
|

  

  

L

э
а
e
i
n

 

N
O
Z
E
"

-
N
a
n
s
i
!

  

-_Rok XVI

|

spa aps ZEE os

Opłata pocztowaulszczona”ryczałtem.
er

  
Wilno, Wtorek 23-go lutego 1932 r.
 

 

-. "REDAKCJAI ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji:

IENNIKŚŚWIL

 

Nr. 43.

с/
 

 
  
 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem |! przesyłką pocztową Zi. 4 gr. BO,

<-Adtninistracji i Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11 do 16 iod| | ŁA zagranicą ©.sł.NSE z lb ZA 1 ; 9 = => 05052 z i Ėė ekst. tekscie (6 laimo1-219 do. Żdrej. Admińistracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej, = 3 kSRĘ (IOlawep TEG miuonai a aas
w niedziele ©d 12 do 13-ej. „Dziennik Wlleński* wychodzi codziennie, 2 cyfrowe, skomplikowane i 1 zastrzeženiem mie e 28 proc. drożej. Terminy

  

     

 

     

 

в Š. P.

IT KORWIN-MILEWSKI4.2 HIPOLIT KO
85 Aa Flilster Konwentu Polonia

„ zmarł w Poznaniu 11Lutego 1982 r.

‚ о0 czem zawladamiają
л * ; Konwent Polonia I Filistrzy.

-Krwawe wypadki na
--Bojówka z granatami napada

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

== |
ALEKSANDER NIEJOŁOW

Absolwent Państwowej Oficerskiej Szkoły Morskiej w Gdyni
w wieku lat 23

zylice Katedralnej, w ksplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa, w pią-
tek dnia 26 lutego o godz 10 I pół rano. =

Pogrążeni w najgłebszym smutku
Matka, Dziadek, Ojczym, Siostra I Brat.

utonął dnia 12 lutego 1952 roku w cieśninie Kattegat, pełniąc służ-
bę na okręcie Żegiugi Transatlantyckiej „Pułaski” w drodze z Gdy-

ni do New-Jorku ь
Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy odbędzie się w Ba-

Uniwersytecie Warszawskim.
na zebranie Bratniej Pomocy.

(Telefonem od własnego korespondenta.) +

W sobotę i w niedzielę odbywaly się walne zebrania Bratnich Po-

* mócy na trzech uczelniach warszawskich, a mianowicie w Politechnice,

W Szkole Budowy Maszyn - Wawelberga i Rotwanda, oraz w Uniwer-
sytecie Warszawskim.

<> .. ZEBRANIE NA POLITECHNICE rozpoczęło się w sobotę wieczo-
remizakończyło się dopiero w niedzielę rano.
14: Sanacja usiłowała wykorzystać sprawę ostatnich nadużyć, by ob-

  

—eiążyć niemimłodzież narodową.
| Jednakże wysiłki ich nie zdołały wprowadzić dezorganizacji do
szeregów młodzieży narodowej, która wykazała, iż niema nic wspólnego

z-nadużyciami i przy wyborach narodowcy odnieśli zdecydowane zwy-
©ięstwo wybierając swój zarząd z p. Drewnowskim na czele.

* MW zebraniu brało udział przeszło tysiąc osób.
| W SZKOLE BUDOWY MASZYN WAWELBERGA i ROTWAN-
DA, Obóz Narodowy również odniósł zdecydowane zwycięstwo wybie-
rającna przewodniczącego zarządu członka Młodzieży Wszechpolskiej

Janusza Linieckiego.
NAUNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM. Zebranie rozpoczęło

sięw niedzielę o godz. 11-tej rano i zgromadziło około tysiąca osób.
Już na wstępie jasnym było, że sanacja niema szans na zwycięstwo,

gdyż przy wyborach przewodniczącego zebrania kandydat narodow-

ców p. Ruszkowski otrzymał 561 głosów, przeciwko 199 głosów sanacji
i komunistėw. | :
Чд\'ам poczęto robić obstrukcję przez zgłaszanie niezliczonej
ilości wniosków.

+ „„Tymezasem mobilizowano sity. ;
„M. i, zgloszono wniosek o potępienie zajść listopadowych, skiero-

wany oczywiście przeciwko większości młodzieży polskiej.
"Wniosek ten upadł.

„_Zgłoszono również wniosek o potępieniu wypadków nadużyć w

Bratnich Pomocach innych uczelni.
s <Wniosek ten przyjęto z poprawką, rozszerzającą go na wszelkie

wogóle nadużycia; popełniane w Polsce, coraz liczniej ostatniemi czasy.

/. Wszystkiewnioski sanacji miały charakter wybitnie polityczny i nie
miały nic wspólnego z działalnoścą Bratnej Pomocy.

Po sześciogodzinnej dyskusji nad sprawozdaniem ustępującego za-

rządu, walne zgromadzenie uchwaliłonietylko absolutorjum ustępujące-
mu zarzątłowi z prezesem p. Kurcjuszem na czele, lecz ponadto podzię-

‚ Uchwałono również opodatkowanie członków w. wysokości 1 zł.
narzecz reprezentacji polskiej w C. J: E. (Międzynarod. Zwiążk. Mło-

dzieży Akadem.). - - т :
- Poražka sanacji była kompletną, gdy przystąpiono do wyborów no-

wego zarządu: "W chwili, gdy p. Kurcjusz w imieniu ustępującego za-
rządu odczytywał listę kandydatów do zarządu przyszłego, PRZEZ
OKNA, OD STRONY PODWÓRZA UNIWERSYTECKIEGO, PO-
CZĘŁY PADAĆ BOMBY GAZOWE. HUK EKSPLODUJĄCYCH
GRANATÓW ŁZAWIĄCYCH I TRZASK TŁUCZONEGO SZKŁA
WYWOŁAŁY ZROZUMIAŁE ZAMIESZANIE, KTÓRE JEDNAKŻE
TRWAŁO KRÓTKO. : Ta,

" "Młodzież uzbrojona w krzesła i stołki poczęła wybiegać na podwó-
rze, gdze POD OKNAMI SALI, W KTÓREJ ODBYWAŁO ZE-
BRANIE, ZGROMADZONA BYŁA BOJÓWKA, MIOTAJĄCA GRA-
NATY LZAWIĄACE, + —

- Bezstronność marszałka Świtalskiego.
=. "Opozycja opuszcza salę.

3 „ . (Telefonem od własnego korespondenta.)

"WARSZAWA. Poniedziałkowe posiedzenie Sejmu miało na
porządku dziennym szereg bardzo drażliwych spraw, jak konfiskaty
sprawozdań z procesu brzeskiego, nadużycia wyborcze w Prze-

myślu itd... . S i
©, Przy rozsprawaćh nad konfiskatami zabrał głos pos. Trąmczyń-
ski któremu uniemożliwiali przemówienie posłowie Sanojca i Klesz-
czyński z BB. ‚
‚ ФасБожат!е się tych poslėw'marsz, Świtalski traktował nader

toleracyjnie. . sr й

“Wobec takiego Stanu rzeczy zaczęli reagować posłowie ze
„Stronnictwa Narodowego. › ;

„ Dotychezas. p. Switalski zwracał się do Sanojcy: „Panie pośle
Sanojca, proszę o spokój"— natomiast, gdy w pewnym momencie
ludowiec Babski począł wołać: „Dlaczego pan marszałek nie przy-
wołuje do porządku przerywających?,—p. Świtalski przywołał go do
porządku z zapisaniem do protokułu. ы 3

. Zdenerwowany takim postępowaniem pos. Róg, prezes Stron-
nictwa Ludowego, zawołał: „To skandal* lecz również został zapisą-
ny 'do protokułu. RER

© Wówczas zerwała się szalona wrzawa.
"Marsz. Switalski zapisał do protokułu posłów Rybarskiego

i Stahla, a bebesy rzucili się ku lewicy. Zanosiło sięna to, iż doj-
dzie do starcia.

Tymczasem posłowie Stronnictwa Narodowego poczęli demon-
stracyjnie opuszczać salę a Trąmpczyński zszedł z trybuny.

“+ Widząc to lewica również opuściła salę śpiewają? „O cześć
wśm panowie, magnaci! |

ozostałó na sali samo BB, które tymczasem uchwaliło wszyst-
ko, co chciało.

Dziś wchodzą pod obrady projekty ustaw o zgromadzeniach i
ustoju azkolnictwa.

WYWIĄZAŁA SIĘ FORMALNA BITWA, W WYNIKU KTó-
REJ BOJÓWKARZE ZOSTALI ROZGROMIENI I WYPĘDZENI PO-
ZA MURY UNIWERSYTECKIE.

KILKUNASTU STUDENTÓW ODNIOSŁO RANY, LE€Z NAJ-
CIĘŻEJ UCIERPIELI CZŁONKOWIE BOJÓWKI, 3-ch Z POŚRÓD
NICH W STANIE NIEPRZYTOMNYM ODWIOZŁO POGOTOWIE.

Rannych ulokowano w lokalu sekretarjatu Bratniej Pomocy.

Co najważniejsze, SCHWYTANYM BOJÓWKARZOM ODEBRA-
NO LEGITYMACJE, STWIERDZAJĄCE, Iż SĄ ONI. CZŁONKAMI
t zw. LEGJONU MŁODYCH. : ‚

Wiadomość o zajściach na Uniwersytecie wywołała w stolicy ogro-

mne wrażenie. : 8
Z polecenia wladz administracyjnych, gmach Uniwersytetu zostal

otoczony przez silne oddziały policji, która pilnowała wejść.

Tymczasem w gmachu walne zgromadzenie obradowało w dalszym
ciągu.

Gdy doszło do głosowania, na sali zapanował entuzjazm.

Spontanicznie głosowano na listę narodową, NA KTÓRĄ PADŁO
860 GŁOSÓW, PRZECIWKO 50 GŁOSOM SANACJI (15), KOMUNI-
STÓW (35) I PRZY 15-tu POWSTRZYMANYCH,

W ten sposób uczelnie stolicy odpowiedziały na oszczerczą i ga-
zową kampanję sanacji i komunistów.

 

Krwawe starci

  

 

SKŁAD GABINETU.

PARYŻ, 21. II. (Pat). W ciągu
wieczora Tardieu sformował ga-
binet, którego listę o godz. 0.15
przedstawił prezydentowi repu-
bliki.

Prezydent republiki mianował
rząd w składzie następującym:

Prezes rady ministrów i mini-
ster spraw zagr. Tardieu (deputo-
wany, republicain de gauchej.

Minister spraw wewnętrznych
— Mahieu (senator, Union demo-
cratigue et radicale).

Minister finansów i budżetu —
Flandin (deputowany, republicain
de gauche).

Minister sprawiedliwości —
Reynaud (deputowany, Aciion de-
mocratigue et sociale).

Minister obrony narodowej —
Pićtri (deputowany, republicain de
gauche).

Minister ošwiaty — Roustan
(senator, groupe de la gauche de-
mocratigue radicale et radicale-
socialiste).

Minister pracy — Laval (sena-
tor, niezależny).

Minister komunikacji i robót
publicznych — Guernier (deputo-
wany, gauche radicale).

Minister handlu — Rollin (de-
putowany, republicain de gauche).

Minister rolnictwa — Chauveau
(senator, Union republicaine).

Minister kolonji — Chappe-

delaine (deputowany, gauche ra-
dicale).

Jednocześnie prezydent repu-

bliki mianował 7 podsekretarzy
stanu, a m. in. w prezydjum rady

ministrów dotychczasowego mini-
stra spraw wewnętrznych Cathala

(deputowany, gauche sociale et

radicale).

 

strajkujących
górników z policją.

Sytuacja na terenie Zagłębia.
(Telef. od własnego korespondenta.)

Zajścia na kopalni «Ksawera».
W niedziełę przed południem w kopalni „Ksawera* pod Będzi-

nem zgromadził się tłum, złożony z ok. 200 osób. Oddział policji
w liczbie 7 wezwał zebranych do rozejścia się, a gdy wezwanie nie
pomogło, zaczął tłum rozpędzać pałkami i kolbami.

Z tłumu poczęły padać na policjaatów kamienie. Posypały
się także kamienie z okna domu niejaklego Kubika, a z za
płotu tej posesji padło kilka strzałów rewolwerowych.

Gdy dla rozpędzenia zebranych nie wystarczyły pałki, policja
dała salwę w górę na postrach. Tłum nie ustąpił | policja data
salwę.też danych oficjalnych, zabity został 20-letni Daniel
Kajda, a ciężko ranni Marjan Adamczyk, lat 22, który zmarł
w szpltaiu I Jozef Całka, lat 24 lżej ranny. Mimo strzałów po-
licji, tłum nie rozszedł się, lecz dalej atakował kamieniami.

Policja broniła się pałkami aż nadeszły posiłki,
wrócono spokój. Ofiar ze strony policji nie było, gdyż hełmy chro-
niły przed pociskami.

Starcia na kopalni «Czeladź».
„.« W, poniedziałek , widownią starcia strajkujących z policją stała

się kopalnia .„Czeladź* około Sosnowca. Policja musiała użyć bro-
ni palnej, na skutek czego padł zabity robotnik Kciuk, zaś w
szpitaiu zmarł 0d ran robotnik Bartosik świeżo zwolniony z wię-
zienia, gdzie odsiedziai 4 lata za agitację komunistyczną. Ciężki po-
strzał w oko odniosła robotnica. Stanisława Kopczarowa. - Tłum roz-
proszony przez policję napadł następnie na piekarnię mechanicz-
ną Gielbacha w mnqiemaniu, że stamtąd telefonowano po policję.
Piekarnia została doszczętnie zdemolowana.

W tymże czasie w komisarjacie policji na Sielcu pod Sosnow-
cem wybito szyby.

(L A osi I INTA ILS

NA DALEKIM WSCHODZIE.
Sprzeczne wiadomości.

TOKIO (Pat).  Ofenzywa ja- Sza-Pei przy dworcu kolejowym

pońska trwa. Walki coraz, bar-. Chińczycy nieznacznie posunęli

dziej zbliżają się do koncesji mię- się naprzód. Pociski chińskie po-

dzynarodowej. Pod osłoną silnego czyniły wielkie spustoszenia na

ognia artyleryjskiego czołgi i pie- tyłach armji japońskiej. Japończy-

chota japońska powoli przenikają cy ostrzeliwali bardzo silnie Sza-

do Kiang-Wan. Pei, jednak bez większych skut-

SZANGHAJ (Pat). W ciągu po- ków. Do Standajų dąžą znaczne

południa ofenzywa japońska na ca- posiłki dla wojs japońskich.

łej linji zatrzymała się. W pobliżu

Działalność komisji ankietowej.
GENEWA (Pat). Komisja .an- nie, w którem ogranicza się do po-

kietowa w Mandżurji przesłała do dania szeregu znanych faktów.

Ligi Narodów trzecie sprawozda-

Wybory w Japonii — Zwycięstwo rządu.
TOKJO (Pat). W ostatecznym * 301. Parija opozycyjna Minseito

wyniku powszechnych wyborów otrzymała 149 mandatów, prole-

do parlamentu rządowa partja  tarjusze — 5, inne partje — 11

Seiyukai zdobyła większość 136 mandatów.
mandatów, zdobywając ich ogółem | + © snami;

poczem przy-.

SYTUACJA STRAJKOWA.

