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Opłata pocztowa uiszczona_ryczałtem

Rok XVI ° Wilno, Czwartek 25-go

DZIENNIKĘ
 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

Pracowity dzień w Sejmie.
Odrzucenie votum nieufności w Sejmie. -- Uchwalenie

nowych podatków.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na wstępie wczorajszego posiedzenia głosami
BB odrzucono wniosek o wyrażenie votum nieufności marszałkowi
Switalskiemu.

Następnie uchwalono długi poczet ustaw.
Przedewszystkim o nadawaniu koncesyj pojazdom mechanicznym

Chodzi tu o autobusy.
Pos. Zieliński (Str. Narod.) przy tej sposobności omówił

obszernie sprawę Saurera i Fiata.
Podwyższono następnie podatek od drożdży o 50 gr. na kilo-

gramie.
Pos. Stahl (Str. Narod.) wygłosił świetną mowę charakteryzu-

jącą naszą politykę kartelową, zaś pos. Mazur (Str. Nar.) wykazał
nierównomierność cen, jaka w Polsce coraz bardziej daje się
we znaki.

Dalej uchwalono kredyt dodatkowy w wysokości 34 miljonów
złotych w budżecie roku bieżącego.

W dyskusji zabrał głos pos. Sznarkowski (P.P.S.) wykazując
wielkie podniecenie mas robotniczych.

Następnie przyjęto ustawę o skoncentrowaniu egzekucji podat=
ków w ręku władz skarbowych.

_ роз. Gritzmacer (Str. Nar.) w dłuższem przemówieniu stwier:
dził, że ustawa ta godzi w samorządyi wniósł szereg poprawek, od.
rzuconych głosami B. B.

Również głosami B. B. nchwałono upoważnienie ministra skarbu
do udzielania ulg podatkowych. Posłom Bither (Ch. D) i Griitzma-
cher (S. N.) udowdnili niezbicie, iż jest to sprzeczne z Konstytucją,
bo minister będzio mógł decydować nie według ustawy, lecz we-
dług widzimisię,

Wczoraj rozpoczęły się debaty nad ustawą szkolną,
Dalszy ciąg dyskusji w piątek.

0 numerus clausus.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na komisji oświatowej odrzucono wszystkie po-
. prawki do projektu ustawy o szkołach prywatnych.

Większością BB projekt ustawy komisja
taniu. :

W piątek pod obrady komisji wchodzi sprawa numerus
clausus. Referuje pos. prof. Komarnicki. :

Skazanie awanturnika z BB.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W lutym ubieglego roku podczas rozprawy w
Sejmie nad sprawą Brześcia, poseł z BB Kleszczyński zawołał: „za:
mało bitol* „Robotnik* nazwał w związku z tem posła Kleszczyń-
skiego "polski Puriszkiewicz* (obrażony został naturalnie Puriszkie-
wicz—przyp. zecera). W odpowiedzi na to pos. Kleszczyński napadł
w bufecie sejmowym na posła Nledziałkowskiego jako redaktora
„Robotnika*. Н

Sąd Grodzki skazał awanturnika na 7 dni aresztu bez zamiany
na grzywnę.

przyjęła w trzeciem czy-

 

Sejm Sląski wobec sytuacji w górnictwie.
KATOWICE (Pat), Na środo- ku. Wniosek ten przyjęty został

wem posiedzeniu sejmu śląskiego jednogłośnie. — Kluby Ъ. . 1
wpłynął nagły wniosek w sprawie NPR zgłosiły interpelację w przed-
masowego zwalniania robotników miocie zurlopowania ze stano-
i zamykania warsztatów pracy, wisk w urzędach państwowych
wzywający rząd do skutecznej in- i samorządowych tych, którzy pia-
terwencji i przeciwstawienia się  stują godność poselską.
polityce przemysłowców na Śląs-

  

Pociąg pancerny do Kłajpedy.
BERLIN (Pat). W prasie pra-

wicowej pojawiły się dziś alarmu-
jące wiadomości - o łaniu z
owna specjalnego ągu pan-

cernego do Kłajpedy, który ma
wziąć udział w rzekonio ponownie
przygotowywanym puczu litew-

niemieckie wh zdziwienie, że
gubernator Merkis mimo przyrze-
czenia nie przystąpił dotychczas
do utworzenia nowego dyrektorja-
tu kłajpedzkiego. Partje więk-
szości w sejmie kłajpedzkim wy-
stosowały do gubernatora Merkisa

