
w Jarosowicach koło Wadowic
napadli członkowie  „Strzelca”.
Napastnicy wyważyli drzwi, jed-

nakże zostali z lokalu wyparci.
Kilku członków O. W. P. jest
lekko fanionych, również kilku
napastników odniosło rany. Po-
lieja spisała protokół.

Skazanie morderców kpt. Łopatki.
ŁUCK (Pat.) W dniu 18 b. m.

Sąd O«ręgowy w Równem ogło-
sił wyrok w sprawie zamordowa-
nia kpt. Łopatko i sierżanta Broj-
ki. Mocą wyroku oskarżeni ban-
dyci Stanisław Zazek, Aleksander.
Dunaj, Wasył Puhacz zostali ska-
zani na karę śmierci przez po-
wieszenie. Konrad Chrobczuk ska-
zany zostal za wyrabianie falszy-
wego alibi na 4 lata ciężkiego
więzienia, zaś Piotr Mikiciuk—na

8 lat ciężkiego więzienia z zali-
czeniem 9 miesięcznego aresztu
„piewencyjnego. Kierownik pocią
gu Franciszek Babicki, oskarżony
o rozmyślne niedbalstwo w przy-
śpieszeniu pociągu za bandytam',
został uwolniony od winy i kary.
Oskarżeni bandyci nie okazai
skruchy i zachowywali się wyzy:
wająco wykrzykując różne wy
zwiska w stronę sędziów i pu-
bliczności. ‘

 

Skazanie bojówkarzy hitlerowskich
za napad na obywateli polskich.

KROLEWIEC. Pat.—Jako epilog
sprawy głośnego napadu bojówki
hitlerowskiej na obywatell pol-
skich Dawida i Różę Abkiewiczów

W Królewcu odbyła się rozprawa
sprzeciwko trzem sprawcom tego
napadu. Napastnicy zostali skaza
n! na 4 3 i 2 miesiące więzienia.

OREW T OBEC ROA aakSATSU GaidaSST Vniaias

zwycięstwo lewicy w sprawie reformy
wyborczej we Francji.

PARYŻ. (Pat). Izba deputowa-
nych kontynuowała w ciągu nocy
dyskusję nad projektem reformy
wyborczej. 229 głosami przeciw-
ko 227 odrzucono projekt, po-
przednio poparty przez izbę, na-
stępnie odreucony przez senat,
poczem ponownie podjęty przez
komisję powszechnego głosowa-
nia. Projekt ten przewidywał jed-

norazowe głosowanie, czynne i
bierne prawo wyborcze dla ko-
biet oraz przymus głosowania.

Następnie lzba przyjęła 152
głosami przeciwko 111 tekst
uchwalony przez senat, przewi-
Gujący utrzymanie dwukrotnego
głosowania oraz odrzucający czyn-
ne i bierne prawo wyborcze ko-
biet oraz przymus głosowania.

 

Na Dalekim Wschodzie.
PRZERWA W ROKOWANIACH

POKOJOWYCH.
SZANGHAJ (Pat). W rokowa-

niach pokojowych nastąpiła prze-
rwa. Żainteresowanie zdaje się
przenosić na położenie wewnętrz-
ne Japonji w związku z powtarza-
jącemi się pogłoskami o grożącym
tam zamachu stanu. Dobrze po-
informowane osoby, odnoszące sie
przychylnie do sprawy chińskiej,
zaznaczają, że jest mało nadziei do
dojścia do pokojowego porozumie-
nia, dopóki Tokjo odrzucać będzie
proponowane warunki.

WARUNKI JAPONII,
TOKJO (Pat). Propozycje, do-

tyczące rozejmu, zostały wysłane
ministrowi pełnomocnemu wChi-
nach. Są one następujące: Japonja
godzi się, aby warunki ograni-
czyły się do trzech punktów me-
morjału chińskiego, ale podkreśla,
że zgoda jej na rozejm przewiduje
zwołanie konierencji Okręgłego
Stołu, na którym omówione będą
kwestje bojkotu niebezpieczeń-
stwa, pozostającego w związku 2
wycofaniem wojsk japońskich ż
zajmowanych terenów.

JAPONJA NIE DOPUŚCI DO IN-
TERWENCJI LIGI NARODÓW

W MANDŻURII
Oświadczenie markiza Sato.
LONDYN (Pat). Delegat japoń-

ski Sato w Genewie, zapytany
przez redaktora dziennika londyń-
skiego „New Chronicle“, co sądzi
o dalszym rozwoju wypadków na
Dalekim Wschodzie, oświadczył,

„ zatrudnienie.

że rząd japoński okazuje jak naj-
większą ustępliwość w sprawie
Szanghaju, godząc się na to, aby

pas neutralny był dozorowany
przez policję chińską podkontrolą

przedstawicieli mocarstw. Co się

zaś tyczy Mandżurji, Sato oświad-
czył, iż rząd japoński kontynuo-
wać będzie swą politykę w Man-
dżurji. Polityka ta wcale nie zmie-
rza do powiększenia emigracji ja-

pońskiej do Mandżurji. Narazie w

Mandżurji jest już 200 tysięcy Ja-

pończyków. Aczkolwiek Japonja

ma znaczne i uznane interesy w

Mandżurji, to jednak nie ma za-

miaru zapełniać Mandżurji japoń-

skimi emigrantami. Zamiarem Ja-

ponji jest zachęcić Chińczyków do

osiedlania się w Mandżurji, aby

podnieść konsumcję tego kraju, a

przez to rozwinąć handel i wzmóc
Japonja jest całko-

wicie obojętna wobec kwestii, jaki

regime panuje w Mandżurji, Zale-

ży jej jedynie na zapewnieniu dzia-

łania koncesyj, jakie uzyskała Ja-

ponja, oraz na zabezpieczeniu do-

brobytu obywateli japońskich.

Sato wyraził przekonanie, że w

ciągu 10 lat Japonja doprowadzi
Mandżurję do porządku i bezpie-

czeństwa i że po tym czasie w

Mandżurji rozwinie się wielki do-

brobyt. Sato podkreślił z nacis-

kiem, że Japonja nie dopuści do

żadnej interwencji Ligi Narodów
w Mandżurji. Faza szanghajska
jest zakończona — oświadcza

Sato. Wogóle obawiamy się, że
będzie jeszcze dużo trudności z
powodu Mandzurji.

iiP ka a

SOWIETY ZLIKWIDOWAŁY |
«MOŁDAWSKĄ REPUBLIKĘ».

BUKARESZT (Centropress). —
Jak wiadomo w październiku 1924
sowiety utworzyły po swojej stro-

nie Dniestru t. zw. mołdawską sa-

cjalistyczną republikę, która ro”
ciągała się na obszarze 2.288 kilo-

metrów kwadratowych i którą za-

mieszkiwało 572.200 obywateli, z
czego było 172.500 „Mołdawian:

(rozumniej Rumunów), reszta to

Ukraińcy, Rosjanie, Żydzi, Grecy,

Polacy i Czesi. Tworząc tę rept

blikę rumuńską na terenie Sowiec-

kiego Związku sowietom chodziło

o to, aby oddziaływać na sąsiednią

ludność Besarabji należącej do Ru-

munji i aby ludność bessarabska

ciążyła do tego środowiska. Na

zjeździe sowietów mołdowskiej re-
publiki w roku 1925 oświadczył

ukraiński delegat, że republika

mołdawska ma być przednią stra-

żą sowieckiej rewolucji w Europie

i forpocztą w akcji pomocniczej
dla robotników Rumunii i na Bał:
kanie wogóle. Zjazd sowietów re-

publiki mołdawskiej uchwalił re-
zolucje skierowane przeciwko in-
tegralności Rumunji, w której do-
maga się oderwania Bessarabji od
"królestwa rumuńskiego. Takie
manifestacje powtarzały się co-
rocznie, a republika mołdawska
stała się ośrodkiem akcji irreden-
tystycznej. Jednak w ciągu ośmiu

lat swego istnienia republika ta

minęła się z celem i stała "się ra-

czej ośrodkiem akcji przeciwko-
munistycznej, zwłaszcza jeśli cho-

dzi o jej ludność rumuńską. Nędz-

ne życie, jakie ludność ta na tere-

nie republiki mołdawskiej prowa-

dziła stało się nie do zniesienia,

tak, że coraz częściej mniejsze lub

większe grupy ludności tamtejszej
starały się przekroczyć Dniestr, by

wydostać się z piekła bolszewic-
kiego. Przejść starały się nietylko

małe czy większe grupy, ale na-

wet całe wsie. Sowieckie straże

graniczne nie nadążały ich zatrzy-

mywać i niekiedy trzeba było wo-

zagranięą 2 sł.

onto czekawa w P. K.

Nie ryzykuję

. Mr. 6167.  

zdrowia
choć wiosna już blisko nabędę dzisiaj jeszcze

sweter, cieoły szal I rękawic>ki

W POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9, tel. 6-46.

10 proc rabatu świątecznego.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zi, : odnosreniem| przesyłką pocztową I. 4 gp. B

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstera | w tekscie (6 lamoweo) 88 gr. 14
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem
cyfrowe, skomplikowane | z zastrzeżeniem mie

druku mogą być przez Administrae

po 28 gr. Ogłozzenie
a © 28 pro. drożej. Terminy
dowelnie zmieniane
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NASTROJE WYBORCZE W NIEMCZECH.
Przed wyborami do Landtagu pruskiego.

BERLIN (Centropress). — O
terminie już zadecydowano: wybo-
1y do sejmu pruskiego, jak rów-
nież do sejmu bawarskiego i
wiirtemberskiego odbywać się bę-
dą w niedzielę dnia 24 kwietnia,
tak, że tylko 14 dni dzielić będzie
wybory sejmowe od wyborów
ścisłych prezydenta, czyli, że o-
kres agitacjj wyborczej będzie
znacznie przedłużony.

Po pierwszych wyborach pre-
zydenckich pojawiła się w pismach
kerlińskich fotograłja, przedsta-
wiająca człowieka, który miotłą
zgrzebuje masy ulotek wyborczych
i przerzuca je z trotoarów na jezd-
uię. Pod fotogralją znajdował się
krótki napis: „Precz”*. Niestety
fotografja ta nie uwydatnia rzeczy-
wistości. Niemiecka opinja pu-
bliczna dobrze to sobie uswiada-
inia. Olbrzymi bój agitacyjny do-
piero się rozpęta, a myśl o tem nie
jest wcale przyjemna. Nikt wpraw-
dzie już nie wierzy, że w Niem-
czech byłby przeprowadzony pra-
wicowy lub lewicowy pucz, ale
wystarczy świadomość, że powtó-
rzy się to, co działo się w ostat-
nich czternastu dniach. Atmosfera
niemiecka przysycona była nieuf-
nością, agitacja pociągnęła za sobą
ofiary w ludziach, padły trupy a
zarazem spowodowała wielkie
szkody materjalne. Setki transak-
cyj w Niemczech odwołano, ponie-
waż, wyczekuje się „jak to się
skończy”.

W, walce przedwyborczej nigdy

nie przebiera się w środkach. Wal-
ka wyborcza jest bezwstydna na-
wet w dawnem państwie „dobrych
obyczajów i porządku”, przeciw-
nicy bezwstydnie posługują się in-
synuacją i perfidją. Nawet z
wielkiej ilości dzienników buchały
wyziewy _agitacyjne, perfidne
przezwiska zapełniały pisma, któ-
re opanowane zostały całkowicie
przez gorączkę wyborczą. Jedy-
nie kilka pism reprezentacyjnych
potrafiło zachować poważniejszy
ton.

Sytuacja jest jasna, Hindenburg

będzie ponownie prezydentem. Na

tem nic nie zmieni fakt, że może

niektórzy wyborcy Diisterberga
oddają swe głosy Hitlerowi, cho-

ciaż Stahlhelm wypowiedział się

przeciwko Hitlerowi a nie polecił
wyraźnie głosować na Hindenbur-

ga, wycofując kandydaturę Diister-
berga. Chociażi komuniści pod-

trzymują swą kandydaturę, to
przecież wybór Hindenburga jest
zdecydowany. Nic więc dziwne
go, że Hugenberg proponuje, aby

udstąpiono od przeprowadzenia
wyborów ścisłych i aby dotych-
czasowy prezydent pozostał na

swem stanowisku. Hitlerowcy jed-

uak są uparci i łudzą się nadzieją,

że uda się im przyciągnąć wybor-

ców Hindenburga do swych szere-

gów. Oczywiście marne są wysiłki
narodowych socjalistów niemiec-
kich, a pieniądze wydane na agi-

tację w tym kierunku będą wyrzu-
cone na marne. Ale Hitler do in-

nego obecnie zamierza celu. Cho-
dzi o wybory do Landtagu pru-
skiego.

Niemiecka opinja publiczna nie
jest wcale optymistycznie nastro-

„jona. Przeciwnie, entuzjazm z po-

wodu klęski hackenkreutzlerów,

jaki dał się zauważyć w  pierw-

szych dniach po wyborach, obec-

PRGKRARSZNETAP, 1.7 ESET DNSB

łać pomocy oddziałów armji czer-

wonej. Często dochodziło do starć,

które kończyły się straszliwą ma-

sakrą uciekinierów. Straże s0-

wieckie bez miłosierdzia zabijały

dzieci, kobiety i mężczyzn, tak że
nie wszystkim udało się przedo-
stać na drugą stronę Dniestru.