SOSNOWIEC (Pat). W dniu
dzisiejszym sytuacja na terenie za-
głębia Dąbrowskiego przedstawią
się następująco: Strajkują załog
23-ch kopalń. Na jednej tylko ko
palni, t. j. „Reden'“, zarządzono
świętówkę. Ogółem nie pracuje
na pierwszej zmianie 10.340 gór-
ników, z czego strajkuje 9.772,
a nieczynnych wskutek świętówek
jest 578, Na obserwacje do wszyst-
kich kopalń zjechało 1346 górni-
ków.

SOSNOWIEC (Pat). Dziś rano
wybuchł strajk w fabryce che-
micznej Strem. W Strzemieszycach
strajkuje 280 robotników, którzy
nie godzą się na obniżenie płac
о 8%.

SOSNOWIEC (Pat). Z sen:
kopalń prywatnych zastrajkowały
dzisiaj: > Maksymiljan Il,

Wiktorja, Stanisław i Karol. —

W. całem Zagłębiu pracuje dzis

normalnie tylko jedna kopalnia
Solvay. :

KATOWICE (Pat). Dziš rano

wybuchł strajk w kopalni Laura w

Chorzowie. Poranna zmiana w

liczbie 597 robotników nie przy-
była do pracy.
х k (Pat).KRAKÓW Sytuacja

, strajkowa w zagłębiu Krakow-

skiem nie uległa zmianie. W dal-

szym ciągu naposzczególnych ko-

palniach panuje zupełny spąkój.

druku mogą być przez Administraeję doweiłnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Nr. 89187.

Gabinet Tardieu.
PARYŻ, 21. IL (Pat). Nowy

rząd przedstawił się prezydentowi.

ZADOWOLENIE WE FRANCJI

PARYŻ, 21. IL (Pat), Więk-
szość dzienników powitała nowy
rząd życzliwie. Fakt utworzenia
rządu wywołał naogół doskonałe
wrażenie. Nikt nie wątpi, że rząd
Tardieu znajdzie swą dawną więk-
szość w Izbie deputowanych i że
senat nie będzie mu robił trudno-
ści. Wydaje się, że nowy rząd nie
chce podnosić nieporozumień, któ-
re dzieliły ostatnio stronnictwa
parlamentarne. Polityka prowa-
dzona w Genewie, nie ulegnie
zmianom. Według ogólnego prze-
konania, nowy rząd, już tworząc
się, okazał troskę o zmniejszenie
wydatków publicznych.

WRAŻENIE W BERLINIE
I GENEWIE.

BERLIN. Dzienniki niemieckie
podkreślają, iż zmiana gabinetu
nie przyniesie zmian w polityce
zagranicznej. W szczególności nie
należy się spodziewać zmiany
frontu francuskiego w stosunku do
zagadnienia reparacyj. Fakt obję-
cia teki spraw zagranicznych
przez Tardieu najlepiej tego do-
wodzi.

Analogiczne poglądy wypowia-
dane są wGenewie, gdzie liczą się
ze stworzeniem silnego frontu
brytyjsko-francuskiego na konłe-
rencji rozbrojeniowej.

SKŁAD DELEGACJI
FRANCUSKIEJ.

PARYŻ (Pat), Delegacja fran-
cuska na konferencję rozbrojenio-
wą: będzie miała obecnie skład
następujący: Tardieu,. Paul-Bon-
cour, Fabry, Pićtri i Reynaud.
Byli ministrowie marynarki i lot-
nictwa Dumont i Dumesnil będą
teraz wchodzili w skład delegacji
w charakterze doradców technicz-
nych. Tardieu opuszcza Paryż we

wtorek wieczorem po przedsta-

wieniu się nowego gabinetu w obu

izbach parlamentarnych. Tardieu
zamierza udawać się do Genewy

za każdym razem, gdy okaże się
tego potrzeba. Wtorkowa dekla-
racja gabinetu ma być. bardzo

zwięzła i będzie dotyczyć głównie
polityki zagranicznej. zakresie

olityki wewnętrznej nowy rząd

będzie domagał się niezwłocznego
uchwalenia budżetu.

_ WIELKIEJ_5 KLASY
są już u nas do nabycia.

Ciągnienie trwa od 10-go marca do
14 kwietnia włącznie.

Połowa losów wygrywa! |
| 66,00 wygran:ch I 25 premij.

Główna wygrena 1,000,000 złotych,

Kolektura  Loterji Państwowej

« LICHTLOS » o
WILNO, Wielka 44. |

P. K. O. 81051," Tel. 4—25.

ZGON KAZIMIERZA EHREN-
BERGA. 3

GENEWA (Pat). Dzisiaj w no-

cy zmarł tu na udar serca red.

Kazimierz Ehrenberg,. korespon-

dent „Gazety Polskiej.

ORYGINALNY STRAJK.

PRZEMYŚL (Pat). Wybuchł tu-
taj strajk konsumentów elektrycz-

ności. Kupcy nie oświetlają swych

wystaw, skutkiem czego na uli-

cach panuje mrok.

ČSAiii NA OD zzawio ei EM SS STS

KONFERENCJA ROZBROJENIOWA. |

GENEWA (Pat). Posiedzenie

plenarne konferencji odbędzie się

już jutro, gdyż postanowiono, że

wobec ukonstytuowania się nowe-

go rządu francuskiego niema po-

wodu do odkładania tego posie-

dzenia. Przeciwnie istnieje ten-

dencja do jak najszybszego ukoń-

czenia dyskusjii prac komisji

 

  
  

    
  

      

 

Z dniem 27 Lutego r. b. zostaje

OTWARTA WARSZAWSKA

PRACOWNIA KAPELUSZY DAMSKICH
w Wilnie, ul. Kałwaryjsxa 25

j.l. „MARJA DWORNIKOWSKA
Robota i ceny bezkonkurencyjne. —

Przyjmują się tanio do roboty kape-

lusze z powierzonych materjałów
oraz przeróbki.

głównej. Pierwsze posiedzenie tej

komisji odbędzie się najprawdo-

podobniej w środę z udziałem

premjera Tardieu, który specjal-

nie na to posiedzenie przybędzie

do Genewy i wygłosi przemówie-.

nie, zajmując między innemi sta-

nowisko wobec propozycyj nie-
mieckich.

POSEŁ AFGANISTANU
w WARSZAWIE.

WARSZAWA. (Pat). Dnia 22
lutego o godzinie 16 p. marszełek
Shah-Wali, poseł nadzwyczajnyi
minister pełnomocny króla Afga-
nistanu, złóżył Panu Prezydento-
wi Rzeczypospolitej swe listy u-
wierzytelniające na  uroczystei
audjencji na Zamku Królewskim.

lud waż 20 i.

;
i
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Młodzież szanacyjna
a bolszewizm.

Coraz wyraźniej w sanacji za-

rysowuje się rozłam. Dopóki „by-

czo było”, trzymali się koryta, gdy

w korycie ukazało się dno — roz-

poczęły się porachunki familijne.

Właściwie dziś już nie można mó-

wić o rozłamie, tylko w liczbie

mnogiej o — rozłamach, które

wciskając się do najmniejszych na-

wet grupek i zespołów, rozkładają

sanację, doprowadzając ją do tego,

czem faktycznie była i jest —

kupą lotnego piasku.

Czy w jakiemkolwiek innem

stronnictwie, czy ugrupowaniu,

możliwa byłaby taka rozbieżność

zdań... więcej: wojna otwarta, jaka

toczy się w mikroskopijnym ze-

spole jednego pisma sanacyjne-

go — „Slowa“ — w ktėrem re-

daktor naczelny publicznie wystę-

puje przeciwko własnym współ-

pracownikom.

Jak się okazuje, artykuł p.

Cat'a, w którym zarzuca pupilko-

wi swemu, p. Dembińskiemu, ni

mniej ni więcej tylko sympatje

komunistyczne (w piśmie konser-

watywnem! monarchistycznem, w

organie ziemiaństwa!) nie był

czemś przypadkowem, to było

hasło do generalnego ataku, który

zkolei poprowadził szef sztabu

p. Cat'a — p. Władysław Studnic-

ki, w artykule .,.Co ujrzeliśmy po

podniesieniu kurtyny”.

P. Studnicki nie ogranicza się

do osoby p. Dembińskiego, ale

zwraca się frontem (czyli jak piszą

w „Słowie” — twarzą) do całej

młodzieży sanacyjnej. To zaś, „co

ujrzał po podniesieniu kurtyny”.

jest wielce niepokojące.  Posłu-

chajmy słów własnych autora:
„Chcąc zapoznać się z prądami nur-

tującemi wśród młodzieży, „Słowo” za-

częło wydawać dodatek miesięczny

„Żagary”, pisany przez młodzież aka-

demicką. W lutowym numerze tego do-

datku znajdujemy programową enuncjację

„Podnosimy kurtynę”. Program ten, oile

jest programem znaczniejszej grupy aka-

demickiej, dowodzi, że przedstawiciele

tej grupy nie opanowali znajomości sto-

sunków gospodarczych Rosji Sowieckiej,

nie mogli odnieść się krytycznie do lite-
ratury sowieckiej i rzeczywistości rosyj

skiej, przeciwnie, sami zostali opanowani

przez tę literaturę, przez tę ideologję.*

Tu należy wstawić jedno krót-

kie, ale doniosłe sprostowanie:

„Żagary” nie są organem ani mło-

dzieży akademickiej w ogólności,

ani — jak przypuszcza p. Studnic-

ki — „znaczniejszej grupy akade-

mickiej“ — jest to organ wy-

łącznie młodzieży sana-

cyjnej, która na szczęście ficz-

ną nie jest. Powiadamy: „na

szczęście” — właśnie pod wpły-

wem artykułu p. Studnickiego,

który w ten sposób charakteryzuje

ideologię młodych latorośli sana-

cyjnych:
„Polityka gospodarcza Rosji bolsze-

wickiej zaimponowała p. H. Dembińskie-

mu i jego kolegom... Pewne ślady tej

ideologji (bolszewickiej) i nawet bardzo

znaczne spotykamy w ich poglądach na
prywatną własność ziemską, na prywat-

ny kapitał, przemysłowy, bankowy.”

P. Studnicki bardzo słusznie,
bardzo wymownie maluje „pań-

stwowe niewolnictwo”, „przymus

pracy”, „ucisk myśli i woli”, pa-

nujące w Rosji sowieckiej i do-

daje:
„Takie stosunki jednak nie odstra-

szają naszych propagatorów naśladowa-

nia ustroju bolszewickiego.”

Dalej, na podstawie artykułów,
zamieszczanych. w  „Żagarach”,

p. Studnicki taki ustala program

młodej sanacji:

Bojkot handlu prywatnego.

‚ Upaństwowienie banków.

Monopole państwowe.

Hieratycznie ułożona admi-

nistracja (fabryk), spoczywają-

ca w rękach syndykatów ro-

botników.

Kolektywna produkcja.

Upaństwowienie większej

własności ziemskiej.

Weielenie chłopskich. go-

spodarstw do ogólnego trustu
produkcji rolnej (czyli koł-

hozy).

Słusznie powiada p. Studnicki:
„Zapytujemy, czem projektowany

, ustrój różni się od sowieckiego?”

Odpowiadamy w myśl intencji

autora: projektowany ustrój ni-

czem nie różni się od sowieckiego,

jest dokładną jego kopją.
Niechże jednak p. Studnicki

pozwoli sobie zadać następujące

pytanie: Kto młodzież sanacyjną

wychował w tym kierunku, kto
u nas był rzecznikiem „ucisku

myśli i woli”, kto wychowanie

pokolenia młodego w „niewolnic-

twie państwowem” uznał za szczyt
mądrości państwowej?

* Jaki posiew, takie żniwo!
Znana jest ballada Goethego o

Z orasy.
Skomercjalizowanie przekonań,

W związku z propagowanem

przez rząd hasłem „wychowania

państwowego” pisze prof. R. Ry:

barski w „Gazecie Warszawskiej':
„Możnaby ostatecznie zrozumieć sy-

stem polityczny, który nie uznaje żad-

nych partyj, żadnej różnicy poglądów

politycznych, a chce całemu społeczeń-

stwu narzucić jakąś jedną ideę jeden po-

gląd na państwo. Ale możnaby go było

zrozumieć tylko wtedy, gdyby ten system

miał swoją określoną treść duchową,

dyby wnosił w życie nowe pierwiastki.

akim systemem jest niewątpliwie fa-

szyzm, jest nim także i bolszewizm. Ale

u nas? Ktokolwiek chce być „państwo-

wo” wychowanym i mieć z tego odpowie-

dnie korzyści, nie potrzebuje wiele my-

śleć i wiele się uczyć. Może być i kapi-

talistą i socjalistą, może wyznawać jaką

chce wiarę, być szowinistą i obrońcą

praw mniejszości, arystokratą lub mniej

lub więcej oświecon demokratą, to

wszystko mu wolno. Istnieje wielka wol-

ność w myśleniu, w poglądach na świat

i życie. Pod tym względem obecny sy-

stem jest bardzo liberalny. Ale musi

wszystkich łączyć kult osoby i posłu-

szeństwo obozowi rządowemu, cokol-

wiekby on robił.

I ten system wymaga od swoich

zwolenników bardzo niewiele: tylko

braku charakteru. Niewątpliwie są w

obozie rządowym fanatycy, którzy głę-

boko wierzą w swoją misję. Ale oni

już przestali się mnożyć. Uzupełniają się

coraz bardziej rezerwami żywiołów, kto-

rych nie połączyła wspólna walka,wspól-

ne przeżycia w ciężkich czasach. Ci nowi

przybysze wysuwają się nieraz na czoło,

a w każdym razie wypełniają kadry —

ci nowi wychowankowie tego systemu.

A ci już skomercjalizowali swoje prze-

konania.
>

Ale ma to swoje konsekwencje.

„Wychowanie państwowe” poczyniło

wiele spustoszeń. Jednakże nie zdołało

ogarnąć większości narodu. Zdrowe jego

instynkty, tradycje, poczucie honoru,sło-

wem wszystkie nasze wartościcywiliza-

cyjne, stają na drodze temu systemowi.

I dlatego właśnie chce on się wzmocnić

nowemi ustawami, nowem uzależnianiem

społeczeństwa od administracji, że czuje

wzrastający opór. Dlatego obecnie wal-

ka dochodzi do dużego napięcia. Dla-

tego zwraca się przedewszystkiem prze-

ciw obozowi narodowemu, który jest

>= ogniskiem oporu Wiemy. do*
rze, co znaczą nowo uchwalane ustawy,

i do dalszej walki nie brak nam ani go-
towości, ani siły.”

Upokarzające usiłowania. .

Angielski tygodnik gospodar-
czy „The Economist“ omawia. ta-
ryłę celną, wydaną przez rząd
polski.

„Trudno ganić władze polskie za to,
że postanowiły przejść do odwrotu i u-
czynić z wojny celnej walkę na dwa
fronty, zwłaszcza, kiedy władze te uczy-
ойу ж ciągu dwu, czy nawet trzech lat
tyle szczerych, prawie upokarzających
usiłowań w celu zakończenia zatargu
Gospodarczego z Niemcami.”

Kwalifikacja metod polityki o-

becnego rządu w stosunku — 40

Rzeszy jest tembardziej wymowna,

że pochodzi od pisma, które nie-

jednokrotnie dawało wyraz swemu

przekonaniu o konieczności za-

kończenia wojny celnej polsko-
niemieckiej.

Żydzi uciekają z Niemiec.