Telefon Redakcji.

skim w Kłajpedzie. Ze strony li-
tewskiej wysłanie pociągu pancer-
nego uzasadnione ma być koniecz-
nością zarządzeń ochronnych
przeciwko ewentualnemu atakowi
niemieckiemu ze strony Prus
Wschodnich. Zarazem organizacje

  

pismo, w którem wskazują, że po
dobrowolnej dymisji Boettchera
odpadły przeszkody, utrudniające
utworzenie dyrektorjatu w drodze
parlamentarnej. Gubernator Mer-
kis odjechał dziś do Kowna po
nowe instrukcje.
 

Szanse kandydatury Hindenburga.
BERLIN (Pat) W-g ostatnich

obliczeń podpisów na listach,
proklamujących kandydaturę Hin-
denburga na stanowisko prezy-

denta Rzeszy, liczba ich osiągnę-
la 3630 tysięcy. Za kandydaturą
tą opowiedziała się ostatnio gru-
pa hanowerczyków.

Z konferencji rozbrojeniowej.
Teza francuska nadal dominuje.

GENEWA. Pat.—Przed rozpo-
częciem środowego posiedzienia
konferencji rozbrojeniowej prze-
wodniczący Henderson zabrał
głos i w dłuższem przemówieniu
zrekapitulował wyniki zakończo-
nej we środę dyskusji ogólnej,
która wypełniła blisko dwa ty-
godnie. a w której wzięło udział
około 50 szefów delegacyj. Za-
sada efektywnego ograniczenia
zbrojeń może być uważaną za
przyjętą, jak również zasada u-
stanowienia skutecznej kontroli.
Co sie tyczy możliwych rozmia-
rów zmniejszenia zbrojeń, to jest
jeszcze zawczesnie — oświadcza
ostrożnie Handerson—aby usiło-
wać ustalić jakieś ogólne ten-
dencje konferencji.

Natomiast ogólnie uznano ko=

nieczność zakazania pewnych ka-
tegoryj broni, mających charakter
specjalnie ofenzywny. Pozatem
jednomyślnie wypowiedziano się
za zakazem wojny chemicznej
i  bakterjołogicznej. _ Wreszcie
wszyscy zgodni są co do tego,
że konferencja może być tylko
pierwszym etapem. Zadanie kon-
ferencji stwierdził w konkluzji
Henderson—jest bardzo rozległe.
"Poza kwestją ograniczenia i re-
dukcji zbrojeń musi ona się za-
jąć kwestją kontroli fabrykacji
i handlu broniią oraz całem za-
gadnieniem bi:zpieczeństwa i or-
ganizacji pokóju.

Świadczy to, że propozycje
francukkie w dalszym ciągu
dominują w pracach konfe-
rencji.

de 16 i od

9 do 20-ej,
codziennie,
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zagranicą $ sl.

W Zagłebiu i na Sląsku.
Zaburzenia i

(Telefonem od własnego korespondenta.)

Znów krwawe Starcie z policją.
KATOWICE. W Nowym Bytomiu we środę po południu ze-

brał się tłum około tysiąca osób. Tłum ten chciał udać się do

Huty Pokoju, gdzie niadawno zredukowano 2,100 robotników.

Pochodowi zagrodziła drogę policja. Doszło do starcia, w cza:
sie którego policjanci użyli bron!.

Zabity został robotnik Antoni Kowaiski. Ponadto klikana-
ście osób odniosło rany.

W Zagłębiu też gorąco.
SOSNOWIEC. We frodę w Zagłębiu panował względny spokój
w Będzinie i Czeladzi odbyły
W Będzinie udzial w pogrzebia wzięło duchowieństwo,

się pogrzeby zabitych robotników
nato-

miast w Czeladzi pogrzeb odbyt się bez księdza.
W Porębie pod Zawierciem demonstrację bezrobotnych policja

rozproszyła bezkrwawo.
W nocy z poniedziałku na wtorek dozorcy kopalń, jadąc

wozem kol:jki na szyb Aibert, byli ostrzeliwani w drodze

przez strajkujących. Strzelanina trwała klika minut, przyczem

dozorcy ostrzeliwali się również i dzięki temu zdołali dotrzeć

do szybu. Gdy przybyła policja, sprawcy napadu zbiegli.