Trudności wewnętrzne w re-

publice mołdawskiej potęgowały

się coraz bardziej, aż ostatecznie

władze centralne zdecydowały się

zlikwidować ten twór, mający na
celu jedynie uprawianie irredenty

w stesunku do Rumunji. Ludność
mołdawska burząca się przeciwko
systemowi sowieckiemu przeno-
szona jest do innych części Związ-
ku Sowieckiego, a rząd sowiecki
postanowił skolonizować Mot.
dawję ludnością rosyjską, która
masowo sprowadzana jest do tych
okolic.

nie zanika. Jeszcze kilka pism
entuzjastyczhie rozpisuje się o
zwycięstwie Hindenburga, a to je-
aynie dlatego, by podtrzymać du-
cha wyborców; ze względów agi-
tacyjnych zamilczają faktyczny
rozwój sytuacji. Byłoby błędem,
śdyby również zagranica nie u-
świadomiła sobie, że hitleryzm po-
zostaje nadal wielkiem niebezpie-
czeństwem. Hitlerowi wprawdzie
nie udało się dnia 13 marca br.
podwoić liczby swych głosów w
stosunku do 14 października 1930,
„le przecież jego stan posiadania
powiększył się o 77 ргос., а to
właśnie w Prusach, Gdyby dnia 13
marca odbywały się wybory do
iandtagu pruskiego a nie wybory
grezydenta, to Hitler niewątpliwie
wprowadziłby do sejmu pruskiego
dwustu posłów: zaliczywszy be
wiem wszystkie głosy hitlerowskie
w okręgach pruskich, dochodzimy
de przekonania, że hackenkreuzle-
rzy zdobyli w Prusach 41 proc.
wszystkich głosów. Równocześnie
liczne pisma niemieckie wskazują
na to, że przy wyborach parlamen-
tarnych hackenkreuzlerzy mogą

liczyć na przyrost głosów, a to z
tego względu, że niektórzy się
przeorjentują. Może także Hitler
zyskać głosy kobiece, które ostat-
nio oddane zostały na Hindenbur-
ga. Jeśli niektórzy mówią o zdru-
zgotaniu narodowych socjalistów,
to uważać to należy za niedocenia-
nie przeciwnika, co może być nie-
bezpieczne. Zwolennicy Hitlera i
prorocy trzeciej rzeszy wprawdzie
przed wyborami chełpili się, że o-
trzymają piętnaście a nawet ośm-
naście miljonów głosów, ale każdy
znawca stosunków niemieckich
twierdzenia te przyjmować musiał

z uśmiechem. Z drugiej strony na-
tomiast nie trzeba bagatelizować
faktu, że partja Hitlera zdobyła
jednaście i pół miljona głosów,
która to cyfra jest bardzo wielka.
Z taką ilością wyborców można
już coś zdziałać. Jeżeli bowiem
zliczymy głosy Hitlera i Diisterber-
ga oddane tylko w Prusach, to acz-
kolwiek obozy te zwalczają się
obecnie, przedstawiają 46 proc.
ogółu wyborców. Trzeba zważyć,
ze przy wyborach pruskich stron-
nictwom umiarkowanym nie bę-
dzie pomagała popularność i auto-
rytet Hindenburga, tak, że możli-
wość prawicowej większości w
sejmie pruskim nie jest wykluczo-
na, Tyle jest pewnem, że ż wybo-
rów pruskich dnia 24 kwietnia
wyjdą hackenkreuzlerzy jako naj-
silniejsza partja. Już obecnie koła
niemieckie nie ukrywają obaw, że
za kilka tygodm radca rządu Adolf
Hitler zostanie pruskim prezyden-
tem ministrów. Nie można też
przypisać wielkiego znaczenia fak-
towi, że w tym czy owym kraju
Hitler stracił kilka-dziesiąt tysięcy
głosów.

W. polityce trudno coś przepo-
wiadać. Zdaje się jednak, że w
konstelacji sił politycznych po wy-
borach pruskich nie dojdzie do po-
ważniejszych zmian. Nie pomoże
nawet do najwyższego stopnia
spotęgowana agitacja. Więcej jak
67 proc. wyborców nie da się spro-
wadzić do urn, mimo to jednak a-
gitacja będzie nadzwyczaj kosz-
towna. Ulicami miast ciągnąć bę-
dą zastępy agitatorów, samoloty

będą zrzucały masy ulotek agita-
cyjnych, krzykacze uliczni "nawo-
ływać będą do głosowania na te-
go czy owego kandydata a słupy
reklamowe znów upiększone zo-
staną fotografjami kandydatów.
Na agitację wyborczą wyda się
olbrzymie miljony. Dlaczego to
wszystko? Dla wyborów prezy-
denckich wszystkie te wydatki są
zbyteczne, bowiem wynik jest
pewny. Kto głosował 13 marca za
Hindenburgiem, ten nie będzie
głosował 10 kwietnia za Hitlerem.

Zaznaczyć dalej należy, że lud-
ność niemiecka stała się zupełnie
obojętna nawet wobec najsensa-
cyjniejszej agitacji wyborczej.

DZIŚ
SZOPKA X KLASY
w sali Kresowej (Zawalna 1)
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Warost pacjonalizmi.
„Na pogibiel wsiem buiżujam,

- „Mirowoj pożar razdujem!“
Oto było hasło, pod którem

mniejwięcej przed piętnastu laty

wystąpiła rosyjska socjalistyczno-

komunistyczna międzynarodówka.

Była w tem gięboka logika i zro-
zumienie położenia. Przywódcy

rewolucji zdawali sobie sprawę
z tego, że o ile im się nawet uda

opanować Rosję, to mimo obszaru
iego państwa. mimo olbrzymich

jego bogactw, będzie ona ze swym

tak odrębnym ustrojem komuni-
stycznym tylko wielką wyspą
śród oceanu państw burżuazyj-
nych, skazaną wcześniej 'lub póź-
niej na pochłonięcie przez ten

ocean, jak legendarna Atlantyda.

Przywódcy rewolucji zdawali
sobie sprawę z tego, że albo im
się uda „rozniecić wszechświato-

wy pożar”, aibo też panowanie
ich wcześniej lub później musi się

skończyć.
W] kierunku rozniecenia tego

„wszechświatowego pożaru' szły

też i dotądidą wszelkie usiłowa-

nia rządów sowieckich, nad tem

pracuje cała olbrzymia armja
wszechświatowych agentów i pro-

wokatorów, na ten cel wydano

niezliczone miljony, doprowadza-
jąc własny naród do ostatecznego
ubóstwa, do skrajnej nędzy.

Przyznać trzeba, że był mo-
ment, kiedy nadzieje trzeciej mię-
dzynarodówki zdawały się speł-
niać. Było to przy końcu wojny

i w pierwszych miesiącach po-

koju.

Niemcy ogarnięte były czer-
wonym szałem rewolucji, tak samo

Austrja, na Więgrzech rządził

krwawy Bela Kuhn, nawet Italja,
choć zwycięska, skłania się wy-

raźnie ku komunizmowi We
Francji socjalistyczna lewica czyni
wszystko, co w jej siłach, by za-

przepaścić odniesione  zwycię-

stwo, nawet tak umiarkowana

Anglja wybiera sobie rząd socja-
listyczny i jedna z pierwszych na-
wiązuje stosunki z Sowietami, po-
dając dłoń swą krwawym morder-

com cara Mikołaja, kuzyna króla
angielskiego.

W Polsce panowałą mora-
czewszczyzna, na Zamku w War-

szawie powiewał czerwony sztan-

dar.
Ale też w Polsce pierwszej,

zagrożonej ponownym zalewem

hord wschodnich, budzi się po-

tężna reakcja narodowa, która,

po zmiennych losach wojennych

prowadzi do onego „cudu nad
Wisłą”, do zwycięstwa pod War-

szawą, które ugruntowało naszą

niepodległość.
Zwycięstwo to wywarło wpływ

potężny, także poza granicami
naszej ojczyzny. Państwa, które,
niepomne na własne bezpieczeń-

stwo, bardzo wyraźnie sympaty-
zowały z bolszewikami, czasu ich

dżyngishanowego pochodu na za-

chód, zmieniają radykalnie swój
stosunek do komunizmu. Pierwsze
Węgry otrząsły się od krwawego
koszmaru rządów Beli Kuhna.

Włochy, stojące na samym
brzegu przepaści komunistycznej

—ocknęły się. Nie czas tu i miej-
sce do analizowania systemu

stworzonego przez Mussoliniego,

zwanego faszyzmem. Ma on nie-

wątpliwie swe dodatnie ale iakże

swe bardzc ujemne strony. Jedno
zaprzeczyć się nie da, iż ruch ten

powstał pod hasłem nacjonalizmu
: że idea nacjonalistyczna dotych-

czas jest główną jego ostoją.

We Francji, tym klasycznym

kraju drobnych kapitalistów, zwy-
cięża zdrowy instynkt narodowy,
czemu kraj ten zawdzięcza dziś

swe przodujące stanowisko w

świecie.

Anglja, doprowadzona przez
rządy socjalistyczne niemal do

ruiny, również w porę zatrzymała
się, ustanowiła rząd narodowy,

który w stosunkowo bardzo krót-
_ kim czasie potrafił zażegnać naj-
_ większe niebezpieczeństwo, co mu
riewątpliwie zapewnia i na przy-

szłość zaufanie mas. Dodajmy, że
wbrew dotychczasowym  trady-
cjom angielskim, nie jest to rząd
w ścistem słowa tego znaczeniu

konserwatywny, ale na-
_ rodowy,t. j. obejmujący wszyst-

kie niemal warstwy i stany w myśl
wspólnej idei narodowej.

Nigdzie jednak myśl narodowa
nie odniosła tak potężnego zwy-
cięstwa, jak w Niemczech. Do-
wodem tego ostatnie wybory pre-
zydenta Rzeszy. Byłoby błędem
oczywistym, uważać fakt nie-
obrania Hitlera za porażkę nacjo-
nalizmu. Hitler, człek nieznanego

 

2 prasy.
Potrzeba programu... potrzeba

zaufania.

„Gazeta Warszawska
sposób charakteryzuje
chwili obecnej.

„Położenie dzisiejsze jest bardzo po-
ważne. Każdy kto ma oczy otwarte i u-
mie patrzyć, nie może bez niepokoju ob-
serwować tych niebezpiecznych zmian, ja
kie zachodzą w naszem życiu zbiorowem.
Szerokie koła naszego społeczeństwa
znajdują się w nadwyraz trudnej sytuacji
i na to, żeby nie popadły pod wpływ
propagandy wywrotowej lub żeby nie sta-
ły obojętne wobec prób zamachu na bez-
pieczeństwo ustroju, potrzeba im wiary,
żywej wiary w jasny, wyraźny program
rządu oraz zaufania do tych, którzy kie-
rują nawą państwową.

Zaufania tego nie zdobędzie się ani
„pełnomocnictwami”, ani naciskiem od-
ministracyji. Nie wystarczy tu również
„ideologja” sanacyjna, której nikt nie
bierze na serjo i której wszyscy mają po-
wyżej uszu. Potrzeba tu czegoś więcej.
Potrzeba tu zasadniczej zmiany ludzi i
haseł. W ciężkich chwilach, kiedy zała-
mują się podstawy normalnych form by-
tu, na to, żeby pokonać trudności, spo-
łeczeństwo potrzebuje wielkiej, zrozu-
miałej dla siebie idei oraz uczciwych jej
głosicieli i wykonawców.

Obóz sanacyjny idei tej nie ma, jasne-
śo poglądu na sposoby wyjścia z dzisiej-
szych trudności nie posiada i na zaufanie
społeczeństwa polskiego dziś już żadną
miarą liczyć nie może. Idea ta znajduje
się poza nim i poza nim zaczyna się sku-
piać wszystko to, co zdolne jest ułatwić
krajowi pokonać ciężkie przesilenie poli-
tyczne i gospodarcze, w które został
wepchnięty”.

w ten
potrzeby

Mówią że...

Sanacyjny „Kurjer Polski“ pi-
sze w swej codziennej rubryce
„mėwią že...“

„lwia część posłów BB nie ukrywa
swego zadowolenia, że sesja sejmowa się
kończy i, że uchwalona została ustawa o
pełnomocnictwach. Powodem tych na-
strojów jest konjuktura obecna, wymaga-
jąca coraz cięższych ofiar, niezawsze
chętnie przyjmowanych przez szerokie
koła wyborców, ale i z trudnością często
usprawiedliwianych przez posłów.

Gdy Sejmu nie będzie, a rząd na
własną rękę wydawać zacznie rozporzą-
dzenia, nie budzące zbytniego entuzjaz-

mu, raźniej się jakoś większości rządowej
będzie oddychało". : :

To, co pisze „Kurj. Polski” nie
jest nowiną, ale w piśmie sanacyj-
nem takie verba verbitis..
nol... no!...

Monarchiści przeciwko dyktaturze

„Głos Monarchisty* (jest takie
pismo) przyznaje bez ogródek, że
wiara w zmianę ustroju na korzyść
monarchji upada: :
— „Czy marsz. Pilsudski dąžy do

monarchji, tego oczywiście, jako ludzie
od dyktatury niezależni, nie wiemy.
Twierdzimy jednak stanowczo, że mo-
narchja nie może być bezwolnem narzę-
dziem jednej grupy czyli kliki...

Gdyby domniemane plany marsz.
Piłsudskiego i jego otoczenia się urze-
czywistniły, to nie byłaby to wcale mo-
narchja w ścisłem tego słowa znaczeniu,
tak jak nie były rządami monarchicznemi
rządy obu Napoleonów we Francji.

Jeśli marsz. Piłsudski wprowadzi w
Polsce monarchję ponadklasową i ponad-
partyjną, będzie to wielką jego zasługą,
jeśli jednak dąży do tego, by utrwalić to,
co jest, w formie pseudomonarchicznej,
to dążenia te z prawdziwym monarchiz-
mem nic nie mają wspólnego”.

Znamy publicystów, którzy u-
dają monarchistów, ale na tak
szczere postawienie sprawy nigdy
by się nie zdobyli.

Militaryzacja uniwersytetów?

„Gazeta Polska'* ogłasza z rzę-
du drugi artykuł przeciwko uni-
wersytetom.

„Wyodrębnienie z zakresu działał
ności uniwersytetów spraw, związanych
ściśle ze specjalną pracą badawczą, by-
łoby niewątpliwie poważnym krokiem
naprzód w dziedzinie polskiej twórczości
naukowej, która w licznych przypadkach
skazana jest w dzisiejszej dobie restryk-
cyj na żałosną zaledwie wegetację. Nie
należy jednak się łudzić, by zreformowa-
nie tej ważnej dziedziny studjów akade-
mickich dało się przeprowadzić bez wię
kszego wysiłku. Uniwersytety. nie da-
dzą się tak łatwo przekonać o konieczno
ści podobnej reformy. Przeciwnie: u-

. czelnie te radeby były nadal zachować w
formie nieuszczuplonej nietylko dawne
przywileje średniowieczne, lecz również
uświęcony tradycją swój monopol pielę

gnowania (i reprezentowania) „wszech
nauk i sztuk wyzwolonych'. Nadomiar
złego należałoby tu przełamać jeszcze—
mocno tkwiący w umysłowości inteligen-
tnego ogółu zaśniedziały tradycjonalizm
w poglądach na uniwersalność i przewod
niczącą rolę szkół akademickich.

Na te napastnicze wywody na-
czelnego organu sanacyjnego od-
powiada „Głos Narodu".

„Organ sanacji chce odjąć uniwersy-
tetom „specjalną pracę badawczą”, więc
naukową, a zrobić z nich zakłady prze-
znaczone wyłącznie do kształcenia mło-
dzieży. Jest to nonsens! Uniwersytety
mają rację bytu o tyle, o ile prowadzą
poważną pracę naukową, której zdobycze
odrazu idą w świat i pobudzają do no-
wych badań. Gdyby się im te prace ode-
brało, to wówczes stałyby się poprostu
wyższym typem gimnazjów.  Profesoro-
wie zwolnieni od prac naukowych mieliby
jeden obowiązek: wykładać z podręcz-
nika, 1 wykładaliby, jak w gimnazjum,
po 20 i 25 godzin tygodniowo. Możnaby
wówczas katedry poobsadzać wyslužo-
nymi sierżantami, lub choćby i porucz-
nikami.