„Nasz Przegląd“ donosi w ko-
respondencji z Paryža, že

„w ciągu ostatnich paru miesięcy
daje się zauważyć w Paryżu nowy typ

imigranta żydowskiego. To żydzi, którzy

uciekli z Niemiec, aby się zawczasu ura-

tować przed zbliżającemi się rządami

Hitlera i jego popleczników. Masowego

charakteru imigracja ta jeszcze nie przy-

brała, lecz sporo żydów niemieckich :9-

siedliło się ostatnio we Francji jedynie

dlatego, aby uniknąć skutków regime'u
hitlerowskiego. Pomimo trudności, z ja-
kiemi związany jest przyjazd do Frańcji,

nowi uchodźcy, rekrutujący się prze-

ważnie ze sfer zamożniejszych, dostali

się do Paryża i w tutejszych hotelach

i pensjonatach dość często spotkać moż-

na tego rodzaju rodziny imigrantów ży-

dowsko-niemieckich.“
Pytanie: ile żydów przesiedliło

się w tym czasie z Niemiec do

Polski, dokąd przyjazd „nie jest

związany z trudnościami”, zwłasz-

cza... jeżeli chodzi o żydów.

(SEA IS KOTITIIS

POLITYKA JEST SZTUKĄ PRZEWIDYWANIA.
(Z powodu trzeciego wydania książki Romana Dmowskiego „Świat

powojenny i

Na wiosnę roku 1930-go ogło-

sił Roman Dmowski w dzienni-

kach narodowych szereg artyku-

łów o położeniu światowem w do-

bie powojennej. Poglądy jego odbi-

ły się szerokiem i żywem echem

nie tylko w kraju, ale i zagranicą.

Koła polityczne popadły w zdu-

mienie z powodu nowego ujęcia

wielu zagadnień, którym myśl

Dmowskiego nadała nową postać.

Wywody swoje zebrał Dmow-

ski w książkę i wydał ją w lutym

1931 r. W przeciągu trzech mie-

sięcy cały nakład został rozsprze-

dany. We wrześniu 1931 r. ukaza-

ło się drugie wydanie, które rów-

nież zostało rozchwytane. Trzeba

było przygotować trzeciewyda-

nie, Pojawiło się właśnie przed kil-

ku tygodniami, ciesząc się takim

samym pokupem jak poprzednie.

Przytoczymy tu bardzo wy-

mowny i zdumiewający przykład

„jasnowidztwa” Dmowskiego. Ww

r. 1930 pisał on wiele o Mandżurji.

Politycy z BB. wzruszali nato ra-

mionami. Lecz polski, prawdziwy

mąż stanu tem się nie przejmował.

W książce tłumaczył nam, dlacze-

go tak drobiazgowo o Mandžurji

pisze.
„Zapuściłem się nieco w szczegóły,

mówiąc o Mandżurji. Dobrze jest atoli,

ażebyśmy coś bliższego wiedzieli o niej,

bo ten kraj odegra wkrótce pierwszo-

rzędną rolę w polityce świata.
Jest to punkt starcia interesów

trzech wielkich narodów: Rosji, Japonji

Polska“).
i Chin, i źródło wielkich konfliktów w
niedalekiej przyszłości. Te konflikty nie

mogą nam być obojętne, chociażby dla-

tego, że jeden z ich uczestników jest na-

szym sąsiadem”,

Któżby przypuszczał w r. 1930,
gdy Dmowski te słowa ogłaszał,
że w Mandżurji sprawdzą się jego

przewidywania bardzo prędko i ze
ścisłą dokładnością?

Sprawdziły się też przepo-

wiednie Dmowskiego 0 nadcho-

dzącem przesileniu gospodarczem.
Patrząc na panujące stosunki'i

ubolewając nad ciężkiem położe-
niem Polski, powiedział Dmowski:

„Na to, ażeby Polska mogła sobie

poradzić z dzisiejszem swojem Żagadnie-

niem gospodarczem, zagadnieniem o wie-

le większem, niż się to ludziom zda

musi ona wydać rząd typu gospodarskie-

$o, traktujący kraj tak, jak gospodarz

traktuje swe gospodarstwo, przystępują-

cy do zagadnień gospodarczych szczerze

i uczciwie, niezależnie od wszelkich wi-
doków walki o władzę, rząd zdolny
wznieść się na wysoki poziom pojęć o
polityce gospodarczej, stawiający sobie
za główny cel wzmocnienie wytwórczych
sił narodu, zaprzężenie ich do pracyi
ułatwienie im pracy.

Wszelkie naginanie zagadnień ta-
kich, jak gospodarcze, do widoków wal-
ki o władzę, musi w dzisiejszem położe-

niu prowadzić kraj do ostatecznej rui-

ny“,
Niestety! „Wodzowie” sanacji

więcej troskają się o utrzymanie
władzy, niż o gospodarcze intere-
sy państwa i narodu. I to jest głów*
na przyczyna bezradności i bez-
programowości w dziedzinie gospo
darczej.

Z komisji administracyjnej.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA Ww sobotę na posiedzeniu komisji administra-

cyjnej postanowiono przeprowadzić dalszy ciąg dyskusji nad eme-

ryturami dopiero we wtorek.

Tymczasem. wobec nieporozumień. jakie na tle tej sprawy po-

wstały w łonie BB, marszałek Świtelski oraz pos. Polakiewicz posta-

nowili sprawę przyśpieszyć i natychmiast uchwalić, by nie dopuścić

do dalszych zatargów w łonie stronnictwa rządowego

Postawiono w'ęc sprawę na porządku dziennym poniedz ałko:

wego pos'edzenia komisji

Zaprotest wał przeciw'o
Rymar (Srt. Nar.)

takiemu traktowaniu sprawy pos.
a gdy protest jego nie odniósł żadnego skutku,

Cata o „ozycja opuś i'a posiedzen e

Pozostali na sali bebscy uchwalili ustawę emerytalną w 2-im

czytaniu.
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uczniu pewnego czarownika, ktė-
ry, pozostawszy sam, kaže miotle,

stojącej w kącie, przyniešė wody

sobie na kąpiel. Miotła spełnia

rozkaz, lecz uczeń zapomniał

formułę czarodziejską, mocą któ--

rej miotła powrócić ma znowu
do kąta. Więc miotła niesie

wiadro po wiadrze, zatapia dom

cały. W rozpaczy woła spraw-

ca tej katastrofy: „Die Gei-

ster, die ich rief, die

werd ich nun nicht los!"

(„Duchów, których wezwałem, te-

raz się pozbyć nie mogę!“)

Przepraszamy Czytelników za

tę literacką reminiscencję, która

mimowoli nastręczyła nam się, po

przeczytaniu następującego (przy-

toczonego przez p. St.) ustępu

z „Žagarėw“:

„W naszej mocy jest rozpętač

drzemiące sily spoteczne!"
Słusznie dodaje p. Studnicki:
„Rozpętanie drzemiących sił spo-

łecznych jest najczęściej dziełem dema-

gogji, lecz te rozpętane siły rzadko kie-

dy mogą być opanowane.”

Obawy p. St. podzielamy w zu-

pełności. Sanacyjni demagodzy po-

trafili — na złość „Endecji* —

rozpętek śród oddanej sobie mło-

dzieży ducha komunistycznego,

który przenika wszystkie ich orga-

nizacje jak to  „Odrodzenie”,

„Legjon Młodych" i poniekąd

t. zw. „Młodzież Demokratyczną”.

Czy „sanacja” potrafi opanować

te „rozpętane siły”?

Obawiamy się, że z owym nie-

roztropnym uczniem czarownika

z ballady Goethego wypadnie jej

zawołać:

„Die Geister,

rief, die werd
nicht los!“

Na szczęście prócz młodzieży

sanacyjnej posiadamy przyśgniata-

jącą, zwartą i jednolitą większość

młodzieży narodowej. Tej nie zde-

moralizowały widoki karjery i za-

pach pełnego korytka, nie złamały

jej niezmiernie ciężkie warunki

życia akademickiego, ani narzu-

ona walka i bomby cuchnące.
Przyszłość do miej należy!

die ich

ich nun

- Humbuk czy wojna.
Nie istniejące forty. Bezkrwawe boje.

Kto z kim wojuje?
Już od dłuższego czasu x

„wszystkich państw zachodnich, peł

na jest sensacyjnych wiadomości o
„wojnie'' chińsko - japońskiej.

© "Na podstawie depesz licznych
agencyj prasowych, w pierwszym
rzędzie Reutera, można wniosko-

wać. iż krew biednych chińczyków
leje się strumieniami, a od poci-
sków artylerji japońskiej już nieje-
dna „forteca'. chińska, niejedno
miasto było w gruzach.

Japończycy ślą do Mandżurii i
Chin właściwych jedną dywizję po
drugiej i zapewne wkrótce cały na
„ród japoński stanie pod bronią, zaś
flota pocznie toczyć krwawy bój z
pancernikami i krążownikami es-
kadr całego świata.

Takby się zdawało każdemu,
kto czyta depesze agencyjne. Jed
nakże są ludzie sceptycznie wzglę
dem wszelkiego rodzaju depesz u-
sposobieni.

Właśnie przed paru dniami mie
liśmy możność rozmawiać z. pew-
nym wojskowym, który utrzymuje
bliższe stosunki z przedstawiciela-
mi wojskowości i dyplomacji mo-
carstw bardziej niżPolska zaan-
gażowanych w wypadki na Dale-
kim Wschodzie.

Wojskowy ten ponadto sam ob-
znajomiony jest dość dokładnie ze
stosunkami panującemi w Chinach
i Mandżurji.

Otóż informator nasz twierdzi,
że przynajmniej narazie, o żadnej
„wojnie* chińsko - japońskiej mo-
wy być nie może. ь

Obsadzenie przez nieznaczne
zresztą oddziały japońskie kolei
mandżurskich nie można nazwać
wojną, skoro Chińczycy nie sta-
wiają żadnego oporu. Żadna z sa-
modzielnych prowincyj chińskich,
ani żaden z rządów nie prowadzi
z Japonją wojny.

Nie prowadzi jej przedewszyst
kiem najpoważniejsza organizacja,
jaką jest Kuomintang i reprezen-
tujący ją rząd kantoński.

Nie słyszymy właśnie nic o ja-
kiejś akcji bojowej armji marszał-
ka Czang - Kai - Szeka, a w jednej
z ostatnich depesz, która o tym
najpotężniejszym generale chiń-
skim wspomina, czytaliśmy, iż na-
kazał on oddziałom chińskim, bro-
niącym Sza - Pei zaniechać walk z
Japończykamii wszcząć natych-
miast rokowania o zaprzestanie
„działań wojennych*,

Zresztą same wiadomości o

owych „działaniach wojennych"
brzmią conajmniej dziwnie. Aero-
plany, artylerja lądowa i morska

bombardują nieszczęsne przedmie-
ście Szangchaju, deszcz pocisków
pada na miasto, a w rezultacie kil
ka osób rannych i zabitych.

Co ciekawsze, czytamy wiado-
mości o atakach na forty Woo -
Sung, Tao - Szan i t. d., a tym cza-
sem zapominamy, że Szanghaj
nie jest bynajmniej twierdzą i sło-
wo „iorty”* całkiem nie powinno
mieć zastosowania.

Nie znaczy to bynajmniej, by
wszystko odbywało się spokojnie,
lecz jednego strzału i bez jednej
kropli krwi.

Owszem, walki są, ale organi-
zują je nie Chińczycy i ich polity-
czni oraz wojskowi przywódcy,
ale raczej amerykańscy awantur-
nicy, o których coraz częściej wspo
minają komunikaty prasowe.

Zresztą nazwisko znanego lot-
nika amerykańskiego coraz czę-
ściej spotykane jest na szpaltach
prasy i on to ma stać na czele owej
„chińskiej'' floty powietrznej, któ-
ra niewiadomo skąd przybyła pod
Szanghaj w celu stawienia oporu
„atakom“ Japończyków.

Generałowie chińscy wolą z
Japończykami nie zadzierać, bo
prawdziwa wojna z potężną Japo-
nją nie może dać im żadnych zy-
sków, a natomiast straty zt
wać w każdym razie może,

Słowem należy zalecać wiel-
ką ostrożność w przyjmowaniu sen
sacyjnych wiadomości o wojnie
japońsko - chińskiej, o krwawych
bitwach, bombardowaniach i t. p.
akcesorjach wojennych.

Nader znamiennem jest to, jak
ostrożnie o tej „wojnie pisze pra-
sa sowiecka, tak zazwyczaj skora
do rozdmuchiwania wszelkich „bur
żuazyjnych okropności.

Naturalnie wypadki na Dalekim
Wschodzie mogą przynieść w przy
szłości wiele krwawych niespo-
dzianek, lecz narazie więcej jest w
tej sprawie humbugu niż prawdzi-
wej akcji wojennej.

Zresztą, jeżeli dojdzie do praw
dziwej wojny, to niewiadomo jesz-
cze, kto, z kim i gdzie mianowi-
cie będzie wojował.

Najmniej szans stać się strona-
mi walczącemi naprawdę na po-
lach Mandżurjii pod „murami“
Szanghaju zdaje się mają właśnie
Chińczycy z Japończykami.

TEATRY MIEJSKIE.
(W „LUTNT“)

„Co może kobieta...* („Nieprzyja-
ciółka”), kom. w 3 aktach A.P.
Antoine'a, przekł, Fel. Bernard.
Reż. zespołowa. Dekor. W. Ma.

kojnik.

Pomysł oryginalny i zdaje się
nigdzie dotąd nie wyżyskany,
zainscenizowany może i dowcip-

nie — ale nie mogę przyznać, iżby
mi nadto przypadła do smaku owa

makabryczno - seksualna  historja
w kilku obrazach, gdzie trzej tru-

osze — byli: narzeczony, mąż i

band po nudach mogilnych

wyłażą z grobów, by wzajem opo-

wiadać sobie swe ziemskie ero-
tyczne przeżycia z jedną kobietą,
która ich kolejno wpędziła do gro-

bu, wyssawszy z jednego serce,

z drugiego pieniądze, z trzeciego

zdrowie. Ów przedwojeny typek —-
rzecz dzieje się w okresie lat
1890—1930 — jest w pierwszym
obrazie niewinną dziewicą z do-
brego domu, która, z biegiem lat
w komedji a akcji na scenie, zmo-
gła, schrupała z kosteczkami, stra-
wiła trzech silnych chłopów (poza
wielu innymi panami jej.. serca na
czas krótszy), a pogrzebawszy ich,
jeszcze jako siwowłosa wdowa,
załgiwuje się wobec ich mogił,
jak nieszczęśliwą była całe życie
ofiarą męskiej niegodziwości.

