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Wniosek Klubu Narodowego

Wine, Mostowa i.

w Sprawie zajść lwowskich.

Posłowie Klubu Narodowego
zgłosili w Sejmie wniosek doty"
czący zajść lwowskich, który po-
dajemy według tekstu zamieszczo:
nego w ABC (nr. 357) oraz w
„Gazecie Warszawskiej” (nr.
375 A).

Postanowienie młodzieży aka-
demickiej we Lwowie urządzenia
żałobnego nabożeństwa za duszę
śp. Wacławskiego, zabitego w
Wilnie przez żydów, stato się
źródiem nieustannych prowokacyj
i wykroczeń ze strony organów
policji państwowej oraz zorganizo
wanej akcji bojówek żydowskich
na ulicach miasta Lwowa, które
odbiły się giośnem echem w ca-
łym kraju i pozostawiły krwawe
żniwo w postaci zamordowanego

akademika śp. Grotkowskiego i
trzech ciężko poranionych mło-
dzieńców. Wobec usiłowań prasy
sanacyjnej, oficjalnych ajencyj, a
nawet władz państwowych zatar-
cia istotnych przyczyn krwawych
wypadków i nadania im tła awan-
turniczych zajść ulicznych, spro-
wokowanych przez polską mło"
dzież akademicką, podpisani
stwierdzają, że już w dniu 9 listo*
pada b. r. policja lwowska bez-
podstawnie skonfiskowała ulotki
o nabożeństwie żałobnem za du-
szę śp. Wacławskiego, a w dniu
10 listopada br. ponownie takież
ulotki, zawiadamiające o miejscu
i o porze nabożeństwa.

W. dniu 11 listopada br. policja
na polecenie starosty grodzkiego
zabrała tablicę ku pamięci śp.
„Wiacławskiego, która po nabożen-
stwie miała być wmurowaną w
domu techników. Napis tej tabli-
cy opiewający zgodnie z prawdą
„Sp. Wacławskiemu Stanisiawowi,
stadentowi uniwersytetu St. Ba:
torego, ukamienowanemu dnia 10
listopada 1931 r. na ulicach Wil-
na — lwowscy koledzy”, uznała
policja za „niecenzuralny“ i nie

chciała wydać tablicy. Pomimo
tych prowokacyj, młodzież w naj*
większym porządku przybyła z
kościoła do domu techników,
gdzie zamiast wmurowania tabli-
cy, nastąpiło odsłonięcie symbo-
licznego napisu w zupełnym spo-
koju, poczem młodzież została
wezwana przez swego reprezen-
tanta do rozejścia się do domów.

Niestety okazało się, że takie
spokojne zakończenie uroczysto”
ści nie było po myśli organów po-
licyjnych, które postanowiły sko-
rzystąć ze sposobności, aby oka:

"zać swą siłę i sprawność. Oto
jedna grupa rozchodzącej się mło-
dzieży zostaia bez żadnego powo-
du napadniętą już u wylotu ulicy

koło remizy tramwa-
jowej przez policjantów, których
zawezwał komisarz policji głoś-
nym okrzykiem „bijcie tę bandę”,
druga grupa zaś została napadnię-
ta z tyłu koło gmachu Komendy
Głównej, przyczem wielu studen-

, tów i studentek dotkiiwie pobito.
Część młodzieży, rozgoryczonej

_ takiem postępowaniem policji, in-
spirowanem wedle jej mniemania

wzięła wówczas

antyżydowskich.

Do jakiego stopnia rozszalała
manja napastowania i bicia kol-
bami i pałkami gumowemi mło”
dzieży, dowodzi wśród mnóstwa
innych przykładów najnowszy,
przykład zaatakowania młodzieży
akademji weterynaryjnej obok
gmachu tejże akademii, podczas

" przerwy pomiędzy wykładami,
Oto oddziat policyjny, zobaczyw-
czy młodzież akademicką spokoj-
nie stojącą i zajętą rozmową, za-

' atakował ją na rozkaz komisarza,
czy aspiranta policji, pobił dotkli-
wie kilku studentów kolbami i
pałkami gumowemi. Sprowadzo-
ny telefonicznie przez rektora

 akademji, starosta grodzki mógł
"sam to stwierdzić i z zeznań
świadków się przekonać o zupeł-
nej bezpodstawności: policyjnego
ataku.

Najboleśniejszem dla uczuć Po*
laka było zachowanie się polskiej

policji państwowej w dniu 1 gru-
dnia około pomnika Mickiewicza
na płacu Marcjackim. W. dniu
„tym młodzież akademicka na apel
ze strony rektorów wyższych
uczelni i obu Księży Arcybisku-
"Pow na zebraniu wielotysięcznem
' postanowiła zakończyć maniiesta-
'€je w uczelniach i zgromadziła się
Wraz z tłumami publiczności wo-
koło pomnika Mickiewicza, aby

dać wyraz swoim uczuciom pa-
trjotycznym. Gdy z odkrytemi
głowami śpiewano wśród ogólne-
go skupienia i spokoju „Rotę”,
pojawiły się dwie auto-pompy z
kilkunastu policjantami w pła-
szczach gumowych,  objeżdżały
kilkakrotnie dookoła pomnika
Mickiewicza i oblewały tak śpie-
wającą spokojną młodzież, jaki
publiczność na chodnikach, Po
odšpiewaniu „Roty“, zaintonowa-
no „Boże coś Polskę“, gdy nagle
kilkunastu konnych policjantów
zaatakowało w galopie publicz”
ność, a równocześnie kilkudzie-
sięciu pieszych policjantów pał-
kami gumowemi i kolbami biło
rozckodzącą się publiczność i wy-
ławiało akademików, aresztując
i pakując do bud samochodowych.
Zaznaczamy tu przy tej sposob*
ności, że nawet w  zaborczej
Austrji obowiązywał przepis, że
w czasie śpiewania hymnu „Boże
coś Polskę“ wojsko stać musiało
na baczność... Wszyscy uczestni-
cy patrjotycznego obchodu od-
nieśli wrażenie, że policji pań”
stwowej nie na rękę było spokoj-
ne i godne zachowanie się mło-
dzieży i publiczności i że do Lwo-
wa przenoszą się dawne obyczaje
rosyjskiej władzy policyjnej.

Do rozgoryczenia młodzieży i
niebacznych poczynań jednostek
przyczyniło się w wysokim stop”
niu także tendencyjne i dla mio-
dzieży nienawistne zachowanie się
tymczasowej rady miejskiej i jej
prezydenta Drojanowskiego, który
w deklaracji publicznej, aprobo-
wanej przez sanacyjną większość
mianowanej „rady“, w obelžywych
wyrazach zaatakował młodzież
polską, nie dotykając wcale pro”
wókącji 'ze strony organów poli
cyjnych i Żydów. Tego rodzaju
„deklaracja* wywołała ogólne о-
burzenie w narodowych polskich
sierach m. Lwowa, które pamię*
tają zupełnie inne zachowanie się
w podobnych okazjach, pochodzą*
cych z wyboru władz miejskich,
na których czele stali cieszący się
zaułaniem ludności miasta oby
watele, a nie narzucony jej p. Dro-
janowski, „prezes Towarzystwa
Przyjaciół Młodzieży'.

źamiast przypisać sobie samej
i prowokacyjnym organizacjom
żydowskim winę wypadków iwow-
skich i ścigać ich właściwych
sprawców, policja aresztuje ma”

sowo akademików, utrzymując
stan wrzenia w umysłach miodzie-
ży, ostatnio zaś aresztuje przy”
wódców młodzieży, zwłaszcza
wszechpolskiej, pragnąc doszukać
się źródia w jakimś rzekomo u
kartowanym spisku tej młodzieży
lub Obozu Wielkiej Polski, Wszel-
kie tego rodzaju sposoby, znane
już i wypróbowane, nie zdołają
zatrzeć prawdy, gdy wypadki
działy się w oczach i pod kon-
trolą całego Lwowa.

Sprawa morderczych  zama*
chów ze strony bojówek żydow-
skich przeciwko młodzieży pol-
skiej znajduje się w śledztwie są-
dowem, które — mamy nadzieję
— należycie ją wyświetli.

Trudno jednak nie poruszyć
pewnych okoliczności, które to-
warzyszyły sprawie morderstwa
popełnionego na akademiku ś. p.
Urotkowskim. Jest rzeczą po”
wszechnie wiadomą we Lwowie,
iż z kół miejscowych władz ad-
ministracyjnych tendencyjnie i z
krzywdą dla młodzieży akademic-
kiej przedstawiono od początku
przebieg zajścia niezgodnie z praw

dą. 1 tak np. w rzeczywistości
grupa korporantów, w której znaj”

dował się ś. p. Grotkowski, wo-

góle nie odwiedzała nocnego baru

„Eldorado”, tylko przechodziła
mimo ulicą, A powtóre niejaka

Stefanja Surowka w zajście wcale
nie była wmieszana, znalazła się
w Komisarjacie jako świadek u-
liczny, a dopiero na zarządzenie
władz wmieszano ją w sprawę.

Należy też stwierdzić. że po-
licja lwowska, która z całą ener-

śja tłumiła najmniejszy odruch
młodzieży polskiej, konfiskując w
ciągu kilku dni masowo nawet
laski, równocześnie z całą obo-
jętnością odnosiła się do uzbrojo-
nych bojówek żydowskich, pro”
wokatorów ostatnich zajść, któ”
rych utworzenie zdecydowane zo*
stało jeszcze w ub. roku na pu*
blicznym wiecu żydowskim.

Na podstawie przedstawionych
faktów. wnosimy:

słefor Redakcji.
fóministracji|Drukami12-44 Redakcja stwartaad 11 do 16|ad
%8de24-ej. Administracjaczynnawdnipowszednie od$doZel,
®siedziecod12daI3-ej „DziennikWilafiski”wychodziesdziennie,
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Wysoki Sejm uchwalić raczy:

Sejm wzywa Rząd do pocią-
śnięcia do jaknajsurowszej odpb-
wiedzialności tych przedstawicieli
władzy i funkcjonarjuszów policji

państwowej, którzy w czasie zajść
lwowskich dopuścili się prowó*

kacji, bicia i Iżenia zarówno mło-
dzieży polskiej, jak i spokojnej
publiczności, oraz znieważenia
majestatu hymnu polskiego,
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Mordercy Ś. p. Grotkowskiego mogą
uniknąć sądu doraźnego. "i

LWÓW. Sprawców zabójstwa
studenta  Grotkowskiego bylo
5-ciu a w rękach władz sądo=
wych znajduje się tylko 4-ch za-
bójców. Zeznania świadków zaj-
ścia, poza towarzyszami ś. p.
Grotkowskiego, stwierdzają, że
jeden ze znajdujących się w wię-
zieniu, zaatakował Grotkowskiego

Interpelacja Klubu Narodowego
w sprawie zajść krakowskich.

„Gazata Warszawska" (nr.375A
oraz ABC nr. 357) zamieszczają
interpelację, którą zgłosili do min.
spraw wewnętrznych posłowie
Klubu Narodowego w sprawie
dwóch studentów Uaiw. Krakow-
skiego.

Oto tekst interpelacji:
„We środę 30 listopada b. r.

wieczorem wybito w Krakowie w
Rynku szybę wystawową. Jeden
z żydów wskazał na przechodzą-
cego Rynkiem studenta prawa
Stanisława Rymara jako tego,
który szybę miał rozbić. Obecny
na tem miejscu wraz z oddzia-
łem policji komisarz policji Olear-
czyk. podszedł do p. Rymera i
bez siową kilkakrotnie uderzył go
pięścią w głowę i szczękę. Bity,
wzywając pomocy upadł ostatecz-
nie zemdlony na bruk i odzyskał
przytomność dopiero wsamocho-
dzie policyjnym.

Pobitego przewieziono do Ko-
misarjatu Policji i ulokowano
w osobnej celi, gdzie go prze-
trzymano 48 godzin.

Gdy rodzina zgłosiła się, chcąc
aresztowanemu dostarczyć żyw-
ności, p. Olearczyk odmówił. Do-
piero interwencja u _ starosty
grodzkiego w tym punkcie zia-
mała opór p. Olearczyka. "Žž

Jakkolwiek przeprowadzane
tymczasem badania nie potwier-
dziły zarzutu rozbicia szyby przez
p. Rymera, a aresztowany kate-

gorycznie zaprzeczył, by brał u-
dział w rozbiciu szyby, mimo to
w piątek wieczorem odstawiono
p. Rymara do więzienia karnego
i oddano w ręce prokuratora.
Prokurator, zapytany o los aresz-
towanego, odpowiedział, iż wy-
puści go na wolność, jeśli będzie
w Krakowie spokój.

Odmówiono też żądaniu we-
zwania lekarza i dopiero w nie-
dzielę 4 giudnia ostatecznie do-
stawiono aresztowanego do leka-
rza, więziennego. Lekarz cświad-
czył: obrzęk jest, ale Pan ma
chore zęby, więc obrzęk może od
bólu zębów pochod:ić.
W poniedziałek, 5 grudnia, po

południu zwolniono aresztowa-
nego.

Prawie o tej samej godzinie
we środę 30 listopada aresztowa-
ła policja na ul. Szpitalnej inne
go studenta prawa, Wacława Her-
burta Heybowicza. Aresztowane-
go przesiuchiwał komisarz Olear-
czyk. W czasie przesłuchania p.
Olearczyk polecił dwu ajentom
obić pałkami przesluchiwanego.
P. Heybowicz został dotkliwie
obity.

Interpelanci zapytują Pana Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych:

Czy zechce położyć kres or
gjom komisarza  Olearczyka,
przynoszącym hańbę polskiej po-
licji?*,

Aresztowanie trzeciego redaktora
„Pielgrzyma" w Pelpiinie na Pomorzu.

TORUŃ. Policja w Pelplinie
wezwała redaktora najstarszego
katolickiego narodowego pisma na
Pomorzu „Pielgrzyma”, p. Kazi-
mierza Rapiora, na przesłuchanie.
Badanie red. Rapiora prowadził
komisarz policji z Tczewa, nie-
jaki Cewe. M. in. zapytywano ba-
danego, czy jest autorem listu
otwartego do posła Romana Ry-
barskiego, opublikowanego w
„Gońcu Pomorskim* w Tczewie
w dniu 4 b. m. Red. Rapior od-
mówił odpowiedzi w tej sprawie,
zasłaniając się tajemnicą redak-

cyjną. Po badaniu red. Rapiora
aresztowano i odwieziono pod
eskortą do więzienia w Tczewie.

Jak wiadomo, niedawno aresz-
towano dwu innych redaktorów
„Pielgrzyma“, pp. Wacława Cie-
sielskiego i Franciszka Gwizdal-
skiego, którzy prawie od dwu mie-
sięcy przebywają w areszcie śled-
czym w Warszawie. W ten spo-
sób niewielka redakcja prowincjo-
nalnego „Pielgrzyma w krótkim
przeciągu czasu pozbawiona zo-
stala trzech członków, zamknię-
tych obecnie w więzieniach.