Ponadto zdumiewa atak na „przewod
niczącą rolę szkół akademickich”... Więc
ostatecznie, któryż typ szkoły ma prze-
wodniczyć życiu kulturalnemu społeczeń-
stwa? Szkoła powszechna?.. Takich

nonsensów nie czytało się już dawno w

prasie".

Socjaliści a strajk 16 marca.

Przyznajemy, że z pewnem za-
ciekawieniem wyczekiwaliśmy, ja-
kie stanowisko zajmie prasa socja-
listyczna wobec nieudanego straj-
ku, który miał być przecie „próbą
sił”, Fc

Ciekawość nasza połowicznie

tylko została zaspokojona. Oto

mamy przed sobą ostatni numer

„Robotnika” ,po konfiskacie na-

kład drugi' z mnóstwem białych

plam. Autor artykułu wstępnego

pt „Jak było naprawdę 16 marca

p. A. Czarski przyznaje, nieco pół-

gębkiem, że strajk na ogół zrobił

fiasko, poczem zapytuje: „Cóż. to

znaczy, jeśli strajk się nieudał >

Po tem-zapytaniu, zamiast od-

powiedzi widnieje duża, biała: pla-

ma, obejmująca mniejwięcejpoło-

wę artykułu, który kończy się w

te słowa:
„Strajk był egzaminem klasy robot-

niczej. Uwidocznił siłę naszych pozycji,

ale też odsłonił punkty słabe. Nie boimy

się tegol Na te osłabione pozycje nasze-
go ruchu zwrócimy teraz największą u-

wagę. Pracą propagandową, uświado-

mieniem podniesiemy na placówkach,

które 16 marca zawiodły, ducha oporu i

godności robotniczej. To teraz nasze za-

danie.

Etatyzacja filantropji.

ABC podaje następujący, cha-
rakterystyczny dla naszych cza-
sów i stosunków fakt:

„\ sierpniu ub. roku powstało w
Warszawie „Stowarzyszenie  Doraźnej
Pomocy”, które w ciągu kilku miesięcy
swego istnienia założyło szereg herba-
ciarni, dostarczyło pracy wielu bezrobot-
nym i prowadziło owocną akcję dożywia-
nia dzieci.

Równocześnie z rozpoczęciem tej
pracy, inicjatorzy Stowarzyszenia w 0s0-
bach d-rowej Pawińskiej, ks. Adama Wy-
rębskiego, inż. Manduka i mec. Szczep-
kowskiegó zwrócili się do  komisarjatu
rządu z podaniem o zarejestrowanie Sto-
warzyszenia:

] cóż się okazuje?
Podanie spoczywało przez 6 i pół

miesięcy w biurku komisarjatu, aż wresz-
cie przed kilku dniami, w dniu 9 marca
komisarjat rządu... odmówił zarejestro-
wania Stowarzyszenia, motywując swą
odmowę tem, że uzyskiwanie przez Sto-
warzyszenie funduszów przy pomocy do-
broczynności . publicznej „wprowadza
chaos i zamęt w zakresie akcji pomocni-
czej dla bezrobotnych...

Dosłownie: chaos i zamęt.
A więc mamy nowy rodzaj etatyzmu

sanacyjnego: upaństwowienie filantropii”.

Lanai AAS

„ Beck wyjechal
do Genewy.

WARSZAWA (Pat). Podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Józef Beck wyje-
chał dziś na kilka dni do Genewy,
aby omówić z p. ministrem Za-
leskim, bawiącym w Genewie od
miesiąca, zagadnienia bieżące.

pochodzenia, krzykacz, posługu-

jący się jarmarcznemi, efektami,

typ demagoga, jaki trafia się we

wszystkich zresztą stronnictwach,
nie mógł oczywiście pociągnąć za

sobą bardziej zrównoważonej czę-

ści społeczeństwa. Z drugiej strony
jednak byłoby wszak śmieszno-

ścią uważać cesarskiego marszał-

ka Hindenburga za jakiegoć socja-
listę i międzynarodowca. Jest on

nie gorszym, a może lepszym

nacjonalistą od Hitlera, tylko w

metodach swych bardziej wytraw-
nym i umiarkowanym. Nacjonali-

stami najczystszej krwi są oczy-

wiście także Stahlhelmowcy, zwo-

lennicy Hohenzollernów.
jym sposobem na 37 i pół

miljona głosujących 32 i pół milj.
oddało głosy swe na zdecydowa-
nych nacjonalistów i tylko nie-
spełna 5 miljonów padło na kan-
dydata komunistycznego. Dodać
należy, że znaczny procent owych

pięciu miljonów  „komunistow“

stanowią właściwie socjaliści star-
szego autoramentu, którzy ze

względów zasadniczych nie mogli
głosować za Hindenburgiem.
Wobec tak zdecydowanego nie-

powodzenia haseł komunistycz-
nych na zachodzie, usiłowania
trzeciej międzynarodówki od dłuż-
szego już czasu zwrócone zostały

na wschód daleki, Terenem ich

 

stały się Indje angielskie oraz
Chiny. Jako reakcja przeciwko

rządom angielskim w Indjach, oraz

supremacji europejskiej w „Chi-

nach, ruch komunistyczny narazie

miał tam powodzenie. I tu jednak

nastał zwrot na całej linji. W In-

djach, dzięki Ghandiemu, ruch

wyzwoleńczy stał się wybitnie na-
rodowym, podobnie w Chinach na-.

jazd Japonji na Szanghaj wywołał

potężny poryw uczuć narodowych,
które już nie wygasną i w końcu
doprowadzą olbrzymie to państwo

do odrodzenia w duchu narodo-

wym.

Przy tak powszechnym rozwo-

ju idei narodowej tylko najsłabsze,

najmniej wyrobione narody pod-
dają się chwilowo agitacji komu-

nistycznej. Przykładem wyjątko-

wym jest — Hiszpanja. Ale też
państwo to nie posiada dziś naj-

mniejszego znaczenia i wpływu

w świecie.
Dla Polski, która dzięki nie-

szczęśliwym wewnętrznym kon-
junkturom od czasu owego wspa-

niałego porywu w latach 1919—20
— wciąż stoi jakgdyby na roz-

drożu, szarpana wewnętrznemi

niesnaskami, bez wyraźnego pro-
śramu — wskazówka to wyraźna,

która droga prowadzi do rozwoju
mocarstwowego.  

Z Rady
Czwartkowe posiedzenie Rady

Miejskiej rozpoczęło się ze stosun-
kowo nieznacznem opóźnieniem
przy dużej frekwencji radnych.

Wnioski nagłe.

Po uczczeniu przez powstanie
zmarłych: obywatela honorowego
miasta Wilna ś. p. Biskupa Ban-
durskiego, byłego radnego miej-
skiego ś. p. generała Antonowicza
i radnego obecnej kadencji b. p.
Gordona, sekretarz Rady Miejskiej
edczytał trzy wnioski nagłe. Ra-
dni P. P. S$. zgłosili wniosek na-
gły o wyasygnowanie 5000 zło-
tych, jako ofiarę jednorazową na
dożywianie dzieci górników 7а-
głębia Dąbrowskiego. Wniosek
ten motywowany jest straszną

nędzą, panującą wśród górników
wskutek kryzysu i strajku. Wnio-
sek tej samej treści zgłosili rów-
nież radni „Bundu'”.

Trzeci wniosek nagły zgłoszo-
ny został przez radnych Zasztow-
ta, Rafesa i Kruka i dotyczył

kwestji używania przez magistrat

funduszu emerytalnego pracowni-
ków miejskich na pokrycie bieżą-

cych wydatków, co jest sprzeczne
ze statutem emerytalnym.

Nagłość wszystkich wniosków
przyjęto, poczem przystąpiono do
porządku dziennego.

. Ulica Hirsza Lekierta.

Pierwszy punkt porządku dzien-
nego zawierał odpowiedź magi-
stratu na zgłoszoną na jednem
z poprzednich posiedzeń interpe-
lację radnych żydów w sprawie
niewykonania uchwały Rady Miej-
skiej z dn. 8 września 1927 o na-
zwanie jednej z ulic wileńskich
imieniem Hirsza Lekierta. Sprawa
polega na tem, że w jesieni roku
1927, wkrótce po wyborze obec-
nej Rady Miejskiej, radni Bundu
ze względów demagogiczno-poli-
tycznych zgłosili wniosek o na-
zwanie jednej z ulic imieniem
żyda-rewolucjonisty _ rosyjskiego
Lekierta, który w okresie wrzenia

rewolucyjnego 1905 roku dokonał
zamachu na życie gubernatora ro-

eyjskiego von Wiahla i na mocy

wyroku. sądu -został stracony.

Wniosek bundowców został w ro-

ku 1927 uchwałony słosami socja-
listów i żydów.

Magistrat w odpowiedzi na
ich interpelację wskazał szereg
przyczyn, - które uniemożliwiały
wykonanie uchwały. Wśród tych
przyczyn jest między innemi nie
zatwierdzenie dotąd tej uchwały
przez władzę nadzorczą.
W dyskusji prof. Komarnicki

stwierdził, że nie jest właściwe
zajmowanie się dziś tego rodzaju
kwestjami, kiedy Rada Miejska
i Magistrat wskutek kryzysu nie
mogą sprostać zadaniom wcho-
dzącym w bezpośredni zakres
jeśo obowiązków. Poruszanie w
dobie obecnej tak błahych spraw
stawia samorząd w złem świetle,

Nie przekonało to jednak rad-
nych żydów i polskich socjalistów,
którym tak pilno, ażeby nazwisko.
rosyjskiego rewolucjonisty żyda
było uwiecznione.  Większością
głosów, na którą złożyły się głosy
zydowskie i socjalistyczne, uchwa-
lono polecić Magistratowi, żeby
w terminie miesięcznym wyjaśnił
stosunek władzy nadzorczej do
uchwały z roku 1927 i uchwałę
tę wykonał. :

Subwencje dla instytucyj społecz-
nych.

Następnie rozważano sprawę
wypłacenia subsydjów dla insty-
tucyj społecznych. Jak wiadomo,
wobec przewidywanego deficytu
Urząd Wojewódzki zażądał cał-
kowitego wstrzymania przez Ma-
gistrat wszelkich wypłat, do któ-
rych miasto nie jest zobowiązane
z mocy ustawy lub umowy.

Komisja finansowa, wbrew zre-
sztą opinji swego prezesa dyr.
Korolca, zgłosiła na Radę Miejską
wniosek o wysłaniu delegacji do

H
ŻĄDAĆ WSZĘDZIE.

WilnoPrzedstawiciel St Zatorski,
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Miejskiej.
wojewody, która miałaby przed-
stawić konieczność pewnych wy-
płat. Z ogólnej ilości 150 tysięcy
złotych, komu:ja. uznała za nie-
zbędne wypłacenie około 40 ty-
sięcy zł. Rzecz uderzająca, że
wśród instytucyj, którym według
komisji należy subwencje czę
wo wypłacić, figuruje socjalistycz-
ny T. U. R.i Jutrznia, brak na-
iomiast „Sokoła. Podobna hi-
storja zdarzyła się też w roku
zeszłym.

Prezes Korolec zaproponował
odroczenie decyzji do czasu za-
kończenia roku budżetowego, kie-
dy wyjaśni się wysokość deficytu.

Stanowisko to poparł również
prof. Komarnicki, który podkre-
ślił, że w chwili obecnej obowiąz-
kiem każdego radnego jest dbać
przedewszystkiem o stan finansów
miejskich.

Większość stanęła na stano-
wisku komisji finansowej i uchwa-
tila wystosować do Urzędu Woje-
wódzkiego o zezwolenie na wy-
datkowanie 40 tysięcy zł.

Dalej załatwiono, jak zwykle,
szereg przeniesień kredytów bud-
zełtowych, ogółem 16 :.pozycyj na
sumę 57.568 złotych.

 

"Taryfa elektryczna dla celów go-
spodarczych.

Z czwartkowych uchwał żywo
bezpośrednio obchodzi  miesz-

kańców miasta wprowadzenie ta-
ryfy gospodarczej na prąd elek-
tryczny dla celów gospodarczych.
Taryfa ma wynosić 25 groszy za
kilowat, liczniki będzie dostar-
czała elektrownia za opłatą 75
groszy „miesięcznie, elektrownia
będzie też pośredniczyła w udo-
stępnieńiu szerokim masom naby-
cia aparatów do gotowania, żela-
zek it. p.,podejmując się inkaso=
wania rat łącznie z opłatą za prąd.
Maszynka do gotowania kosztuje
od 18 do 24 złotych. W ten sposób
gotowanie na elektryczności bę-
dzie kosztowało bardzo niewiele
drożej, niż na huczącym i kopcą-
cym „prymusie“.

Udžwiekowienie kina miejskiego.

Dłuższą i ożywioną dyskusję
wywołała sprawa udźwiękowienia
kina miejskiego. Przy tej spo-
sobności prof. Komarnicki poru-
szył sprawę zarzutów stawianych
przez pewne czynniki ławnikowi
Łokuciewskiemu w związku z ki-
nem miejskiem.
przypomniał, że dla zbadania tej
sprawy została wybrana we wrze-
śniu specjalna komisja. Dlaczego
tak długo ta komisja sprawę ba-
da? Jeżeli jest nieudolna, to trze-
ba przekazać sprawę zwykłej ko:
misji rewizyjnej, jeżeli natomiast
komisją nic nie znalazła, to trzeba
to wyraźnie stwierdzić,

Przewodniczący komisji p. Bo-
rowski oświadczył, że złoży 'spra+
wozdanie z badań komisji na przy-
szłem posiedzeniu Rady.

Przeciwko udźwiękowieniu ki-
na miejskiego przemawiali radni
żydzi zarówno z ugrupowań bur-
žiiazyjnych, jak i z „Bundu“. Przy-
wódca „Bundu' dr. Rafes w swem
przemówieniu używał argumen-
tacji wybitnie burżuazyjnej,

Po-dłuższej i miejscami nużącej
dyskusjj udźwiękowienie kina
miejskiego zostało zdecydowane.
Wydatki na ten cel mają się za-
mykać w ramach normalnego bud-
żetu kina.
W końcu porządku dziennego

p. Zasztowt poinformował, že ko-
misja dla badania komunikacji
miejskiej opracowuje obecnie
wspólnie z dyrekcją „Arbonu'”
modyfikację taryty autobusowej.

W, końcu posiedzenia przyjęto
jednomyślnie wniosek o wyasy-
gnowanie 5000 zł. na dzieci gór-
ników w Zagłębiu Dąbrowskiem;
sprawę tę skierowano do komisji
finansowej dla wyszukania po-
krycia.