 

Po przesiieniu.
Tardieu otrzymał votum zaufania,

PARYŻ (Pat). Odpowiadając w
Izbie Deputowanych na wywody
interpelantów, Tardieu podkreślił
na wstępie konieczność uchwale-
nia budżetu w odpowiednim cza-
sie, poczem wyjaśnił, dlaczego
utworzył ministerstwo obrony na-
rodowej. W sprawie wielkich za-
gadnień międzynarodowych prem-
jer oświadczył, że doktryna Her-
riota, do której przed 6-ciu tygo-
dniami przyłączyła się Izba, jest
nadal doktryną obecnego rządu.
Co się tyczy propozycji francus-

Adwokat
PARYŻ (Pat). W czasie obli:

czenia głosów w Izbie Deputowa-
nych rozegrało się następujące
zajście: generał de St. Juste na-
zwał przywódcę socjalistów Blu-
ma adwokatem Niemiec. Posło-

kiej, przedstawionej w Genewie,
premjer Tardieu podkreślił, że je-
dynie Francja oświadczyła kate-
gorycznie, iż jest zdecydowana
zgodzić się na ograniczenie zbro-
jeń i zmniejszenia wydatków na

zbrojenia. O ile projekt irancus-
ki — zauważa on dalej — napoty-
ka na pewne trudności, to dzieje

się to tylko dlatego, że jest zbyt
realny i praktyczny.

Izba Deputowanych przyjęła
309 głosami przeciw 262 wniosek
6 votum zauiania dla rządu.

Niemiec.
wie rzucili się wówczas ku trybu-
nie mówcy, żądając od przewodni-
czącego Izby ukarania de St. Ju
sta. Ponieważ zanosiło się na
bójkę, przewodniczący zamknął
posiedzenie.

` Do Ganewy.
PARYŽ (Pat). Tardieu o godz.

 

11.45 wyjechal do Genewy.

strajki.

STRAJK ROZSZERZA SIĘ.

Wczoraj strajkowało 22.000 ro-
botników.

Strajk rozszerza się.
Zastrajkowała kopalnia „Sol-

vey”.

POPARCIE STRAJKU.

Zarząd polskiego Związku za-
wodowego pracowników przemy-
słu i handlu w Sosnowcu powziął
rezolucję, aby zaprotestować w
radzie zjazdu przemysłowców gór-
niczych przeciwko wyznaczaniu
pracowników umysłowych do prac
ftzycznych, nie związanych z bez-
pieczeństwem kopalń. Pozatem
postanowiono wyrazić strajkują-
cym moralne poparcie w walce
o ekonomiczne warunki bytu, jak
również o ustawodawstwo  so-
cjalne.

TRAMWAJE ZAPOWIADAJĄ
STRAJK.

W poniedziałek i wtorek od-
były się w Wielkich Hajdukach
obrady pracowników tramwajów
śląskich. Przebieg obrad był burz-
liwy. Poszczególni mówcy wypo-
wiadali się za strajkiem na znak
solidarności z górnikami zagłębia.
Jednocześnie przyjęto rezolucję,
wypowiadającą się za proklamo-
waniem strajku wszystkich związ-
ków tramwajowych na Górnym
Śląsku.

NA WIECU MORACZEWSKIE-
GO TEŻ UCHWALONO POPAR-

+ CIE STRAJKU.

KRAKÓW (Pat). W, dniu 24

b. m. przed południem w Jaworz-

nie odbył się w obecności około

2 tysięcy uczestników wiec, zwo-

łany przez Związek Związków

Zawodowych. — Na wiecu prze-
mawiali m. in. były minister Ję-
drzej Moraczewski, były poseł

Gardecki, pos. Gdula i inni, po-

czem uchwalono rezolucję, wypo-

wiadającą się za utrzymaniem

strajku. х

 

Pod Szanghajem i w Mandžurji.
SYTUACJA POD SZANGHAJEM

BEZ ZMIANY.
MŁODE CHINKI NA FRONCIE.