Sztuka, wyraźnie tendencyjna,
ma dowieść wyższości dzisiejszego
wychowania kobiety, opartego na
sporcie i wykształceniu, dającym

hart i samodzielność, a traktują-
cego zagadnienie miłości — jako
krótką chwilę przelotnej rozkoszy,

wobec wyrafinowanej hipokryzji

i żądzy użycia, jakie dawać miało

kobiecie wychowanie przedwo-

jenne. Nie będziemy za nią kru-
szyć kopij. Były po wszystkie cza-
sy, narody i epoki kobiety nie-
rządnice i kapłanki, wietrznice 1
westalki, hetery i matrony, były,
są i będą — póki istnieć będzie
glob ziemski — a żaden okres
dziejów ludzkości nie ma przywi-
leju na fabrykowanie aniołów w
kobiecej postaci i dzisiejszy daleki
jest od tego. Chcemy tylko zwró-
cić uwagę na jedno i wyrazić nie-

„smak, jaki odczuwamy, że, ż racji
koncepcji swego utworu, autor
profanuje i ośmiesza miejsce spo-
"czynku zmarłych — cmentarz,
choćby i teatralny, na płótnie ma-

lowany. Czy to u Szekspira, Mic-

kiewicza lub Zorilli — cmentarz

na scenie jest zawsze terenem

zajść tragicznych, niezwykłych,

miejscem owianych smutkiem spot-

kań, grozą tchnących wypadków
. albo przynajmniej skupienia i po-
wagi. Pan Antoinepierwszy,bez-

ceremonjalnie wprowadza na sce-
nę cmentarz, na którego tle mówi
się dowcipy, ż.których publiczność
się śmieje, a to zestawienie na-
grobków, cyprysów i śmiertelnych
wianków na pierwszym planie ze

scenami kłótni lub rozwydrzenia
kochanków w buduarze planu
drugiego, lub też wymiana na

cmentarzu, z nonszalancją, pierw-
szego przypadkowego pocałunku
dwojga młodych, zachowujących
się wesoło i swobodnie jak na pla-
cu golfowym lub w garażu, każde-
go subtelniejszego widza razi try-
wialnością i owiewa niesmakiem.

Dobrze, że choć p. Dekorator
miał tyle taktu, że nie poumiesz-
czał na swym płóciennym cmen-
tarzu godeł krzyża; świadczy to
o wysubtelnieniu jego uczuć.

Gra niewielkiego zespołu ko-
medji nie pozostawiała nic do ży-
czenia. P. Ładosiówna w każdej
ze swych „metamorfoz przedsta-
wiła się interesująco i każdej na-
dała charakter odrębny. P, Gliński
figurę męża ujął groteskowo —
taki to już los mężów-rogaczy,
p.Jaśkiewicz zaś młodego Żeglarza
lirycznie, co nie licuje nadto z linją
jego uzdolnień, ale co wyraźnie
wypada z roli i typu. P. Zastrze-
żyński, na scenie reprezentant
przeważnie wytwornych i poważ-
nych panów —robił tym razem

namiętnego aż do utraty zdrowia
kochanka, z powodzeniem. Dokto-
ra grał z powagą, dobry w syl-
wetce i charakteryzacji p. Bie-
lecki — którego nazwisko i rolę
pominięto w programie. P. Szur-
szewska dała entuzjazm dla sportu
obok pewności siebie swej młodej,
współczesnej pannie. P. Domański
obok dużej swobody na scenie
i dobrej dykcji ma młodość, urodę
i wdzięk — czyli gros zalet, które
w małej roli Młodzieńca wybitnie,
się zaznaczyły.

Sztuka dla. młodzieży abso-
lutnie się nie nadaje.

wa.

NIKT z CIERPIĄCYCH
na reumatyzm, podagrę i bóle nerwowe
nie powinien wątpić w możliwość swego
uzdrowienia, gdyż już wielu cierpiących
odzyskało przy None Togalu swe zdro-
wie. Tabletki Togal bowiem skutecznie
zwalczają te niedomagania, wstrzymując
nagromadzanie się kwasu moczowego,
który, jak wiadomo, jest przyczyną tych
cierpień. Nieszkodliwe dla serca, żo-
łądka i innych organów. Spróbujcie
i przekonajcie się sami, lecz żądajcie we
własnym interesie tylko oryginalnych ta-
bletek Togal. We wszystkich aptekach.
ь r „MB NA

CiBEZ.owREID AEO CEA PA
a

* SZKICE I OBRAZKI.
WSPOMNIENIA i REFLEKSJE.

Działo się to w owych zamierzchłych

latach epoki kamienia łupanego i srebrne
go rubla, gdy szczytem postępu, było

zainstalowanie u siebie w domu aparatu
telefonicznego, nietaktem zaproponowa-

nie młodej panience pójścia z nią do ki-

-na, a sensacją dnia podniesienie się (ha!

po raz drugi w kraju) balonu na placu za-
baw ludowych w Ujazdowie.

W! owych dniach, o których już bar-
dzo tylko starzy' ludzie wspominają, na
placu Katedralnym w Wilnie był wspa-
niały zakład kulinarny. „Pod niedźwie-

dziem“, a na Pohulance wodotrysk, pod
„Adamem i Ewą”, autór zaś „Szkiców”
miał coprawda mniej weksli w proteście,
ale zato więcej włosów na głowie. Ico

wspomnieć należy z wielkim żalem...

chadzał do gimnazjum — ^
Z żalem, gdyż rodzice oddawszy

zdrowego na ciele i umyśle młodociane-
go bałwana,po latach kilku spostrzegli,
iż latorośl podrosła... coprawda ale
zgłupiała ostatecznie.

Jest to smutny los wszystkich rodźi-

ców, którzy z ozcią sakralną oddają ta-
ką perełkę do szkoły, marząc o tem, że

szkoła oszlifuje i że Ziatek, Stasia czy

Jerzyk po przenudzeniu się tyle a tyle
lat w szkole, błyśnie dyamentem swego
genjuszu („nie tak jak ten idjota wuja

Zdzisława — bo z niego nic nie będzie”).
Po kilku latach okazuje się jednak,

że w głowie cheruba znajduje się prócz

tablicy ligowej sporo słów, wykuty
pierwszy wiersz z Owidjusza, oraz umie-

jętności taksowania wartości kobiecej
na podstawie wysokości obcasów i tro-

chę sieczki... wystarczającej do objęcia
stanowiska urzędowego м П grupie u-
rzędników (prawo emerytury po 35 la-

tach i możliwość każdorazowego wyłania

z urzędu).
I klapa.

Mówię tu naturalnie o wszystkich

bałwanach, prócz miłych dzieci i dzie-
ciaczków tych osób, które łaskawie cży-
tać to będą...

Niel bo to są naprawdę wyjątkowe
dzieci...

—Czy nie prawda Łaskawa Pani?
Z wspomnień szkolnych pozostały

u mnie migawki bardzo miłe. A więc, że:
Nauczyciel matematyki był nudnym

jak „Dziennik Ustaw”, miał łysinę równie

wielką jak kołnierzyki, z niesłychaną
łatwością  kreślił jakieś kabalistyczne

cyfry na tablicy i z równie niesłychaną
trudnością siadał na krześle, robiąc przy

tem minę fakira, który siada na ostrzu
miecza. Że na chemji można było czy-
tać „Krwawy Siux, czyli gdzie się po-
działo dziecko”, że łacinnik wyrywał „od

końca” i że nauczycielka niemieckiego
miała szyję pofałdowaną jak nosorożec
i kochała się... (eheu me miserum) w po-
loniście... :

Kołata się mi jeszcze w pamięci po-

stać ks. prefekta, który mnie wyklinał i
za drzwi wyrzucał... zapewniając, iż je-
stem potępiony na wieki...

Najmilej jednak wspominam zawsze

polonistę pana Krukowskiego...
W czwartej klasie byliśmy zawoła-

nymi „literatami”, w piątej i szóstej uczo-
nymi historykami... w siódmej zaś klasie
okazało się, że mimo słabej ortografji,

mogliśmy jednak wieść długie dysputy
na tematy historyczne i literackie, które
wywoływały u ojców pobłażliwe kiwanie

głową, a u matek łzy w oczach, łzy roz-
rzewnienia...

Język polski był naszem ukochaniem

po nużących nieraz umysł dziecięcy

przedmiotach, był ożywczym strumie-
niem, który sączył się w dusze młode,

nieskalane, deprawacją pękającego już
podówczas w swej masie, moskiewskiego
kolosa... +

` Język polski...

Język Kochanowskich, Rejów, Trę-
beckich, Naruszewiczów.. gwary piękne
jak ziemia surowe, a bliskie, mazowiecką,
góralską, kurpiowską...
№ umiłowaniu języka polskiego, po-

sunęliśmy się do szaleństwa... albowiem

zniewoliliśmydo nauczenia się „Reduty

Ordona" póczciwoty moskala.. wykła-
dowcę języka rosyjskiego p. Zdorowien-

kę. I to są najpiękniejsze szkolne wspo-
mnienia...

Aż nagle po latach, zgrzytnęło eoś
w dniach ostatnich przykrym dysonan-
sem...

Zamyślono... w polskiej szkole, gdzie
wszechwładnie piękny język polski pa-
nuje wprowadzić jako przedmiot wykła-

dowy... żargon... Żargon „regjonalny”.
Coś w rodzaju przestępczego żargo-

nu warszawskiego świata opryszków.

Coś có pozostało jak koszmar roz-

paczliwy,*z czasów gdy gnębiony język
polski schroniwszy się po dworach i za-

cisznych mieszkaniach polskiej inteligen-

cji, zdeprawowany i gwałcony przez ży-
da i moskala na ulicy, chował się jako

bękart i kretyn w zaułkach przez biedotę

i proletarjat zamieszkałych. 7

Szczypta starego języka litewskiego
(jakże okaleczona bołeśnie), wiązanka

spora rusycyzmów i niegramatyczności...
Bolesny nowotwór, czy grzyb, który

doprasza się lancetu chirurga, by być
wyciętym, podlewany cieczą  senty-
mentu, przez kilka damulek, przerasta
zaułki przedmieścia i pnie się na Ka-
tedrę...

Poco?! naco?!

To przecie nie rdzeń z rdzeni mowy
polskiej, gwara krakowska z „Wesela“ —
to grzyb szkodliwy, a plugawy...

Chyba poto... by zapewnić nowych
„regjonalnych” .prelegentów wileńsktemu

radju, na wypadek ustąpienia ciotki Al-
binowej. z

Chaos, któryby wywołał ten „przed-
miot" przewróciłby w głowie młodzieży,
poprawność ortografji stałaby się ano-
malją, a błękitną regułą analfabetyzm...

 

Ze starych wspomnień pozostało
przecie jedno... wielkiei gorące umiłowa*
nie polskiego języka, który kochaliśmy,
czcili w latach niewoli... i szanowali. |

M. Jumośze. |

 

 
|

е@



%

+

 
 

 

“KRONIKA.
Likwidacja Miejskiego Pogotowia

Ratunkowego.
W dniu wczorajszym rozeszła

się po mieście wiadomość, iż Ma-
istrat m. Wilna zamierza zlikwi-
ować PE Pogotowie Ra-

tunkowe. Pogloska ta krążyła
również uporczywie wśród leka-
*rzy miejskich. Jak zdotališmy
siępoinformować Magistrat po-
„wołując się na okėlnik Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych, który
orzekła, iż wszyskie przedsię
biorstwa d:ficytowe należy w jak
najszybszym czasie zl kwidować
powziął myśl zlikwidowania Miej-

skiego Pogotowia Ratunkowego,
które w ub. roku przyniosło 100
tys. deficy'u. Pogotowie Ratun-
kowe ma być według planów
Magistratu wydzierżawione pry-
watnemu przedsiębiorstwu. Wia-
domcšė ta poruszyła żywo le-
karzy miejskich jak również i
pracowników Pogotowia Ratun-
kowego.

Oficjalnego jednak potwier-
dzen a tej wiadomości nie otrzy-
ma śmy. a

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zmiany personaine Na

mocy zarząd ena J. E Księdza
Arcybiskupa  Metropolty Wileń
skiego w składzie osobistym : u
chowieńs'wa archidiecezji zaszły
następujące zmiany:

Ks. Prałat Jan Uszyllo nazn.
Dyrektorem Papieskiego Dzieła
św Piotre Ap.

Ks. Władysław Kisiel nazn.
Moderet rem Arch decezjalnym
Sodalicyj Marysński: h.

Ks. Anton: Twaro»ski, wik. w
Kużi y. na wik. do Zobłocia.

Ks, Stanisłew Żuk, nan.
wik. do Kuźnicy.

Ks. Stanisław Bylińs i, wikary
w Wołkowysku zwolniony ze
stanowiska wikarego w zwązku
z wyznaczeniem na stanowisko
preferta szkół.
— Kursy dla organistów.

W ubiegłym tygodniu odbyły się
kursy zorganizowane dla orga-

tow archidiecezji wileńskiej
Obok przedmiotów teoretycznych
uczęstnicy kursów nieli ao nvść
poznać i stronę prartyczną špie-
wu, do czego w znacznym sto-
pniu przyczynił się miejscowy
zespół śpiewaczy „Echo”, który
pod dyrekcją profesora Wiady-
sława Kalinowskiego wystąpu ze
specjalnie zorganizowanym kon-
certem. Licznie zebrani siuchacze
w sali przy uł. Metropolitalnej
mieli możność podziwiać wspa-
niałę śpiewy, jakiemi ich uraczyło
„Echo“. Gromkie oklaski 1 žywio-
łowe brawa były skromnem po-
dzięsowaniem dy'ygentowi i jego
sprawnej dru-ynie za bezintere-
sowny koncert. Jot.

SPRAWYMIEJSKIE.

— Straty, jakle poniesie
miasto po likwidacji agend
egzekucyjnych. W zwiąsku z
mającem nostąpić przejęciem od
Magistratu agend egzekucyjnych
przez władze skarbowe obliczono
obecnie, że w wydziale px datko-
wym i egzekucyjnym Magistratu
m. W Ina straci pracę 112 urzęd-
nikėw, nie wliczając w to wożź-
nych i gońcow. Ziedukowanym
pracownikom  Megsir.t będzie
musiał wypłacić 'yiu'em jedno-
razowej odprawy 128438 złotych.
Oprócz teg» zredunowanym pra-
cownikom statowym kasa miejska
będzie musiaia piacić rocznie

54968 zł. Jezeli dodać do teyo
koszta egzekucyjne pob'erane za
wymiar i egzekucję to obcjążenie
łączne z tego tytułu samorządu
wyniesie 230000 ziotych rocznie.
Osółem w związku z tem, w no-
wym preliminaizu budzetowym
miasta wydatki: Magistriatu wzro-
sną o blisko 444000 złotych. a

° — llu nasze miasto liezy
płatników podatkowych. Poaiug |
preeprowadzunej obe.nie przez
wydział podatkowy  Magistrotu
Wilna statystyki w roku 1931
skierowano do egzekucji 220000
zleceń, z czego wynika, że w
terminie nie zapłaciło 67 proc.
płatników. Podług danych Magi-
stratu, ogólna ilość  płatninów
podetków pobieranych przez
niasto wynosi w brzybliżeniu

120000 osób. | a

ZMIASTA.

— Obchód 200 lecia urodzin
Waszyngtona. W najb'zs.ą n.e-
dueę w związnu z200 leciem u-
roazin Wószyng'ona odbędzie się
w małej scli miejskiej uroczysta
akademja ku uczczeniu jego pa-
mięci. Na program akademji
złozą się: zagajenie zez pre-
zydenta miasta mec. Folejewskie-
'go, odczyt okolicznościowy prof.
Ežerės Mienickiego Oraz pro-
dukcje wokalno muzyczne.
W dniu wczorajszym Komitet

Ob.hodu Uroczystości wysłał na
ręce ambosadora Stanow Zedno-
czonych Ameryhi Połnocnej de-

szę z wyrazami czci Wilna i z.
Wileńskiej ala wielkiego bojow-
nika o wolność. a
— Dwie wystawy Tow. Nieza-

leźnych Artystów Malarzy. Na
oabyiem orzed paru dniami nad-
zwyczajnem walnem zgromadze-
niu czionków "Towarzystwa N.e-
zależnych Artystow Malarzy po-
stanowiono 20 ganizować dwie
wystawy prac swych członków.