Około godz. 1 w'nocy posie-
dzenie zakończono. „lu
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WALKA Z KOŚCIOŁEM W POLSCE.
P. Prof. Ułaszyn i krzyże

(Kap) P. Prof. Ułaszyn z Pozna-
nia ogłosił w „Racjonaliście” (Nr. 2
2 1932 r.) artykuł pt. „Rzymsko-
katolicko - endeckie fałszerstwa”.
Między innemi twierdzeniami p.
prof. Ułaszyn w związku z zawie-
szeniem w r. 1925 krucyfiksów w
salach wykładowych Uniwersyte-
tu Poznańskiego tak napisał:
„Prawda, konieczność zawieszenia
krzyża podzielał pewien jezuita
„pracujący” w Poznaniu, ale nie
podzielał tej konieczności pewien
wysoko w hierarchji kościelnej
stojący dostojnik...* JE. Ks, Biskup
Łukomski — który wówczas był
owym wysoko w hierarchji kościel
nej stojącym dostojnikiem w Po-

w salach uniwersyteckich.

znaniu, gdyż o niego sprawa ta się
oparła, powiadamia nas, że to
twierdzenie p. prof. Ułaszyna jest
niezgodne z prawdą. Ów dostojnik
kościelny bowiem uważał tylko
jako rzecz niestosowną zawiesza-
nie przez młodzież akademicką
krzyżów bez porozumieniasię z Se
natem uniwersyteckim. Natomiast
domaganie się młodzieży akade-
mickiej i społeczeństwa poznań-.
skiego, aby krzyże w salach Uni-
wersytetu Poznańskiego były za-
wieszone pochwalił i poparł. Uni-
wersytet bowiem jest świątynią
prawdy a Chrystus jest najwyż-
szym prawdy Nauczycielem.

Prof. Komarnicki .

 

- SZKICE I OBRAZKI.
J. P.

Nie ma zapewne Polaka, w którego

sercu nie wyryły się te litery jak plo-

mienna relikwia...

Dla całych pckołeń młodzieży były

cyfrą sztandarową, którą ku sobie dusze >

inłodzieńcze garnęły, ukochany symbol

Wodza, pod którym walczono, w oczach

kióreśo padano od kuli i pamięć którego

tarczą dla serc Polskich była...

Tarcza, której nie zdolna była prze-

łamać zawiść wroga ni jego podłota...

W ciężkich latach niewoli, gdy oczy

przygasały, ,zmęczone  wypatrywaniem
świtu wolności, gdy męt dusze polskie

opanowywał pozostał On na spižowej

skałe kanonu żołnierskiego świty, niepo-

kalany, ' krzepiciel

młodzi — Marszałek — bohater...

serc, wychowawca

Koleina lat nie zestarzała-go w na-

szych sercach. Jest zawsze sobą, gardzą-

cy złem i intrygą daleki od oparów nie-

zdrowej polityki... jedyną drogę zajmują-

cy, drogę, którą mu wskazywał błysk je-

go szabli — naprzód — bezwzględnie

prostą drogę a z honorem tego munduru,

który nosił, a który szyła tradycja święta
polskiego żołnierza.

Jak słońce pogodny, dla bliskich i

otoczenia mający zawsze wytworną sło-

dycz swej wymowy... nawet wtedy, gdy

się zdawało, że przęsło po przęśle pęka,

gdy od ran zadanych przez wrogów

* krwawiło serce.

Charmeur i wytworniś czarujący oto-

czenie gładkością obejścia, ale i rycerz

niezłomny odsyłający swe ordery, gdy go

opadła jędza przeświadczenia, że złej

sprawie służy...

Poza światem salonów, który zalud-

niały piękne panie, a który był jego”

światem, ukochanie miał on serdeczne—
konor munduru i"żołnierki polskiej.

Czy wtedy, gdy karabin na grobli

woltyżerowi porywa, „by on naczelny

Wódz sam do ataku prowadzić, czy wte-

dy, śdy nonszalancko szablą machnąw-

szy prowadzi ułanów na ziejące ogniem

reduty...

Zawsze ten sam polski Cyd i Bayard

— w mundurze, który wyrósł w legendzie

na strój Archanioła Polskiego żołnierza...

Nie widział nigdy siebie w żadnem

swem, poczynaniu.

I był w życiu sami

Bez zgrai pochlebców, bez łuszczy-

bochenków i kamarylli...

Brzydził się nią i gardził...

Kuzynce swej Zofji odmawia słodko,

a stanowczo lansowania jednego z kuzy-
nów na oficera... mówiąc, że krwią na

szlify i zaszczyty zasłużyć należy...

Nie zbladły jeszcze złote liście wa-

wrzynu.. epoki, która była kwitnącym

majem Polskich nadziei, nie wypłowiał

amarantowy rabat munduru ułana w

fablotce muzealnej spoczywający i żyje

On pierwszy z Marszałków i- Pierwszy

Marszałek, Cyd Polski, rycerz niezłomny

honoru... po dziś wśród nas żywy i uko-

chany solenizant.. _ Marszałek Józef
książę Poniatowski...

M. Junosza.

życie katolickie
Walka z Kościołem w Polsce.
Zasługi wolnomyślicieli.

(Kap) Od dłuższego czasu pia-
se. zaśraniczna rozpisuje się o
wzmożonej w Polsce walce z Ko:
ściołem katolickim. Nietylkó prasa
niemiecka, skwapliwie podchwy-
tująca wszelkie objawy akcji an-
tykatolickiej w Polsce, aby ptzed-
stawić nas w najgorszem świetle
wobec zagranicy, ale piszą o tem i
poważne dzienniki innych krajów,
a nawet agencje półurzędowe (np.
Reuter). Zasługa to niewątpliwie
rodzimych bezbożników, jak rów-
nież i pism radykalnych. Jako
przykład tego, co piszą o Polsce,
podajemy wyjątek z artykułu wiel-
kiego dziennika rotterdamskiego
„De Maasbode" z dnia 9 bm.:

„-„.potwierdza się, że Komisja,
której powierzono  kodyfikację
prawa cywilnego w Polsce, przy-
gotowała cały szereg. projektów
praw, wrogo przeciw Kościołowi
katolickiemu nastrojonych, czemu
zresztą zupełnie dziwić 'się nie
można, albowiem Komisja, która
zaprojektowała prawodawstwo
małżeńskie, składa się z 4 Żydów i
4 Polaków należących do Loży.
Te żydowsko - masońskie prawa
propagowane są przez tygodnik
„Wiadomości. Literackie", którego
naczelnym redaktorem jest Boy-
Żeleński, zdecydowany wróg Ko-
ścioła. Ów Boy-Żeleński wywiera
zśubny wpływ na moralność mło-
dzieży; jest on: autorem pewnej
liczby ordynarnych, a nawet sproś-
nych piosenek, bojownikiem i
propagatorem wolnej miłości i bez
karności spędzania płodu. Ponad-

"lo w ciągu ostatnich lat wzrosła
niepokojące propaganda bezboż-
ników. Na czele tej akcji stoją
niektórzy urzędnicy Ministerjum
$praw Zagranicznych. Friihlingi
caśkiewicz, szeł departamentu,
Kostek-Biernacki i inni. W ostat-
nim cząsie wydaje się wiele pism
wolnomyślicielskich,  finansowa-
nych przez Rosję sow. Polska lud-
ność katolicka jest bardzo zanie-
pokojoną wskutek rozwoju tej

-. antyreligijnej propagandy, w któ-
rej biorą udział najwyżsi urzędnicy
państwa”.

Nowy Komisarz Generalny Polski
W Genewie,

GDAŃSK (Pat). W. dn. 18 bm.
rano przybył do Gdańska nowy

komisarz generalny R. P. minister,
dr. Kazimierz Pappće i objął urzę*
dowanie. Sa  

 

 



 
 

 
  

KRONIKA.
SPRAWY MIEJSKIE,

— Prezydent Folejewski za-
niemógł. Prezydent Folejewski z
powodu przeziębienia w dniu
wczorajszym nie urzędował..Za-

stępstwo na czas choroby prezy-

denta objął wiceprezydent Czyż. a

— ile drzew zasadzono i
ile wycięto? Podług danych
władz miejskich w ciągu roku

ubiegłego na terenie Wilna po-

sadzono 696 drzew i 4074 krze-
wów. W tym samym czasie wyrą-

bano pięknych drzew 50, które rze-

komo były spróchniałe z powodu

starości i zagrażały bezpieczeń-
stwu publicznemu. a
— Zwiększenie racyj żyw=

nościowych we wszystkich

schroniskach i ochronach miej-

skich. Na ostatniem posiedze-
niu Magistratu zapadła uchwała

zwiększenia racyj żywnościowych
we wszystkichprzytułkach, schro-

niskach i ochronach. miejskich w

pierwszym dniu świąt Wielkiej
Nocy. a.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Niema _ informacyj bez

dokumentów wojskowych. Ko-

mendant P. K. U. Wilno—Miasto,

podaje do wiadomości wszystkich
szeregowych i pospolitego rusze-

nia, jak również poborowym, że

przy zgłaszaniu się do Р. К. ©;

o informacje, winni posiadać

odnośne dokumenty wojskowe,
w przeciwnym razie informacje
nie będą udzielane.
— Zaciąg ochotniczy w ro-

ku 1932. Na podstawie art. 69
Ustawy o powsz. obow. wojsk. i

rozkazu pana ministra spraw woj-

skowych, P. K. U. Wilno—Miasto
ogłasza zaciąg ochotniczy do
czynnej służby wojskowej.

Do czynnej służby wojskowej
w  charakterzerze  Cchotników,
mogą zgłaszać się mężczyźni uro-
dzeni w latach 1912, 1913 o ile.
posiadają przynajmniej ukończo-
ne 4 oddziały szkoły powszech-
nej, do lotnictwa zaś 7 klas szko-
ły powszechnej.

Z pośród urodzonych w roku

1914 tylko ci, którzy ukończyli

szkołę średnią ogólnokształcącą
lub równorzędną i tem samem

posiadają warunki do skróconej
czynnej służby wojskowej. :

Podania o przyjęcie do woj-
ska lądowego i marynarki wo-

jennej w charakterze ochotni-

ków mają być składane do P.

K. U. Wilno — Miesto do dnia

1,maja b. r., zaś ochotnicy, któ-
rzy po dniu 1 maja kończą śred-

nie zakłady naukowe | uzyskają

warunki do skróconej czynnej

służby wojskowej mogą wnosić

podania 1 lipca b. r. po tym ter-
minie podania nie będą przyjmo-
wane. :
SPRAWY UNIWERSYTECKIE,
— Promocje doktorskie. Dziś

o godz. 13-ej w Auli Kolumnowej

Uniwersytetu odbędą się promo-

cje na doktora filozofji w zakre-
sie zoologji następujących osób:
1) Błumy Henig i 2) Włodzimie-
rza Kvimatyckiego. Wstęp wolny.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Święcone Młodzieży Wszech

polskiej. We czwartek z inicjaty-"
wy Zarządu koła wileńskiego Mło
dzieży Wszechpolskiej odbyło się
w lokalu przy ul. Orzeszkowej 11,
zebranie towarzyskie, na którem
przed rozjechaniem się na święta

składali sobie wszechpolacy życze

nia, oraz dzilili się wrażeniami z
przeżyć ostatnich dni. Członkinie
koła przygotowały skromną herba-
tkę przy której gawędzono mile do
g. 11-tej wiecz. Na zebranie przy-
było kilkadziesiąt osób: z „pośród
członków koła, oraz kilku senio-
rów.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— $prawa pomocy doraźnej

dia handlu. W związku z nie-
zwykle ciężką w okresie przeży-
wanego kryzysu sytuacją w han-
@и па terenie organizacyj gośpo*
darczych, a więc wolnych zrze-
szeń kupieckich. Związku Izb
oraz poszczególnych izb prze-
mysłowo-handlowych jest oma-
wiany program doraźnej Pomocy
w stosunku do handlu.

Program ma dotyczyć między
innemi odpowiedniego uregulo-
wania sprawy konkurencji zakła-

1 /

ROMAN JASIENSKI, seneral.
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Po Syberji i Mandżurji.
Tu dyktaturę dzierżył inżynier Jugowicz, główny

kierownik robót. Sam Polak, zatrudniał wielu inży-
nierów Polaków.

Można śmiało twierdzić, że kólej mandżurska
zawdzięcza polskiej inžynierji. Największe

mosty, jak przez Sungari, Nonni 1 inne: były sprójek-
towane i wykonane przez Polaków.

Niestety, zawrotne wprost gaże i zarobki, oraz
rozrzutny tryb życia charbińskich inżynierów, nie
dawały możności obcowania z nimi.

dużo

wyłącznie swojego towarzystwa.

stale

 

Jeżeli na Syberji
sto rubli nie byli nieniądzem, to w ich gronie 50.000
stawało się łedwo dostrzegalną jednostką.

Za Nowym Charbinem, w pięciukilometrowej
odległości, leżała trzecia część miasta — Stary Char-
bin, do którego mieszkaniec każdej innej części miał

interes. Tu się znajdował Rosyjsko-Chiński
Bank, pełniący zarazem rolę Kasy Skarbowej. Tu
była komendantura straży ogniowej, pełniąca funkcję
komendy policji. Tu rezydowały wielkie, solidne fir-
my handlowe, przeważnie zagraniczne, a znane na
całym wschodzie: Kunst i Albers, Gejtman i Auer-
gammer i inne, Z rosyjskich — ,Czuryn, W tej części

dów państwowych, samorządo-
wych i społecznych, długotermi-
nowej konsolidacji starych za-
ległości podatkowych,ulg w dzie-
dzinie ciężarów socjalnych, reform
w zakresie przepisów administra-
cyjnych, dotyczących handlu,
równorzędności traktowania han-
dlu z innemi dziedzinami w za-
kresie kredytowym; pomocy kre-
dytowej dla zakładów przežywa-
jących trudności wreszcie samo-
pomocy różnego rodzaju.
— Przetarg na roboty ase-

nizacyjne. Komenda Garnizonu
w Pińsku, Nieświeżu i Białej Pod-
laskiej ogłasza przetarg na robo-
ty asenizacyjne na odnośnych
terenach. -

Bliższych informacyj udziela
biuro Izby P. H., Wilno ul. Trocka 3.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Rekordowa ilość robotni-

ków zatrudnionych na robo-
tach miejskich. Ilość robotników
zatrudnionych na robotach miej-
skich osiągnęła obecnie kulmi-
nacyjny swój punkt. Ogółem Ma-
gistrat zatrudnia obecnie 1011 bez-
robotnych. Fkcja zatrudniania
bezrobotnych została ostatnio na-
silona z. racji zbliżających się
świąt Wielkiej Nocy. a.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zgromadzenie Zrzeszenia

Prokuratorów i Sędziów. W ubie-
głą niedzielę odbyło się w lokalu
Sądu Okręgowego doroczne walne
zgromadzenie Wileńskiego Koła
Zrzeszenia Sędziów i Prokurato-
rów pod przewodnictwem wice-
prokuratora Sądu Apelacyjnego p.
Ignacego Parczewskiego.