SZANGHAJ (Pat). Ataki pie-
choty japońskiej,  wspomaganej
przez samoloty, czołgi i samocho-
dy pancerne, nie zdołały wyprzeć
Chińczyków z Kiang-Wan. Z na-
staniem nocy pozycje obu stron
pozostały bez zmian. Sami Japoń-
czycy zaprzeczyli oficjalnie wia-
domości, jakoby zdobyli Kiang-
Wan. Bohaterski opór .żołnierzy
chińskich wywołuje entuzjazm
wśród ludności chińskiej Szang-
haju. Do okopów chińskich bez-
ustannie przysyłane są ciepłe u-
brania i podarki dla żołnierzy.
Codziennie wzdłuż linij chińskich
pod ogniem japońskich dział zja-
wiają się automobile, prowadzone
przez młode Chinki, które zachę-
cają wojsko chińskie do walki.

CHARAKTERYSTYCZNE
ZARZĄDZENIA DOWÓDCÓW.
SZANGHAJ (Pat). Japończycy

coinęli zezwolenie, udzielone
dziennikarzom na zwiedzanie linji
japońskiej. Dowódca wójsk chiń-
skich zaprosił korespondentów za-
granicznych, ażeby w dniu dzi-
siejszym przybyli do niego na śnia-
danie.
EWAKUACJA JAPOŃSKIEJ

LUDNOŚCI.
SZANGHAJ (Pat). Ewakuacja

japońskiej ludności cywilnej w
Szanghaju, liczącej jeszcze ponad
16 tysięcy osób, trwa w dalszym
ciągu. W dniu dzisiejszym 1000

osób zabrano na pokład statku,
idącego do Japonii.
POGŁOSKI O ZABICIU GEN.

MA-SZAO-SAN. °
NANKIN (Pat). W/g informa-

cyj, otrzymanych przez Minister-
stwo Spraw Zagranicznych z Char-
binu, słynny generał chiński Ma-
Szao-San, który wsławił się obró-
ną przejścia przez rzekę Nonni,
forsowaną przez Japończyków,
został zabity. Wiadomość ta nie
została dotychczas potwierdzona
z innych źródeł,

MANDŻURJA REPUBLIKĄ.

TOKJO (Pat). Rada wyko-
nawcza nowego niezależnego pań-
stwa mandżurskiego w obecności
byłego cesarza Chin Pu-Yi posta-
nowiła, że nowe państwo będzie
republiką.

CZAN-CZUN
STOLICĄ MANDŻURII.

MOSKWA (Pat). Stolicą nowo-
utworzonego państwa mandżur-

skiego ma być Czan-Czun, będące
stącją węzłową. na południowo-
chińskiej kolei żelaznej.

ODPOWIEDŹ JAPOŃSKA
RADZIE LIG:

GENEWA (Pat). Ogłoszona tu
została odpowiedź Japonji na apel
12 członków Rady. Składa się ona
z pisma do przewodniczącego Ra-
dy oraz deklaracji rządu Japonii.
W piśmie japoński minister spraw
zagranicznych oświadcza, że apel
członków Rady był skierowany
pod fałszywym adresem. Położe-
nie kresu konfliktowi zbrojnemu
zależy od Chińczyków, którzy go
wywołali. Nota potępia pozatem
projekt zastąpienia obrad Rady
Ligi obradami komitetów, z któ-
rych wyklucza niektórych człon-
ków Rady. W deklaracji Japonja
oświadcza, że napastnikami są
Chińczycy, natomiast Japonja mia-
ła prawo bronić się. Jeśliby woj-
ska japońskie wycofały się, Chiń-
czycy zajmą koncesję międzynaro-
dową. Japonja, niesłusznie oskar-
żona o to, nie poddaje się pokojo-
wym metodom załatwienia kon-
fliktu, uczestniczy w nich bez za-
strzeżeń, ale metody te, jej zda-
niem nie wykluczają „tymczaso-
wych zarządzeń obronnych”.. De-
klaracja oświadcza dalej, że rząd
japoński nie uważa, ani nie może
uważać Chin za „państwo zorga-
nizowane” w sensie paktu Ligi.
Chiny były dotąd traktowane tak,
jakgdyby słowo „Chiny'* oznaczało
naród zorganizowany, ale żadna
fikcja nie może trwać wiecznie,
szczególnie gdy staje się niebez-

pieczna. Dziś trzeba brać w ra-
chubę nie fikcję, lecz rzeczy-
wistość. W tych anormalnych wa-
runkach nie można stosować do
Chin paktu Ligi Narodów.