_ Jedna wystawa odbędzie się
"w Wilnie w ogrodzie po Bernar-
dyńskim, w której wezmą udział
oprócz członków towarzystwa
również wybitni malaize z War-
szawy. Druga wystawa odbędzie
się w lokalu Towarzystwa Za”
chęty Sztuk Pięknych w War-
szawie. (s)

— Bojkot pismżydows*ich
w języku polskin. W wb. nie-
dzi-'ę na terenie miasta były
kolportowane ulo'ki naw. łujące
do bojkotu „Ostatnich Wado-
mści”, „Ex ressu lustrowanego“
i pisma 5:io groszowego jako
psm żydowskich a wychodzą-
cych w języku polskim. a

SPRAWY PODATKOWE.
— Podatek wojskowy. Ja:

się dowiadujemy, 'isty płatni: ów
podatku wojskow-go są już na
ukończenu W pierwszej połowie
marca zostaną one przesłane do
wydzału podatsowego Magistra-
tu, który roześle nakazy płatnicze.
ciągane podatku nastąpi w

pierwszych d iach maja r. b.
(>)

— Egzekucja zaległości po-
datku iokalowego. Wydał eg
cexucyjny Magistratu przystąpi
w najbliższych dniach do egze-
ku ji czwartej raty za rok ubie
gły podatku lokzlowego. Kroki
едгекису! podjęte zostaną w
stosunku do ws.ystxich tych pła-
tników, którzy w terminie prze-
pisanym podat<u tego nie ure-
gulo wali, (a)

SPRAWY AKADEMICKIE.
Św. Paweł jako apostoł

narodów. Dziś o godz. 18 (6)
odbęd ie się w Sali Śniadeckich
Ч. $ B odczyt prof. St. Glasera
p. t. „Św. Paweł jako apostoł
narodów* — jako ed*n z cyklu
„Tygodnia Misjologicznego*, zor-
rz: przez Koto M syjne

s
— Pl rwsza wystawa aka-

demicka w Wlinie. Każdy, kto
interesuje się życiem młodzieży
akademickiej ma sposobn ść zo-
baczyć, jak s udenci USB  pra-
cują w Kołach Naukowych i Sa-
mopomocowy»h, oraz w jakim
stopn u starsze  społzczeństwo
niesie pomoc studjującej młodzie-
ży w całej Polsce i w Wilne—
na Wystawie Axa iemick ej w No-
wym D 'mu Axademickim (u'. Gó-
ra B ufałowa Nr 4) w dni po
ws ednie—11—15 p p. i 17—19.
W soboty, niedziele i święta od
godz. 11—15 oraz 17—21.

Wejśce dla uczącej się mło-
dzieży bezpłatnie, dla dorosłych

r

— Z Koła Prawników Stud.
U.S. B D.ś odoędzie się w lo-
kalu K ła Prawników Stud USB.
pos'e zenie Sekcji naukowo-ba-
d w zej z ref ratem kol. M chała
Korclewa p.t. „Etatyzm czy I be-
ralizm*. Początek o godz. Z0-ej.
Ws'ep wolny.

Jutro odbędzie się zebranie
dyskusyjne z referatami kol. kcl.
Korolewa i Kosińskiego, p. t.:
1) Kierunki ustawodawstwa mał-
żeńskiego. 2) Zasady projektu
prawa małżeńs: e'o w P (se

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— wiien:'kie Koło Związku

Bibijotekarzy Poiskich. Dnia
25111932 r. o godz. Bej wiecz.
odbędzie się w Uniwersyteckiej
Biblj. tece Publicznej 96 zebranie
członków, na którem dr. Adam
Łysasowski wygłosi odczyt p. t.:
„Gówne fazy rozwoju zawodu
bibljotekarskiego*, Goście mile
widziani
— Posiedzenie Wil. Tow.

Lekarskiego odbędzie się jutro
o godz Bej w s-li własnej przy
ulicy Zamkowei Nr. 24 z nast.
porządkiem dziennym: Dr. Mali
nowsk: Przypadek torbiel! móżdż-
ka Domonstr. prepa —Dr. L Wa-
silewski: O operacjach prebisto-
rycznych
— Wileńskie Towarzystwo

Filozoficzne. Na  wvosiedzeniu
naukowem w dniu 24 lutego b. r.
(środa) o godz. 8 ej wiecz. w Se-
minarjum Filozoficznęm niwer-
sytetu odbędzie sę dalszy ciąg
dyskusji z poprzedniego posie
diena na t-mat: „Pr j-kty orga-
nizacji VIII Miedzynorodowego
Kongresu Filozoficznego w Pra-
dze”. — Wstęp wolny dla człon-
ków i wprowadzonych gości.
— Walne Zebranie Kużźni-

czanek. W roku jubileuszo+ym
50 lecia precy soołecznej i peda-
gogieznej J nerałowej Zamoy-
skiej, wychowanki zakładu w
Kuźnicach zwołują ogólne zebra-
nie  Kuźniczanek w Wilnie dn.
25 bm. o godz. 5 p.p. u p. Ja-
niny Falewiczowej ul. Jagielloń-
ska 9.13. Wszystkie uczenice ge-
neraiowe! Zamoyskiej w Kužni-
<ach i Kuźniku są proszone o
niezawodnie przybycie na Ze-
branie.

Z ŻYCIA LITEWSKIEGO.
— Ое!кдаса z Wilna na

uroczystościach uniw.ersytec-
kich w Kownie. Jak donosi pra-

—UZIENNIK WIDERSKI —

sa litewska na uroczystości 10 le-
eia uniwersytetu  kowieńskiego
przybyło z Wilna 5-ciu studentów
(2 litwinów, 1 ukrainiec, 1 biało-
rusini 1 żyd). Zwraca uwagę brak
przedstewiciela młodzieży p-lskiej.

RÓŻNE.
— Podziękowanie. Zarząd Polskiego

Towarzystwa Ochrony Kobiet składa ser-
deczne podziękowanie paniom gospody-
niom za ofiarowany bufet oraz wszystkim
osobom, które przyczyniły się do urze-
czywistnienia naszych dążeń przy urzą-
dzeniu dancingu w dniu 6. IL r. b w
Ognisku Kolejowem. Czysty zvsk wy-
niósł 283 zł. 17 gr.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Teatr na Pohulance. Dziś premje-

ra sztuki Szekspira p. t. „12 noc” w in-
scenizacji p. Wacława Radulskiego. Ob-
sadę tworzą: dyrektor Szpakiewicz, oraz

Marecka, Wołłejko,  Ciecierski,
yrwicz-Wichrowski, Stanisławska, Deju

nowicz, Loedl, Puchniewski i inni.
Jutro — „12 noc”.
— Teatr „Lutnia*,

„Co może kobieta”.
Dziś i jutro —

— Uruchomienie stałej wystawy w
Wilnie. Jak się dowiadujemy, Dyrekcja
Stałej Wystawy Sztuki w Wilnie przed-
sięwzięła odpowiednie kroki do urucho-
mienia wystaw w sezonie bieżącym.

Jako pierwszą wystawę Dyrekcja za-
mierza urządzić wystawę obrazów z mo-
tywów wileńskich, w lokalu organizacji
odrėžy „Wagons Lits Cook“ przy ulicy

Mickiewicza 6. Otwarcie wystawy ma
nastąpić w pierwszych dniach marca r. b.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 23 lutego 1932 r.

11.58. Sygnał czasu. A
13.40. Uniwersytet roln. z Warsz.
14.35. Program dzienny.
14.40. Muzyka z płyt. 1) Utwory E.

Griega. 2) Muzyka popularna.
15.15. Kom. z Warsz. | й
15.25. „Przegląd czasopism  kobie-

cych” z Warsz.
15.50. Aud. dla oe z RAE
16.02. „Ignasiowe skrzypki“ — oj

wiadanie dla dzieci pióra Cioci Hali.
Transm. na wszystkie polskie stacje,

16.20. „O mglawicach“ — odczyt
wygł. dr. St. Śzeligowski. Transm. na
wszystkie polskie stacje.

16.40. Codzienny odcinek powieśc.
16.50. Muzyka z płyt. Pieśni Schu-

berta. )
17.10. „Upadek  ludnościowy  Nie-

miec” — odczyt z Warsz. wygł. A. Plu-
tyński.

17.35. Koncert z Warsz.
18.50. Radjowa gazetka rzemieślnicza
19.00. „Obrazki a przed stu

lat“ — łŁ. w jęz. lit. Czapskajte.
19.20. ŚPogadanka zadlotsohajcaóa”

wygł. Mieczysław Galski.
19.40. Program na środę.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. „Osobliwości Wilna“ — felje-

ton wygł. Witold Hulewicz.
20.15. Koncert z Warsz.
21.55. Skrzynka techn. z Warsz.
22.10. Koncert solisty z Krakowa.
22.40. Kom. i muz. tan. z Warsz.
23.00. Koncert symfoniczny (płyty).

Z ZA KOTAR STUDJO.
Odczyt z dziedziny astronomii.
Oderwijmy się na chwilę myślą od

ziemi skołatanej przez kryzysy, wojny,
zawieruchy atmosferyczne, sięgnijmy tam,
„gdzie wzrok nie sięga”, pomiędzy świa-
zdy. Skieruje tam myśli swoich słucha-
czy dr. Stanisław Szeligowski, któr dzi-
siaj w odczycie o mglawicach przedstawi
w sposób przystępny tecrje powstawania
nowych światów, może szczęśliwszych
niż nasz świat, zwany padołem łez i pła-
czu. (Godz. 16.20, transmisja z Wilna na
wszystkie stacje).

Cykl popularnych melodyj polskich.

Dzisiejszym radjowym koncertem po-
ularnym o godz. 20.15 dyryguje Józef
zimiński. Arje operowe i pieśni polskie

śpiewa świetny tenor Ignacv Dygas.
części symfonicznej orkiestra wykona
Suitę tańców i pieśni z ziemi Łowickiej,
utwór J. A. Maklakiewicza.

Feljeton Jima Pokera.

Zamiast odczytu p. W. Hulewicza
„O osobliwościach Wilna”, nadany zosta-

 

ie dziś o godz. 20.00 z Warszawy felje-
ża aż okera p. t. „O. R. P. Wilk
w Gdyni".

ec

Włamanie do  kancelarji
starostwa wileńsko - troc-

kiego.
W nocy z 20 na 21 b. m.nie-

znani sprawcy zakradli się do
gmachu starostwe powiatowego
wil-ńs<o trockiego i włamał' się
tam do kil<u biurek. Z szufiady
biura naczelnika kancelarji sta
rostwa skradziono 60 zł. gotówkąj
Żadnych aktów, ani papierów nie
ruszono. Podług wszelkich po-
szlak włamanie miało na celu
kradzież pieniędzy. Widocznie
sprawcy spodziewali się jakoby
w bturkach przechowywana byla
gotówka z niektórych wpływów.
Władze . śledcze wszczęły ener-
giczne dochodzenia, zmierzające
Q wykrycia spra "ców

A WYKYKRONIKA POLICYJNA.
— Wykrycie spelunki gry

hazardowej. W nocy z sob?ty
na niedzielę władze policyjne do-
konały niespodziewanej rewizji w
mieszkaniu niejakiego Pawtela
zam. przy ul. św. Ignacego. Po-
licja w mieszkaniu tem znalazła
przeszło 20 osób grających w za-
bronione gry hazardowe. Wśród
za'rzymanych znalazło się kilku
urzęd vików, kupców i niebieskich
ptaków poszukiwanych przez po-
licję. a ADKL.

— Wypadek z narciarzem. Podczas
jazdy na nartach uległ niebezpiecznemu
e ręki 21-letni student U. S. B.
Herszman.. Rannemu pomocy: lekarskiej
udzieliło Pogotowie Ratunkowe. s)
— Pożar łaźni przy ul. Trockiej.

Z nieustalonych narazie przyczyn wy-
buchł pożar w lokalu łaźni przy ul.
Trockiej 20. Ogień powstał w sali, przy
łegającej do kotłowni, a następnie prze-
rzucił się na drewnianą kasę. Przybyła
straż ogniowa pożar ugasiła. Spaliła się
część ściany oraz drewniana kasa. Stra-

ty nieustalone. (s)

— Samobójstwo NJ By:
Na szlaku kolejowym N. lejka —
Bezdany pod pociąg Nr. 725 rzuciła się
kobieta nieustalonego narazie nazwiska.
Koła lokomotywy obcięły nieszczęśliwej
nogi. Ofiarę strasznego wypadku prze-
wieziono niezwłocznie do szpitala kole-
j ю w Wilnie, gdzie po godzinie
zmarła nie odzyskawszy przytomności.

Lebranie Stronnictwa hHarodowego.
W niedzielę odbyło się zebra»

nie członków i sympatyków Stron-

nictwa Narodowego w lokalu przy

ul, Orzeszkowej 11. a
Przy wypełnionej po brzegi

sali przemawiał o sytuacji poli-

tycznej pos. Stełan Sacha z Po-
morza.

Odczyt jego trwał blisko 2 go-
dziny, a słuchany był z niesłabną-
cem zaciekawieniem, przyczem
niejednokrotnie przerywano mów-
cy burzliwemi oklaskami. |

Obecny na sali przedstawiciel
Starostwa kilkakrotnie przerywał
mówcy.

Przewodniczył na zebraniu pos.
prof. Komarnicki,

kTBENII

Z sali sądowej.
Niebezpieczni wywrotowcy przed
sądem okręgowym. — Obaj ska-
zani zostali na 8 lat ciężkiego

więzienia,
„ W dniu 6 lipca ub, roku wy:

wiadowca wydziału śledczego,
pełniący służbę obserwacyjną na
dworcu kolejowym, przed samem
odejściem pociągu doWarszawy,
zauważył nieznajomego żyda,
zdradzającego duże zaniepoko-
jenie.

Policjant, powziąwszy podej-
rzenie, zatrzymał owego osobnika,
który okazał się Mowszą Plus-
kałowskim z Białegostoku. W
czasie dokonanej rewizji znale-
ziono przy nim kilkadziesiąt ręko-
pisów, których już pobieżne oglę-
dziny świadczyły, iż są elaborata-
mi wywrotowymi.

Pluskałowskiego zaaresztowa-
no i wszczęto dochodzenie.

Okazało się, iż rękopisy, pisa-
ne po polsku, białorusku, rosyjsku
i żydowsku, omawiały stan akcji
komunistycznej w Wilnie śród ro-
botników hut szklanych, kanali-
zacyjnych i szewckich, pracowni-
ków kolejowych oraz działalność
kompartji w poszczególnych rejo-
nach poza Wilnem. Prócz tego
pakiet zawierał odezwy, wydane
przez Okr. Kom. K. P. Ż B. Wil-
no p. t „Co robił Piłsudski w
Wilnie", odezwę podpisaną przez
komitet lewicy uczniowskiej m.
Wilna, nawołującą do walki z woj-
skiem narodowem, a kończącą się
słowami „Niech żyje Polska Ra-
dziecka”, oraz odezwę Centr.
Kom. K. P. Z. B. p. t. „Do wszyst-
kich robotników Zach. Białorusi”,

Niezależnie od tego znaleziono
3 kawałki bibułki zapisane che-
micznym ołówkiem, a podpisane
imieniem „Sieroża”, który infor-
mował o stanie organizacyjnym. i
pracy w kompartji.
W związku z posiadanemi in-

formacjami, iż nowomianowany in-
struktor objazdowy Centr. Kom.
K. P. Z. B. posługiwał się pseudo
nimem „Sieroża”, wydział śledczy
poczynił kroki, by ująć tajemni-
czego dotąd wywrotowca.