Na wstępie prezes Koła p. Ja-
nicki złożył obszerne sprawozda-
nie z całokształtu działalności
Koła w roku ubiegłym, z którego
wynika, że zarząd Koła odbył 12
posiedzeń, na których omawiano:
kwestje związane z konstytucyj-
nem stanowiskiem sędziów w
związku z projektem zmiany Коп-
stytucji, przyczem wysunięto, jako
najważniejsze postulaty: niezależ-
ność i nieusuwalność sędziowską.

Zgromadzenie zatwierdziło
sprawozdania Zarządu Związku i

Komisji Rewizyjnej oraz uchwaliło
preliminarz budżetowy na rok
1932, poczem. dokonano uzupel-
niających wyborów do zarządu
Koła. i

Skład Zarządu na rok 1932 jest
następujący: pp. J. Janicki wice-
prezes Sądu Okręgowego, J. Przy-

łuski prokurator Sądu Apelacyj-

nego, J. Bądzkiewicz sędzia Sądu

Apelacyjnego, M. Pluciński wice-

prezes Sądu Okręgowego,RURubel

sędzia Sądu Okręgowego, W. Gie-

drojć wiceprokurator Sądu Okrę:

gowego; P. Narębski sędzia Sądu

Grodzkiego, W. Cywiński sędzią
Sądu Grodzkiego.

Zastępcy: pp. Stelan Stankie-
wicz sędzia Sądu Grodzkiego, Ed-

ward Przybylski prokurator Sądu
Okręgowego, Witold Tarasiewicz
sędzia Sądu Grodzkiego i Wacław

Michałowski. z
Jako delegaci na walne zgro.

madzenie Zrzeszenia w Warszawic
wybrani zostali pp.: Wincenty
Giedrojć wiceprokurator Sądu O-
kręgowego, Jan Rubel sędzia Sądu
Okręgowego, Wacław Cywiński
sędzia Sądu Grodzkiego, Piotr Na-
rębski sędzia Sądu Grodzkiego,
Mieczysław Pluciński wiceprezes
Sądu Okręgowego, Olgierd Kry-
czyński wiceprokurator Sądu Ape-
lacyjnego.

Komisja Rewizyjna: pp. Teodor
Pietkiewicz sędzia Sądu Okręgo-
wego, Adolf Matusewicz sędzia
Sądu Apelacypnego i Wincenty
Urniaż sędzia -Sądu Okręgowego
— jako członkowie, zaś pp.: Ale-
ksander Sarewicz sędzia Sądu O-
kręgowego i Tadeusz Hejbert wi-
ceprokurator Sądu Okręgowego —
jako zastępcy.

Sąd Honorowy stanowią pp.:
Władysław Dmochowski, Aleksan-
der Jodziewicz sędzia Sądu Ape-
lacyjnego, Józef Przyłuski proku-
rator Sądu Apelacyjnego, Teodor
Pietkiewicz wiceprezes Sądu O-
kręgowego, Adoli Legiejko sędzia
Sądu Okręgowego, Michał Kru-
kowski, naczelnik Sądów Grodz-
kich. (s)

DZIENNIK WILEŃSKI

Ukonstytuowanie się władz Bratnie
Pomocy U. S. B.

Nowoobrany na rok 1932/33 Za-
rząd Stowarzyszenia Bratnia Po-
moc Polsk. Młodz. Akadem. W.S.B.
podaje do wiadomości, że na
pierwszem posiedzeniu tego Za-
iządu w dniu 17 bm. powołano:
ua sekretarza generalnego i człon-
ka Prezydjum kol. Karczewską
Eugenję; na skarbnika i członka
Prezydjum kol. Czerniawskiego
Borysa; na kierownika i przewo-
dniczącego Komisji Kwalifikacyj-
nej kol. Ellerta Henryka; na kie-
rownika Sekcji Finansowej kol.
Szymborskiego Bohdana; na kie-
rownika Sekcji Kulturalno-Samo-
kształceniowej kol. Folejewskiego
Zbigniewa; na referenta Prasowe-

go: i kierownika Sekcji Pomocy
Naukowych kol. Wesołowskiego
Tadeusza; na referenta Spraw Za-
granicznych kol. Dybowskiego Ja-
na; na kierownika Bibljoteki i Czy-
telni kol. Folwarską Zofję; na kie-
rownika Biura kol. Boguszewską
Helenę; na kierownika Sekcji Po-
średnictwa Pracy kol. Dobrowol-
skiego Bazylego; na kierownika
Referatu Zdrowia kol. Hamerlę
Józefa; na rełerenta Mensy Aka-
demickiej kol. Głoweckiego Jana;
na referenta Ogniska Akadem.
kol. Sztachelskiego Jerzego Do-
bromira; na kierownika Sekcji
Dochodów Niestałych kol. Otręb-
skiego Stanisława.
 

Kilka słów o herbaciarni dla inteligencji
bezrobotnej.

Ciężkiem brzemieniem zawisła
nad społeczeństwem naszem klęs-
ka bezrobocia. .

Nikt przewidzieć nie jest w
stanie, jak długo ta klęska niesły-
chana nękać będzie ludzkość i jak
straszliwa zmora spędzać sen z po-
wiek spokojnych obywateli.

Klęska bezrobocia dotknęła
zarówno robotnika jak inteligenta,
z tą różnicą, że robotnika — pań-
stwo bierze w opiekę, inteligent
zaś jest samemu sobie pozosta-
wiony i w cichości i pokorze
przyjmuje swój los.

Pomocy znikąd żądać nie śmie.
Żebrać wstydzi się. Stacza się
więc coraz bardziej z każdym
dniem, z każdą godziną ku prze-
paści, która wkońcu pochłonąć
może jego wraz z rodziną.

Samopoczucie inteligenta-bez-
robotnego jest nieraz straszne!
To samopoczucie skazańca, które-
śo dni są policzone, który jaśniej-
szego jutra przed sobą nie widzi.

cięży mu życie beznadziejnie
tak, że niejednokrotnie sam zry-
wa wątłą jego nić, nie chcąc kresu
poniżeń doczekać.

Niech więc będzie błogosła-
wiona każda myśl serdeczna, każ-
da dłoń przyjazna, co pragnie mu
w tej męce jego ulgę przynieść —
każda szczera chęć dopomożenia
w niedoli!

 

Taką myślą subtelną a zacną,
taką serdeczną chęcią kierowana,
pani Helena Dowgiałłowa lokal
w domu swym przy zaułku Do-.
broczynnym 2 do bezpłatnego:
użytku na herbaciarnię dla bez-
robotnej inteligencji przeznaczyła:

A po dokonaniu własnym kosz-
tem całkowitego remontu, oddała
$0 w ręce Narodowej Organizacji
Kobiet z panią Janiną Burhardto-
wą na czele, która, nięzmordowa-
na w swej pracy, zawsze do apelu
staje, nie szczędząc trudu i czasu.

Wierzę, 1ż herbaciarnia ta pod
kierunkiem ruchliwych pań z N.
O. K. stanie się ostoją dla nie-
jednego z tych najbiedniejszych,
zącisznym kątem, gdzie za mini-
malną opłatą, przy szklance her-
baty będzie mógł przeczytać cza-
sopisma, rozejrzeć się po świecie,
starganą myśl choć na chwilę od
codziennejtroski oderwać.

Wierzę, iż obywatelski czyn
pani Dowgiałłowej wdzięcznem i
głośnem odbije się echem wśród
społeczeństwa, które zechce no-
wopowstającej placówce dopomóc
i nie odmówi ofiar w gotówce lub
produktach, składając je według
swej możności, aha.

Poświęcenie herbaciarni.
Poświęcenie odbyło się wczo-

raj o godz. 11 rano.
Aktu poświęcenia . dokonał

J. E. ks. Metropolita Jałbrzykow-
ski w obecności licznie zgroma-
dzonych działaczy - społecznych
Wiłna i przedstawicieli wielu or-
ganizacyj.

Wśród obecnych zauważyliśmy:
ks. k. Adama Kuleszę, ks. Superjo-
ra Rzymelkę, lawnika Jana Loku-
ciewskiego, prezesa Sekcji Pomocy
Bezrobotnym Wileńskiego Komi-
tetu Wojewódzkiego do Spraw
Bezrobocia, prezesa Archidiece-
zjalnego Instytutu Akcji Katolic-
kiej Stanisława Białasa, przedsta-
wicielki organizacyj: Ziemianek,
Sodalicji Marjańskiej, Koła Polek
i Pań Domu.

Przejazd pomiędzy Starym 1 Nowym Charbinem
był terenem napadów i morderstw. Pojedyńczo i bez
broni nikt tu po nocy nie rozjeżdżał.

Oddziały wojsk syberyjskich gnieździły się na
pustkowiach Nowego Charbinu, w licznych, dość
dobrze wyglądających ziemiankach.

Dzięki energicznym zabiegom płk. Mechmanda-

Trzymali się oni

Stacja Cycykar

rowa, nie bawiłem długo w Charbinie. Marszruta mo-
jej podróży została szybko sankcjonowana. Pobrałem.
zaraz potem 2.000 rubli i odjechałem do Cycykaru.

Linja kolei mańdżurskiej nie była jeszcze wykoń-
сгопа. Jedni z inżynierów budowali odcinki powoli,
starając się tym sposobem zmniejszyć koszt budowy.
Inni znów, jak naprzykład kierownik robót na odcin-
ku Cycykar — Charbin, stosowali inny system. Ten.
budował po amerykańsku, nie licząc się z kosztami;
zakończył roboty pierwszy i na własny rachunek
otworzył komunikację, pobierając wysokie opłaty to-
warowe i pasażerskie, Przy ostatecznym rozrachunku
koszt budowy kilometra na jego odcinku wypadł naj-
niższy. Ta prowizoryczna komunikacja była regulo--
wana tylko zapotrzebowaniem. Przy braku pasaże-
rów czekało się na pociąg tygodniami, przy większej
ilości — mogło odejść kilka pociągów na dobę.

leży daleko od miasta, kołu
40 klm. Koncesja na budowę zastrzegała bowiem wy-
raźnie, że kolej musi przechodzić w takiej odległości

Po dokonaniu aktu poświęce-
nia J. E. ks. Arcybiskup Jałbrzy-
kowski w serdecznych słowach
powitał powstanie tak pożytecznej
instytucji, podkreślił zasługi Naro-
dowej 'Organizacji Kobiet, która
zrywa się do pracy na każde we-
zwanie i życzył nowej placówce
pomyślności i rozwoju.

J. E. Arcypasterzowi odpowie-
działa prezeska N. O. K. p. Bur-
hardtowa, poczem nastąpiło zwie-
dzanie iokalu herbaciarni.

Lokal ten składa się z 3-ch
jasnych i czyściutkich pokoiczków
oraz kuchni. Dwa pokoje zajmuje
właściwa herbaciarnia, trzeci czy-
telnia pism.

Pomimo, iż herbaciarnia istnie-
je zaledwie od kilku dni, frekwen-
cja jest bardzo znaczna i wzrasta
z dnia na dzień.

Za 10 gr. otrzymuje się szklan-
kę herbaty (może być z mlekiem),
2 bułeczki, lub ćwierć kilo chleba.

Naturalnie jestto pożywienie,
które się daje poniżej kosztu, lecz
dzielne panie z № О. К., па czele
z kierowniczką p. Białasową, po-
trafiły nietylko zdobyć nieco pie-
niędzy, ale przedewszystkiem wy-
szukały ludzi ofiarnych, gotowych
w miarę sił dopomagać tym, co
naprawdę potrzebują.

. Nie mniejszem powodzeniem
cieszy się czytelnia, zaopatrzona
w pisma wileńskie i zamiejscowe.

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

— Na Pohułance, Dziś o godz. 8
wiecz. „Virtuti Militari”.

Jutro po raz ostatni „Virtuti Mili-

tari”,
— W Lutni.

„Ich synowa”.
Jutro „Ich synowa”.

POPOŁUDNIÓWKI.

— Na Pohulance. Dziś i jutro o godz.
4 popoł. „Mam lat 26". Dwa te ostatnie
przedstawienia dane będą po cenach po-
południowych od 30 gr. do 3 zł.

— W Lutni. Jutro o godz. 4 popoł.
zespoły dziecięce Lidji Winogradzkiej
odegrają po raz drugi jedną z najbarw-
mniejszych baśni p. t. „Czarodziejskie
wrzeciono” oraz „Wieszczka lalek". Ce-
ny miejsc propagandowe od 20 gr.
do 2 zł.
— Popularne widowisko „Dwunastej

nocy” na Pohulance. W. poniedziałek
dn. 21 marca po raz ostatni ukaże się
nieśmiertelne arcydzieło  komedjowe
Szekspira „Dwunasta noc”, która obok
scen pełnych romantyzmu — posiada
cechy nieprzeciętnego humoru i dowci-
pu. Ceny miejsc propagandowe od 20 gr.

Dziś o godz. 8 wiecz.

„ do 2zł,
— Najbliższa premjera na Pohulance,

W najbliższy wtorek odbędzie się pre-
mjera rozkosznej farsy Labicha, urozma-
iconej czarującemi piosenkami i muzyką
p. L. „Slomkowy kapelusz”. Reżyserja
spoczywa w rękach Wacława Radul-
skiego.

— Jutro jedyny recital M. Orłowa.
Koncert odbędzie się w sali Konserwa-
torjum (Wielka 47) staraniem Wileńskie-
go Towarzystwa Filharmonicznego w
niedzielę 20 b. m. V ar 8 wiecz. Bi-
lety w „Orbisie“ — Mickiewicza 11a —
od godz. 9 rano do 7 wiecz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Koncert Orłowa.

O godz. 22 wystąpi przed mikrofo-
nem głośny artysta rosyjski, pianista
o aksamitnem uderzeniu Mikołaj Orłow.
Na wstępie usłyszą radjosłuchacze dwie
kompozycje z okresu młodości Chopina:
Andante i Poloneza Es-dur. Następnie
wykonane zostaną 4 etiudy, 4 preludja,
Kołysanka, Tarantella, Mazurek i wresz-
cie dwa kapitalne Scherza: Cis-moll
i H-moll, w których genjusz muzyczny
Chopina wyraził się z niesamowitą po-

tęgą.

mie,

obu stronach ulic

koła wózku,

©w dużej gorzelni, też otoczonej
murem, kwaterowała baterja,

   Prosimy zawsze wyraźnie żądać

„
J
w

Tajne gorzelnictwo w Wilnie.
Jużeśmy nieraz zwracali uwa-

śę na plagę tajnego gorzelnictwa,
które w sposób zastraszający sze-
rzy się na wsi,

Okazuje się jednakże, że nie-
tylko na wsi istnieją amatorzy al-
koholu, wyrabianego prywatnie.