SOWIETY ZBROJĄ SIĘ PRZE-
CIWKO BIAŁOGWARDZISTOM.
MOSKWA (Pat). Prasa mo-

skiewska powtarza doniesienie
jednego z dzienników, iż rząd so-
wiecki zwiększa swe siły wojsko-
we na Dalekim Wschodzie, ażeby
stłumić ruch bialogwardyjski, ktė-
ry rozszerzył się nadzwyczajnie z
chwilą utworzenia nowego rządu
mandžurskiego.

Ogloszenie tego rodzaju wia-
domošci bez žadnego absolutnie
komentarza wskazuje na to, że
Sowiety rzeczywiście przeprowa-
dzają na Dalekim Wschodzie kon-
centrację swych sił i że nie wyklu-
czona jest z ich strony akcja w tym
kierunku.

JWILERĘKI
PRENUMERATA: miesięczna 4 zl., z odnoszeniem | przesyłką pocztową ZI. 4 gr. 58,

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.

28 gr. Ogłoszenia
a e #$ proc. drożej. Terminy

Nowa karta polityki
zagranicznej Litwy.

„Rytas“ zamieszcza artykuł p.t.

„Przyjaźń niemiecka = złudze-

niem“, w którym wskazuje, że za-

równo położenie geograficzneLi-

twy, jak i jej historja, dowodzą, iż

stosunki litewsko-niemieckie nie

mogą być przyjazne, że Niemcy

nigdy nie będą szczerymi sprzy-

mierzeńcami Litwy. W ciągu wie-

ków, od Gedymina aż do Wielkiej

Wojny Rzesza wykazywała w sto-

sunku do Litwy tendencje zabor-
cze. Nie ustały one również obec-
nie, a wszelkie złudzenia ideali-
stów co do niemieckiej przyjaźni
musiały się rozwiać „wobec ostat-

nich wydarzeń w sprawie kłaj-
pedzkiej.

Przyczyn burzy, jaka obecnie
szaleje w Niemczech przeciwko
Litwie, należy szukać nie w tem,
że Rzeszy może bardzo zależeć na
małym skrawku kłajpedzkiej zie-
mi, lecz w tem, że widzi tu ona
najsłabszy punkt dla ataku na
Traktat Wersalski. Hasło „Drang
nach Osten” odżyło po wojnie ze
wzmożoną siłą, Litwa więc, sto-
jąca na drodze przyrodzonej eks-
pansji niemieckiej, narażona jest
na ogromne niebezpieczeństwo.

Mimo oczywistość tego zjawis-
ka, przez długie lata usiłowano
upatrywać w Rzeszy sprzymie-
rzeńca, oparcie i rzecznika pre-
tensji Litwy na forum międzyna-

rodowem. A przecie Niemcy nie-
tylko ani razu nie poparły żądań
Litwy w Genewie, lecz przeciwnie,
wielokrotnie utrudniały jeszcze jej
sytuację, od chwili wstąpienia do
Rady L. N., nie zaniedbując okazji
szkodzenia.

Postępowenie prasy niemiec-
kiej, oczerniającej Litwę na każ-
dym kroku przed całym światem,
przekroczyło wszelkie dopuszczal-

ne granice. Wszystko wskazuje
na to, że Niemcy pozostały od-
wiecznym wrogiem Litwy.
[> Plsmo kończy następującym
ustępem:

„Stoimyk wobec dylematu:
walczyć, lub poddać się.
Wskazuje "na to historja i
wydarzenia _ obecne. Musimy
zrozumieć nasżą sytuację geo-
graficzną i winniśmy rozpocząć
nową kartę polityki zagranicznej,
by wszyscy pojęli, kto jest pra-
wdziwym Litwy suwerenem“.