Naskutek zarządzonych obser-
wacyj już 8 lipca, również na
dworcu, ujęto niejakiego Serafina
Tataryna, którego wygląd ze-
wnętrzny zgadzał się z rysopisem
„Sierožy“.

W czasie badania przez sędzie-
go śledczego Tataryn odmówił
udzielenia próby charakteru swe-
go pisma, uniemożliwiając ziden-
tyfikowanie ze znalezionemi przy
Pluskałowskim rękopisami. Jed-
nakże dokonana rewizja w rodzin-
nej wiosce Tataryna ujawniła kil-
ka zeszytów zapisanych własno-
ręcznie przez niego, a dokonana
później ekspertyza grafologiczna
stwierdziła łudzące podobieństwo
z pismem na bibułkach. , W ten
sposób ustalono, iż Tataryn i „Sie-
roža“ jest jedną i tą samą osobą.

Inni šwiadkowie stwierdzili, iž
Tataryn od paždziernika 1930 r.
był sekretarzem podrejonu K. P.
Z. B. w Ostrowiu pow. słonim-
skiego i zbiegł przed aresztowa-
niem, a wreszcie ujawniono, iż
tenże Tataryn jest poszukiwany za
działalność wywrotową przez gro-
dzieńskie władze sądowe.

W wyniku przeprowajzonego
śledztwa wczoraj Pluskalowski i
Tataryn stanęli wczoraj przed
sądem okręgowym.

Obaj nie przyznali się do
winy.

Płuskałowski twierdził, iż pa-
kiet polecił mu jakiś nieznajomy
przewieźć do Warszawy i wręczyć
komuś na moście Kierbedzia.
Za przysiugę tę otrzymał 50 zł.
Tataryn zaś udawał bezrobotne-
go, ooszukującego pracy.

Przewod sądowy jednak do-
starczył tyle kompromitującego
obu podsąinych materjału, że
wina inkryminowana im stała się
oczywistą.

Oskarżyciel publiczny, pod-
prokurator p. Dominik Piotrow-
ski domagał się surowego wyro-
ku dla wywrotowców.

O:karżeni obrony nie posia-
dali, jak się okazuje, bowiem, ze
względów oszczędnościowych wła-
dze kompartji postanowiły opła-
cać adwokatów w dałszych in-
stancjach sądowych.

Sąd, w składzie rp. sędziów:
St. Milaszewicza, J. Zaniewskiego
iJ Bułhaka, po naradzie, obu
wywrotowców skazał na zamknię-
cie w cieżkiem więzieniu przez
8 lat każdego,

Autobus pod kołami pociągu.
2 zabitych 10 rannych.

(Telefonem od własnego korespondenta.)
WARSZAWA. Pociąg pośpieszay, zdążający z Warszawy do

Giań;ka pomiędzy stacją Badnary a Łowiczem wpadł na przejeż-
dzający przez tor autobus,
strzeni 300 metrów.

Dwie osoby z
na miejscu, 10 odniosło rany.

ktory wlókł przed lokomotywą na prze-
а

pošrėd  pasažerėw autobusu poniosły śmierć

RORIBSBYZERDODZIE ZOSIOWEOWICLA AZKOBYŚ A5BIBA ZABEK

Walne zgromadzenie Syndykatu
dziennikarzy wileńskich.

W dniu- wczorajszym w sali
Tow. Kredytowego m. Wilna od-
było się walne zgromadzenie Syn-
dykatu dziennikarzy wileńskich.

Poprzednie walne zebranie, jak
wiadomo, nie obrało stałego za-
rządu, lecz tymczasową komisję
zarządzającą w osobach pp. L.
Chomińskiego, J. Ostrowskiego i
Szydłowskiego. Zadaniem ich było
kierowanie sprawami Syndykatu
aż do czasu, gdy możliwym się
stanie wybór stałego zarządu, t. j.
do chwili, gdy powróci stan
względnej harmonji w łonie Syndy-
katu, zakłócony nieporozumienia-
mi na tle uchwały sądu oficer-
skiego D. O. K. III pod adresem
członków redakcji „Dziennika Wi-
leńskiego”.

Zgromadzenie w niedzielę po-
przedzone zostało rozmowami,
które przeprowadził delegowany
specjalnie z Warszawy wiecepre-
zes Związku Syndykatów dzienni
karzy polskich, red. Bazylewski

Przewodniczył zebraniu tenże
sam p. Bazylewski. Po zakomuni-

kowaniu zmian, jakie wprowadzo-
ne zostały w statucie ogólnym
syndykatów, zaproponowałwybór
komisji-matki, któraby z kole: za-
proponowała kandydatów na pre-
zesa i 4 członków zarządu. W
skład komisji weszli: pp. Bazy-
lewski, S. Mackiewicz, Okulicz,
Zwierzyński.

Po krótkiej naradzie komisja -
matka zgłosiła następujące kandy-
datury: na prezesa p. Szydłowskie-
$o, na członków zarządu pp. Char-
kiewicza, Chomińskiego, Jurkie-
wicza i Kownackiego.

P. Szydłowskiego obrano jedno-
głośnie przez aklamację, członków
zarządu — zgodnie z propozycją
komisji matki — w kilkakrotnych
głosowaniach.

Do komisji rewizyjnejwybrani
zostali pp. Luboński, Święcicki,
Szaniawski.

Śród innych wniosków posta-
nowiono między in. asygnować
100 zł. na nagrobek ś. p. Czesława
Jankowskiego

 

ŚRÓD ROLNIKOW.
Sprawozdawca z działalności

okręgowego towarzystwa za rok
1931 narzeka na słabe tętno życia
kółek rolniczych na miejscu. Po
bliższem jednak i bezpośredniem
zaznajomieniu się musimy pod-
kreślić, że sprawozdawca nieco
przesadza w swym pesymizmie:
kółka naogół poczęły się ożywiać.

Gorzej stoi sprawa z akcją
zbytu i tu sprawozdawca słusznie
zarzuca brak pracy, organizacji i
ludzi.

Przeglądając cyfry sprawozda-
nia widzimy: kurczenie się akcji
instruktorskiej z braku środków,
a ze szkodą dla rolników i rol-
nictwa.

Kółek rolniczych w powiecie
było 38, instytucji kredytowych
21, kół gospodyń wiejskich 9, spół-
dzielni mleczarskich 9, kół kon-
troli obór 7, trzody chlewnej 2 i
owiec 2.

Punktów czyszczenia zboża
23. Wykorzystanie tych punktów
było jednak słabe. Osłabło rów-
nież wykorzystanie narzędzi rol-
niczych, znajdujących się w kół-
kach; jak również osłabło czytel-
nictwo.
W 1930 r. na każdą bibljotecz-

kę wypadało przeciętnie po 160
książek przeczytanych, a zaś w
1931 tylko 100.

Natomiast dodatnio przedsta-
wia się prawo t. zw. konkursów
rolniczych. Do konkursów stanęło
628 uczęstników z pośród młodzie-
ży i 208 samodzielnych gospo-
darzy.

Słabiej wypadły konkursy ho-
dowlane, dla których zgłosiło się
tylko 53 uczęstników, do konkur-
su chowu prosiąt i jeszcze słabiej
idzie akcja konkursowa drobiu, bo
stanęło do konkursu zaledwo 14
opon Tymczasem hodowla
drobiu,.tu, pod Wilnem, winna być
znacznie silniejszą.

Kursa rolnicze, o których
wspomina sprawozdanie, jedno,
dwu i trzydniowe musimy posta-
wić pod znakiem zapytania, co do
ich wartości z powodu zbyt ogra-
niczonego czasu.

Jak widać ze sprawozdania,
osłabła akcja organizacji gospo-

darstw wzorowych. Kryzys i brak
sił instruktorskich po redukcji są
tego osłabienia przyczyną; rów-
nież osłabła akcja doświadczal-
nictwa.

, Wspomina jeszcze sprawozda-
nie o pomocy litewskim kėlkom
rolniczym. Pomoc ta dośćwydat-
ną była i nie bez korzyści dla rol-
ników litewskich.

Co się tyczy sekcji kół $ospo-
dyń wiejskich, to tych kół ma po-
wiat 9 z 220 członkiniami. Jedna
zaś instruktorka zrobiła, co mogła,
ale to więcej, niżeli mało w tej
dziedzinie.

Na rok 1932/3 preliminarz o-
kręgu zamyka się sumą 24,504 zł.
Jest to dość poważna suma jak na
akcję w powiecie przy dzisiejszym
kryzysie i braku kapitału.
Mówiąc ozjeździe, nie mogę

pominąć referatu prof. Stanie-
wicza.

Referat krótki, rzeczowy w
sprawach dziś rolnika naszego
obchodzący i dość krytyczny na
dzisiejszy stan rzeczy jak na nie-
dawnego ministra i członka BB;
może tylko za szybko wypowie-
dizany, tak że wiešniakowi za-
trudno było za referatem podą-
żyć.

Za prof. Staniewiczem niech
nam wolno będize podkreślić ko-
nieczność większej spójni zawo-
dowej rolników ku obronie ich in-
teresów.

Zabierał głos i p. poseł z BB
Wędziagolski, podkreślając te ul-
£i podatkowe, które rząd w pieczy
o rolników przedłożył Sejmowi do
uchwały.

Szkoda wielka, że te ulgi przy-
chodzą zapóźno. Mimo woli na-
suwa się przysłowie ukraińskie
„Ohlanusia wowk, jak chwista nie
stalo",

Zresztą to nie są ulgi, a upraw-
nienia wladz do udzielenia ulg.

Na zakończenie musimy  pod-
kreślić żywotność organizacji rol-
niczej powiatu Wileńsko-Trockie-
śo i wydajną pracę czynników,
którym powierzono kierownictwo
sprawami rolniczemi.

. J. P.

—

2 całej
Kursy narciarskie dla generałów.

Jak donoci „Kurjer Lwowski“
kursy takie, wyłącznie dla wyż-
szych oficerów (generałów i puł-
kowników) zostały ostatnio utwo-
rzone przez Ministerstwo Spraw
Wojskowych w Zakopanem i mają
potrwać przez sześć tygodni. Przez
cały ten czas wszyscy uczęstnicy
kursu, przebywający w tym celu

w Zakopanem, otrzymują djety w
wysokości 50 (pięćdziesiąt) zło-
tych dziennie.W) kursach tych m.
in. bierze udział znany w warszaw
skiej „Adrji* sportsman, p. gene-
rał Wieniawa-Długoszewski.

Czy w dzisiejszych czasach kry
zysowych—zaznacza „Kurj. Lwow
ski” — kiedy się obcina ciągle gło-
dowe pensje urzędników i zniża

emerytury, wydatek około dwóch
tysięcy złotych od osoby „opłaci
się”, aby p. generał Wieniawa-
Długoszewski nauczył się jeździć
na nartach?

Po odczytaniu wyroku, ska-
zani, próbujący d>tąd udawać
niewiniątka, zrzucili maskę, wy-
krzykując hasła komunistyczne.

Policja zdołała umitygować
wywrotowców.

ĮKos

rolski.
Trzeba mieč „plecy“,

„Robotnik* "zamieszcza
charakterystyczną dla
czasów wiadomość:

Wójt gminy Nasielsk pow. puł-
tuskiego, Stanisław Pająk, wydał
w dn. 30 stycznia 1932 r. postano-
wienie, zawierające wynik docho-
dzeń komisji dyscyplinarnej w
sprawie p. Jana Pieńkosa, pisarza
śminy Nasielsk.

Komisja dyscyplinarna stwier-
dziła, że p. Pieńkos dopuścił się
licznych uchybień i nadużyć w
spełnianiu swych obowiązków
służbowych, nie wyliczał się z pie;
niędzy; pobierał łapówki, okazał
niedbalstwo it. p. Na podstawie
tego orzeczenia wójt Pająk zwol-
nił Pieńkosa z zajmowanego przez
niego stanowiska, a starosta p.
Dworakowski w dn. 1-ym lutego
'b. r. postanowienie to zatwierdził.

Aliści p. Pieńkos, jako 100 proc.
sanator, mial „plecy“. Nie pozwolo
no mu ponieść konsekwencji swo-
ich czynów...

Przed kilku dniami otrzymał
on posadę sekretarza gminy w
Wyszkowie. Zostało to zatwierdzo
ne na posiedzeniu wydziału powia-
towego... i w czasie głosowania
szalę przeważył ten sam p. staro-
sta Dworakowski, który zatwier-
dził decyzję wójta o zwolnieniup.
Pieńkosa z Nasielska.

taką
naszych
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Z KRAJU.
Silna zamieć śnieżna..

Na terenie Wileńskiej Dyrekcji
Kolejowej w nocy z niedzieli na
poniedziałek szalała silna zamieć
śnieżna. Linje kolejowe zostały
pozasypywane zwałami śniegu,
wobec czego Dyrekcja na naj-
bardziej zagrożone odcinki po-
wysyłała brygady robotnicze wraz
z pługami odśnieżnemi. Dzięki
tym zarządzeniom zdołano dość
szybko zwały śniegu z torów
usunąć i llnje kolejowe uprząt-
nąć. Kilka pociągów przybyło

Żydowski kupiec symulował

ze znacznem opóźnieniem. Po
ciąg warszawski do Wilna przy-
był o 1!/, godz. opóźnieniem się.

Z powiatów Wilejskiego, Mo-
łodeczańskiego i Wołożyńskiego
donoszą, iż w ostatnich dwóch
dniach na terenie poszczegėl-
nych gmin tych powiatów prze-
szła niebywałych rozmiarów za-
mieć śnieżna,

Burza śnieżna spowodowała
przerwanie komunikacji autobu-
sowej.

napad na drodze Šwieciany —
Cejkinie.

W wyniku dochodzenia zdo-
łano ustalić, iż rzekomy napad
na drodze Święciany — Cejkinie
na kupca Cejkińskiego okazał się
symulacją. Cejkiński był dłuż-
ny za skórki baranie trzem
wieśniakom. Długu nie chciał
uregulować, wobec czego jeden
z nich Miedejszyc spotkał Cejkiń-

skiego na drodze i zażądał ure-
gulowania długu w sumie zł. 50.
Cejkiński odmówił, wówczas Mie-
dejszyc pobił go,:ten zaśzzemsty
oskarżył go o rabunek. Cejkiński
za wprowadzenie władz policyj-
nych w błąd zostanie pociągnięty
do odpowiedzialności sądowej.

(a)

 

Ż pogranicza.
Zastrzelenie na granicy instruktora komunistycznego.

Przed trzema laty zbiegł z te-
rytorjum pow. dziśnieńskiego do
bolszewików znany hromadowiec
Haraśko Paweł. Haraško prze-
dostał się do Połocka, gdzie pozo
stawał na sowieckiej służbie wy-
wiadowczej. Przez 2 lata przeby-
wał on w Połocku, gdzie został
wciągnięty do pracy polityczno-
szpiegowskiej. Po dwuletnim po-
bycie w Połocku, Haraśko wysła-
ny został do Mińska, gdzie ukoń-
czył specjalne roczne kursa poli-
tyczno-agitatorskie i przydzielony
został do ekspozytury szpiegow-
skiej w Dryssie. Tu dostał pole-

BARNESINSLRIO KTS

Jerzy Hermanowicz (Ognisko) zwycięża
na śniegu.