Ostatnio także w Wilnie coraz
częściej wykrywane są potajemne
gorzelenki.

Taką gorzelenkę wykryli funk-
cjonarjusze brygady K. W. P. nie-
dawno w mieszkaniu niejakiego
Gierulskiego Adama przy ul. Ki-
jowskiej nr. 2.

W mieszkaniu Korolkiewicza
Andrzeja przy ul. Nowogródzkiej
nr. 34, przytrzymano na. gorącym
uczynku pędzenia samogonu nie-
jakiego Kurka.

Kurek pędził wódkę za pomo-
cą aparatu parowego z zacieru ży
tniowego w ilości 50 litrów. Jesz-
cze większą gorzelnię, bo na 180
litrów zacieru ujawnili kopiści w
domu Grzegorza Kołosowa przy ul.
Świerkowej 22.

Jak widać, fabrykantów samo-
$onu w Wilnie jest coraz więcej.

 

Pojęcie japończyków
© honorze i godności.
O postępowaniu Japończyków w wal-

kach szanghajskich zabrał głos francuski
powieściopisarz Józef Kessel, o którym
niektórzy powiadają, że jest z pochodze-
nia Poląkiem, zdaniem zaś innych, ma być
Rosjaninem, co jest najprawdopodobniej-
sze.

Otóż Kessel, który brał udział w woj
nie i wielokrotnie spotykał się z Japoń-
czykami, wydaje wyrok, że „nie mogło
być inaczej. Japończycy bowiem nie mo-
gi stracić twarzy, tej twarzy, która na

alekim Wschodzie łączy w jednem sło-
wie nasze pojęcia honoru, opinji i god-
ności”. Z tego stanowiska klęska „ober-
wańców chiūskich“ musiała być bezwzglę
dna, gdyż „na wyspach kwiatu wišniowe-
go" wszyscy mają dla „oblicza”* pewnego
rodzaju cześć religijną, wszyscy aż do
najskromniejszych.

Ażeby zaś to udowodnić, Kessel o-
powiada historię pewnego japońskiego
„kurumy”, dorożkarza, który sam sobie
jest koniem.

Mianowicie Kessel jechał takim wóz-
kiem, ciągnionym przez młodego kurumę,
w górę o silnej pochyłości, prowadzącej
w stronę zagranicznych konsulatów w To
kio. W połowie drogi spotkał drugiego
„kurumę“, wioziącego znajomą mu An-
gielkę. Jej wóźnica i koń zarazem, był
jednakże starym człowiekiem, który z naj
MAKARY wysiłkiem ciągnął swój wehi-
uł.
— (o za dzień prześliczny! — ode-

zwała się Angielka. Żałuję tylko, że mój
kuruma jest tak leniwy.

Spojrzałem na człowieka między dy-
szlami — powiada Kessel — dychał z
trudnością i cała jego twarz pomarszczo-
na wyrażała wysiłek, który był najwidocz
niej ponad jego siły.

rzyszło mi na myśl, ażeby poradzić
młodej kobiecie przeniesienie się do mo-
jego powoziku, ale znałem jej pogardę
narodową dla „krajawców” więc nie ode
zwałem się ani słowa i w dalszym ciągu
jechaliśmy pod górę, wymieniając doryw
cze słowa.

Nagle młoda dam. krzyknęła. Stary
„kuruma* upadł, dyszłe wysunęły się z
je80 ręki, a powozik zaczął staczać się w

Wyskoczyłem no bruk. Ale zaledwo
dotknąłem ziemi, kiedy stary „kuruma”,
zbierając resztki sił zdołał wykręcić po-
wozik i upadł pod jego koła, które po-
wstzymał swojem ciałem.

Młoda dama wysiadła i oboje spoj-
rzeliśmy na bezwładne ciało, obalone
przez wiek, słońce i chorobę, niewątpli-
wie już dawną.
— Ocalił swoją twarz — rzekł spo-

kojnie mój młody „kuruma”.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 19 marca 1932 r.

11,58. Sygnał czasu.
12.10. Poranek szkolny ze Lwowa.
14.10. Progr. dzienny.
14.15. Muzyka z płyt.
15.15. Wiad. wojskowe dla wszyst-

kich z Warszawy.
15:25. Pogad. z Warsz.
15,45. Koncert dla młodzieży (płyty)

Objaśnia Zofja Ławęska.
16.10. Odczyt dla maturzystów z

Warszawy.
16.30. Nowe płyty.
16.40. Codz. odcinek powieściowy.
16.50. Konkurs sławnych tenorów

(płyty).
17.35. Aud. muzyczna z Warsz.
18.05. Audycja dla dzieci. Transm.

na całą Polskę.
18.30. Pieśń żołnierska z Warsz.

- 1650. Kom. Wil. Tow. Org. i Kół.
Roln.

1900. Tygodnik litewski.
19.15. Rezerwa.
19.30, Kom. sportowy z Warszawy.
19.35. Progr. na niedzielę i rozm.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. „Na widnokręgu” — z Warsz.
20.15, Koncert życzeń (płyty).
21.15. Koncert z Warsz.
21.50. Kom. z Warszawy.
22.00. Koncert Chopinowski z War-

szawy — SARE Mikołaj Orłow.
23.00. uzyka taneczna z Warsz.

strzału.
Cycykar,

nerala

zostawialy

ktėry
Bez

dzie

„ bywcėw na te unikaty.

Kleįnoty carėw rosyjskich
jako premje w Ioterji.
Współpracownik londyńskiego pisma

„News Chronicle" który bawił Senna
w Moskwie oznajmia, że z bajecznych
skarbów carów rosyjskich zachowane zo-
stały jedynie największe i najcenniejsze
przedmioty, które nie tak łatwo mogą
być spieniężone.
W Kremlu dotychczas znajduje się

korona Katarzyny Wielkiej, której
bryłanty ważą przeszło 3.000 karatów.
W koronie tej umieszczony jest rubin t.
zw. „gołębie jajko“ olbrzymiej wartości.
Bolszewicy przypisują tej koronie war-
tość 104 miljonów rubli w złocie. Berło
carycy Katarzyny ozdobione ogromnym
brylantem, pamiętnym darem Orłowa
przedstawia wartość 64 miljonów rubli a
jabłko 148 miljonów rubli. Według do-
niesień tegoż dziennikarza dotychczas
nie sprzedano wielkiego krzyża św. An-
drzeja, który wykonany został w Gene-
wie w r. 1776, jak również nie jest sprze--
dana brylantowa tjara w stylu empiro-
wym, zakupiona w Paryżu przeż cara
Aleksandra II dla jego żony. Obok tych
klejnotów mieści się<w Kremlu również
order Białego Lwa ozdobiony szmarag-
dami, wielkim szafirem i brylantami.
Sławny brylant „Szach”* ma według oceny
bolszewików wartość 29 milj. rb. w złocie,
ale dotychczas nie znalazł się nabywca.
Brylant ten jest niby kontrybucją, jaką
Persja musiała zapłacić w r. 1829 za za-
mordowanie powiešciopisarza A. S. Gri-“
bojedowa. Historja tego brylantu sięga
XV wieku. Pierwotnie brylant. ten
wywieziony został z Indji, następnie sta-
nowił własność trzech dynastyj perskich
a ostatecznie zaprawiony został do tronu
szacha jako amulet. Persja brylantem
tym zapłaciła nietylko odszkodowanie za
zamordowanie Gribojedowa ale i za inne
trzy zbrodnie. В

Jak już powiedziano, bolszewicy nie
mogli dotychczas i nie mogą znaleść na-

spółpracowni-
kowi „News Chronicle" kierownicze oso-
bistości sowieckie wprost zaproponowały,
aby w Europie utworzył ogromną loterję,
któraby rozszerzyła się i na Amerykę.
Wygranemi w tej loterji mają być właśnie
pamiątkowe skarby carskiej rodziny.

Rząd sowiecki proponuje, aby wyda-
no 200.000 losów po 1.000 dolarów, tak,
że udałoby się zebrać 200 miljonów dola-:
rów. Angielski dzienikarz odpowiedział
sowietom, že loterja taka nie miałaby
powodzenia, gdyż Nails naležy, czy w
Europie i Ameryce znalazłoby się tyle
ludzi, którzyby zakupili tak drogie losy.

TAIJA LSA ASPESLASCR LUKAS

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.
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WYPAD)
— Samobójstwo kupca leśnego.

Wczoraj w dzień przy ul. Biskupiej 4/10,
w mieszkaniu swego kolegi targnął się na
życie handlarz leśny 33-letni Kantoro-
wicz Szmerel. Korzystając z chwilowej
nieobecności przyjaciela,  Kantorowicz
umocował szelki na haku i zawisł na
nich. Nim przybyła pomoc, samobójca
już nie żył. Jak przypuszczają, przy-
czyną rozpaczliwego kroku były nie-
porozumienia rodzinne. fa) T

— Dwa nagłe zgony. Wczoraj zano-
towano nagłe dwa zgony. Mianowicie
na ulicy Ponarskiej koło domu Nr. 44
upadł i wyzionął ducha 30-letni Malat
Józef (Piłsudskiego 33). Nieco potem
zmarła nagle Eleonora Chomiczowa, lat
54 (Subocz), która w ataku epileptycz-
nym skonała na rękach lekarza. a)
— Zderzenie sań z autobusem. Kier-

ko Wincenty (wieś Ryta gminy kiemie-
liskiej, na ulicy Antokolskiej jadąc
saniami, wskutek swojej nieuwagi, naje-
chał na autobus f-my „Arbon'* Nr. 38473,
prowadzony przez szofera, którego na-
zwiska narazie nie ustalono, Uszkodzony
został nieznacznie autobus i w uprzęży
połamała się hołobla. Wypadków w lu-
dziach nie było. ›

— Podrzutek. W klatce schodowej
Nr. domu 6 przy ul. Jezuickiej, znale-
ziono podrzutka płci męskiej, w wieku
koło 10 dni i umieszczono w przytułku
Dzieciątka Jezus.

6) były dobre hotele, park, kawiarnia i sala teatralna, od Cycykaru, Mukdenu i Girynu by żaden hałas,
7 gwizdy i t. p. nie mogły niepokoić cieni zmarłych.

Żołnierskim dwukołowym wózkiem, w samo po-
łudnie, wjechałem do miasta, otoczonego olbrzymim
murem, przez główną bramę w rodzaju krakowskiego
Barbakanu: Pierwsze wrażeniie było oszałamiające.
Ulica, nad którą unosiły się kłęby kurzu, tonęła w dy-

czadzie i swędzie gotujących się na każdym
kroku, naprędce przyrządzanych i spożywanych na
miejscu potraw, Kramy i kramiki, porozstawiane po

przed magazynami,
w środku tylko tyle miejsca, by jadący wózek nie za-
wadzał o towary; ale właśnie tu snułysiętłumy prze-
chodniów, ręcznych wózków, lektyk, osłów, owiec,
mułów i t. p. Nad tem wszystkiem powiewały szyldy
„zwieszające się na sznurach z wysokich dziwacznie
rzeźbionych i malowanych słupów. Wszyscy mówili,
krzyczeli, ryczeli. Żebracy rzucali się pod konie i pod

żeby doznać jakiego szwanku,
zmusiłby jadącego do zapłacenia odstępnego.
ciągłego smagania batem na prawo i na lewo, strato-
wałoby się dziesiątki osób, Żebrzące dzieci chwytał

„rękami za sprychy kół. Swąd spalenizny i różnyc
tłuszczów przyprawiał o zawrót głowy. °

Z radością wyjechałem przez mniejszą, wewnę-
trzną bramę na mniej ruchliwe przedmieście,

metrowej grubości
o nad murami ster-

czały lufy dział, ustawionych wewnątrz dziedzińca
na wysokim nasypie. Działa były stale gotowe do

miąsto warowne, o grubych murach,
któ:rych nie mógł przebić żaden pocisk polowej arty+
lerji, zostało zdobyte przeż bataljon
secinykozaków i jedną baterję pod dowództwem ge-

Rennenkampia.
20.000 chińczyków z liczną artylerją. Tylko panika
mogła spowodować tąkie rozstrzygnięcie walki. Na-
wet obęcnie, t. jj w chwili mego przyjazdu,
w mieście stacjonował już cały 20-ty syberyjski pu
piechoty, mała ilość rosyjskiego wojska i wrogi na-
strój ludności zmuszał do wielktej ostrożności i uwagi.
Prawie codziennie dowiadywaliśmy się przez szpie- |
$gów o większych zgrupowaniach zbrojnych ludzi w
okolicznych wsiach. Natychmiast ingerencja części
naszego oddziału, po krótkiej potyczce rozpędZała
te bandy na cztery wiatry.
ciażby jednego działa decydował o wyniku. Próby
wystąpienia bez artylerji kończyły się krwawo. Je-
den z moich kolegów, porucznik Hlebowicz-Połoński,
zaangażował sięw walkę bez przedsięwzięcia wy-
próbowanych środków, Pomimo brawurowej odwagi,
powrócił ciężko ranny, ze szczątkami swego oddzia-
łu, pozostawiając na polu wszystkich rannych i zabi-
tych. Zostali oni zmasakrowani w bestjalski sposób.

iechoty, cztery

Broniło fortecy przeszło

kied:

dział w potyczce, cho-

(D. c. n.)
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Z KRAJU.
Samoloty litewskie
W dniu 18 b. m. nad miastecz-

kiem Kołtyniany przy granicy li-
tewskiej przeleciało 5 samolotów
litewskich. Najpierw leciały w

nad Kołtynianami.
a w odległości półtora kilometra
dalsze dwa. Samoloty przeleciały
nad terytorjum polskiem i udały
się w kierunku miastcezka Igna-
lino. — (P. A. T.)

Wielki pożar we wsi Rozaliny.

jednym rzędzie trzy samoloty,

We wsi Rozaliny, gm. zale-
skiej w mieszkaniu Wacława
Daszkiewicza wybuchł w nocy
z 16 na 17 b. m. groźny pożar.
Zanim zarządzono akcję ratun-
kową, która ze względu na brak
wody (studnie pŠzamarzane) byla
znacznie utrudniona, ogień stra-
wił 6 domów mieszkalnych, nale-
żących do K. Potlikowa, J. Lic-
kiewiczowej, W. Gruzdowicza, St.

Žemajtisa, W. Daszkiewicza i Ka-
rola Niewiarowicza oraz 12 bu-
dynków gospodarskich wraz z
inwentarzem żywym i martwym.
Podczas gaszenia pożaru ciężkie-
go obrażenia ciała doznali: Jan
Krymkiewicz, W. Daszkiewicz, je-
go syn Piotr i 17-letni Maciej
Lickiewicz, któremu płomienie
wysmaliły oczy. a

Bójka między przeciwnikami sekt.