Jeszcze jedna konferencja w sprawie
długów amerykańskich.

PARYZ (Pat.) Podczas dzisiej-
szej konferencji Herriota z Mac
Donaldem i Chamberlainem z0-
stała wszechstronnie omówiona
sprawa długów wojennych, w
szczególności zaś kwestja raty
grudniowej. Rozważano wszystkie
ewentualne korzyści i niedogod-
ności oraz reperkusje wszelkich
możliwych rozwiązań zagadnienia:
odmowy spłaty, zapłaty bez za-
strzeżeń, spłacenia sum na za-
blokowane konta bankowe, arbi-
traż i t. d. W toku konferencji
nadszedł z Londynu do ambasa-
dy angielskiej tekst odpowiedzi
Stanów Zjednoczonych na drugą
notę Wielkiej Brytanji. Chamber-
lain odjechał do Londynu o godz.
16.10, Mac Donald zaś wyjeżdża
do Genewy o godz. 19.50.

PARYŻ (Pat), Dosłowny tekst
komunikatu, wydanego pizez mi-
nisterstwo spraw zagranicznych o
rozmowach francusko-angielskich
w ambasadzie Wielkiej Brytanii,
jest następujący:

Oba rządy wyjaśniły sobie
wzajemnie nastrój, panujący w
społeczeństwach Wielkiej Brytanii

i Francji. W toku gruntownej wy-
miany poglądów wzięto pod uwa-
śę sytuację obu państw w sto-
sunku do układów lozańskich i
rozpatrzono trudności, powstałe
w związku z ratą grudniową,
płatną 15 grudnia. Zastrzegając
sobie swobodę działania w tym
względzie, oba rządy stwierdziły
solidarną wolę obu krajów co do
kontynuowania wysiłków w kie-
runku współpracy międzynarodo”
wej w celu uzyskania przychyłl-
nych zarządzeń dla gospodarczej
odbudowy świata.

„Le lemps”.stwierdza, iż do
tego oficjalnego komunikatu mo-
żna dodeć, iż premjer angielski
podkreślił z naciskiem, iż opinja
publiczna Wielkiej Brytanji jest
poważnie zaniepokojona grożbą,
ciążącą z powodu nieratyfikowa-
nia umów lozańskich.

Obaj szefowie rządów uważa-
ją zgodnie za konieczne nie czy-
nić nie, co mogłoty naruszyć
sojusz francusko angielski. Z tych
względów gabiuet londyński od-
rzucił propczycję uprzywilejowa-
nego traktowania sprawy raty
grudniowej.

LŽana iki TSI

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
Począwszy od 1 listopada r. b.Zarząd Koła Miejskiego Stronniętwa Naro-

dowego w Wilnie urządza w każrą niedzielę w Sali własnej przy ul. Orzeszkowej
11 o gedz. 12m 3u zebrania członków Stronnictwa z odczytem I R
zebrania wstęp mają członkowie za okazaniem legitymacji członkowskich.

Na
Ze-

brania te, na których można swobodnie wypowiedzieć się, zaczynają cieszyć się
wielką popularnością | gromadzą coraz większą liczbę uczestników.

Na koiejnem zebraniu, które odbędzie się w niedz'elę dnia 11 grudnia wy-
głosi przemówienie polityczne

poseł ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

nożem, który miał ukryty w rę-
kawie. Cios ten zaobserwował
między innymi nadbiegejący z
oddali posterunkowy.

Materjał, zgromaszony w cza-
sie śledztwa, jest tego rodzaju,
że istnieją poważne wątpliwości,
czy zabójcy staną przed sądem
doraźnym.

Cena aumeru 20 gr.
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Cuchnące bomby
w kinach,

We wtorek o godz. 9 wiecz. -
we wszystkich pierwszorzędnych
kinach lwowskich jacyś nieznani
osobnicy rzucili bomby cuchnące.
W kinach „Palace” i „Casino”
musiano z tego powodu przerwać
przedstawienie, aby przewietrzyć
salę.

Zajście jest przedmiotem śledz-
twa.

о—

Odpowiedź Ameryki na notę anaielską
LONDYN (Pat). Nowa nota

amerykańska, która podtrzymuje
żądanie dokonania pełnej zapłaty
w dniu 15 grudnia i zapowiada za-
proponowanie Kongresowi utwo-
rzenia specjalnej komisji dla roz-
patrzenia zagadnienia długów, nie
wywołała już w Londynie naj-
mniejszego wrażenia. Nikt nie
spodziewał się zmiany stanowiska
Ameryki i koła gospodarcze o-
swoiły się ostatecznie z tem, że
Wielka Brytanja dokona zapłaty
w złocie, Faktycznie Bank An-
gielski poczynił szereg niezbęd-
nych przygotowań i znaczna część-
złota została już załadowana. Co
do zapowiedzi Hoovera, że przed-
łoży Kongresowi wniosek w spra-
wie "powołania do życia komisji,
któraby rozpatrzyła kwestję dłu-
gów, to zapowiedź ta nie wywo-
łuje w Londynie żadnego zadowo-
lenia. Przeciwnie, w kołach mia-
rodajnych wyjaśniają, że tego ro-
dzaju krok Hoovera mógłby tyl-

Przypływ złota do
NOWY YORK (Pat). Odmow-

na odpowiedź Stanów Zjednoczo-
nych w sprawie odroczenia spłaty
długów państw europejskich spo*
wodowała zachwianie się kursów
szeregu walut zagranicznych. W
związku z tem rozpoczęła się no-
wa fala przypływu złota do Sta-

ko utrudnić przyszłą sytuację,
bowiem związałby ręce Roosevel-
towi. Plan Roosevelta polega na
tem, aby obecna zapłata została
dokonana i żadne dalsze decyzje
nie zapadły. Roosevelt, mając w
ten sposób wolne ręce, zwróciłby
się z własnym planem do przy: |
szłego Kongresu,
zapowiada
większego zrozumienia dla ko-
nieczności rewizji sprawy długów.
W Londynie mają do Roosevelta
więcej zaufania, aniżeli do Hoo-
vera i dlatego ewentualne wystą-
pienie Hoovera z propozycją do
obecnego Kongresu uważane by-
łoby jako utrudnienie sytuacji, a
nie jej ułatwienie.
liczą jednak na to, że Kongres
obecny podtrzyma swe nieprze-
jednane stanowisko, co otworzy
wolne pole działanią dla Roose-
velta, na inicjatywie i energji
którego rząd brytyjski opiera swe
nadzieje.

St. Zjednoczonych,
nów Zjednoczonych. W! ubiegłym
tygodniu importowano złota na
sumę 8 miljonów dolarów, w wię*
kszości z Anglji. W, bieżącym ty-
godniu oczekiwane jest przybycie
transportu złota z Francji na su-
mę 17 miljonów.

którego skład

ROZRUCHY KOMURISTYCZNE W BERLINIE
GENEWA (Pat). Sensacją dzi-

siejszego przedpołudnia była ostra
deklaracja delegata japońskiego
Matsuoki na nadzwyczajnem Zgro
madzeniu Ligi Narodów w spra-
wie projektu rezolucji, przedsta-
wionego wczoraj przez delegacje
Czechosłowacji, Hiszpanii, lrlan-
dji i Szwecji. Matsuoka zażądał
głosu w sprawie formalnej i o-

świadczył, że z ubolewaniem prze-
czytał ten projekt rezolucji. Pro-
jekt zredagowany jest w sposób
niezgodny z twierdzeniami rapor"
tu komisji Lyttona, jak również z
zasadami Ligi Narodów i duchem,
jaki przyświeca obradom Zgroma-
dzenia. Muszę oświadczyć — do-

dał Matsuoka, że projekt ten zo-
stał zredagowany w duchu oskar”
życielskim, który uważam za ро-
zbawiony podstaw. W. interesie
Ligi Narodów pragnę wezwać au-
torów projektu, by chcieli się wy”
cołać. W, przeciwnym razie mam
prawo żądać od przewodniczące*
go, by poddał go pod głosowanie

dla stwierdzenia poglądów Zgro-
madzenia. Pragnę dodać, iż oba-
wiam się, by dyskutowanie tego
projektu rezolucji nie pociągnęło
za sobą konsekwencyj, których
być może autorzy projektu nie
mieli zamiaru sprowokować, lub
których nie oczekiwali. Ostatnie
słowa były wyraźną groźbą wy*
stąpienia Japonji z Ligi Narodów,
gdyby tego rodzaju rezolucja zo”
stała uchwalona.

r A 1
ŚRODKI

ODŻYWCZE:
tran, phitina, ekstrakty

z nasion
najtaniej tylko w

Polskim Składzia
Apteczno-Perfumeryjnym

E KUDREWICZ i S-ka
Mitkiewicza 26 tal. 7 10.

TY
Porachunki polityczne w Hiszpanii.

MADRYT (Pat). Dziś ogłoszo*
ny został wyrok na generałów,
którzy brali udział w zamachu
stanu, zorganizowanym przez Pri-
mo de Riverę. Gen. Martinez An:-
do został skazany na 24 lata przy”
musowego osiedlenia na wyspach
Balearskich i pozbawienie praw

Protest

cywilnych i politycznych.
Inni oskarżeni skazani zostali

na przymusowe osiedlenie w róż-
"nych miejscowościach oraz zawie-
szeni w prawach cywilnych i poli-
tycznych i pozbawieni prawa do
emerytury.

Japonji
i groźba wystąpienia z Ligi Narodów.

BERLIN (Pat). W. czwartek
wieczorem doszło w centrum dziel
nicy zachodniej Berlina, na placu
Wittemberskim, do ostrego star:
cia pomiędzy grupą demonstrują
cych komunistów a policją W
czasie zaburzeń padły strzały,
które wybiły wielkie szyby wy*
stawowe w domu towarowym Ka-
dewe. Pozatem kamieniami wy-
bito szyby w wielkich składach
obuwia firm Salamander i Cha-
sella. Zajścia zaczęły się od bójki
pomiędzy demonstrującymi a pa-
trolem policji, przyczem dwóch
policjantów zostało  ranionych.

Przybyłe na miejsce wypadku
silne oddziały pogotowia alarmo- |
wego przystąpiły do rozpraszania |
tłumów przy pomocy pałek gumo- |
wych. Wobec stawiania w szere-
$u wypadkach oporu przez komu-
nistów policja dała salwę na po- |
strach. Nnkt nie odniósł poważ-
niejszych obrażeń. 13 osób aresz-

Podobne zaburzenia po- .
wtórzyły się na ulicy Poczdam*-
towano.

skiej, gdzie tłum wznosił okrzyki
przeciwko rządowi. Policja roz-
proszyła demonstrantów przy ро-
mocy pałek gumowych.

 

Cheąc skutecznie przeprowadzić reklamę

‚ — му wschodniej Małopolsce
naležy adresowač tylko

Kurjer Lwowski | `

możliwość okazania

W. Londynie
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Duch niemiecki o niebezpieczeństwie
Kto tak mówi w roku stuletnie-

go jubileuszu Goethego? To słyn-

ny krytyk i prof. uniwersytetu w

Borm M. E. R. Curtius. (Deutscher

Geist in Gefahr. Berlin-Stuttgardt

1932). Być może, że opinjaCurtiu-

sa, to tylko głos wołającegona

puszczy. Ale po znakomitej roz”

prawie Hoimannsthala (Das Schrift

thum als gestiger Raum der Nation.

Miinich 1927) jest to jeszcze jeden

głos szlachetnego myśliciela. Au-

tor rozpoczynaod malowania obra

zu ogólnego, w którym wskazuje

na upadek idei kultury. Rzuca się

w oczy, że we wszystkich krajach

upadek ten idzie równolegle z u

padkiem fortun. Kryzys ekonomicz

ny grozi ruiną inteligencji. Wygło”

dzony żołądek nie ma uszu. Kul-

tura stała się chorą jak i buržua-

zja. Jej los jest ten sam jak i tej

klasy ludzi, ktėrzy ježeli nie byli

uprzywilejowani, to mieli przy”

najmniej szlachetne przyzwyczajć”

nia i zajmowali zaszczytną pozycję

w społeczeństwie. A jednocześnie

stwierdzamy, że nigdy uniwersy”

tety nie były, tak przepełnione jak

obecnie: przeszło 125 tys. osób na

85 tys. miejsc i w tej liczbie piątą

część stanowią niewiasty. Stąd

rośnie olbrzymi proletarjat inteli-

gencji i zdeklasowanych, co już

jest  poważnem niebezpieczeń”

stwem, ale co gorsza poziom stu”

djów obniżył się znacznie i poziom

umysłowy studjujących również.

Kto rozpozna dzisiejsze Niemcy,

doprowadzone do ostateczności,

owe środowisko banków upadłych

wspaniałych fabryk nieczynnych,

otchłań ruiny i nędzy, podstępu,

pogróżek, szantaży i rozpaczy?

Gdzie są Niemcy głębokie po”

między miljonami bezrobotnych i

kasków stalowych, między tłumem

komunistów i masą hitlerowców,

tych dwuch bloków z lewicy i pra”

wicy jednakowo gotowych na

wszystko, gwałtownych i poiryto”

wanych? Curtius jest rzadkim u-

mysłem naprawdę umiarkowanym

w tym kraju całym prawie oszala-

łym. Partje są dla niego obce. Gdy-

by mu wypadło zasiąść w parla-

mencie, to by sobie obrał chyba

sufit. Nie potępiając otwarcie, nie

wyraża on żalu za starym reży”

mem.
Nieszczęściem jest, że usilowa-

nia republikańskie nie zostały po”

głębione poglądami—nie odpowia”

dają one wymaganiom ogółu. Taką

już jest geneza tego przewrotu.

„Anglja, pisze Curtius, ma swą

glorious revolution, Francja —

wielką Rewolucję: niemiecka nie

była ani sławną ani wielką”. W

Niemczech poddano się jej z rezy”

gnacją. Zamęt wewnętrzny, ruina

finansowa, inflacja i t. d., dokonały

reszty. Autor stara się coś niecoś

uratować z tonącego okrętu, Ale

co? Kulturę, cywilizację? I tu jest

ten stary tumult germański. Wszę-

dzie niesmak do przeszłości, na”

miętność palenia mostów, opętania

rewolucyjne, stracone pojęcie

ciągłości. Niemcy są wzoremnie”

pokoju współczesnego. Z jednej

strony siły nowe, odwaga, ryzyko,

pomysłowość, dynamizm, młodość;

z drugiej, ostrożność, pogarda,

starość, naród skarłowaciałych,

drobnych  rentjerów, drobnych

właścicieli, małych emerytów.

Słowem warjant ze słynnego: „Na

zachodzie nić nowego* Neonacjo”

nalizm niemiecki ze szkoły czynu

(die Tat) widzi potęgę w formie

najbardziej ograniczonej i bezpo-

średniej. Ich nteligenci afiszują się

swą pogardą do intelektu. Wszyst-

ko składa się w ofierze nieznanym

bogom, mitowi „narodu przyszio-

ści”. Stare symbole straciły swą

potęgę, Kościoły — swewpływy.