Od kilku już łat zawody na odznakę
P. Z. N. cieszą się dużem powodzeniem
i gromadzą one na starcie rekordową

ilość narciarzy.
Zawody na odznakę nie są faktycz-

nie zawodami, nie chodzi w nich o za-
jęcie pierwszego, drugiego czy trzeciego
miejsca, ale chodzi tylko o wypełnienie
przepisanego minimum.

Zawody na odznakę obfitują często
w szereg niespodzianek. Masowy start
ma tę cechę, że daje on możność zasma-
kowania początkującym „patalachom“ ry-
walizacji zawodniczej.

Start wyznaczono na Rowach Sa-
pieżyńskich w tak zwanym „Kaczym
Dole“.

Miejsce to jednak, jak się okazało,
było zbyt odległe i dlatego też za-
wadnicy nie byli oglądani przez widzów.

Na starcie zgromadziło się przeszło
100 zawodników, którzy w kolejnych od-
stępach wyruszali w teren po wytyczonej

chorągiewkami trasie. Po kilkunastu mi-
nutach wszyscy już zawodnicy są w

biegu.
Mijają minuty wyczekiwania.
Na zakręcie trasy ukazuje się pierw-

szy zawodnik Nr. 8 Starkiewicz (Gimn.
A Mickiewicza), tuż prawie zaraz nad-
biega "w doskonałej formie zawodnik
Ogniska Nr. 44, J. Hermanowicz. Co
chwilę ktoś wpada na metę, dzieli się
wrażeniami, odpina numer, pije herbatę,
odpoczywa. :

W dolińce startu i mety znów się
ożywia, nadbiegają i panie.

Sędziowie liczą sekundy, mierzą czas,
ustalają miejsca.

Zawodnicy naogół chwalą trasę, ale
mówią, że źle była tyczona i zbyt mało
wyznaczono punktów kontrolnych. Śnieg
dobry, puszysty i mroźny.

Wyniki!
Kto zwyciężył?

Nie tak jednak prędko obliczają się
czasy narciarskie. Po kilku dopiero go-
dzinach dowiadujemy się, że zwyciężył,
jak przewidywaliśmy, faworyt zawodów
Jerzy Hermanowicz, który rok cały nie
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ulica Wileńska 22, tel. 326.

Od poniedział ku 22
lutego r. b.

czątek seansów 4, 6, 8 i 10 w.

cenie powrotu do Polski. Onegdaj
Haraśko przybył do Mołodeczna,
gdzie usiłował zorganizować ja-
czejkę, O przybyciu wywrotowca
do Polski dowiedziały się władze
śledcze, które zarządziły docho-
dzenie.

Haraśko zorjentowawszy się w
sytuacji, iż jest śledzony, onegdaj
w nocy na odcinku granicznym
Suchodowszczyzna usiłował zbiec
na teren Rosji sowieckiej, lecz w
czasie przekraczania granicy zo-
stał zastrzelony przez straż gra-
niczną. (a)

 

ORT.
startował, ale o którym -narciarze wileń-
scy dobrze pamiętali.

Czas Hermanowicza jest bardzo do-
bry. Na 12 klm uzyskał on 1 godz. 4 sek.
Czas ten jest tem lepszy, że różni się od
wyniku drugiego zawodnika o 4 min.
A więc Hermanowicz okazał się bezkon-
kurencyjnym.

Sprawdziły się również nasze prze-
widywania co do tego, że zawody obfi-
towały w szereg niespodzianek

W pierwszym.rzędzie ogromny suk-
ces odnieśli narciarze dotąd nieznani.
Morszkowski z 6 p. p. leg. zajmuje drugie
miejsce — 1 g. 4 min. Trzecie miejsce
zdobywa znany lekkoatleta Żyliński —
1 g. 4 min. 22 sek.

Bieg pań na 8 klm. wygrywa dawna
znajoma Roginiewiczówna (3 B. Sap.) —
i g. 19 min. 10 s. Drugie miejsce zajęła
Mincerówna (A. Z. S) — 1 g. 20 min.
Szkoda wielka, że na starcie nie ujrze-
liśmy doskonale zapowiadającej się Ła-
wrynowiczówny wraz z gronem jej kole-
żanek.

Konkurencję junjorów wygrywa Per-
łowski (Gimn. A. Mickiewicza), przed
Zuborowiczem (Tur) i Przesieckim (Gimn.
A. Mickiewicza).

W zawodach wzięli przeważnie u-
dział wojskowi i członkowie kursu nar-
ciarskiego. Brak zaś było na starcie nar-
ciarzy klubowych, którzy w minimalnej
ilości zgłosili się na starcie. Częściowo
tłumaczyć to należy zbyt wysokiem wpi-
sowem do zawodów (1 zt. 50 gr.). L

Mimo spóźnionej zimy daje się jed-
nak zauważyć duży krok w postępie
sportu narciarskiego. Najlepszym tego
dowodem jest to, że do grona starych,
znanych mistrzów dochodzą nowi młodzi
sportowcy.

Wilno przegrywa w Łodzi.

Ubiegłej niedzieli odbyły się w Łodzi
mistrzostwa zimowe w piłce siatkowej.
W zawodach tych reprezentowane było
również i Wilno przez drużynę Strzelca.

Mistrzostwo zdobyły aż trzy dru-
žyny (I): L. K. S., Sokół i Cracovia. Ko-
mu przyznany zostanie puhar, zadecy-
duje zebranie zarządu P. Z. G. S., gdyž

DŹWIĘKOWY Dziś! Arcydzieło dźwiękowe! Cygań. śpiew! Ulubienica całego świata BBYGIDA HELM
1 słynny amant JOZEF SCHILDKRAUT oczarujewszystkich w swej Dainose kreacji

zaletą tego filmu jest MUZYKA w rewel. wykon. najlepszej na Świecie kape
Dódatki dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zn'žone. Początek seansów o godz 4, 6, 8 1 10,15.

 

DZIENNIK WILEŃSKI

Głosy czytelników. |
Wrażenia z konkursu na pomnik Mickiewicza.

Zabierając głos w sprawie po-
mnika Mickiewicza, musimy sta-
nąć na jednej z płaszczyzn... —
czy zadawalamy się oceną wy-
brańców artystycznych, wśród
których nieraz moda panuje? —
czy też pragniemy mieć posąg dla
całego Wilna i to na wsze czasy?

Sądzę, że pomnik winien być
zrozumiały przez każdego,
wszelkie więc alegorje, symbole
będą językiem niezrozumiałym dla
tych, którzy mają podziwiać po-
stać naszego Wieszcza.

Z pomników wystawionych,
najbardziej odpowiada tym wyma-
ganiom rzeźba Madejskiego, —
poprawna w stylu i rysunku.

Artysta zmaterjalizował naszą
wyobraźnię, odtwarzając Wiesz-
cza — niemal portretowo.

Przeciwieństwem tego projektu
jest praca Tołwińskiego: — filar
bez głowicy ma oznaczać: Mickie-
wicza. Projekt ten.może objechać
całą Europę, wyobrażać wszystko,
lecz od naszego Wielkiego Wiesz-
cza jest bardzo daleko, — bo nic
nie mówi.

Kuny projekt, nie związany
konsinekóyjałe z.głową niby Świa-
towida, wyobraża pielgrzyma. Na
zwykłym śmiertelniku zrobi wra-
żenie dziada idącego do Kalwarji.

Warjant pomnika tegoż artysty —
to szablon nieraz. już spotykany
na konkursach, i tu odczuwa się
brak łączności * kompozycyjnej
podstawy i figury. GP.

Pomnik Dunikowskiego, orygi-
nalnie pojęty, harmonijny w .po-
myśle z pewną zależnością od
tła (projektowany na tle kośc. go-
tyckich) wznosi postać Wieszcza
wysoko, jakby oddalając Go od
ziemi, gdy my pragniemy Go mieć
blisko — wśród nas.

Przybylskiego postać naga, po-
prawnie modelowana, jest zagadką
nie mówiącą nic do naszych serc.

Reasumując wrażenia konkur-
su, dochodzę do wniosków: 1) Pro-
jekty na wielką skalę (zmiany
ulicy Mickiewicza, lub Placu Ka-
tedralnego) są obecnie nie na cza-
sie. i dążą chyba do tego, by dłu-
gie lata pozostać”w sierze pro-
jektów. 2) Sądzę, że Mickiewicz
w Wilnie winien być bez napu-
szonej teatralnej powagi, bez list-
ków laurowych na głowie, bez za-
gadek symbolicznych, trudnych do
rozwiązania... — lecz taki, jakim
nam przekazała przeszłość w por-
tretach, jakim Go widziały te pra-
stare mury Wilna.

St. Jarocki.

RESTAEP И) ЕЛЕНлЕСОНОрЕЛО

Dalszy rozwėoj;bolszewizmu w Rosjįi.
Po kolektywizacji (przeprowa-

dzeniu wlasnošci zbiorowej) gospo
darstwa, nastąpila w Rosji sowiec-
kiej kolektywizacja žycia prywat-
nego. Po odebraniu wlasnošci w
szerszem znaczeniu pozostał je-
szcze człowiek w prywatnem ży-
ciu jako tako wolny. Mógł się urzą
dzać w przydzielonem mu mieszka
niu wedle swego gustu i upodobań.
Ale ita wolność została mu ode-
brana. Teraz stał się już niewolni-
kiem w całem słowa tego znacze-
niu nawet w prywatnem swem ży-
ciu zależny jest od wszechwładzy
państwa.

Jak informuje na łamach wie-
deńskiej „Wiener Neue Freie Pres-
se" inżynier Mikołaj Basseche,—
zarządził rząd sowiecki w Rosji
reformę sprawy mieszkaniowej.
Niesłychany brak mieszkań w
miastach rosyjskich doprowadził
do tego, że w jednem kilkopoko-
jowem mieszkaniu mieszkać musi
po kilka rodzin razem, zajmując
pokój lub pół pokoju, stosownie do
liczebności członków- rodziny.
Kuchnia oczywiście była dla tych
rodzin wspólna. Każda rodzina w
zajmowanym pokoju urządzała się
po swojemu. Poszczególne rodziny
oddzielały się od współlokatorów
parawanikami lub też prowizo-
rycznemi przepierzeniami z desek,
blachy itd. Obecnie władze bol-
szewickie  zarządziły wspólnotę
mieszkaniową (kolektywizację) w
tym sensie że nie wolno poszcze-
gólnym rodzinom zajmować od-
dzielnych pokoi lub kąta w poko-
ju ale muszą mieszkać razem. A
więc na każdem piętrze urządzają
obecnie wspólną sypialnię dla
CE rodzin, mieszkających

na danem piętrze, wspólną jadal-

wszystkie te trzy drużyny mają równą
ilość punktów.

ilno w tych zawodach przegrało
dwa mecze. Z Ł. K. S$. ustalił się wy-
nik 30:11 (15:2), a z Cracovią Strzelec
przegrał w stosunku 30:14 (15:7).

Nie należy jednak przerażać się
zbytnio przegranemi. W każdym bądź
razie wilnianie na występie w Łodzi dużo
skorzystali i przypuszczać należy, że
podpatrzyli oni technikę mistrzów.

Е Ja. Nie.

i eygeńskiej

Najpotężniejszy fllm świata.
orkiestra pod batutą M. Salnieklego. Po:

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

CYGAŃSKIE ROMANSE 5p;;
 

nię, wspólny lokal klubowy, wspól
ną dla wszystkich kuchnię, nawet
wspólny słynny „kąt Lenina”, czyli
domową kaplicę, gdzie Leninowi
przed jego portretem palą lampkę
oliwną, jako przed największą
świętością bolszewicką. Są zatem
dzieci oddzielone od rodziców,
wychowują się w stanie-dzikim,
„bez poczucia przynależności do
jakiejś rodziny. 3

Tak samo skolektywizowano
życie zawodowe. Inżynierowie i
technicy oraz zwykli robotnicy nie
otrzymują zarobków bezpośrednio,
ale zarobki idą do zarządów po-
szczególnych związków zawodo-
wych, a te dopiero rozdzielają je
po równej części między swych
członków.

Wolność zmiany lub wyboru
miejsca i rodzaju pracy jest znie-
sioną. Każdy tam pracuje, -gdzie
go postawi władza sowiecka. W
tym celu są sporządzone listy fa-
chowców, coś w rodzaju listy ofi-
cerów rezerwy, i.władze bolsze-
wickie, mając w swem ręku taką
listę rozsyłają fachowców, tam
gdzie są potrzebni Wszelkie nie-
posłuszeństwo podlega surowej ka
rze, mianowicie pozbawiają takie-
go obywatela karty chlebowej, co
w dzisiejszej Rosji równa się karze
śmierci głodowej, gdyż nie mając
takiej karty, nie można nigdzie
kupić żywności, albowiem żaden
magazyn państwowy bez karty
nie może wydać ani grama żywno-
ści.

Poniżenie zatem jednostki ludz-
kiej, odbieranie należnych jej praw
doprowadzone zostało w kraju
bolszewickim do najwyższego na-
pięcia. Władza socjalistycznego
państwa traktuje swych podda-
nych, jak niewolników którym od-
mawia się nawet tych praw, z ja-
kich korzystają w dobrem gospo-
darstwie zwierzęta domowe.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

ROYAL-TZIGANN-JAZZ.
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Leny węgla zmiione!
w związku z urządzeniem własnych składów:
połączonych z torem kołejowym mam możność:

WĘGLA i KOKSU

 

lstotne rozmiary klęski bezrobocia.
Według urzędowych danych, li-

czba bezrobotnych w Polsce, w tej
chwili ma. wynosić 336.100 osób.
Ta cytra, niewiele różniąca się od
danych z tego samego czasu w ro-
ku ub., służy „czynnikom miarodaj
nym' za podstaęw dó twierdzenia,
że bezrobocie u nas nie przedsta-
wia się tak groźnie jak w innych
krajach. Wtym duchu przemawia
li w czasie obecnej sesji sejmowej
przedstawiciele rządu i popierają-
cego obozu.

Ponieważ w praktyce głód pra-
cy występuje coraz wyražniej, „Sio
wo Pomorskie“ poddalo ową. olic-
jalną liczbę bezrobotnych rzeczo-
wej ocenie, która doprowadziła do
rezultatów dalekich wprawdzie od

- optymizmu sfer sanacyjnych, nato-
miast bez porównania bliższych —
prawdy. Zaznaczyć trzeba, że ,,Sło
wo Pomorskie' w twych oblicze-
niach opiera się na cyfrach urzę-
dowych:

Jako podstawa do ustalenia
rzeczywistej liczby zatrudnionych
pracowników mogą posłużyć wyka
zy Kas Chorych, boć wiadomo, że
każdy- praeujący-musi być ubezpie
czony. Ponieważ zapisywania się
do Kas Chorych pilnują rygory kar
ne, przeto ich statystyka jest po-
nad wszelką wątpliwość ściślejsza
i dokładniejsza.

Według tej statystyki w Kasach
- Chorych było ubezpieczonych (a
zatem miało pracę): й

w r. 1927 2,600.000 osób
w r. 1929 2.500.000 osób
w r. 1931 1.700.000 osób
Widzimy więc, że według tej

statystyki w ciągu ostatnich czte-
rech lat zmńiejszyła się liczba u-
bezpieczonych o 700.000 osób.