 

Laburzenia bezrobotnych w Anglii
LONDYN (Pat), . Wczoraj w

wielu miastach angielskich przy-
szło do ostrych starć między po-
licją a bezrobotnymi. W Bristolu
demonstrowało 10 tys. bezrobot-
nych, w Liverpoolu z policją star-
ło się około 1000 bezrobotnych.
W Londynie o godz, 6 wiecz. bez-
robotni w liczbie około 2 tys, ze-
brali się przed parlamentem, który
był otoczony. kordonami policji.
Policja rozpędziła tłum, areszto-
wano 3 przywódców. Część bez-
robotnych zdołało przedrzeć się
przez kordon policji i od tyłu prze-
dostało się do gmachu parlamentu.
Przywódcy stronnictw przyjęli de-
putację bezrobotnych w liczbie
8 osób.

. Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

ŻYCIE KATOLICKIE.
Nie wolno nadużywać tytułu „ka-

tolicki* lub imion Świętych.

(KAP) Ogłoszone zostało roz-

porządzenie Stolicy Świętej zabra-

niające używania przymiotnika

„katolicki* w nazwach instytucyj

finansowych i bankierskich. Jed-

nocześnie wzbroniono używania w

tym samym celu imion Świętych,
przeważnie Patronów krajowych.

Zakonnicy św. Bernarda nie opu-

szczają swej placówki w Alpach.

(KAP) W ostatnich czasach czę
sto powtarzała się pogłoska o za-

mierzonem jakoby zwinięciu schro
niska na górze św. Bernarda, pro-
wadzonego przez zakonników od

połowy w. X. „Osservatore Roma-
no“ ogłasza ostatnio zaprzeczenie
tych pogłosek, stwierdzając, że

wbrew opinji nowoczesne drogi i
środki komunikacji w Alpach Бу-
najmniej nie usunęły potrzeby
istnienia tej tradycyjnej i  po-
wszechnie znanej placówki na*
stępców św. Bernarda z Mentony.

Przeciwnie, z innego źródła docho*
dzą wieści, że zakonnicy zamie-

rzają rozwinąć swą działalność w
Alpach przez otworzenie nowego

hospicjum w niedostępnej dla ru-
chu automobilowego okolicy Alp.

Nie przeczy to jednak możliwości,
że zostanie również otwarte hospi--
cjum w Himalajach, dokąd w roku

ubiegłym na zaproszenie Pary-

skich Misyj Zagranicznych jeździ-
ło dwuch zakonników, tembardziej

że to przyczyniłoby się znacznie
do powodzenia akcji misyjnej na
tym mało dostępnym dotąd tere-
nie.  



    

S

(mentarzySk0.
Jakkolwiek stale Czytelnikom

naszym dostarczamy „Dziennik,

jakkolwiek korespondent nasz sej-

mowy informuje sumiennie o

wszystkich ważniejszych faktach,

które dzieją się na terenie sejmo-

wym, przecie bez najmniejszego

ryzyka moglibyśmy się założyć,
że conajmniej połowa — jeżeli nie

większa część — czytającej pu-

bliczności nie wie nawet o tem, że

odbywa się właśnie kadencja sej-

mowa, że Sejm „pracuje”, i to

nawet w „rekordowem'”, „wyści-

$owem' — jak powiada sanacyjny

„Czas'* — tempie. Odbywa posie-

dzenia  komisyjne, plenarne, u-

chwala ustawy, po kilka, niekiedy
kilkanaście na dzień. I to nie byle

jakie Śród spraw, które są „na

warsztacie”, znajdujemy pierwszo-

rzędrej doniosłości, które głęboki

i najgłębszy wpływ wywrzeć mu-

szą na całe nasze życie. Dość

wymienić taki projekt rełormy

małżeńskiej ustawy 0 ustroju

szkolnym, o zgromadzeniach, no-

welę emerytalną, ustawę samo-
rządową, sprawy bezrobocia, świe-

żo zakończoną sprawę budżetową,

z długim — jak u komety — ogo-

nem nowych obciążeń i podat-

ków... 2

Wszystko, zdawałoby się, spra-
wy najbliżej obchodzące najszer-

sze warstwy społeczeństwa, jed-
nakże nie budzą one najmniejszego

dziś zainteresowania. Publiczność
poprostu przyzwyczaiła się do
tego, patrzeć na rozprawy sejmo-

we, jako na formalność bezcelową

a drogo kosztującą, niewiedzieć

komu i naco potrzebną. Ostatecz-
nie wszystko, co rząd zamierza,

śdyby to nawet było ostatecznym

absurdem, zostanie w całości

uchwalone przez posłuszną więk-

szość. Wszelkie korektywy opo-

zycji, nawet wtedy, gdy ma naj-

zupełniejszą słuszność, gdy np.

wykazuje arytmetyczne błędy, zo-
stają odrzucone... dla zasady. Po-
prostu posłuszna skinieniu „zgėry“

większość sejmowa powiedziała

sobie: my reprezentujemy pań-

stwo, naród, Polskę... Kto nie jest

jednego z nami zdania, jest wro-

giem Polski, jakże zaś można czy-

nić to, czego chce wróg... chociaż-

by po stokroć miał rację.