Protestantyzm jest tylko biuro*

kracją, Centrum katolickie — or”

ganem wyborczym. Wszędzie spra

wy duchowe są uciskane przez

sprawy  materjalne, druzgotane

konkurencją maszyny i techniki,

które mają być narzędziami wy”

zwolenia i wszędzie jest pogarda

dla przeszłości, pogarda, której

Rosja dała „formę monumentalną".

Możeśmy jeszcze od czasu walk

religijnych nie widzieli takiego

upadku potęgi moralności. Leon

Gillet, pisząc o książce Curtiusa w

„Revue des Deux Mondes“, po-

wiada, że zaćmienie starej kultu-

ry w Niemczech staje się też spra”

wą sumienia europejskiego, bo

niesie nas z nimi pamięć wspólne-

go duchowego towarzystwa, ro”

dziny inteligencji, która obejmuje

Erazma, Leibnitza, Locka, Wolte-

ra, Goethego i jest fundamentem,

na którym opiera się wielki gmach

Niebezpieczne jest pomniejszanie

człowieka niezależnie od tego,

gdzie jest jego ojczyzna, niebez-

Pieczny jest dzień, kiedyMichał

Anioł, Mozart i Beethoven staną

się dla niego obcymi. Jakiż to re”

gres, jeżeli umysł ograniczony wy”

padkami chwili bieżącej, przesta-

nie obejmować całość obrazu i

rozważać o wielkich epokach hi-

storycznych, wojnach krzyżowych.

Renesansie, Encyklopedystach, Ro

mantyzmie jako podstawie do-

świadczeń, na których powstał

wiekli byt zwany Europą!

Więcej. Humanizm — ta mie-

szanina idei starożytnych, łaski

chrześcijańskiej i zmiennych ele-

mentów, które są w każdym kraju,

nie jest tylko wyższym tworem

kultury, ta amalgama nie jest tylko

mieszaniną wykwintną i precezyj-

ną, jest jeszcze specjalna atmoste-

ra, w której się kąpie od 1500 lat

Cała nasza cywilizacja. Bo często

zapominamy, że był humanizm

średnich wieków: czyż trzeba przy

pominać Dantego i Wirgiljusza?

Žadnej luki, žadnej przerwy W

wielkim biegu idei nie bylo. Po-

wiemy: humanizm jest wielkiem.

zjawiskiem europejskiem. Azja

ignoruje ten objaw. Tylko Arabi

znali Arystotelesa, ale wzięli od

niego wyłącznie medycynę, nauki

i mechanikę. .

Świat europejski jest podwójny,

starożytny i współczesny, jedno”

cześnie. Śtąd powstały te elemen-

ty, aljaż, których żadna chemia nie

potrafi rozdzielić.
To daje duszy europejskiej jej

głębokość, ruch i złożoność. Ale z

tego stanowiska wychodząc, trze”

ba powiedzieć, że Niemcy to nie

Europa, nawet nie jej serce. Ol

brzymia część Germanji nie była

nigdy zromanizowaną. Kraj bifrons

jak orzeł o 2-ch głowach na swej

tarczy i jaką być może już dusza

każdego Niemca. A może już jest

takie prawo dla krajów środko-

wych i niescentralizowanych, że

są niewyraźne dla innych i dla sie-

bie samych, Czy ujrzymy Niemcy

dające dymisję kulturze europej-

skiej? Rozmyślając o tem jak zapo

biedz niebezpiecznemu rozbrato-

wi, Curtius nie liczy wiele na pań

stwo, mało też na oświatę urzędo-

wą. Rutyna uniwersytecka nie

wydaje się mu być zdolną do za”

żegnania niebezpieczeństwa: stu-

denci i profesorowie nie tworzą

opinii, są podzieleni, Nie można li-

czyć na pomoc słabego stada.

Przeciw siłom destrukcyjnym, pi-

sze szlachetny Curtius, niema innej

potęgi do przeciwstawienia, jak

miłość. Humanizm jest zagrożony

w całej Europie, ale nigdzie tak

jak w Niemczech. Humanitarność

powinna stać się jakby kartą wstę

pu, dającą prawo obcowania ze

światem kulturalnym. Humanizm

nie jest ani nauką, ani dyscypliną,

jest to związek, religja, jest to za”

pał i miłość. Wreszcie jest to praw

dziwy Kościół, arka zbawienia. Mi

styce współczesnej, mistyce demo-

kracji, mechanizmu, amerykaniz-

mu, Forda czy Lenina, produkcji

serjami, czy planu pięcioletniego,

mistyce komunizmu czy nacjonali-

zmu można przeciwstawić tylko

mistykę wyższą. Można tylko pod-

woić i skoncentrować życie dur

chowe. Być może, że przy tym

gwałtownym przypływie morza,

które nam grozi, jesteśmy w prze”

dedniu nowego barbarzyństwa,

nowej epoki ciemności. Być może

kultura, by się rozwijać, będzie

musiała żyć w ukryciu, w pustyni.

Ale, powiada Leon Gillet, mogą

jednak wrócić w Europie czasy,

gdy ona wyleczy się ze złej go”

rączki, z pożądliwości i apetytów,

rywalizacji, stanie się chrzešcijan-

ską i powtórzy w jeden głos słowa

Ewangelji: In principio erat ver“

bum!
Leon Perkowski.

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
į na Antokolu w Wilnie, w nowym lokalu

| przy ulicy ZAMKOWEJ 18 wejście froniowe

PRZYJMUJE ,
PŁACI o?»

WKŁADY TERMINOWE
NA RACHUNKI BIEŻĄCE,

YSOKIE
OCENTOWANIE,

WYDAJE POŻYCZKI NA CELE
PRODUKCYJNE.

Za całość wkładów Bank gwarantuje: Kapltełami własnemi do 200,000 zł, oraz

odpowiedzialnością swych Członków przeszło 2,000,000 zł.

Lokomotywy
za tytoń.

Zarząd kolei bułgarskich wy-

stąpił do międzynarodowego kar-

telu fabryk parowozów i wago-

nów kolejowych z propozycją na-

bycia większych partyj taboru

kolejowego dla Bułgarji, ale wza-

mian za zakup tytoniu. Wobec

tego przedstawiciele polskich fa-

bryk teboru kolejowego zwrócili

się dziś do min. Przemysłu i Han-

dlu p. Zarzyckiego z propozycją

aby Polska zawarła z Bulgarją

tego rodzaju umowę kompensa-

cyjną.
——

Inemalje taryfowe.
W rastępstwie konferencji w

min. Komunikacji, na której inż.
Gallot tak silnie atakował prze-
mysłowców, zwracają obecnie ko-
ła przemysłowe uwagę na różne
anormelności polskich taryf kole-
jowych.

I tak np. jaskrawą ilustracją
stosunków jest fakt, že trsnspor!
kabli ełektrycznych z Zagłębia
Sląskiego, przeznaczony dla Ru-
munji, eksportowano drogą na
Czechosłowację i Węgry, gdyż
tranzyt przez te obce państwa
był tańszy, aniżeli transport ko-
lejarni polskiemi.

DZIĘNALRMIERAREJ 

Z prasy.
Wciąż o Sławku.

Niema pisma, które nie pisało-
by dziś o wystąpieniu p. Sławka.

Po bliższem wglądnięciu w

treść jego przemówienia, nawet

pepesowcy przestali wierzyć w

szczerość jego pokojowych zamie-
rzeń.

Tak „Robotnik“ pisze:
„Mowę p. Sławka można traktować

jako szkic zamierzeń sanacji na przy-

szłość, gdy znajdzie się bez wodza, bez

dyktatora. P. Sławek „likwiduje“ dykta-

turę bardzo prosto. Powiada on: my BB.

jesteśmy elitą i będziemy rządzili, reszta

społeczeństwa jest mile widziana w na-

szyfn obozie, niech przyjdzie do nas, wy-

chowamy ją odpowiednio w ramach na-

szego państwapolicyjno-biurokratyczne-
go. Zamiast stada popędzanego będzie

słado potulne, będą barany „upaństwo-

wione”. Bo na tem właśnie polega dra-
mat Sanacji, że poznawszy wreszcie całą

szkodliwość dyktatury, musi ona w inte-

resie samozachowawczym brnąć dalej w

dyktaturze, dopóki nie załamie się pod

jej ciężarem”.

Odpowiada „Robotnikowi” —

„Kurjer Poranny*, który woła z

patosem:
„O, błogosławiona ślepoto! Ileż ty

złudzeń szczęścia dajesz naszej niewy-

brednej opozycji! A więc rozumna teza,

potępiająca teror i tyranje, teza, pod któ-

rej znakiem tylekroć usiłowała rzekomo

organizować się opozycja, staje się naraz

wyznaniem impasu i bankructwa dlatego

tylko, że pada z ust nie posła Niedział-

kowskiego lub Rybarskiego, ale przy-

wódcy największegoklubu sejmowego.

„Słowo Pomorskie" tak jak i

my, wszelką myśl o pacyfikacji i

zaniechaniu dotychczasowych me-

tod traktuje ironicznie, a wycho-

dząc (na chwilę) z założenia, iż

można wierzyć w szczerość oświad

czeń sanacyjnych pisze tak:
„Kiedy kasy były pełne i konjunktu-

ra dobra, panowie Sławkowie, Radziwił-

łowie i inni z pod ich znaku nie pamiętali

o społeczeństwie. Zepchnęli je w szary

kąt, zrobili zeń „Kopciuszka”.

Dziś, wobec zmienionych zupełnie

warunków, przypomnieli sobie o społe-

czeństwie, biją się w piersi iwyciągają

do niego ramiona, aby je uściskać i czu-

le przygarnąć do „utęsknionej” piersi.

Ale to są spóźnione i daremne u-

mizgi.
„Kopciuszek* po sześciu latach bo-

lesnych doświadczeń zmądrzał. A także

stał się hardy”. zaa

Artykuł nosi tytuł: „Spóźnione

umizgi“.

Uspołecznienie zapomocą... upań-
stwowienia.

„Dotychczas było wszystko na pań-

stwowo”, teraz ma być wszystko na

„społecznie”. Zamiast musztry, ćwiczo-

nej mechanicznie kapralskiemi metoda-

mi, luźna tyraljera „skonsolidowanego“

pod majowym znakiem spoleczeūstwa.

Oto główny motyw przemówienia

płk. Sławka na zjeździe legjonistów”.

Tak rozpoczyna się artykuł
4 AA E

wstępny w „ABC” również oma

wiający wystąpienie Sławka.

„Nie udało się ideologją bata i sil-

nej ręki, a może uda się eksperyment o-

parcia sanacyjnej polityki o „wolę” ca-

łego narodu? Więc precz z dyktaturą i

terorem, precz z kastowością i represja-

mi, niech żyje inicjatywa społeczeństwa

i radość życia!
Rozumowanie zupełnie logiczne. Po-

wstaje tylko pytanie: w jaki sposób płk.

Sławek zamierza z dotychczasowego sy-

stemu przejść na system „społeczny”?

Jest tylko jeden sposób nawią-

zania bliższego kontaktu pomię-

dzy rządem a społeczeństwem, za

pośrednictwem takich czy innych

organizacyj i związków społecz”

nych, kulturalnych ipolitycznych.

„Tu dochodzimy do sedna rzeczy.

Oto z końcem października ogłoszo-

ne zostało dekretem p. Prezydenta no-

we prawo о stowarzyszeniach. Nie ule-

ga wątpliwości, że w opracowywaniu te-

go prawa żywy udział brali ludzie z po

znaku płk. Sławka.
Powiedzmy odrazu: nowe prawo o

stowarzyszeniach, wchodzące w życie z
dn. 1 stycznia 1933 jest zdecydowaną
próbą upaństwowienia społeczeństwa,

Daje ono władzom prawo bezwzględnej

kontroli i całkowitego podporządkowa-

nia sobie, względnie zamknięcia każde-

go stowarzyszenia na ziemiach Rzplitej.

W zestawieniu z tym faktem zrozu-

miała staje się ostatnia mowa płk.

Sławka.  Uspołecznienie polityki pań-

stwowej ma się dokonać na drodze u-

państwowienia.. społeczeństwa”.

Bolszewizm w Polsce.
W związku z dobrem naogół

przyjęciem w Polsce układu o nie-

agresji z Rosją sowiecką, zastana”

wia się łódzka „Prawda” (nr. 49),

tygodnik grupy  zachowawczo-go-
spodarczej BB., nad powodami te-

$o dobrego przyjęcia, które dla

różnych odłamów mogą być różne.

W, szczególności zwracają się uwa-

gi pisma łódzkiego w stronę nie-

których części obozu rządzącego,

jak Front Robotniczy BB. lub

Legjon Młodych, które w ostatnich

czasach pełne są zachwytu dla ha-

seł bolszewickich. Powiada zatem

„Prawda”, że wprawdzie u nas

komunizm jest urzędowo zwalcza”
ny, ale

„Niema zgoła żadnych przeszkód do

szczepienia i hodowania tej ideologji w

najszerszych warstwachh społeczeństwa.

Ba, nie jest uważane za zdrożne i nie-

bezpieczne głosowanie idei przystosowa-

nia ustroju społecznego Polski do ustro-

ju sowieckiego. Młodzież, która wystę-

puje z takiemi, ideałami, cieszy się na-

wet szczególnem poparciem.
Na tem tle powstają nieraz wprost

paradoksalne sytuacje. Osobistości, któ-
re formułują oskarżenia przeciw podej-

rzanym o należenie do nielegalnych or-

ganizacyj, szerzących hasła komunistycz-

ne, występują równocześnie w roli pro-

tektorów _ manifestacyjnych wystąpień

organizacyj, wprawdzie legalnych, ale

głoszących hasła upodobnienia ustroju

społecznego Polski do ustroju Rosji so-

wieckiej, aby nastąpić mogło zbratanie

pomiędzy robotnikiem z Górnego Śląska

a robotnikiem z Magnitogorska.
W czasie procesów komunistycznych

w naszych sądach co iężeligentniejsi o-

skarżeni zasypują trybunał cytatamii

całemi artykułami z naszej prasy, ko-

rzystającej z jaknajlepszej opinii, i wyka-

zują, że na organizowanych przez siebie

zebraniach nic innego nie mówili ponad

.to, co znaleźli w tych rtykułach na te-

mat zalet ustroju sowieckiego i jego

wyższości nad „zśniłym” systemem ka-

pitalistycznym, który, zdaniem nieomal

całej naszej prasy, beznadziejnie „zban-

krutowal“.
Z uwagi na to, co powiedzieliśmy

wyżej, trzeba niestety dojść do smutne-

go wniosku, iż zadowolenie z dojścia do

skutku paktu o nieagresji z Rosją so-

wiecką wpływa w dużej -mierze z sym-

patyj dla bolszewickiego porządku spo-

łecznego i dla ideałów socjalistycznych,

które rzekomo w tym porządku znajdu-

ją swoje urzeczywistnienie".