Że ta statystyka wiernie oddaje
rzeczywistość, to potwierdzają in-
ne jeszcze dane, również urzędowe
.a mianowicie ilość przepracowa-
nych godzin. W Polsce przepraco-
wano w miesiącu grudńiu:
w r. 1928 / 25 miljonów godz.
w r. 1930 18 miljonów godz.

«w'r, 1931 13 miljonów godz.

Z powyższego zestawieniawy-
nika, że ilość przepracowanych
godzin, spadła prawie o połowę.

Ale to nie wszystko. Mamy je-
szcze inne sposoby, przy pomocy
których możemy ustalić rzeczywi-
sty stan bezrobocia. Jednymz ta-
kich sposobów, to również urzę-
dowe dane o liczbie zatrudnionych
w. poszczególnych zawodach. Oto
kilka przykładów: .
W wielkim przemyśle .(wedle

wykazów min. pracy i.opieki spo-
łecznej) było zatrudnionych:.
w r, 1927 670.000 osób
w r. 1929 570.000 osób.
w r. 1931 370.000 osób
Spadek wynosi — jak widzimy

— 300.000 osób.
W, budownictwie zatrudniano:

w r. 1928 235.000 robotn.
w r. 1931 126.000 robotn.
Spadek wyraża się w liczbie

109.000 robotników. >=.
Już te dwa przykłady wykazu-

ją: spadek: liczby zateuniónych o
409.000 osób. Gdybyśmy tak dalej
porównywali stan zatrudnienia w
różnych gałęziach, handlu, przemy
słu, rzemiosła i nawet w rolnictwie
to otrzymalibyśmy liczbę bezrobot
nych taką, jaką wskazuje. nam wy
żej wspomniana statystyka Kas
Chorych. : :

‚ За jeszcze i inni bezrobotni w
Polsce, których żądna statystyka
nie. obejmuje. Co roku dziesiątki
tysięcy młodzieży opuszcza mury
szkolne, by wejść w życie prakty-
czne. Ludzie ci nie znajdują zaję-*
cia i liczebnie znacznie powiększa-
ją armję bezrobotnych.

Uwzględniając to wszystko,
stwierdzić należy, że liczba bezro-
botnych: jest daleko wyższa od o-
ficjalnie.. ogłaszanej. Trzeba tej
groźnej rzeczywistości spojrzeć
prosto w oczy. Zatajanie prawdy i
ukrywanie istotnego stanu rzeczy
nie świadczyłoby dobrze ani o pań
stwie, ani o jego kierownikach.

PUNTNET IAEA
Wieczór w sali Sniadeckich 0.5.6.

Przyjechała do Wilna p. K. Rychte-
równa, która z bogatym programem wy-
stąpiła w wieczorze artystycznym w sali
Šniadeckich. 3
Znanenazwisko artystki ściągnęło

do sali licznych zwolenników słowa i mi-
łośników poezji, którzy z zapartym od-
dechem przysluchiwali się deklamacji
p. K.-Rychterówny. -Występem: swoim
udowodniła ona, że w deklamowaniu po-
trzebny jest koniecznie talent i że wtedy
właśnie wypowiadane słowa słucha się
nie przez grzeczność, nie przez. konwe-
nans, ale przez tę bezpośrednią wartość
artystyczną, która płynie wypowiedzia-
nem słowem przez usta p. Rychterówny

To nie jest już deklamacja, to coś
większęgo, to'muzyka słów. Bogata bar-
wa głosu pozwala .artystce odtwarzać
cały szereg kontrastowych wrażeń i na-
strojów. Głos p. Rychterówny zmienia
się co chwilę i przystosowuje się do
treści. Raz śmieje, się ona,jak młoda
panna; tuż zaraz naśladuje głos starej
babci, to znów wojownicze wypowiada
słowa srogich rycerzy.

Siuchacz zapomina, że znajduje się
w szczelnie zapełnionej sali, wydaje-mu
się, że słyszy bicie zegarów, że znajduje
się nad brzegiem morza, będąc naocznym
świadkiem * śmiałych czynów  gierrńka,
który z głębin wody wydobywa rzuceny
ręką króla, puhar.

W utworze St. Wyspiańskiego ,„Ze-
$ary wież na kościołach Krakowa” -p.
ychterówna, prócz talentu recytator-

skiego, wykazuje duże zdolności. śpie-
wacze. 3

Pierwsze wypowiedziane slowa two-
rzą tak silny nastrój, że po zakończeniu
poszczególnego utworu trudno jest ochło-
nąć z wrażeń.

Każdy wypowiedziany utwór nagra-
dza p: Rychterównę gorące oklaski,
oklaski, które zarazem proszą o dalsze,
o-nowe słowa.

Po. St. Wyspiąńskim słyszymy: J.
Kasprowicza „Chciałbym otwierać dziś
serce..., M. Wolską „Aszpergeowa“,
A. Tennysona ,„Godiwa'* (przekład Ka-
sprowicza), "wspaniałą balladę: o nurku

r. Schillera (w przekładzie Hulewicza),
następnie Sienkiewicza wyjątek z
„Guo Vadis“ — „Petroniusz“.

«* Doskonale wypadł K. Makuszyńskie-
go „Krwawy Byk" i „Jeleń Rączy'.

Wiersz J. Tuwima „Nauka” posiadał
w sobie bezgraniczną szczerość młodego
ucznia, któremu w głowę wbijano szeteś
niezrozumiałych dla niego twierdzeń.

Utwory M. Kossak-Pawlikowskiej
„Płyty Carusa“ i króciutki wierszyk
„Mól”, M. Hemara „Ballada o sośnie”,
K. Wierzyńskiego „Tak bosko”, „Tyłe
jest we mnie...“ i fragment z ballady
Z. Zagadłowicza „O Sadowniku' kończą
bogaty program wieczoru, ale mimó tego,
że recytacje trwały 2 godziny,. publicz-
ność nie chce opuszczać sali i prosi
jeszcze o jeden wiersz „Ekspress“ albo
„Babcia. :

P. Rychterėwna. -wybiera. „Babcię“
Pawlikowskiej, kończąc w ten sposób
swój - wspaniale udany wieczór art$-
styczny. Ю m Ja. Nie.

GIEŁDA: i
WARSZAWA (Pat) 22. H: 1932 r.

Dolary8,88 -8,90—8,86. &
Gdańsk 173,85—174,28 -173,42.
Holandja 361,10—362,00—360,20.
Londęn30,72—30,70—30,56—30,50.
Nowy York. 8,9!- 8,93—8,89. s
Nowy York kabel8,9 4—8,934—8,894. ;
Paryż 35,15—35,24—35,06. *
Praga 26,40 -—-76,38 —26,45—26,33.
Szwajcarja 174,15—174,58—173,72.
Berlin w obrotach nieofiejalnych 211,65.
Tendencja niejednolita... zi

3%, pożyczka budowlana 35,75—35,£0.
404, pożyczka inwestycyjna 90,59. 5*/,
a> 40. 6%, dolarowa %56,70—

57—55,25. 7 /, stabilizacyjna 54,75—56,75
—55,25. -8%, L. Z. B. G. K. 1 B. R., obli-
gacja B. G. K. 94 - Te same 7) 7
47,94, L. Z. ziemskie 41,50. 8%, Często-
chowy 55. 8%, Kalisza 61,50- 61,25 10],
Siedlec 59,25 6%, obl. m. Warszawy
1926 r. VI em. “9 VIII I IX em. 35,75.
Tendencja dla pożyczek „niejednolita,
dla listów słabsza. z bać

Bank Polski 97 Ирар 15.
obrotaiDolar н- ch - prywatnych:

8,88'1,. : zy
Rubel: 4,94. Ž +
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SANDACZE
Tel. 12—24, --     

OBNIŻENIA CEN
PŁYTY NOWE od 1,75,

ы = „| używane — złoty. Pa-
R ÓŻNE < tefony  dwusprężynowe

ю :і„е‹і_еш&:іецічі złotych.

 

yłam | zaliczėmiowo,
z pierwszorzędnych kopsiń --

GORNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS“«HOLLYWOOD» 8 | 19.30 w dnieChór cyganów! Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnik dźwięk. F: xa. Poczatek o godz. 4, 6, Zakrzewski, "Warszawa,
Marszałkowska 79, —°ODNROŻENIE
 

   
  

 

     
 

 

ICzA | 15-28. || Świąt. o g. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone. Nestępny program: Film ze „Złotej Serji Polskiej" „ROK 1914° # .

z REM : 2 й Jadwigą Smosarską | Witoldem Conti. Przedsiębiorstwo $ kat 2293—5:

M. Deull,nm||"erezuc:*| oczne ce zeeśEDAI DIETA TNSAIDS RSIESSSKES Bandl.-Przemysł. © , NO: Е Ę Ti : е baltaa

DŹWIĘKO- Dziśi Najwięk rzebój świata Ra- | Scenarjusz w-g powietci „Zew ciała” parinerka Ramona BIURO0—Jagleliońska Ni 3, „MRO, “ wa kal. 123 Maja
WE KINO CASINO mon me=film e iefikówym Sewilla, miastomiłości Novarro jest słodks, pełna anielskiego uroku Dorothy Bocznica: wiesna Kijowska tel. 999. | и l 8 ranki, 9 — 18 od 115 i AIK

Wialka 47. tel. 15-41. Jordan w rolach pozostałych Renee Adorć I Ernest Torence. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów a m ią „= draro: PP. 7289—1
o godz. 4, 6, 8 i 10,30 w dnie świąteczne o g. 2. Na 1 seans ceny zniżone.

ZPA CEŁ. PIR RFZOZ SIDETRAKAIRST

 | ženia.
Sprzedają apteki I
"składy apteczne:

  

L O K A L : „Planino koncertowe „w
5 dobrym stanie niedrogoDZWIĘK. KINO-

 

 

 

 

 

«PAN» Dziśl Przemiła paryżanka, świetlan* FIFI DORSAY | 100 proc. mężczyzna HAROLD MURRAY w wielkim filmie na tle A
TEATR życia żołnierza Leaji Cudzo- «KWIAT ALGIERU» Nad program! Zajmująca komedja ze słynnym SII-| w centrum miasta składający sie z 12 |' do sprzedania zauł. Mi-

Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28. ziemskiej w Afryce mem w roli gł. oraz aktużłny tygodnik i karykatu* lub 14 pokoi bardzo dogodny pod biura K " chalski 8—5.

ry znanych artystów filmowych. Początek o godz. 4, 6, 8, 10,15 w dnie świąt. o g. 2. Na 1-szy seans ceny zniżone i urzędy : państwowe boswynajęcia, no i т

. Fa 5 Informacje telefonicznie 9—61. Sprzedaž 28 k dolarówsprze-
DŹWIĘKOWY #4 Dziś! Najgenjalniejszy artysta fllmowy wszystkich czasówi krajėw Emll Jannings w swej najnowszej i nejwspa- + 7858-10 6 ® Е : ат dom 'nowoczešny

KIRO! EATR„LU X | nialszej kreeojili ali Hot | (Aniół) Wstrząsający dramat miłości | pokusy, poświęc. | zdrady: W roli artystki —— *SKŁAD sprzy ui. Peńskiej 23.
uł. Miekiewicza Nr./11 tel. 15-62 dźwiękowej pt L 0 J kabaret Marlena Dietrich uosobienie najsilniejszego napięcia „wampiryzmu" ero- guychalter-bllansista. ссмучелитилетиаеыиьщижнни į Fortepianów Czysty dochód 9. proc.

tycznego. Nad program: Dodatki cźwiękowe. Początek o godz. 4«ej, w dnie Świat. o godz. l-ej. Ceny od 40 g. z długoletnią. praktyką A rki ania, ożwiedeć się u dozor-

Zoposzukuje stałej posady | kusze Е 2 на ..п‚:{'.] o u! Montwiłłow-

5 az i POKÓJ z niekrępującem 207777 za skromnem Wynagro:  mozymwwm=am KD 3 ; ›9‚—-.1

PROSZEK 47 mieszkania į „DOsprzedania „ejcien. z” wygodzmi | PRACA | PNIA zje matę ( AMURZŚRKA.. „O RABROWOA, ESO
>„KOGUTEK i I pokojeį nie na -niokolu w spół. fo, wynajęcia UL Mie, rowe. Referencje osób MARJA LAKNEROWA goui.Niemiecka3m.1i |ы { —- + dzielni mieszkaniowej. OKieWioza22724.7866—2ammm znanych Wilno,ul Dziel- przyjmuje od gadk. 9 do || Ki SIOBGO. + IRanayipidszak:

<
N USUWA NAJUPORCZYWSZY

la dwa po-RZĄDCA-EKONOM. po
1 at

 

POKÓJ duży z balkonem warunkach  dowledzieė Do  wynajęc! na 23 m. 7, dla JJG 7 w. Kasztanowa 7 m. 5.

i wygodami, umeblowany się Jasna Nr. 12 m. 1. koje z kuchnią Słowiań szukuje posady, Rea gro WZP69 — Wsłaję, jak tylko
 

 

 

(P S: d ia. Jagieilon- 86—0 ska 2-a. Wiadomość u praktyki, obecnie na po- + "Buraki pastewnew ma- sjońce z d )
Ę 4 BOL GLOWY Aka N S 7872-1 właścicielki. 7892 sadzie. Poczta Kobylnik, 3 įlej I-dužej iošei po ce- „Zalrzy 46 móleh

R skrz. poczt. 27. 7882—1 SŁUŻĄCA STARSZA, AKUSZERKA gle. zniżonej do-sprzeda- Oklen.

OSTRZEŻE ikPeź w 2 ES A Panaro į Sprawy —— —  vumiejęca dobrze  goto- RE ńia. Mogą być zdosta- .— To z pani. ra/ ż
wetem Żącać vino 1 LUB 2 POKOJE z wy- "779,,5-clo _pokojow. INTROLIGATORKA, 36. posiadająca świa- _ przeprowadziła słę. wą. Zwierzyniecka 35 2.

z.KO › ** 7854—4 ptaszek. й

— Skądže znowu! Okna :

mieszkanie ze wszel-* dectwa i rekomendacje, Garbarska |, m. 16 róg
* kiemi wygodami, łazien- oboznane w awoim "fachu; poszukije „ posady za ul. Mickiewicza — Tam: <tkėw—domów do 29, šwiadectwami, poszu-

godami do wynajęcia.-К
|ĄSECKAFGQ, ZWANYCHOD LAT TRZYDZIESTU

 

  
 

ŻNYSTRZEGAĆ318NAŚLACOWNIETW,1800. dobre obiady na żądanie, ką 1 telefonem natych- Mają kromnem nagrodze- że gabinet kosmety 5czywie . i : : * zedam stoly, - ; po
SRASZE0O OAARÓWAMU: V Soy: 611, 2 £ miast do odstąpienia kupna poszukujemyipo- kuje pracy. Gar Razе Рпвіцу? ię domy po Lo cerę” Wawie sprężynowy «ać wychodzą na. zachód! —к

A przy ul. Mickiewicza 43, lecamy „Informatoj н 0 urzędn. na Antokolu- rodawki, kurraiki i wą- rzeczy gospodarcze Ar- i
W.Z.P Nr. 16. NORSm. o tel. 15-19. I lewska Nr. 3. „al 8 Main 100-400 senalska 6, m.2. | 7090СОСИ
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