Szerokie masy doskonale od-

czuwają te nastroje, to też inte-

resują się one w znacznie większej

mierze projektami  rządowemi,

wnoszonemi do Sejmu, od dal-
szych ich losów, wiedząc zgóry,

że każdy taki projekt jest naka-

zem, reszta zaś próżną formal-

nością.

Ostatnio nawet nauczono się

takie projekty (zwłaszcza podat-

kowe) przyjmować z fatalistyczną

obojętnością, widocznie w tem
przekonaniu, że jednak życie jest

silniejsze od eksperymentatorów,

którzy na niem czynią swe do-
świadczenia „in anima vili“.

Powie kto, že tak, jak jest, jest

dobrze, že za dužo bylo u nas po-
lityki, że naród wogóle nie dorósł
do polityki, którą powinien pozo-

stawić bardziej powołanym...

Przypuśćmy, że tak jest, to

przecie nie można całej Polski za-

mienić w jedno wielkie cmenta-
rzysko; żywe siły narodu, jakie-

kolwiek one są, muszą mieć swoje

naturalne ujście. *

Czasu naszej niewoli prze-
żywaliśmy epoki zupełnej poli-

tycznej bezczynności, wtedy jed-

nak energja społeczeństwa zwra-

cała się ku sprawom materjalnym.
Nawet taki mistrz narodu, jak

Sienkiewicz, doradzał „wyrabiać

perkaliki* („Rodzina  Połaniec-

kich“). Jakkolwiek to na dłuższy
czas nie wystarcza, przecie w ten

sposób stwarza się podstawy ma-
terjalne, na których następne po-

kolenie może budować gmach nie-

zależności politycznej.

W pomajowej Polsce, w dzie-

dzinie gospodarczej, panuje wię-

ksza jeszcze martwota niż w poli-

tyce. O jakiejś inicjatywie wogóle

mowy niema, cała sztuka dziś za-
sadza się na tem, by uniknąć

ostatecznej katastrofy, co zresztą

rzadko się udaje.

Przyznać trzeba, że najcięższe

czasy niewoli odznaczały się wy-
sokim poziomem twórczości du-

chowej. Polska, wymazana z mapy
Europy, raz po raz dawała znać

o sobie, że „jeszcze nie zginęła”.
Obrazy naszych mistrzów otrzy-
mywały pierwsze nagrody na wy-

stawach międzynarodowych, były
reprodukowane we wszystkich za-

granicznych pismach ilustrowa-
nych (Matejko, Siemiradzki, bra-

DZIENNIK WIIEŚSKI

NAJBLIŻSZY CEL NIEMIEC WARSZAWA.2 prasy.
Nie przeciągać struny!

Jak Czytelnikom naszym wia-
domo z wczorajszego sejmowego

sprawozdanie naszego warszaw-

skiego korespondenta, wtorkowe
posiedzenie Sejmu odbywało się
pod koniec bez udziału stronnictw
opozycyjnych, Było to posiedzenie
Sejmu „kadłubowego*.

Powodem — według „Gazety

Warszawskiej* opuszczenia przez
opozycję sali obrad było stronni-
cze zachowanie się p. marszałka
Świtalskiego w czasie przemówie-
nia marszałka Trąmpczyńskiego.
P. Świtalski nie reagował na nieu-

stanne przerywania mowy ze stro-

ny posłów z BB, natomiastwobec

posłów z opozycji stosował z całą

surowością przywołanie do po-

rządku z zapisaniem do protokułu.
„Stosując nierówną miarę wobec

swoich wyborców i innych posłów, p.