Dziwny to jest stan rzeczy, w

którym jedna część BB. zarzuca

drugiej, że ma skłonności bolsze-

wickie, a rządowi, že popiera gru-

py z temi skłonnościami,

Dla czego nie emigrują?

Hilel Cajtlin porusza („Mor

ment* z 24.X1) sprawę koniecz-

ności emigracji żydowskiej z Pol-

ski, Autor dziwi się, że žydow-

skie organizacje emigracyjne w

swoich komunikatach o różnych

krajach nie tylko nie podbudzają

do emigracji, a, przeciwnie, od-

straszają żydów od niej:
„Rzadko, rzadko spotyka się wska-

zanie, że w takim i takim kraju, w Azji,

czy Afryce jest jeszcze miejsce dla pew-

nej liczby wykwalifikowanych pracowni”

ków, lub dla rolników. Głównie czyta

się w tych komunikatach tylko ostrzeże-

nia i informacje o tem, o czemwszyscy

wiedzą bardzo dobrze, że wszędzie jest

žie i źlew : ai

"Zagadnienie emigracji żydów

jest sprawą podstawowego zna”

czenia: В

„Ježeli sprawa — „dokąd? kilka-

dziesiąt lat temu była stawiana cierpko

4 okrutnie, to cóż możemy powiedzieć

obecnie, kiedy ło życie żydowskie wo-

góle, a w Polsce w szczególności, w sil-

nym stopniu pogorszyło się i liczne ma-

sy żydowskie żyją w lęku przed dniem

jutrzejszym, nie widzą żadnego wyjścia

z ciężkiego i gorzkiego położenia...

Autor dziwi się, że działacze

żydowscy tak lekceważą znacze”

nie emigracji dla polepszenia bytu

żydów w Polsce:
„Trudno poprostu zrozumieć, dla-

czego wszyscy nasi działacze zajmują

się tak mało sprawą emigracji, jakkol-

wiek sami mówią tak często, że położe-

nie żydowskie w Europie Wschodniej
jest bez wyjścia”.

Widocnzie żydom w Polsce jest

jednak, pomimo wszystko, lepiej

niż gdzieindziej. Dlatego to za”

śadnienie — „dokąd?” jest przez

działaczów żydowskich w Polsce

lekceważone i dlatego żydom nie

śpieszy się do emigracji z Polski.
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p. rzybowski ambasadorem
polskim w Rzymie.

Na ambaszdora polskiego w

Rzymie przy Kwirynale upatrzony

jest — po śmierci ś. p. amb.

Przeździeckiego — p. dr. Wacław

Grzybowski, obecny poseł polski

w Predze Czeskiej.

Zatwierdzenie konfiskaty

„votum seperatum“ sedzie-

go Leszczyńskiego.

Wydział VIII karny Sądu O-

kręgowego zatwierdził konfiskatę

„votum separatum” p. sędziego

Leszczyńskiego wydrukowanego

w „Robotniku” z dn. 27i 29 listo-

pada b. r.

1 200.000 guldenów.
Tytułem należności za naukę

dzieci obywateli polskich w Gdań:

sku, zobowiązał się Rząd polski

uiścić Senatowi Gdańska na pod-

stawie kompromisu, zawartego w

Genewie kwotę 1.200.000 gulde-

nów.
Zapłata nastąpi na 1-go stycz:

nia przyszłego roku.

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.

«Ja I Piłsudski...»
Przed kilku dniami odbyło się

w Inowrocławiu zebranie Zawo-

dowego Związku Związków, pisze

„Dziennik Bydgoski”, na które
przybył poseł Ciszak.

Rcbotników stawiła się wielka

liczba. Byli to przeważnie pra-
cownicy Pzńswowej Żupy Solnej
i zak'adów miejskich. į

Reszta to ciekawscy. Równ'eż
przybyli członkowie rady powia-

towej B. B.

Obrady zagaił były socjalista,

a obecnie bebesowiec Głowack.,
witając haturalnie „wodza“ robot:
ników Ciszaka.

Ciszak wygłosił referat tax
chaotyczny, że zgromadzeni ro'
botnicy pękali ze śmiechu. Naj-
pierw „mówca wskazał na suk-
ces naszej polityki zagranicznej,

- а potem plótł trzy po trzy, raz na-

padając na kapitalistów, z który:
mi siedzi w jednym klubie, drugi
raz — na opozycję. Najciekawsze
było jego powiedzenie: „W Anglji
niema ani Piłsudskiego, ani Ci-

szaka, a kryzys również tam jest!“
Tam może. właśnie dlatego!
Wszyscy w śmiech. Pragnąc na”
prawić złe wrażenie, poprawił
się: „Ja i Piłsudski pragniemy, aby
w Polsce wszystkim było dobrze'.
I nowe salwy śmiechu na sali.
Z tej beczki „wódz” robotników

"Naprawa Uniwarsytetów.
Znany feljetonista, p. Zygmunt

Nowakowski, pisze o wydanej już

i zamierzonej ustawie uniwersy-

teckiej (Wiad. Liter. nr. 51):

„— Z rzetelnem zainteresowa”

niem, często z pasją, czytuję
„Dziennik Ustaw”. Mimo pewnej

monotonii graficznej i przy braku

ilustracyj, jest to ponad wszelką

wątpliwość jedno z najlepiej pro”

wodzonych wydawnictw. Żywe,
ruchliwe, pełne inicjatywy, zwol-

na ale systematycznie wysuwa

się na czoło naszej prasy codzien

nej. Głównie dzięki obłitemu ma-

terjałowi, jaki udaje się zebrać re”

dakcji. Nie brak również tak po”

pularnego dzisiaj działu szarad i

krzyżyków. Jak słychać, w naj:
bliższych czasach perjodyk ten

ma zacząć wychodzić dwa razy

dziennie. Paris midi, Paris soir...

Mówią nawet o nadzwyczajnych

dodatkach.
Redakcję tego pisma cechuje

przedewszystkiem niesłychane wy
czucie aktualności Tak więc
pełne polemicznego zacięcia i
błyskotliwe rozporządzenie (wła-
ściwie rozporządzenie w sprawie

zmiany rozporządzenia) o stosun-
ku służbowym prołesorów pań-
stwowych szkół akademickich u-
kazało się dokładnie w ostatnim
dniu, kiedy się jeszcze mogło u-
kazać, ponieważ następnego dnia
otwarto Sejm na kilka godzin i...
„naznaczono mu dalszych dni trzy”
dzieści'. Jak ojcu zadżumionych.
Przyznam się, że rozporządzenie

to przeczytałem jednym tchem.

Zaparło mnie i dotąd jestem pod
urokiem.

Z równem prawie zajęciem
studjowałem projekt ustawy o
szkołach akademickich  oraz
imienny spis najdogodniejszych
(jak się chwilowo zdawać mogło)
członków - nominatów Państwo-
wej Rady Oświecenia Publiczne-
go. Koronkowa robota! Właści-
wie sam spis bez komentarzy star
czy za feljeton. Zwłaszcza jeśli
ktoś ma pod ręką „Annuaire gć-
nćral de [universitć et de Ven-
seignement francais" i porówna
spis rzeczywistych członków na-
szej rady ze spisem francuskiego
„Conseil supćrieur de I' instruc-
tion publigue“. C6ž za brak zmy-
słu praktycznego u tych Francu-
zów! Np. w radzie francuskiej za”
siada..: Bergson! Niech mi kto po-
wie, poco? U nas zamiast Bergso-
na jest... introligator. Pominięto
natomiast, i zupełnie słusznie, ja-
kichś tam Balcerów i Twardow-
skich. Inna rzecz, że ten właśnie
introligator jest doktorem praw,
co fachowi introligatorskiemu naj-
mniejszej nie przynosi ujmy, ale
już słyszałem, że ludzie uprzedze-
ni — a tych nie brak — zapyty-
wali, co ma introligator obojga
praw do wiatraka? Zwłaszcza do
tego wiatraka, który miele szkol-
nictwo w ministerstwie. Ach, jak
trudno ludziom dogodzić! Są bo-
wiem i tacy, którzy utrzymują, że
na liście fachowców bezwarunko-
wo powinni znaleźć się tercjani,
bedele itd.

Głównie jednak uwagę moją
porwało rozporządzenie o stosun-
ku służbowym profesorów. Czyta
się je jak barwną powieść, pasjo*
nującą do najwyższego stopnia.
Detektywistyczną w  najlepszem
znaczeniu. Styl prosty, może
gdzieniegdzie monotonny, ale za-
to lapidarny i konsekwentny do
ostatnich granic. Np. zadałem so-
bie trud, aby obliczyć, ile razy
występuje przymiotnik „dyscypli-
narny“. Otóż na jednej jedynie
stronie 29 razy Bagatela! Ito są
profesorowie uniwersytetu!

Ładne towarzystwo! Pomyśleć,
że niedalej, niż półtora roku temu
proponowano mi, abym rozpoczął
starania o veniam łegendi na naj-
bardziej osławionym pod wzglę-
dem składu osobistego uniwersy”
głem wpaść i przez całe życie być
tecie, tj. na Jagiellońskim. Mo-
traktowany jak ostatni złoczyńca,
którego wolno zawiesić za co się
kómu podoba.

Dotychczas jakoś nikt nie po-
myślał o zdarciu togi z profesora.
Obecnie zdejmują mu ten strój
po głowę. Jakoby to właśnie
yło  najpilniejszem zadaniem!

Już sam wpływ, jaki zawarowało
sobie ministerstwo przy nominacji
prołesorów, decyduje o tem, że
nowi profesorzy nie będą cieszyli

Latrodniaj pracownika Polaka.
Sakcja Pracy. (Metropolitalna 1
piętro, pokój Nr. 4) wskaże ci dobre

go I sumiannego pracownika.

ELNA IISA

pił prawie dwie godziny. Znie-
cierpliwieni słuchacze zaczęli wo”
łać „dosyć!”, bo 2 godziny bez*
ustannego śmiechu to też zadużo.
W dyskusji zabrał głos jeden

z robotników, który powiedział
Ciszakowi kilka słów prawdy o
tem, jak „pany posły wchodzą
do sejmu w cajgowych portkach,
a jak potem zapominają o wybor-
cach'. Wkońcu, gdy sekretarz
ZZZ, Głowacki, zaczął odczyty*
wać rezolucję, robotnicy hurmem
opuścili salę.

Tak się skończył drugi niefor*
tunny występ posła Ciszaka na
Kujawach. '

 

się zaufaniem i szacunkiem mło”
dzieży. Nie trzeba w tem bynaj-
mniej dopatrywać się jakiegoś
smutnego refleksu czasów niewoli.
Nie! Ale młodzież jest nieufna i
ma nosa w tych sprawach. Nowi
profesorzy, choć może i zdolni, bę-
dą mieli a priori kiepską markę.
Będzie się o nich mówiło, że do-
stali katedrę dzięki protekcji. Że
nic nie umieją. Że doktorat, ba, że
maturę zdawali walk-overem itd.

: Z prołesora czy rektora robi
się przeciętnego urzędnika, czyli
człowieka, który nie wie dnia ani
godziny. Można go zawiesić, ob-
ciąć mu płacę, przenieść. Można i
wylać. | można go mianować —
nie wybrać! Gruba różnica! Za-
miast być reprezentantem uniwer-
sytetu, staje się czemś w rodzaju
oficera łącznikowego z przydzia-
łem na trzy lata. Jest mężem za-
ufania ministra, czyli że niejako
automatycznie traci zaułanie ko-
legów i młodzieży. Ma etykietę
manekina, jeśli nie kreatury.

W. Wilnie, po odrzuceniu wy-
branego przez uniwersytet rek-
tora Klonowicza, Nowosilcew mia
nował rektorem... Pelikana, zna-
nego nam dobrze choćby z części
III „Dziadėw“. I z procesu filoma-
tów. Rzecz prosta nie może tu
być mowy o jakiejkolwiek ana-
logji, cytuję zaś te przyczynki hi-
storyczne: ot, tak sobie, dla
upstrzenia. Zresztą Mickiewicz
bezwątpienia odrobinę przesadził,
choć z drugiej strony za fakt u-
znać można, że ten Pelikan na-
pewno nie karmił młodzieży wła-
sną piersią. '
UDETNAKKNSGEDA
SZKICE | OBRAZKI.

SEZON OBLICZENIOWY,

W maja każdy szanujący się Polak
składa wizyty imieninowe, w listopadzie
obchodzi smutne i namaszczone roczni-
ce, a w połowie miesiąca grudnia oblicza,

Proszę nie- myśleć, że oblicza to co
zaoszczędził czy zarobił. Nie. Oblicza to
co winien zapłacić.

Dawnemi czasy to jeszcze jako tako
bywało. Obywatel ziemski obliczałprzy-
rost w oborze, lichwiarz dochody z pro-
centów, lekarz ś. p. pacjentów... a dzisiaj
nic.. klapa.

Krowy, co światło obory zobaczyły
w roku bieżącym, poszły na licytację,
procentów nikt nie płaci, a ludzie z o-
szczędności umierają bez pomocy lekar-
skiej.

Obliczają zato co kto i kiedy ma za-
płacić. Już na kilka miesięcy przedgrud
niem w urzędach skarbowych redagowa-
no mądre wykazy, które na początku
grudnia do rąk ludzkich doręczane zo-
stają i które przed styczniem należy po-
wypełniać, Wcale to nie jest łatwe i bar-
dzo ostrożnie trzeba do tego podchodzić,

Jest np. taka rubryka:
— Czy gra pan (ni) w yo-yo?
Człowiek niepodejrzliwy łupie od-

razu:

— Owszem gram.

Za tydzień wymierzają mupodatek
od obrotu w sumie: sto dwanaście zło-
tych, dwadzieścia siedem $roszy za yo-yo

Naprzykład takie niewinne Pytanie:
= Czy babcia żony już umarła, o ile

nie — to dlaczego?
Piszesz człowieku:
— Zgasła nareszci i

chem na ustach, A
Lupią ci podatek od rozrywek,
Dostałem ogromny arkusz, zapewnie

ka boo zatytułowany szumnie „Kwe-
stjonarjusz A/1 iPactra: 03722/1L/8./IV. Wypełnić

Nie wiem co oznaczają te cyfry u
$óry, a już nijak nie mogę zrozumieć o
co chodzi im w pytaniach,

Piszą naprzykład tak:
— Czy wznosił pan w roku podat-

kowym nowe budowle, stajnie, stodoły,
chlewy i Ł. p.?

Co miałem pisać?

Łupnąłem:

— Zamki na lodzie,

Pytanie: Jaki jest stan chlewni, obór,
stajni (ilość inwentarza). i

Bože, alež oni poszaleli. Czas:
człowiek znajduje się w świńskiem=
warzystwie, ale czy oni ch: -
niač nazwiska! : е

Albo rubryka: Urządzenie mieszka-
nia, wymienić; bronzy, antyki, cenne
obrazy, dywany, kryształy, fortepiany,

porcelanę, broń zabytkową, klejnoty,
oraz rzeczy luksusowe do codziennego
użytku.