Na terenie gm. gródeckiej od
dłuższego czasu dają się zaobser-
wować nieporozumienia pomiędzy
grasującemi tam sektami psalmi-
stów i baptystów. Źródłem nie-
porozumień jest wzajemna kon-
kurencja w jednaniu zwolenników.
Na tem tle doszło onegdaj do
krwawego zajścia we wsi Czerep-
ki tejże gminy. Jeden z prowo-

“
=

dyrów psalmistów Wiktor Mach-
nuć dobrawszy do kompanii kil-
kunastu włościan napadł na dom
modlitwy baptystów, mieszczący
się w zabudowaniach Jerzego
Czerkanowa.  Wynikła bójka,
w trakcie której 4 osoby z pośród
baptystów odniosły ciężkie rany.
Spokój we wsi przywróciła po-
licja. a

Z pogranicza.
Ulotki nawołujące do porozumieniapolsko-litewskiego.

W ostatnich dniach w pogra-
nicznych miejscowościach w re-
jonie Sumiliszek, Oran, Olity,
Łodziej po stronie litewskiej roz-
rzucone zostały ulotki, nawołu-
jące rząd litewski do nawiązania

  

normalnych stosunków z Polską.
Ulotki podpisane są przez „Zwią-
zek porozumienia Polsko-Litew-
skiego" zorganizowanego przez
ludność z obu stron linji gra-
nicznej. (a)

Z Rosji sowieckiej.
Przeciwreligijna kampanja antywieikanocna

w Mińszczyźnie,

Z pogranicza donoszą, iż na
terenie Mińszczyzny rozpoczęła
się już intensywna kampanja
antyreligijna w związku ze zbliża-
jątemi się świętami Wielkiej No-
cy. W okręgach: borysowskim,
koszyrskim, bohińskim, dryskim,
krajskim, zasławskim pojawiły się
kolumny związków bezbożników,
którzy prowadzą wśród ludności
wiejskiej, robotniczej i miejskiej
przedwielkanocną _ antyreligijną
agitację. W miastach i miastecz-

kach oraz wsiach wyświetlane są
obrazy świetlne wyszydzające re-
ligjię, duchowieństwo i „buržua-
zyjne święta". Na terenie okręgu
zasławskiego i krajskiego, gdzie
55 do 60 proc. stanowi ludność
polska agitacja prowadzona jest
przez specjalne kolumny bezbo-
żników w języku polskim. Agita-
torzy mając do dyspozycji auta
i konie masami rozrzucają bibułę
i różną literaturę wyszydzającą

religję. a

Przyznanie polskości niektórych rejonów Mińszczyzny.

MOSKWA (Pat.) Rejon Kojdan
na Mińszczyźnie wydzielony został
jako rejon polski. Pomiędzy 25
marca a 20 kwietnia przepro-
wadzone będą wybory do nowych
władz rejonowych, a 25 kwietnia

ma się odbyć nadzwyczajny zjazd
rady. W rejonie zasławskim przy-
znano charakter polski dwum
gminom—nazadwuszyńskiej i hu-
ciańskiej.

DZIENNIK NILEŃSKI

Proces o nadużycia w majątkach
hr. Przeździeckiego.

(Piąty dzień rozprawy.)

SPORT.
Dziś tradycyjne regaty w Anglji.
Nietylko sportowa Anglja, ale także

i cały świat sportowy rok rocznie prze-
żywa z niesłabnącem napięciem wielkie
wydarzenie nad brzegami Tamizy.

Tradycyjne regaty dwóch uniwersy-
tetów stały się dzisiaj już tak popularne,
że nie potrzeba nikomu tłumaczyć, na
czem e wyścig dwóch ósemek wio-
ślarskich Oxford — Cambridge.

Bardzo dawno, bo już w roku 1828
po raz pierwszy zmierzyli się z sobą
studenci dwóch uczelni. Dziś niema juź
nikogo przy życiu z tych, którzy rozpo-
częli tę wspaniałę imprezę.

Stuletnia tradycja regat nadaje spe-
cjalny charakter zawodom. Nic też dziw-
nego, że nad brzegami Tamizy zbiera się
cały świat sportowy Anglji. Kilkuset-
tysięczna publiczność dzieli się na dwa
wielkie obozy: zwolenników Cambridge
i Oxfordu. Publiczność ta jest usporto-
wiona, bo regaty wioślarskie w Ani
są świętem i każdemu Anglikowi chodzi
o to, by jego osada zwyciężyła. A jeżeli
przegra, to taki patrjota staje się jeszcze
bardziej zagorzałym i z niecierpliwością
oczekuje następnej wiosny, by z jeszcze
większem zainteresowaniem śledzić każ-
de pociągnięcie wiosłem.

I tak z roku na rok, z wiosny na
wiosnę, rośnie propaganda sportu wio-
ślarskiego.

Dziś zatem odbędzie się 84 pojedy-
nek wioślarzy Oxfordu z wioślarzami
Cambridge. Fachowcy mówią, że w tym
roku w lepszej formie znajduje się osada
Cambridge, która po wojnie raz tylko
przegrała klasyczny wyścig.

Skjóring za motocyklami.

Jutro ma się odbyć na szosie Wil-
no—Niemenczyn pierwszy zna rodzaju
skjóring narciarski za motocyklami.

Skjóring organizuje Wil. Tow. Cykl.
i Motocyklistów razem z narciarzami
„Ogniska.

Jeżeli warunki śnieżne ulegną zmia-
nie, to start zamiast z placu Tyszkiewi-
cza odbędzie się bezpośrednio na szosie
przy polu wyścigowem.

Raid ten budzi duże zainteresowanie
wśród motocyklistów i narciarzy.

Wiosenny konkurs skoków.
W niedzielę ma się odbyć na Anto-

kolu wiosenny konkurs skoków. Począ-

tek konkursu o godz. 13.
Skocznia została nareszcie przeż

samych zawodników doprowadzona do

należytego porządku i wczoraj udało się

najlepszemu skoczkowi Wilna Ciechano-
wiczowi osiągnąć skok około 27 metr.

Konkurs jakoby mają organizować

sami zawodnicy, którzy niestety nie mo-

gli, jak widać, doczekać się zorganizowa-

nia konkursu przez powołane do tego

władze narciarskie.

Zawody narciarskie w N. Wilejce.

Dziś odbędą 'się w N. Wilejce za-

wody narciarskie w biegach sztafeto-

wych 3X5 klm. Zgłosiło się 20 sztafet,
a więc 60 zawodników.

Brawo N. Wilejka!

Zawody ping-pongowe.
W N. Wilejce odbył się mecz ping-

pongowy między uczniami Gimn. Św. Ka-
zimierza, a uczniami Gimn. Zygm. Au-

gusta z Wilna.
Wyniki były SSJ ePOJAcy Ciurlanis

Zygm. Aug.) przegrał z Milewskim

(R W.) 14:21, 16:21; Puszkarzewicz

(Zygm. Aug.) wygrał z Tałłałem (N. W.)

21 : 7, 21.116.
W grze podwójnej wygrał zespół

N. Wilejki w składzie Milewski i Tąłłał
z graczami Gimn. Zyśm. Augusta Puszka-
rzewiczem i Ciurlanisem 21:13, 21:19.

Wśród zawodników wyróżnili się
Milewski i Puszkarzewicz.

Ja. Nie.

Rozgrywki hokejowe 0 mistrzo-
stwo Europy.

BERLIN (Pat). statnie roz-
grywki międzynarodowe w hokeju

Wczoraj sąd apelacyjny, kon-
tynuując proces Al. Wardeńskiego
i AL Chocianowicza, wysłuchał
opinji biegłych - buchalterów, a
więc pp. Skrzywana, Lachowicza,
Tarkowskiego i Jurewicza.

Wezwany na wniosek obrony
osk. Chocianowicza, p. London
nie stawił się z powodu choroby.

P. Jurewicz, składając sądowi
na piśmie uzgodnioną między sobą
opinję, oświadczył, że aczkolwiek
obfity materjał jest nie wystarcza-
jący ze względu na watliwą ra-
chunkowość, to jednak dało się

„ ustalić, że kwota przywłaszczona
przez Wardeńskiego, przewyższa
715.000 zł., a przez Chocianowicza
52,000 zł. Naogół obecna eksper-
tyza pokrywa się z orzeczeniem
tychże biegłych w sądzie okrę-
gowym. ”

Po przerwie obiadowej prze-
wodniczący wiceprezes Dmochow-

ESGP SNAENANIISI DORZYEZ WO KOTOTZWEWERAŃ

FATUM NAD SALĄ
„BRZESKĄ“.

Kopuła sali sądowej grozi
zawaleniem.

Nad salą rozpraw procesu brze
skiego cięży jakieś fatum. W cza-
sie trzymania procesu wybuchł po-
żar, który gryzącym dymem wy-
pędził na jeden dzień publiczność z
gmachu sądu, obecnie zdarzyło się
coś co spowoduje zamknięcie о-
wej fatalnej sali na czas dłuższy.

Sala, zwana kolumnową, po-
siadająca piękne sklepienie w
ktszałcie kopuły, grozi zawaleniem
Na kopule powstały cztery rysy;
które znawcy zawkalifikowali, ja-
ko grożące niebezpieczeństwem.
Rzecz ciekawa, że opinja taka mia
ła miejsce podczas procesu czte-
rech budowniczych, oskarżonych o
spowodowanie wypadku śmiertel-
nego na budowli Jeden z oskarżo
nych, podniósłszy głowę w górę, o-
świadczył, że podobny wypadek
może się i tu zdarzyć, owe cztery
rysy przedstawiają się niebezpie-
cznie. Owych budowniczych unie
winniono wówczas, a jeden z pro-
kuratorów potraktował całkiem
serjo uwagi fachowca i zwrócono
się do prezesa sądu.

Zarządzono różnienie sali,
stół sędziowski i ławki przeniesio
no do przyległej salki. Pozosta-
ła jedynie okratowana ława oskar
żon sh.

Według słów intendanta śma-
chu sądowego, rysy owe na kopu-
le datują się od czasu wybuchu w
Cytadeli warszawskiej. Potrzebne
roboty wykonywać będzie wydział
bezpieczeństwa komisarjatu rządu
na własny koszt.
SZERYFDROP UPYDIOROTZWOBECFO

na lodzie o mistrzostwo Europy
przyniosły wyniki następujące:

Nutacj — Austrja 1:1 (0:0,
1:1,0:0), Francja — Łotwa 1:0
(1:0, 0:0, 0:0), Austrja — Cze-
chostowacja 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

 

ski otworzyl rozprawę stron.
Ze strony oskarženia przema-

wiali wiceprokurator p. J. Par-
czewski oraz pełnomocnik hr.
Przeździeckiego mec. Leon Kuli-
kowski.

Obaj mówcy uzasadniali za-
rzuty, stawiane podsądnym, do-
magając się uchylenia uniewinnia-
jącego wyroku sądu O
i ukarania obu oskarżonych.

W. obronie osk. Wardeńskiego
kolejno występowali mec. K. Pe-
trusewicz i adw. H. Zasztowt-
Sukiennicka, zaś rzecznikami osk.
Chocianowicza byli mec. P. An-
drejew i mec. Szurlej.

Wszyscy obrońcy energicznie
zwalczali argumenty oskarżycieli
i wskazywali na bezpodstawność
orzeczenia biegłych.

W. konkluzji prosili sąd o za-
twierdzenie wyroku pierwszej in-
stancji.

Po krótkich replikach, pod-
sądni Wardeński i Chocianowicz
prosili o uniewinnienie.

Późno wieczorem przewodni-
czący, zamykając rozprawę, oznaj-
mił, iż wyrok ogłoszony będzie
dn. 21 b. m, t. j. w poniedziałek
o godz. 9 rano. Kos.

ROZMAITOSCI.
HUMORYSTYCZNE ZAJŚCIE.
W porcie hamburgskim wydarzył się

nie pozbawiony wesołości incydent na tle
afery porwania syna Lindbergha.

Do portu zawinął parowiec amerykań
ski „Prezydent Roosvelt*. W porcie ro-
zeszła się pogłoska iż na pokładzie okrę-
tu znajduje się uprowadzone dziecko. Na
pokład okrętu udali się niezwłocznie kon-
sul jeneralny St. Zjedn. 10 urzędników po-
licji kryminalnej oraz tłum dziennikarzy
i fotografów.

4 salonie okrętu odbyło się jedyne
w swoim rodzaju śledztwo które miało
na celu ustalić tożsamość dziecka, Pła-
czące maleństwo położone na stole do-
okoła którego stanęli rodzice, konsul, po-
licja kapitan okrętu.

Ojciec dziecka okazał dokumenty
stwierdzające że jest reemigrantem duń-
skim z Ameryki oraz fotografję synka ze
swą matką. Oględziny fotografji stwierdzi
ły iż dziecko pac duńskiego nie
jest podobne do małego Lindbergha wo-
bec czego zastraszonych tą przygodą ro-
dziców wypuszczono wraz z dzieckiem
wśród ogólnej wesołości na wolność.
WSTĘP BEZPŁATNY — WYJŚCIE ZA

OPŁATĄ.
W. jednem z miasteczek Francji

wschodniej rozbił swe namioty cyrk wę-
drowny. Pomimo wszakże bardzo zaj-
mującego programu, obejmującego też
walki pięściarskie, publiczność nie cią-
gnęła jakoś_do cyrku.

Zrozpaczony dyrektor cyrku obniżył
do połowy ceny wstępu, ale i to nie bar-
dzo pomagało. W końcu więc kazał wy-
wiesić przed cyrkiem ogromne płakaty z
napisem:

„Wejście bezpłatne!
Ten środek nareszcie poskutkował.

Wieczorem cyrk był przepełniony, Pu-
bliczność bawiła się doskonale, darząc
artystów hucznymi oklaskami. Gdy wszak
że po skończonym przedstawieniu ruszyła
ku wyjściom, zobaczyła tam napisy:

„Wyjście jednego franka od osoby”.
Przy każdym zaś napisie stał w grož-

nej podstawie jeden z pięściarzy, którzy
uczestniczyli w przedstawieniu. Publicz-
ność więc płaciła bez oporu, a dyrektor
cyrku zacierał ręce.

  

Ruch wydawniczy.
— Nowy zeszyt „Awangardy*, Wzno-

wiony w styczniu r. b. miesięcznik Mło-
dych Obozu Wielkiej Polski „Awangar-
da'' rozwija się coraz lepiej. Świadczy o
tem bogata i interesująca treść nowego
(marcowego) zeszytu tego pisma.