Obejrzałem wszystko dokładnie i o-
kazało się tylko, że mam wannę do а-

siadówek teściowej, psa wypchanego,

= nerkę alkoholika w słoju w spirytu-
sie,

Co jednak robiė? Wypelnilem uczciwie
i opisałem wszystko, Nie rozumiem jed-

nak czy to są rzeczy codziennego użytku

Czy nie.
Albo takie pytanie:

— Czy pan (ni) ma księdza w rodzie?
(niezbędne do określenia podatku od za-
możności).

Szukałem po kartonach, aż wreszcie
znalazłem i napisałem:

— Ks. biskup warmiński Hozjusz!

Nie wiem czy co komu z tego przyj-
dzie i jak ten podatek obliczać będą, ale

trzeba być dobrym obywatelem i trzeba
być dokładnym.

Przyniesiono mnie dziś nowy plik ja-
kichś kwestjonarjuszy | do wypełnienia,

ale zabrakło mi już pomysłów i wiado-
mości, muszę więc sobie pożyczyć ency-

klapedję by powypełniać wszystko...
Tylko jak oni i na jakiej podstawie

obliczać będą.

To ciekawe...

M. Junosza,

 

 

 



 
 

 

KRONIKA.
Remieślnicy w hołdzie Niepokalanej-Bogarodzicy.

Wczoraj o godzinie 1 w po-
łudnie w dużej, pięknie udekoro-
wanej sali Resursy Rzemieślniczej
przy ul. Bakszta 2 odbyła się uro-
czysta akademja ku czci Niepo-
kalanej - Bogarodzicy, zorganizo-
wana przez sekcję religijną Związ-
ku Cechów.

Pośrodku sceny, udekorowa-
nej kwiatami i zielenią oraz sztan-
darami cechowemi, ustawiono fi-
gurę Niepokalanej-Bogarodzicy.

Akademię zagaił p. Wiktor Jan-
kowski.

Poczem p. dyr. Birecki wygło-
sił dłuższy odczyt na temat „Kró-
lowa Korony Polskiej — Patron-
ka Rrzemiosła”.

P. Wanda Biszewska-Święto-
chowska odśpiewała przy akom-
panjamencie p. Zofji Lubowicz-
Godziszewskiej „Ave Maria“.

Akademję zakończyły dekla-
macje: Orlankówny, Szwarca i
Kasprowicza.

Zarówno dobór utworów, jak
i ich wykonanie, wywarły na ze-
branych głębokie wrażenie.

———

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Przeważnie pochmurno z opa-
dami. Nocą przymrozki. Dniem
temperatura około zera stopni.
Umiarkowane wiatry północne
i północno-zachodnie.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Ządanie obniżenia ceny

elektryczności do 60 gr. za ki-
lowat. Jak wiadomo, w Wilnie

_ powstał komitet obywatelski ce-
lem walki o tani prąd elektrycz-
ny. Na ostatnio odbytem posie-

dzeniu postanowiono domagać się

zniżenia cen na prąd elektryczny
do 60 gr. za kilowat.
— Usuwanie wysepki na-

przeciwko elektrowni. Rozpo-
częły się już zapowiadane roboty
przy usuwaniu wysepki piasczy*
stej przy elektrowni. Roboty te

są dalszym ciągiem prac zebez-
pieczających na wypadek pewo-
dzi i mają na celu zapobieżenie
zamulowaniu kanałów wiodących
do hal elektrowni.
— Gdzie zsypywač śnieg?

W związku ze zbliżającą się zimą
Magistrat w porozumieniu z po-
licją ustalił miejsce zsypywania
śniegu. Zsypywać będzie można
śnieg koło mostu przy ul. Mły-
nowej, koło szpitala św. Jakóba
i za mostem Zwierzynieckim.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Klub Towarzysko - Sper-

towy Prawników. W sobotę
dn. 10 b. m. o godz. Bej w lo-

kalu Klubu odbędzie się pierwszy
wieczór muzykalno-wokalny przy
udziale pp. Z. Plejewskiej i W.
Jodko. Po koncercie nastąpi her-
batka bridge, wejście dla czlon-
kėw wolne, gošcie wprowadzeni
będą mile widziani.
— Baczność podoficerowie

rezerwy. W dniu 11 b. m. o
godz. 4ej odbędzie się zebranie
informacyjne na którem będzie

omawianych szereg spraw tyczą-
cych się naszej organizacji oraz
poszczególnych członków. r

— Z życia Sokoła, W niedzielę
dnia 11 grudnia w lokalu Sokoła
odbędzie się odczyt ks. kapelana
Mościckiego na temat: „Cele i za”
dania sokolstwa w dobie obecnej”,
na który zaprasza zarząd gniazda
wszystkie druhny i druhów. Wstęp
bezpłatny. Początek o godzinie 18.
W niedzielę dnia 18 grudnia odbę-

dzie się tradycyjny coroczny opła*
tek. Początek o godz. 19. Opłata
1 zł. Zapisy przyjmuje sekretarjat

* gniazda w godzinach urzędowych
19 — 21.

ODCZYTY.
— Stowarzyszenie Przed-

stawicieli Handlowych zawizda-
mia, że w niedzielę, dn. 11 b. m.
o godz. 6 wiecz. odbędzie się w
lokalu Stowarz. (ul. Wielka 36-10)
odczyt znanego [teoretyka księ-
gowości, przysięgł. księgow. przy
Izbie Przem. Handl. w Wijnie, p.
Nieciuńskiego na temat: świad.
rzemysł. i prawidłowe księgi
Kok: dla Przedst. Handl. Wstęp

dla wszystkich Przedst. i ich pra-
cowników bezpłatny.

ŻYCIE AKADEMICKIE,
— Bluro Pośrednictwa Pra-

sy Przy Bratniej Pomocy Pol.
dz. Akad. USB. komunikuje,

iż rozporządza szeregiem posad
i zajęć dla koleżanek i kolegėw.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Zatarg gminy żydowskiej

z nauczycielami. Związki пас-
czycielig szkół hebrajskich i ży-

dowskich nadesłały do gminy
żydowskiej list, w którym doma-
gają się niezwłocznej wypłaty
należnych im zasiłków, grożąc
w przeciwnym razie strajkiem.
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Teatr I muzyka.
— Teatr Wielki Pohulanka — dziś

z powodu jednej z generalnych prób ze

„Sprawy Dreyfusa" — nieczynny. |

Sobota o godz. 8-ej wiecz. piękny

dramat Wyspiańskiego „Zyśmunt Au-

just".
3 W. niedzielę o godz. 8 wiecz. także

„Zygmunt August",
= Niedzielna popołudniówka. W

niedzielę o godz. 4 popoł. świetna ko-

medja Morstina „Dzika pszczoła”, & р

Grolickim,  Szymańskim,  Koronkiewi-

czówną, Niedźwiecką i Wiesławską w

rolach głównych.
— (Ciekawe widowisko w Teatrze

na Pohulance. W najbliższych dniach

ukaże się na scenie Teatru Pohulanka

nadzwyczaj interesująca sztuka na tle

sławnej rozprawy Dreyfusa, p. t. „Spra-

wa Dreytūsa“. - и

— Teatr muzyczny „Lutnia“. Dziś

przepiękna operetka „Fijołek z Mont-

martre'u', w której ogólny zachwyt i

entuzjazm wzbudziła świetna artystka

operetki stołecznej — Janina Kulczycka.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 9 grudnia.

11.40: Przegl. prasy. Kom. meteor.

Czas. 12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom.

meteor. 14.45: Gwiazdy kabaretu (płyty)

15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Kom, Wil.

Tow. Org. i Kół. Roln. 15.35: Lekcja an-

gielskiego. 15.50: Koncert dla młodzieży

(płyty). 16.20: „Mała skrzyneczka” 16.40:

„Pieniądz i kapitalizacja” — odczyt.

17.00: Koncert. 18.00: Muzyka lekka,

18.40: Odcinek powieściowy. 19.00: „Po-

lakom na dowiabszczęGiiiż, 19.20:

Przegląd prasy rolniczej, 19.30: „W chiń-

skim teatrze” — felj. 20.00: Pogadanka

muzyczna. 20.15: Koncert symfoniczny.

22.40: Wiad. sportowe. 23.00 Muzyka ta-

neczna.
Sobota, dnia 10 grudnia 1932 r.

Przegl. pras. Kom. meteor. Czas.
12.10: Muzyka z płyt. 13.10: Kom me-
teorologiczny. 13.15: Poranek szkolny
14,45: Muzyka operowa (płyty). 15.15:

Wiad. wojskowe. 15.35: Słuchowisko dla
dzieci. 16.00: Transm. z Sali posiedzeń
Senatu. 16.15: Muzyka węgierska (płyty)
16.25: „Wilcze kły Radjowe”. 16.40;
„Przyczyny zwycięstwa bolszewików w
r. 1917“ odczyt. 17.00: Audycja dla cho-
rych. 17.30: Komunikaty. 17.40: „Odpo-
wiedź p. v.-prezydenta miasta Witolda
Czyża” na zarzuty Mika. 18.00:Muzyka

lekka (płyty). 18.40: Odcinek powieścio-

wy. 18.50: Żozm. 19.00: Tygodnik litew-

ski. 19.15: „Środowisko wychowawcze a

nauczyciel” — odczyt. 19.30: „Na widno-
kręgu”. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00:

Koncert wieczorny. 22.05: Koncert cho-

pinowski. 22.40: Poeci wileńscy przed

mikrof. 23.00 Muzyka ton.
Z ZA KOTAR STUDJO.

Feljeton egzotyczny.
W piątek o godz. 19.30 p. Stefan

Klaczyński wygłosi feljeton egzotyczny
pt. „W chińskim teatrze”, który zasad-
niczo różni się od teatrów europejskich.

Piątkowy koncert symfoniczny.
Dnia 9.XII w piątkowym koncercie

symfonicznym z Pikarmcdii Warszaw-
skiej usłyszymy fenomenalnego pianistę
o jednej ręce, Pawła Wittgensteina, dla
którego specjalne koncerty skompono-
wali Ryszard Strauss i Maurycy Ravel.
Obydwa te koncerty znajdują się w pro-
šramie wieczoru piątkowego. Dyregować
będzie jerzy Hóeberg. Orkiestra wykona
Legendę  Hoeberga,  suitę  baletową
Hóffelinga i na zakończenie kncertu V
symfonję duńskiego kompozytora С.
Nielsona.

DZIERNIK MICENEKEI

Dziś drugi dzień loterji N. O. K.
Co drugi bilet wygrywa. Cena losu tylko 50 groszu. Próbójcie

szczęścia. Wspierajcie zbożny cel.
Loterja mieści się przy ul. Mickiewicza 8 w cukierni Toskaniego

 

30-LECIE WIL. POGOTOWIARATUNKOWEGO.
Wczoraj w południe odbył się

obchód jubileuszu 30-lecia istnie-
nia Wileńskiego Pogotowia Ra-
tunkowego. Równocześnie z tą
uroczystością odbyła się inna,
mianowicie poświęcenie nowego
lokalu Pogotowia, mieszczącego
się w okazałym gmachu przy ul.
Franciszkańskiej 2.
W uroczystościach tych wzięli

udział p. wojewoda Zygmunt
Beczkowicz, wice-prezydent mia-
sta p. Czyż, starosta grodzki p.
Kowalski, komendant Policji Pań-
stwowej, dr. Safarewicz, dr. Min-
kiewičz, naczelnik wydziału zdro-
wia woj. urzędu wileńskiego dr.
Rudziński, dr. Szalewicz, dr. Ha-
nusowicz, przedstawiciele prasy,
personel i kierownictwo Pogo-
towia.

Również na uroczystości jubi-
leuszowe przybył p. Władysław
hr. Tyszkiewicz, który najwięcej
przyczynił się do powstania Po-
gotowia.

Do zebranych pierwszy prze-
mówił ks A. Kulesza, który w
serdecznych słowach złożył kie-
rownictwu Pogotowia życzenia
dalszego, pomyślnego rozwoju.
Poczem po krótkiej modlitwie
dokonał aktu poświęcenia lokalu
Pogotowia.

Z kolei zabrał głos p. woje-
woda Z. Beczkowicz, który rów-
nież złożył życzenia.

Następnie przemawiał Włady”
sław hr. Tyszkiewicz. Mówił on
o chwili powstania Pogotowia.
Było to przed 30 przeszło laty.
Grono ludzi, przejętych do głębi
wielką ideą miłosierdzia, założy”
ło Towarzystwo Doraźnej Pomocy
Lekarskiej. Na czele Towarzy-
stwa stanął Wład. hr. Tyszkie-
wicz. Społeczeństwo ówczesne,
aczkolwiek z początku nieufnie
odnosiło się do Towarzystwa, . to
jednak szybko przekonawszy się
o pożytecznym celu, uznało istnie-
nie tak pożytecznej instytucji za
nieodzowne i popierało ją mater-
jalnie, W końcu skonstatował z
zadowoleniem, że Pogotowie w
ciągu trzydziestoletniego okresu
istnienia bardzo rozwinęło się,
niosąc natychmiastową pomoc w
nagłych nieszczęśliwych wypad-
kach.

W. imieniu prezydenta miasta
przemawiał dr. Safarewicz.

Obecny kierownik Pogotowia,
dr. Trzeciak, złożył hołd pamięci
zmarłych członków. Tow. Doraź-
nej Pomocy Lekarskiej, których
to pamięć zebrani uczcili przez
powstanie.
W skupieniu wysłuchano refe-

ratu p. dr. Szemisa o ratownic-
twie w Polsce. Na wstępie pre-
legent przytoczył szereg urywków
z artykułów zasłużonego organi-
zatora ratownictwa polskiego dr.
Józeła Zawadzkiego.
„Każdy człowiek ma wrodzony

instynkt — mówił dr. Szemis —
który nakazuje mu śpieszyć z po”
mocą bliźniemu, znajdującemu się
w niebezpieczeństwie, Życie co*
dzienne to potwierdza. Np. upad-
nie ktoś na chodniku. Wtedy każ-
dy znajdujący się w pobliżu odru-
chowo śpieszy z pomocą. Nie za”
wsze jednak chcący dopomódz
bliźniemu może to uczynić, bo-
wiem nie mając sposobów rato-
wania, częstokroć obawia się swo*
ją interwencją zaszkodzić i pozo-
staje tylko biernym, bezradnym
widzem cierpień nieszczęśliwca.

„Wielka idea samarytańska,
głoszona przez Chrystusa, zawsze
znajdowała piękny oddźwięk w
duszach łudzkich, W najdawniej-
szych czasach zbierano na pobo-
jowiskach rannych i udzielano im *

a
Kontrola detefonów.

* Przed zbliżającemi się świętami
wszyscy radjosłuchacze wileńscy powin-
ni sprawdzić swoje “detefony i wrazie
stwierdzenia niedokładności w odbiorze,
zwrócić się o. pomoc do bezpłatnego Po-
gotowia Radjowego, Witoldowa 21 lub
telefonicznie 12-14.

pomocy.
Z chwilą rozwoju techniki wo*

jennej, ilość rannych tak się
zwiększyła, że poświęcenie jed-
nostek okazało się niewystarczają-
ce, by skuteczną nieść pomoc
rannym. Powstała więc potrzeba
zbiorowego wysiłku  społeczeń-
stwa — powstała ogromna dziś
organizacja, znajdująca się pod
ochroną uchwał konwencji genew-
skiej „Towarzystwo Czerwonego
Krzyża”.

Życie w czasie pokoju jest także
teatrem wielkiej, ciągłej walki o
byt. Człowiek walczy o byt z siła-
mi przyrody, które ujarzmia w po”
tężne maszyny i precyzyjne wyna-
lazki.

Każda jednak zdobycz pochła-
nia wiele ofiar w ludziach. Kata-
strofy okrętów oceanicznych, ka-
tastrofy samochodowe, samoloto-
we, karambole, samobójstwa, roz-
prawy orężne na tle porachunków
osobistych itd, Wszystko to daje
w sumie większe straty w lu-
dziach, więcej nieuleczalnych ka-
lectw niż największe wojny.

Ponieważ większość wypad-
ków zdarza się podczas pracy w
fabrykach, w wirze i zgiełku
wiecznie spieszącego miasta —
społeczeństwo zajęte ciągłą pracą
nie długo nad niemi zastanawiało
się i przechodziło do porządku
dziennego".

Następnie mówca opowiada
historję powstania pierwszego po”
$otowia ratunkowego w Europie.
Groźny, brzemienny w setki ofiar
pożar Ringteatru w Wiedniu w
1880 r., który wstrząsnął do głębi
sumieniem społecznem, natchnął
myślą dr. barona Mundyego zor-
śanizowania instytucji, zawsze go-
towej przyjść z pomocą bliźniemu.

Poczem przechodzi do historji
powstania stacji ratunkowych w
Polsce. Pierwsza taka stacja. po
wstała w Krakowie w 1890 roku,
jako „Krakowskie Ochotnicze To-
warzystwo Ratunkowe”. Założy-
cielami jej byli: dr. Bannet i prof.
dr. Okoliński,

Następnie w r. 1897 dr. Józef
Zawadzki przy czynnym współu-
dziale Konstantego hr.
dzieckiego zorganizował i urucho-
mił „Warszawskie Pogotowie Ra-
tunkowe”.

W dniu 1 grudnia 1899 roku
otwarte zostało pogotowie w Ło-
dzi. W tymże samym roku po-
wstało w Wilnie „Towarzystwo
Doraźnej Pomocy Lekarskiej”,
które po upływie 3 lat, tj. w r.
1902, uruchamia Pogotowie Ra-
tunkowe.

W) końcu swego referatu dr.
Szemis omówił działalność Wil.
Pogotowia Ratunkowego w ciągu
30 lat oraz przytoczył liczbę wy-
padków;. jakie zdarzyły się w
Wilnie w ciągu tego czasu, w któ-
rych pomocy udzieliło Pogotowie.

„Przetrwała ona szczęśliwie
czas największych kataklizmów
dzisiejszych i wierzę, że będzie
istniała nadal, bo idea samarytań-
ska, wzniesiona przez Chrystusa
do stopnia dogmatu, jest ukrytą w
każdej duszy, a walka człowieka
o byt jest coraz większa, a nie-
szczęśliwych wypadków coraz
więcej — temi słowy dr. Szemis
zakończył swoje przemówienie.

Uroczystości zakończyła wspól-
na foto «ja.

 

Najwięcej żądana
na rynkach światowych

dig. HERBATA LIOŃY'2
jui ze świeżych zbiorów

lest do nabycia w handlach
kolonialnych

Żółte opakowanie ŁAGODNA
Czerwone ,, CIERPKA.   

Przeź- *

Życie katolickie.
Sprawa kanonizacji błog. Ber-

nardetty z Lourdes.
(Ctta del Vaticano KAP). —

Wczoraj u kardynała Verde, rela-
tora sprawy, odbyło się posie-
dzenie prałatów i dostojników
św. Kongregacji Obrzędów dla
omówienia cudów przedstawio-
nych jako motywy do kanoniza-
cji Siostry Marji Bernardy Soubi-
rons, jasnowidzącej z Lourdes,
zmarłej w 1879 i beatyfikowanej
w r. 1925. Proces kanonizacyjny
podjęto w r. 1926 i jeżeli obecne
rozpatrywanie cudów potwierdzi
je, mozna oczekiwać zaliczenia
blog. Bernardetty w poczet świę
tych już w najbliższym czasie.j

——

TEATRY MIEJSKIE.
LUTNIA.

„Fijolek z Montmartre'u'*, operet-
ka w 3 aktach E. Kalmana.
Operetka — to zazwyczaj wi-

dowisko dość niewybredne. Pry-
mitywizm teatralny chodzi w niej
zwykle w parze z rozpaczliwą
naiwnością literacką i muzyczną.
Szereg piosenek i tańców, osnu-
tych na nikłej kanwie niewymyśl-
nego libretta — oto treść prze-
ciętnej operetki.

Z okazji „Fijołka z Montmar-
tre'u“ po raz pierwszy bodaj wy*
pada mi podnieść pewne walory
libretta. Pp. Brumer i Grunwald
wysilili się, stworzyli szereg za-
bawnych typów i sytuacyj. Pu-
bliczność szczerze się bawi, raz
po raz wybucha śmiechem.

Niepodobna nie cieszyć się,
jak dzieci z bajki, opowiadanej
przez dobrą babcię, gdy się ogląda
naprzykład takiego ministra sztu-
ki z budżetem bez kompresji i
redukcji, rozdającego lukratywne
posady na lewo i na prawo, albo
barona Rotszylda, nie mającego
nic lepszego do roboty, jak poszu-
kiwać ulicznej dziewczyny, aby
jej ofiarować majątek i hrabiowski
tytuł. A przyjemny komornik?
I kto kiedy widział przyjemnego
komornika?

Teatr tembardziej jest požą-
dany, im dalej odbiega od rzeczy”
wistości. с

Do sensownego, a zarazem Za-
bawnego libretta napisał Kalman
muzykę, mającą miejscami zakrój
zupełnie operowy. Jest co śpie-
wać. Nowa nasza primadonna, p.
Kulczycka, czuła się w tej sy-
tuacji, jak rybka w wodzie. Umie
śpiewać, jest muzykalna, ma głos
ładny o szlachetnem brzmieniu,
to też śpiewająco odtworzyła ty-
tułową rolę, pozyskując ponadto
szczery poklask publiczności za
wdzięk, urodę i żywą grę. Powo-
dzenie u publiczności zapew”
nione.

Drugim bohaterem wieczoru
był p. Tatrzański, jako wyśmieni-
ty wykonawca roli przyjemnego
komornika i jako reżyser.

Przedstawienie szło gładko w
tempie allegro con brio.

Właściwie to należałoby wy
mienić cały zespół. P. Halmirska,
p. Wichrowski, p. Szczawiński i
wszyscy inni dokładali starań, by
przedstawienie wypadło jaknaj-
lepiej. I p. Dembowski pozbył się
sztywności, bawiąc się, zdaje się,
sam doskonale, czego nie można
niestety powiedzieć o p. Brusi-
kiewiczu, ze zbytnią powagą trak-
tującego swą rolę przedstawiciela
literatury w operetce.

Muzyczny zespół pod wodzą
p. Kochanowskiego sprawiał się
dzielnie, Zespół baletowy staje
się atrakcją, posiada kilka urodzi-
wych i uzdolnionych adeptek.

Specjalne słowa uznania na-
leżą się p. Hawryłkiewiczowi za
pomysłowe dekoracje.

St. W—ski.
WOOWGAZUSESTXBARDZKIEZACASŻSŁRA

PAMIĘTAJ
o petrzebach organizacyjnych

STRONNICTWA NARODOWEGO
i wpłać składkę do P. K, O.
na konto czekowe 180.785

lub w Stk'etarj'cie (Orzeszkowej 11)
w godzinach od 11 do 3 i od 6 do 7w,

codziennie prócz niedziel I świąt.
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Dochodzenie W Sprawie postrzelenia
(homiczówny.

W związku z postrzeleniem
Natalji Chomiczówny, o czem do:
nosiliśmy już we wczorajszym
numerze naszego pisma dowiadu-
jemy się z następujących szcze-
gółów. Sprawcą postrzelenia jest
pewien osobnik, któremu na imię
Zygmunt. Jest on prawdopodo-
bnie urzędnikiem akcyzy. Oso-
bnik ów bywał kilka razy w re-
stauracji Worobjewa w Pasażu
pod Kinem Miejskiem i wszystkie
kelnerki restauracji znają go pod
imieniem Zygmunt. Nazwiska je-
go oraz miejsca zamieszkania nie
udało się narazie ustalić. Jak wy-
nika z dotychczasowego docho-
dzenia, ów Zygmunt napadnięty
został przez dwóch podchmielo-
nych osobników, którzy rzucili
się na niego i strzelał on rzeko-
mo w obronie własnej. Postrze-
lona Chomiczówna jest kucharką
we wspomnianej restauracji. Są
podejrzenia jednak, iż tło po-
strzelenia ma charakter roman-
tyczny. Policja prowadzi dalsze
dochodzenie.

SAMOBÓJSTWO W SKLEPIE
ŁAWIŃSKIEJ.

Tragedja samobójcza rozegra-
ła się onegdaj wieczorem wskle-
pie p. Ławińskiej przy ulicy zam-
kowej 18. W godzinach wieczo-
rowych do sklepu wstąpił syn
Ławińskiej, Józef (Chmielna 1)
i zamieniwszy kilka słów z matką
wydobył nagle rewolwer strzela-
jąc sobie w pierś. Na miejsce
wypadku zawezwano pogotowie
ratunkowe. Lekarz stwierdził, iż
kula przebiła  nieszczęśliwemu
klatkę piersiową przechodząc tuż
koło serca. W stanie ciężkim
przewieziono samobójcę do szpi-
tala Sw. Jakóba. Przyczyny sa-
mobójstwa narazie nieustalono.

Jeszcze jedna ofiara
kryzysu.

W dniu wczorajszym w go-
dzinach p. p. w mieszkaniu swo-
jem przy ulicy Kalwaryjskiej Nr.
103 popełnił samobójstwo przez
powieszenienie się 22 letni do-
rożkarz Chackiel Chaiet. Zwłoki
desperzta zabezpieczono na miej-
scu do decyzji władz prokurator:
skich. Przyczyna — ciężkie wa-
runki materjalne.

Aresztowanie sprytnego
złodzieja.

W dniu wczorajszym w wyni-
ku długotrwałych poszukiwań a-
resztowany został niebezpieczny
złodziej Olechnowicz.

Olechnowicz ukrywał się ostat-
nio w mieszkaniu niejakiego Ja-
na Czerniawskiego pod przybra-
nym nazwiskiem  Ratkiewicza.
Jest on oskarżony o dokonanie
całego sreregu kradzieży i wła-
mań między innemi przy ulicy
Nadleśnej, gdzie skradł razem
z kompanami rozmaite rzeczy o-
gólnej wartości ponad 2000 zł.
Spólnicy jego zostali wówczas
aresztowani, lecz Olechnowiczowi
udało się zbiec.
W ten sposób ukrywał się on

przed policją w ciągu trzech mie-
sięcy i dopiero w dniu wczoraj-
szym udało się go aresztować.
"TURINYSU]DLTKOI

eklama jes
„ММ band

Wódka i piwo.
Związek  Włeścicieli Piwiarń_

wystąpił do ministerstwa Skarbu
z memorjałem o dopuszczenie
do sprzedaży zlkoholu w piwiar-
niach.

Związek motywuje swoją proś-
bę tem, że sprzedawałby tylko
wódki monopolowe i że w ten
sposób zmniejszyłyby się zapasy
na składach Monopolu,
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Euzebjusz Łopaciński.

Rodowody szlachty
zagrodowej.

Jeżeli wszelkie gwałty krwawe,
w których aktorami była szlachta
zagrodowa Nowogródka, można

wytłumaczyć częściowo ciemnotą,

chciwością i zapatrzeniem się na

możniejszych i wykształceńszych

współpowietników to specjalną

cechą tej warstwy była skłonność

do fałszowania dokumentów szla”

checkich, czemu należy się tutaj

kilka słów wyjaśnienia ;

W. Polsce przedrozbiorowej,
a szczególnie w b. W. Ks, L. szlach

ta, ceniąc swoje przywileje i her-

bowy klejnot, równocześnie nie-

bardzo dbała o dokumenty, ich
skrzętne przechowywanie i akty-

kacje w kancelarjach sądowych,
tak jak to było na Zachodzie. U-

ważała, że dla udowodnienia szla-

chectwa wystarczy żyć według

starodawnego szlacheckiego oby*

czaju. Natomiast liczne wojny, oraz

chroniczne pożary, przeważnie

drewnianych miast i osiedli, do-

prowadziły do zatracenia w ogrom

nej ilości rodzin wszelkich archi-

wów rodzinnych. Kiedy zatem

rząd rosyjski po rozbiorze kraju w
bardzo prędkim czasie zaczął do-
magać się od szlachty przedsta*
wienia dowodów przynależności
do tego uprzywilejowanego stanu,
wtedy ogromne rzesze szlachty,
przeważnie uboższej, znalazły się
w położeniu bardzo ciężkiem;
oprócz szlachty rościli sobie pra-
wo do szlachectwa tak żwani zie-
mianie i bojarowie, którzy nie ko-

rzystali z równych praw ze szlach-

tą.

Te drakońskie zarządzenia rzą-

du rosyjskiego rozgoryczyły i obu-
rzyły byłych elektorów i kandy-
datów do tronu polskiego, czego
echa dają się słyszeć w 4 księdze
Pana Tadeusza, Rząd rosyjski za*
rządził utworzenie w każdej gu-
bernji deputacyj wywodowych
szlacheckich, przyczem każdy po-
wiat wybierał na sejmikach depu-
tatów ze szlachty dobrze osiadłej.

Deputacje te pod przewodni-
ctwem marszałków gubernjalnych
i powiatowych miały za zadanie
sprawdzać wiarogodność przedsta”
wionych dokumentów. Oczywiście
że deputaci i marszałkowie wy:
bierani przez szlachtę, a szczegól-
nie ci pierwsi, starali się wszelkie”

mi sposobami dopomóc braci szla”
checkiej w uzyskaniu potwierdze*
nia szlachectwa. Działały tu bez
wątpienia solidarność narodowa,
kastowa, uczynność sąsiedzka, a
nierzadko zapewne dukaty.