Na wstępie spotykamy uwagi posła
dr. Zdzisława Stahla, docenta Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza we Lwowie na te-
mat stosunków narodowych do starych
doktryn ustrojowych, społecznych i go-
spodarczych w obecnej dobie głębokich
przemian na całym świecie. Dwa dalsze
artykuły poświęcone są jednemu z naj-
ważniejszych dziś niewątplwie zagadnień
naszego życia zbiorowego — mianowicie
zagadnieniu przyrostu ludności w Polsce
i zadań, jakie ten fakt stawia przed pol-
ską polityką narodową. Pierwszy z tych
artykułów (pióra R. Fenglera)] wysnuwa
praktyczne refleksje z wyników ostatnie-
go spisu ludności, drugi (podpisany pseu-
donimem „Nemo“) omawia szkodliwe
„reformatorstwo” p. Boya-Żeleńskiego w
dziedzinie seksualnej.

Dużo ciekawych spostrzeżeń i reflek-
syj spotykamy w dziale „Uwag”. Pełna
życia i wiary w zwycięstwo jest „Gawęda
obozowa” F. Fikusa Całości zeszytu do-
pełnia wiersz J. Królińskiej: „Choćby
nam wszystkie zabrano sztandary...* oraz
obfita kronika organizacyjna O. W. P.

Prenumerata roczna „Awangardy“
wynosi tylko 5 zł. półroczna 2 zł. 50 gr.
Konto P. K. O. nr. 203851. Adres redak
cji i administracji: Poznań, św. Marcin 65.

 

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
W siódmym dniu ciągnienia 5-ej

klasy 24-ej polskiej loterji pań-
stwowej, większe wygrane padły
na numery następujące: :

ZŁ 5.000 na N-ry: 1613 21623
33000 69179 79811.

Zi. 3.000 na N-ry: 2812 6657
9167 9508 31419 47898 66871
81420 103729 142542 143267 154601

Zł. 2.000 na N-ry: 3785 4952
5996 6729 14623 25711 35741
64258 70827 77224 82431 83282
84881 109103 13774 132706 137283
146876 156298,

21. 1.000 па N-ry: 3418 3650
6043 6073 7446 8041 11952 14139
14825 17494 26137 32243 33361
44487 53663 54350 54703 56237
61018 66714 68306 72509 72667
82141 82881 86197 99071 106540
115162 116922 117511 1224881
122850 127287 130059 130459
136351 150091 153022 153811
155052 158882 158924,

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 18 III. 1932 r.

Dolary 8,90—8,92—8.88.
Gdańsk 173,95—174,38 —173,52.
Holandja 359,85—360,75—358 95,
Londyn 32,35—32,39—32,52—32,22.
Nowy York 8,916—8,936—8,*96.
Nowy York kabel 8,92!—8,941—8,901.
Paryż 35,13—35,22— 35,04
Szwajcarja 172,70—173,13—172,27.
Włochy46,25—46,48—46,02.
Berlin w obrotach nieofie. 212,35',.
Tendencja niejednolita.

59, pożyczka Konwersyjna 39. 5%,
pożyczka kolejowa 36.50—. 61, dola-
rowa 60,50—59. 4% dolarowa 48,25—48
—48,25. 7%, Stabilizacyjna  58—57,25—
57,50. 8?|, L. Z. B. G. K. I B. R., oblige-
cje В. ©. К. 94 Te same 7), 83,25.
8'% obl. bud. BGK. 93. 4'|,9/, L Z. ziem-
skie 41,50. 8| L. Z. warsz. 63,0—62—
67,50. 8/, Częstochowy 54. 8'|, Lublina
53. Tendencja dla pożyczek słabsza,
dla listów utrzymana

Dolar w obrotach prywatnych:
8,90'4,.

Rubel złoty: 4,83.

NA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA WIELKANOCNE-NAJWIĘKSZY WYBÓR OBUWIA WIOSENNEGO

NIE ODKŁADAJCIE ZAKUPÓW AŻ NA OSTATNIE DNI PRZEDŚWIĄTECZNE.

PROSIMY ODWIEDZIĆ N

PRIMABALERINA MIKOŁAJA II-go.
 

MIEJSKI  KIAŁKATOGRAĆ

 

Ostrobramska_5.

DŹWIĘKOWY | PREMIERA! Największe gwiazd

TRATR «H E L I 0 S$» w arcydziele dżwię-
ulica Wileńska 23, tel. 225,

 

DŹWIĘKOWE KINO
„HOLLYWOLD“

Mickiewicza 22

Początek seansėw o godzinie 4, 6, 8 | 10,30 w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na 1-szy seans ceny Zniżone.

лавлЕци: POZADDDCZESI ID UPR STTTTTT TNAPETAAIPS

Dziś uroczysta premjera! Pierwszy wielki dźwiękowiec turecki z życia współczesnego, który jednym wielkim pocho-
w rolach głównych najwybitniejsze gwiazdy teatru stołecznego
w Konstantynopolu Akcja rozgrywa się w krainie 1001 nocy па

tle słynnych pałaców muzułmańskich, Przepys<ue melodje podkreślają egzotyzm | czar Wschodu. Nad program: Naj-
nowsze aktualja dźwiękowe. Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 i 10,30. Ceny znacznie zniżone.

 

w. K. KINO-
are <cPAN>
Ul. WIELKA 42.

 

 

  

Od czwartku
17 marca

M. Salnickiego. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 w.

kowem p. t:

mie reżyse:ji ganjal-
nego Abbota p. t:
względu na wysoką wartość szkoys wyświetla sią w kinach „HOLLYWOOD"

ASINO".

dem tryumłainym przeszedł ekrany
wszystkich stolic świata p. t:

 

AS

Ceny miejsc: balkon 50
czynna od godziny 3,30 do 10 w.

Wielka Tęsknota

RAJ UKRADZION

 

Przebojowe piosenki.

Żebrak Stambułu

ekranu w jednym filmie! Ponętna LIL DAGOWER, znakomita OLGA CZECHOWA,

CAMILLA HORN, przemiła ANNY ONDRA, HARRY LIEDTKE, KONRAD VEIDT, H. A. SZLETTOW, FR KORTNER
wyjątkowo bogata wystawa.

Na l-szy seans ceny zniżone. Dziś początek seansówo g. 2, 4, 6, 8 110,15.

Dziśl Czarująca bohaterka „Upadłego Anioła" NANCY CARROL I PHILIPS HOLMES w rewel. fil-
Dodatek OLA

@
Nad program:
najnowszy ty odnik Paramountu

 

 

 

  

JAKNAJWCZEŚNIEJ!

GEUTParo mei -Nad program: Wesoła komedja.
Koncertowa orkiestra

Kasagr. parter gr.

Dodatki dźwiękowe.

DŹWIĘKOWE KINO
„CASINO

ielka 47
klimatu.

 

 

nia naszej firmy na r

w prawdziwy raj ziemski.

Nikt nie powinien zanie

Aurora Bulb Nurseries
Hillegom — Hollande — Europe

Nasza wspaniała kolekcja zawiera: й
100 Gladjolusów o wielkich kwiatach, 5 różnych barw: lila, żółte,

 

== ny wpada wściekły do

HOLANDJA Ą UR O R A WOLANDJAŻ "-"edzaicoi krzyczy
CEBULKI KWIATOWE ŚWIATOWEJ SŁAWY
Sprowadzajcie cebulki bezpośrednio z=najlepszej firmy w Holandii!

Otrzymujemy od jakiegoś czasu zamówienia cebulek na kwiaty
pokojowe lub ogrodowe z Polski. W celu ostatecznego wprowadze-

ek polski, sądzimy, że najlepiej będzie ofia-
rować Sz. Państwu kolekcję korzeni i cebulek, tak pagal w odmiany,
BZ i najpiękniejsze zapachy, jakiej jeszcze nie było w handlu.

olekcja zawiera 350 cebulek i roślin wszelkiego rodzaju i zo-
stała skompletowana przez specjalistów i zastosowana do polskiego
! wiaty „Aurora“ dają radość młodym i starym, bied:
i bogatym. Kolekcje ,„Aurory* zmieniają wasze pokoje lub ogrody

Z uwagi na to, że otrzymujemy codzień
dużo zamówień, prosimy o zawiadamianie nas zawczasu,
raźnie nazwisko, imię i adres.
wienia tej kolekcji jak najprędzej pod naszym adresem:

= = progu! Wiem wszyst-

— Przechwalasz się —
odpowiada spokojnie żo-
na. — A wiesz, w któ-
rym roku była bitwa pod
Płowcami?..

on nar

i Mieszkania
+ i pokoje.
TA AŚ

Pokój do wynajęcia
dla pań.  Kalwaryjsk35—1 =

W sądzie.

Sędzia przewodniczą-
cy pyta:

nym

isząc wy-
ać zamó-

701—8 o

 

 
  

 

DŹWIĘKOWY 66 Dziś! Wielki W rolach głównych rudowłosa gwiazda CLARA BOW I Richard Arlen. czerwone, różowe, łososiowe,
KIMO-1 ŁA TR „L U x | | dramat życiowy karkołomne rakręty Wszyśtkie djalogi w języku polskim. Nad program: Atrakcje cźwiękowe. 50 Gladjolusów o małych kwiatach w pięciu pięknych barwach — Ale dlaczego, kra-
ul. MiekiewiczaNr. 11 tel. 15-62 Początek o godz. 4-€j, w dnie świąt. o godz. 1-ej. Ceny od 40 g. ` 20 Begonji (10 prostych i 10 złożonych) różnych barw. ; o: towary, nie zabra-

DAS NA LAS AS STIPAS AR OS "<TTISIATRAW. 15 Roślin trwałych różnych barw. SoskaPieoiedzy?
10 APR (Hyacinthus Candicans) królowa kwiatów. A aWe

— DRTEETTTT › nemonėw, 'znany kwiat o tęczowych barwach. t ;
Najtańsze żródło zakupu świeżych towarów FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA 50 Rononkułów „małe różyczki” w różnych barwach. ME także? Już mi ko-

ы | Wilno, ui. Mickiewicza 24—26. 6“6 PRACA | 30 Oxalis Deppil zwane „roślina szczęścia”. to UE porządnie

D-H. Stanisław BIELIŃSKI Felef. 16-56. „Januszek“ į), 5-10 ństa 6. 15 Mosthretiza rodnych Hatw. za to zmyla głową
15 Dalilas „Aurora's Roem“,Towary kulonjalno spozywcze, wszystkie śwląteczne słodycze, owoce, poleca na Święta Szan. Klijenteli. pończochy,|Ekonom samotny po-

350 Cebulek i roślin za 70 fr. (24 zł. 50

  

 

 

 

   
 

wl-a, koniaki, likiery i wodxi firm krajowych i zagranicznych skarpetki, rękawiezki krawaty, chusteczki,| trzebny 35 zł. miesięcz= | 8 „) B

MASŁO WYBOROWE 4 zł. kgr., bieliznę damską, męską oraz wszelką galanterję.| nie listownie Soły maj Podwójna kolekcja 700 sztuk za 130 fr.65 zł. 60 śr.)
WĘDLINY A. Fiedorowiczowej. Pomimo niskich cen udzielamy 16*|, świą | Zacisze. 8474—0 = io: a ligos :- kosztów na miejsce. Swiadectwo DRUKARNIA

m W tecznego rabatu. 83—6 uzdrowia” załączone przy każdej wysyłce przez urząd phytopalo- Ё
Vermouth ECA EZ ratl INDYKI TUCZONE.|| 225472 Po hodowla- = ficzny. Opakowanie każdego gatunku z etykietą. Katalog ilustro- I INTROLIGATORNIA |
Dewiza firmy większy obrót minimalny z A = isazlala оке оЁ п ny lat 26 samotny ZZ wany ze wskazėwkami w języku angielskim, francuskim i niemieckim

y wię BTsis + k niedzielę s ES Sprzedam h z odbytą służbą wojsko- == wysyła się gratis z każdem zamówieniem. Do zamówień z opłatą || WIERZY SKIEGO
Re wiecz. rze 31. Akuszerki wą z ukończoną szk. zm zfóry dołączamy gratisowo sześć nowych odmian słynnej „Aurory” . е

c7———————————— B MOnję. Chocimmska 31. į rolniczą | praktyką ho- sag Tigrelilies. EE Mostowa UI. 1. Tel' 12-44
ч ui italai 8475 —20ой ==" dowlaną we wzorowem ZZ Jeśli nie otrzymujemy żadnych wskazówek co do wykonania = PD |

PROSZEK Kupno ; AKUSZERKA gospodarstwie, ze świa = zamówienia, wysyłamy je za zaliczeniem pocztowem, doliczając == PRZYJMUJE DO DRUKU

z KOGUTEK“ Sprzedaż| Sprzedam złoty damski MARJA LAKNEROWA dectwami | referencjami = 5 Ir. (I zi. 75 gr.) na koszta porta. = ЭЕГА ВОИ
" ,

 

łotniki jmuje od godz. 9 do 050b powaźnych, poszu-

Adres w Adm.„Dz.Wil: 7w..Kasztanowa A5 kajeposady) dozorcyoTDi LAA BILETY WIZYTOWE,
DO SPRZEDANIA oka-
 

  
   "USUWA NAJUPORCZYWS Kry ——-— ©— дозройагеледо, га зкго- Qamodzielna służąca gi chory krzyczał z bó- 2

"4 BOL GŁ > djowy aloe sh | ZGUBY. | AKUS mnem wynagrodzeniem. i RE Acz Se lu w nalsdgłozy:Chirurg ADPROZZEMA |
ii i ZERKA : Zgłoszenia: L. Szemioto- wietnia, zgodzi się ‚. >

OWY ad ijedea na batację Е I ŚMIAŁOWSKA (A m Anuliszx, po- na wyjazd. — Świerko,z. spoko* nnn ! RÓŻNE KSIĄŻKI
= o ° > > przeprowadziła czta W. Soleczniki. —0 o wa 29—4. —0o 5

OSTRZEŻENIA. aa ra m0 RE Zgub. ks. wojskową wy- Garbarska 1, m. 16 rėį ————— — Nie krzycz pan I =zylmuję wione: ОНа
MANO vzkocunibr —па przez «KU=Wiino ul Mickiewicza. — Tam- potrzebna pielcaniar- 111111[]J]]J[]]]1]11]]1] sterai sie mysieė nia szynki. Popowska. WYKONYWA

i TCA LADATr,LO na imię Antoniego Ma- że gabinet kosmetyczny ka do chorej, młod- X ao еч E K.
арааоФ Potrzebny fotel-wózek karewicza roczn 190! poprawia cerę,. usuwa sza, skromnych wyma- innem. EPUNKTUALNIE.

śreaniej wielkości dla zam. wleš Kaszuniszki brodawki, ай, Skopėwka 9 — 1, Na stole operacyjnym. Przechwałka.
a —.r ir. 16. chorego Mostowa 16—6. pow. Oszm. uniew. się. gry. < a —00 Podezas amputaeJi no:iu Mąż dowiedziawszy się MIMIKA

Mostowa 1, Redaktoz odpowiedzialay: JAROSŁAM NIECIECKLBżydawon: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,   