Gorzej było naturalnie tam
gdzie tych dukatów nie było jak u
szlachty zagrodowej. Tam zaczęto
pomagać sobie fałszowaniem per-
gaminowych nadań królewskich i
przywilejów, a gdzie i to było zbyt
kosztownem lub trudnem, pomaga
no aktykowaniem fałszywych ory-
ginałów, lub widymusów czyli wy-
pisów z ksiąg sądowych z fałszy-
wemi datami, czego niemożna by-
ło sprawdzić prawie nigdy z po-
wodu zniszczenia, dziwnym zbie-
giem okoliczności odpowiednich
ksiąg.

Z tych to właśnie czasów datu-
ją się te rozmaite bajeczne i mi-
tyczne wywody szlacheckie od
wielkich książąt litewskich, tu-
skich, chanów tatarskich i dyna-
stów i rycerzy cudzoziemskich,
wtedy to Pacowie zechcieli pocho-
dzić od florenckich Pazzich, Wa-
lewscy od Kołonnów rzymskich,
Dernałowiczowie od genueńskich
dożów  Dozia, Szantyrowie od

gdy tylko nie mogła

szkockich hrabiów de Ursin Zan-
tyr-Szantyr, Szyrynowie od hra-
biów węgierskich Zrinyi. Fantazja
szlachecka miała tu pole do popi-
su nie mniejsze niż na polach
Kirchholmu czy Chocimia,

Ale wróćmy do szlachty zagro”
dowej i podszywających się pod
nią ziemian i bojarów. Niechcąc
pozostać w tyle za starszą bracią,

dostarczyć
żądanych dokumentów, udawała
się ona do sprytnych współbraci,
którzy z powodzeniem zajmowali
się fabrykacją dokumentów. Już
naprzykład w 1792 roku, a zatem
jeszcze przed drugim rozbiorem,
jakby węsząc rozbiór kraju i po-
trzebę przyszłego legitymowania
się ze szlachectwa, znaną już do-
brze na terenach pierwszopodzia-
łowych, zjawia się w Mińsku przy”
były z mohilowszczyzny, ale ro-
dem z województwa Nowogródz-
kiego niejaki Ignacy Tatur, który
dłuższy czas trudni się fabrykacją
przywilejów, geneologji i wogóle
dokumentów szlacheckich, nieza-
pominając przytem o pijackich bie-
siadach i dukatach, które jak
deszcz spływają do jego kieszeni.
W końcu jednak szeroki tryb ży”

cia zwraca uwagę Instygatora cy-
wilno-wojskowej komisji woje”
wództwa Mińskiego, który każe
30 łapać 29 marca 1792 roku, w
myśl instrukcji tejże komisji, co
też zostaje uskutecznione dnia na”
stępnego. Znaleziono przy nim
słabrykowane przywileje od Zyg-
munta I, II, III i Sobieskiego, któ-
re podług jego słów miały być ja-
koby wydane z kancelarji grodz-
kiej mińskiej 20 stycznia 1791 r.
Na rozprawie sądowej Kaznowski,
wice-regent grodzki miński uznał
je za fałszywe 'okazało się w koń-
cu, że wypisy są sfałszowane, jako
też podpis Kudzinowicza i pieczęć
grodu Mińskiego; oprócz tego Ta-
tur przyznał się do fabrykacji do-
kumentów dla rodziny Świackich
i innych i w rezultacie został osa-
dzony w więzieniu,

Trudnił się tymże procederem
już od początku 1795 roku szlach-
cie z okolicy Horbatowicz, a więc
sąsiad Mickiewiczów, Dominik Gę
Gembicki, posiadający tamże jeden
dym bez chłopów, jak wykazuje
lustracja 1789 roku (Nr. 11620).
Został on osadzony w więzieniu
za te przestępstwa 29 października
1795 r. i wiemy skądinąd, że sie”

dział w więzieniu jeszcze w 1797
roku. Trzecim wreszcie fałsze”
rzem dokumentów był równiż są-
siad Mickiewiczów i dobry znajo-
my Mikołaja Mickiewicza ojca
poety Adama — Andrzej Teraje-
wicz. Sprąwa ta przedstawia się
w następujący sposób: We wsi
Durychowszczyzna, należącej do
Józefa Mackiewicza, strażnika
Starodubowskiego, mieszkało z
dziesiątek rodzin poddańczych,
chłopów tegoż właściciela; byli to
chłopi bardzo zamożni. Jeden z

nich Jerzy Bułak miał córkę, któ-
rej obiecał dać posag znaczny, ko-
ło 1000 zł. Człek to był piśmienny
i umiał czytać. Dowiedziawszy się
o tak posażnej dziewczynie i w do-
datku mającej nieco wykształce-
nia, zagrodowy szlachcic Kuroczy-
cki, szwagier wyżej wymienionego
Andrzeja Terajewicza, niezważając
na swoją błękitną krew, a mając
fundusz nadwyrężony _pijackiemi
występami w pobliskich licznych
karczmach  Horbatowskich i in-
nych, nie zawahał się udać się w
konkury, o rękę panny Bułaków*
ny, a właściwie o jej posag.

(D:-645)
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Z KRAJU.
Jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

Dnia 30 listopada obchodził
jubileusz 25-lecia kapłaństwa jeden
z najgorliwszych duszpasterzy i
działaczy społecznych ks. Paweł
Bagieński, proboszcz parafji so-
botnickiej. Dostojny Jubilat otrzy”
mał święcenia kapłańskie w Wil-
nie 1907 r. i był kolejno probo-
szczem w Holszanach, Szarkow-
szczyźnie, Jelni, Szumsku, Budsła-
wiu, Wfiszniewie i ostatnio w So-
botnikach, wszędzie zdobywając
swoją pełną poświęcenia pracą,
miłość i szacunek u ludu. Działal-
ność jego w ciągu tych długich lat
była naprawdę imponująca, stał się
bowiem nietylko duszpasterzem,
ale i niezmordowanym krzewicie-
lem polskości na powierzonych so-
bie placówkach kapłańskich. Za
czasów niewoli gorąco popierał
nauczanie dzieci w języku  pol-
skim, później zaś, gdy zawitała
jutrzenka wolności, przyjęto dzię-
ki jego staraniom cerkwie prawo-
sławne w Szumsku i Ciudzienisz-
kach wraz z beneficjami i zamie-

niono je na kościoły, za co wdzięcz
ni parafjanie szumscy wręczyli mu
złoty krzyż. W Polsce odrodzonej
do dziś dnia jest gorącym propaga
torem akcji katolickiej, szczegól-
nie zaś Stowarzyszeń młodzieży.
W) czasie wojny, kiedy głód i nę-
dza szerzyły stę wokoło, zasłynął
ze swego samarytanizmu, dzieląc
się wszystkiem co miał z najbied-
niejszymi i niosąc ludziom pomoc
moralną i materjalną. W szczegól-
nej opiece miał kleryków, których
zjeżdżało do niego na wakacje nie-
raz po 10, a którym pomagał ma-
terjalnie, na ile go tylko było stać.
Nic więc dziwnego, że w dniu ju-
bileuszu wszystkie organizacje
istniejące na terenie parafji so-
botnickiej, oraz księża w liczbie
17 (w tem wielu jego wychowan”
ków), składało njaserdeczniejsze
życzenia drogiemu  Jubilatowi, a
ze wszystkich placówek jego pracy
nadeszły liczne powinszowania.

J. D.

SPORT.
-5 tysięcy 358 głosóW.

„Ognisko" najlepszym klubem sportowym Wiina.>

Do urn wyborczych wpadło 5
tysięcy 358 kuponów.

Zeszłoroczny wynik  plebiscy-
tu sportowego został pobity.
W ostatnich jeszcze chwilach

przed otwarciem urn napływały
nowe kupony, które w ogólnej
ilości dają nam poważną cyfrę
głosujących, a tem samem może-
my śmiało powiedzieć, że plebi-
scyt sportowy „Dzien. Wil." obu-
dził ogromne zainteresowanie i
nic dziwnego, że wynik plebiscy-
tu jest oczekiwany z dużem zain-
teresowaniem.

Do późna w nocy zebrana ko”
misja obliczała głosy.

Społeczeństwo sportowe Wil-
na wypowiedziało się w tym roku
za Kolejowym Klubem Sporto-
wym „Ognisko* Na „Ognisko
padło 1.682 głosy. Są to głosy,
które, znając stosunki sportowe
MWilna, zupełnie słusznie i spra”
wiedliwie oceniły dotychczasową
pracę Ogniska, który jest klubem
jednoczącym w swoich szeregach
setki młodzieży.

Wyróżnienie „Ogniska” jest
zasłużoną nagrodą, która stanie
się zapewne podnietą do dalszej
owocnej pracy sportowej na tere-
nie Wilna.

Drugie miejsce zdobył Akade-
micki Związek Sportowy, który
zdobył 1.458 zwolenników. A.Z.S.
jest klubem bardzo popularnym,
ale niestety w tym roku przežy-
wa kryzys organizacyjny, a stało
się tó zasadniczą przyczyną szere-
gu niepowodzeń sportowych aka-
demików, którzy są zmuszeni od-
dać palmę pierwszeństwa koleja-
rzom.

Trzecie miejsce zdobył po
ostrej walce z Sokołem Związek
Strzelecki, na który padło 1.024
głosy. Związek Strzelecki w sze”
regach swoich ma liczne rzesze
młodzieży, które wyróżniają się w
grach sportowych i strzelaniu.

Czwarte miejsce zajął Sokół z

986 głosami. Sokół w tym roku

tak jak i A. Z. S. przeżywa rów-

nież okres kryzysu i prócz bie-
gów na przełaj nie wykazał się

 

DŹWIĘKOWY
KINO-
TEATR

_ mlicą Wileńska 38, tel. 926.

Qi. WIELKA 42. Tel. 5-28.

 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

MICKIEWICZA Nr. 22,

 

Nr. spr. Z—150;34 r.

Сепу zniżone. Dziś! Największy
sukces kinematografji europejskiej!
odznacza się niebywałą precyzją i
występy znakomitego od
krywcy nauk tajemnych

publiczności jak si

Dziś! Najnowsza Sensacja
o $ doby obecnej! Nasza gen. rodaczka

«<h Е L i »|| Po raz pierwszy Poła Negri śpiewa
doby obecnej.

 

Dziśl Niezrównana szampańska
ь ь d. ki
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OBWIESZCZENIE,

dobremi wynikami sportowymi.
Na dalszych miejscach znalaz-

ły się kluby: 5) 1 p. p. leg., 6) Po-
goń, 7) 2. А. К. 5., 8) Wil T. W.
9) Р. К. 5., 10) 5. M. P.

Ogółem więc oddano
głosów przy 3 nieważnych.

Wczoraj wieczorem przedsta”
wiciel Redakcji „Dziennika Wi-
leńskiego' red. J. Nieciecki zło”
żył wizytę kierownikom Klubu
Kolejowego „Ogniska”, gratulu-
im tak wspaniałego sukcesu. W
numerze poniedziałkowym — га-
mieścimy specjalny artykuł, oma-
wiający działalność sportową naj-
lepszego klubu sportowego Wilna
— Ogniska.

Wynik walki 0 najbardziej u-
sportowioną szkołę podamy jutro,

5.358

gdyż obliczenia nie zostały jesz-
cze ostatecznie dokończone.

Wśród sportowców jest rze-
czą już przesądzoną, że pierwsze
miejsce zdobył ogólnie lubiany st.
sierżant 3 B. Sap. Jan Wieczorek,
który otrzyma wspaniały puhar
przechodni „Dz. Wil”, który w ro-
ku ubiegłym zdobyty został przez
Wacka Sidorowicza.

O drugiem miejscu nic jeszcze
nie możemy powiedzieć, gdyż
każdy punkt może zadecydowć
czy wicemistrzem zostanie Sido-
rowicz, czy Józef Godlewski.

Prawdopodobnie dopiero w
niedzielę zostaną zakończone ob-
liczenia głosów i wyniki ogłoszo-
ne będą w czasie rozdania nagród
w niedzielę 11 bm. o godz. 12 w
kinie Casino przy ul. Wielkiej,
Tam też ogłoszonem będzie kto
otrzyma nagrodę dla głosujących
za najtrafniejsze ułożenie listy
najlepszych sportowców Wilna.

Mecz bokserski szwedzko-polski.

ŁÓDŹ (Pat). We czwartek
szwedzka reprezentacja bokser”
ska rozegrała w Łodzi trzeci zko-
lei mecz. Tym razem przeciwni:
kiem gości, występujących jako
reprezentacja Stokholmu, była re-
prezentacja Łodzi. Łódzka dru-
żyna, niewzmocniona żadnymi za-

największym filmie sezonu
kowe. Seanse: 4, 6, B| 10,15. W dn. św. o g. Zej. Ma 1 s. ceny zn'żone. -

ON i JEGO SIOSTRA
Film w języku czeskim dla wszysikich zrozumiały. Nad program: Dodatki dźwiękowe.

Początek o godz. 4-ej.

i „LEKARZE. _ |
13.8/V1. я

Sąd okręgowy w Wilnie, wydział VI, obwie-

OBWIESZCZENIE
Nr. spr. Z—1493 32 r.

330, VI
Sąd okręgowy w Wilnie, wydział Vl, obwiesz-2 AKUSZERKA

cza, ze cecyzją swą Z dnia 22 października 1932 szęza, że decyzją swą z dnia 2 listopada 1932 го-
ki = ‹ Ma alosie „Spółdzielczy Bank dia |J-] M. BRZEZINreku postanowił: ogiosić Spółkę Akcyjną „Woro- ky postanowił ogłosić
jewskie Zawłady Przemysłowe”

dłużnicy upadłej Dpóiki Akcyjnej

Spółki i o uależnościach, które

Mr.—158;32 r.

za upadłą w

 

Handiu i Rzemiosł w Wilmie” za upadły w handiu

nandlu | EEmasy ACEnA wyzna- | kuratorem masy upadiościowej wyzzaccye ad-

czyć adwokatów: Stanisiawa Bagiūskiege, Za- wokato Stanlsiawa Mitkiewicza, zamieszkalego w
SA kalajo w Wilnie, pizy ulicy Jakoba Jasiń- CHOROBY SKORNE

skiego 6 m. 6 | ŚStanisiawa Kukiel-Nrajowskiego,

zamieszkałego w Wiinie, przy ul. Wiwulskiego 2 m. 3.
Wskutex powyższego wszyscy wierzyciele i

„Woropajew-

| skie Zaklady Przemysiowe“ obowiązani są w ier-

“ minie 4-miesięcznym od daty wydrukowania ni-

| mlejszego obwieszczenia w Dodatau do Dziennisa go Banku I o naleźnościach, które im przypadają,

Urzędowego Min. Spr. donieść Sądowi Okręgo- chociażby terminy płatności ich nie nastąpiły.

wemu w Wilnie o swuich pietensjach do upaałej Nr. spr. Z—-1493-32 r.

im przypadają,
shociažby terminy płatności ich nie nastąpiły,

(>) St. Sekretarz
podpis nieczytulny,

Wiinie, przy ulicy Jakóba Jasińskiego Mr. 11.

wskutek powyższego wszysgy wierzyciele

i dłużnicy upadłego Banku obowiązani są w ter
minie 4 miesięcznym od daty wydrukowania ni-
niejszego obwieszczenia w Dedatku do Dzienalka
Urzędowego Mim. Spr. donieść Sądowi ©kręgo-
wemu w Wilnie o swoich pretensjach do upadłe-

(-) St. Sekretarz
„podpis nieczytelny.

WWO

Mydawca: ALEKSANDER ZMIERZYŃSK, |||

DZIENNIK MILENSKI

ZJAZD PRZEDSTAWICIELI
samorządu powiatowego województw wileńskiego

i nowogródzkiego.

W dniu 8 b. m. odbył się w
sali Rady Miejskiej w Wilnie zor-
ganizowany przez Związek Po-
wiatów Rzeczypospolitej Polskiej
zjazd przedstawicieli samorządu
powiatowego województw wileń-
skiego i nowogródzkiego, przy
udziale delegatów wszystkich po-
wiatów tych województw.

Obradom zjazdu przewodniczył
prezes Związku Powiatów dr. M.
Z. Jaroszyński.

Wiceprezes Związku E. Dunin-
Markiewicz przedstawił w refe-
racie stosunek Związku poręcza-
jącego do Komunalnej Kasy O-
szczędności oraz omówił postu-
laty, jakie samorząd powiatowy,
jako związek poręczający, winien
zgłosić przy ewentualnej noweli-
zacji ustawy o komunalnych ka-
sach oszczędności.

Dyrektor biura F. Bronny о-
mówił przygotowywane projekty
ustaw o pokrywaniu kosztów le-
czenia ubogich chorych i kosztów
opieki społecznej oraz projekt
ustawy o powszechnym podatku

obywatelskim, |
Z pośród przyjętych przez

zjazd postulatów jako ważniejszą
wymienić należy uchwałę w spra-
wie niepowoływania do życia w
chwili obecnej na terenie woje-
wództw wileńskiego i nowogródz-
kiego samorządu rolniczego (Izb
Rolniczych), które nie mając za
bezpieczonych dostatecznych :fun-
duszów, nie mogłyby spełniać wy-
znaczonych sobie zadań, a do-
tychczasowa praca dobrowolnych
organizacyj rolniczych i samorzą-
du terytorjalnego w zakresie po-
pierania rolnictwa, z racji roz-
proszkowania i tak bardzo szczu-
płych funduszów, poważnieby u-

cierpiała. 7
Podobnie zjazd uznal za nie-

wskazane tworzenie odrębnego
samorządu szkolnego, znajdując,
iż sprawy administracyjno-gospo-
darcze szkolnictwa powszechnego
równie dobrze zaspokoić może i
zaspakajać powinien samorząd te-
rytorjalny.

z wileńsko - Nowogródzkiej Izby
Lekarskiej.

W wyniku wyborów w dniu
1 grudnia 1932 r. do Rady Izby
weszli:

na Członków: Dr. Dr. 1. Abramo-
wicz Leon — Baranowicze, 2. Bądzyński
Wacław — Wilno, 3. Bernatowicz Bole-
sław — Święciany, 4, Czarnecki Edward
— Wilno, 5. Efros Izaak — Słonim, 6.
Garniewicz Stanisław — Wilno, 7. Gir-
szowicz Mojżesz — Wilno, 8. Jastrzęb-
ski Leon — Mołodeczno, 9. Lasota Józef
—Szczuczyn k/Lidy, 10. Łobza Włady-
sław — Wilno, 11. Łukaszewicz Juljan
— Wilno, 12. Maciulewicz Edmund —
Nowogródek, 13. Malinowski Adolf —
Wilno, 14. Malinowski Władysław —
Słonim, 15. Markiewicz Stanisław —
Wilno, 16. Pawłowski Kazimierz — Wil-
no, 17. Pelczar Kazimierz рго! — Wil-
no, 18. Prażmowski Władysław — Wil-
no, 19. Przysiecki Karol — Nieśwież, 20.
Rudziński Henryk — Wilno, 21. Safare-
wicz Aleksander prof. — Wilno, 22. So-
poćko Romuald — Lida, 23. Soroko Ka-
rol — Święciany, 24. Stetkiewicz Tade-
usz — Głębokie, 25. Szniolis Bolesław—
Wilno, 26. Sztoleman Gustaw — Wilno,

27. Sylwanowicz Witold — Wilno, 28.
Zaluska Stefanja — Wilno, 29. Žemojtel
Wfładysław — Wilno,

Na zastępców: Dr. Dr. 1. Sułkowski
Leon — Wilno, 2. Giecow Grzegorz —
Wilno, 3. Brodzki Michał — Wilno, 4.
Dobaczewski Eugenjusz — Wilno, 5. No-
wicki Jan— Siniawka, 6. Gołyński Bole-
sław — Wilno, 7. Rymkiewicz Tadeusz
— Wilno, 8. Królewski Wacław — Wil-
no, 9. Kieziewicz Dymitr — Baranowi-
cze, 10. Bohuszewicz Józefat — Wilno,
11. Klemczyski Eugenjusz — Wilno, 12.
Rondomański Stanisław —  Święciany,
13. Nochumowski Lejba — Baranowicze,
14. Margolis Samuel — Wilno, 15. Po-
meranc Lejba — Wilno, 16. Trocki Fałk
— Wilno, 17. Wasilewski Feliks — Wil-
no, 18, Dunin-Horkawicz Wiktor — Wil-
no, 19. Kasperowicz Feliks — Wilno, 20.
Berecki Wilhelm — Brasław, 21. Zarcyn
Rachmiel — Lida. 22. Sedlis Eljasz —
Wilno, 23. Baranowski Leon — Wilno,
24. Kowarski Mendel — Słonim, 25.
Globus Eljasz — Wilno, 26. Lewande
Samuel — Wilno, 27. Butkiewicz Leon
— Wilno, 28. Jabrow Iszer — Wilno,
29. Gawrońska-Szabad Róża — Wilno.

Ekspedycje archeologiczne do Ziemi Swiętej
(Jerozolima KAP) Wraz z

nadchodzącą zimą uczeni całego
świata przygotowują się do po”
szukiwań archeologicznych. Po-
szukiwania te wywołają znów za-
interesowanie ogółu dla krajów
Azji Mniejszej i Egiptu.
W nadchodzącym roku 1932-33

Wielka Brytanja wysyła aż dwa-
naście ekspedycyj do Palestyny,
Mezopotamji i Egiptu. Rezultaty
poszukiwań tych wypraw nauko"

wych żywo interesują nietylko
koła uczonych, ale również i te
wszystkie narody, które wiarą są
związane z kolebką cywilizacji
chrześcijańskiej. Jedną z najwięk-
szych ekspedycyj jest wyprawa
Sir Flinders Petris do południowej
Palestyny, gdzie zostały odkryte
niezmiernie ciekawe wykopaliska,
pozostałe po nieznanych zupełnie
w historji t. zw. „troglodytach”.
Plemię to zajmujące się rolnic-
twem i mające wielki kult dla

miejscowymi bokserami, odniosla
pierwsze zwycięstwo nad Szwe-
dami, bijąc ich 9:7. — Łódź miała
znaczną przewagę w wagach lżej:
czych, a po wadze średniej pro”
wadziła już 9:3. W wagach cięż-
kich reprezentanci Łodzi prze-
grali jednak katastrofalnie.

ję to robi, tek że każdy sam potrafi natychmiast wykonać te „сиба“.
i 10.20, м @т!е šwląt. o godz, Z-ėį.
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|sawa brodawki,

zmarłych, nie było pochodzenia
semickiego, pomimo, że stykało
się z Izraelitami. Problem pocho-
dzenia tego plemienia jest jak do-
tychczas jeszcze nierozwiązany i
zajmuje w dalszym ciągu ekspe-
dycje Sir Flinders Petris.

Druga ekspedycja (prof. Lang-
don z Oksfordu) badać będzie w
Chaldei ślady powstania  naj-
pierwszych szczepów izraelickich.
Wyprawa prof. Langdona osiem
lat temu natrafiła na cały szereg
tabliczek pisanych w owych za-

mierzchłych czasach. Dzięki tym
dokumentom, które nie zostały
jeszcze całkowicie odcytrowane,
ludzkość dowie się różnych cie-
kawych i niezmiernie cennych
szczegółów z historji.

Inna znów wyprawa nauko-
wa, będąca pod kierewnictwem
prof. Pendlebur z uniwersytetu w
Cambridge, obrała w tym roku
jako cel swych badań Egipt połud-
niowy, który, pomimo, że był nie-
jednokrotnie terenem poszukiwań
archeologicznych, posiada jeszcze
wiele ukrytych tajemnic związa-
nych z epoką, w której Izraelici
opuścili Egipt, udając się do Pale-
styny.

Również
archeologów

ciekawym terenem
jest Jericho,

  
W raju bolszewickim.

Jak żyje się w Moskwie za obce pieniądze?
Moskwa (Centropress). Władze

sowieckie za wszelką cenę chcą
nagromadzić jaknajwiększe zapa
sy obcych walut, a usiłowania w
tym kierunku nie ustają. W związ
ku z tem rozszerza się działalność
t. zw. „Torgsinu” tj. sklepu prze”
znaczonego dla obcokrajowców,
w którym sprzedaje się towary
tylko za obce pieniądze, głównie
dolary i funty. Oprócz sklepów,
w których fachowcy zagraniczni,
członkowie korpusu dyplomatycz-
nego i ludność posiadająca złoto
lub zagraniczne środki płatnicze
zakupują żywność lub konfekcję,
otwarte zostały ostatnio nowe
oddziały Torgsinu. Do tych nale-
ży , zaliczyć wzorowe zakłady
fryzjerskie (dla pań i panów). W
zakładach tych obsługuje się tyl-
ko za dolary i franki. W tych za-
kładach sprzedaje się również
perfumy i wyroby galanteryjne
najlepszej jakości, Obsługującymi
są zagraniczne siły fachowe. Tu
bez trudności można za pieniądze
zagraniczne kupić mydło toaleto-
we, które już niemal zniknęło zu-
pełnie z sowieckich sklepików
spółdzielczych i państwowych.

Jeżeli ktoś chce sprawić sobie
ubranie z materji zagranicznej,
musi odwiedzić „salon mód*
Torgsinu, który otwarty. został w

Moskwie w tych dniach. Za dola-
ry można otrzymać tam ubranie z
materji angielskiej W oddziale
aptekarskim Torgsinu. można
otrzymać za dolary medykamenta
zagraniczne. Również ten od-
dział otwarty został w pierwszych
dniach grudnia. Sprzedaje się tam
głównie wyroby niemieckie. Torg-
sin znacznie rozszerzył sprzedaż
żywności wszelkiego gatunku.
Oprócz tego w Torgsinie otwarto
„oddział zamówień z dostarcze-
niem do domu“.

Najciekawsze jednak jest to,
že Torgsin przyjmuje obecnie za-
mówienia na zagraniczne samo-
chody i maszyny do pisania. Od-
dział ten może służyć jedynie ob-
cokrajowcom, gdyž w całej Rosji
sowieckiej nie znajdzie się ani je-
den człowiek, któryby mógł za-
płacić dwa do trzy tysiące dola-
rów za automobil, aby nie być po-
dejrzewanym o spekulację lub taj-
ne gromadzenie kapitału,
W specjalnym oddziale można

kupować również złote przedmio-
ty. Oddział ten również kupuje
złote przedmioty, a sprzedającym
wydaje się potwierdzenie, opie-
wające na walutę zagraniczną, za
które otrzymać mogą towary: z
innych oddziałów Torgsinu.

I w Rosji Sowieckiej bezrobocie.
Moskwa (Centropress). — W

związku z redukcją urzędników
państwowych i pracowników
miejskich przedsiębiorstw $ospo-
darczych poczyna się obecnie
przejawiać w Związku Sowietów
„nadmiar podaży pracy”, jak
oficjalna terminologia określa to
zjawisko. Pod tem tak dźwięcznie
brzmiącem określeniem ukrywa
się to, co znane jest na całym
świecie — bezrobocie, o którem
jednak w Rosji się nie mówi
otwarcie.

Prasę sowiecką trzeba rzeczy-
wiście umieć czytać, aby się do-
wiedzieć, że i ten „wymarzony”
kraj nawiedzony został plagą bez-
robocia. Prasa moskiewska i le-
ningradska w swych doniesie-
niach o sytuacji w „biurach poda-
žy“ zaznacza, że w lokalach tych
panuje ożywiony ruch. Co to
znaczy? Szumną nazwą „biura
podaży” nazwano biura pośred-
nictwa pracy (giełdy pracy), a
„ożywiony ruch“ — to masowe
zgłaszanie się bezrobotnych. Przy-
czyn tego zjawiska jest wiele.
przedewszystkiem zredukowanie
pracowników państwowych i
miejskich, dalej sezonowy ubytek
pracy w rolnictwie, ograniczenie
pracy w fabrykach z powodu bra-
ku surowców i opału (!) spowodo-
wanego bezładem panującym w
komunikacji.

Do miast sowieckich napływa-
ją w ostatnim czasie olbrzymie
ilości wiejskiego ludu rolniczego.
Rolnicy liczą na to, że jeżeli pra-
cować będą w fabrykach, otrzy”
mają przynajmniej przydział żyw
ności. Rząd, chociaż zmniejsza
przydziały, przecież jakoś tako
stara się, aby w miastach nie da-
wał się odczuć brak chleb. W.

KDE ORKA EMEA
które ma być w tym roku celem
ekspedycji prof. Garstang. Z po-
wyższego widać, że nauka intere-
suje się stale dawnemi krajami
biblijnemi. !

   

miastach prowincjonałnych apro-
wizacja jest bardzo nieregularna,
a gminy same muszą starać się o
środki żywnościowe dla ludności.
Temu też przypisać należy szybki
wzrost Moskwy i Leningradu oraz
wielkich środowisk _przemysło*
wych w ZSSR. Obecnie, kiedy na
sowieckim rynku pracy daje się
zauważyć nadmiar sił roboczych,
przesiedlanie to jest dła władz
nadzwyczaj kłopotliwe, W so-
wieckich kołach rządowych обес-
nie rozważany jest plan, jak po-
zbawić miasta zbytecznych  zja-
daczy chleba. Idąc w tym kierun-
ku Sowiety wydały rozporządze-
nie, mocą którego robotnicy o*
trzymywać będą żywność w
przedsiębiorstwach, w  ktėrych
pracują. W. ten sposób ma się
przywiązać robotników do przed:
siębiorstw. Bezrobotni w takich
warunkach zmuszeni będą opuścić
miasta i szukać pracy i żywności
na wsi, co tegorocznej zimy bę-
dzie znacznie utrudnione,

Kwestja walki z „nadmiarem
podaży pracy'* w ZSSR jest obec”
nie jedną z najpoważniejszych
trosk rządu sowieckiego.

  

Salia do wynajęcia
na odczyty i zebrania

Orzeszkowej 11
od 11—3 i od 6—8 wiecz.
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INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie
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