Świtalski nie wykazał koniecznej na wy-
sokiem ezstro
Rola opozycji w obecnym Sejmiejest bar
dzo ciężka i niewdzięczna. Prosto i szcze-
rze myśląca opinja publiczna zapytuje
nieraz posłów opozycyjnych. poco siedzą
w tym Sejmie i obecnością swoją firmują
do pewnego stopnia istniejący u nas sy-
stem. Wiadomo powszechnie, że pomimo
obłudnych zapraszań do współpracy ze
strony BB. nie może w Sejmie byćuchwa
lony żaden wniosek opozycji, jeśli czyn-
niki pozasejmowe nie dadzą swego ze-
zwolenia. W' tych warunkach udział opo-
zycji w pracach Sejmu jest dużem po-
święceniem z jej strony, jest ciężką ofia-
rą dla państwa, może ważniejszą i owoc-
niejszą niż „współpraca” większości. P.
marszałek Świtalski rozumie to dobrze, a
przynajmniej powinien rozumieć, że rzą-
dowi więcej zależy na obecności opozycji
w Sejmie, aniżeli jej samej. I dlatego nie
powinien przeciągać struny”.

Rzetelnie się napracowali.

Warszawska prasa sanacyjna
oraz Polska Agencja Telegraficzna
doniosły o odbytej w klubie Urzęd
ników Państwowych'w Warszawie
uroczystości

„celem uczczenia 14 rocznicy przebi-
cią się zbrojnego II brygaddy Legjonów
polskich przez front austrjacki w roku
1918 pod Rarańczą, w nadziei połączenia
z formacjami polskiemi w Rosji i utwo-
rzenia na Wschodzie armji polskiej, zdol-
nej do walki zbrojnej o niepoddleglošė“.

Ten niespodziany entuzjazm
kół sanacyjnychl dla Rarańczy, ja-
ko też obchód rocznicy z całkowi-
tem pominięciem jej głównego bo-
hatera — Hallera, każdemu musiał
się wydać conajmniej dziwnym.
Zagadkę wyjaśnia sprawozdawca
„Kurjera Porannego“ pisząc:

„W zakończeniu swego przemówie-
nia prezes Sławek, w imieniu legjonistów,
złożył na ręce min. Kozłowskiego zapew-
nienie, iż legjoniści oddani są poczyna-
niom i pracy obecnego rządu i wiernie
stać przy nim będą”.

Pan minister Kwiatkowski „ten ele-
ment siły wita w imieniu Rządu”.

Na to odparowuje „Gazeta Byd-
goska":

„A więc sprawa wyjaśniona. Już zna-
my powód skruszenia i uznania „wielkie-
go triumfu oręża polskiego” II brygady
pod Rarańczą. Osłabione w ostatnich
czasach  nmiefortunnemi  pociągnięciami
stronnictwo rządowe chce się wzmocnić.
Chce skooptować, albo skaptować „ele-
ment siły” moralnej II brygady, składa-
jąc w jej imieniu na ręce min. Kozłow-
skiego „zapewnienie, iż legjoniści oddani
są poczynaniom i pracy obecnego rządu i
wiernie stać przy nim będą”.

Ot tak, jednym zamachem, wygrać
14 rocznicę Rarańczy dla wzmocnienia
cudzemi zasługami naderwanego prestiżu!

Może z czasem, kto wie, uda się
wmówić, iż nie Haller ze swą żelazną
brygadą, ale pierwsza brygada odniosła
sukces pod Rarańczą! A w najgorszym
razie może da się wmówić, iż stało się to
na rozkaz... z Magdeburga".

Czemu nie zaproszono na aka-

demję Hallera?
„Obchodzenie przez „obóz rządowy”

po raz pierwszy rocznicy Rarańczy do-
piero w czternastą rocznicę, jest tak sa-
mo spóźnione, jak spóźnione było przy-
bycie pod Rarańczę taborów II brygady,
będących pod komendą ówczesnego kapi-
tana, a obecnego generała, p. Góreckie-
go”.

„Gazeta Bydgoska” kończy swój
artykuł następującem trafnem po-
równaniem:

„Cala ta' uroczystość przypomina
anegdotę o pchle wpitej w kark wołu,
powracającego z całodziennej orki. Pchła
w anegdocie mówi: „No dzisiaj tośmy się
rzetelnie napracowali”.

Dodać należy, że w sprawozda-
niach pism warszawskich: jest pe-
wien dysonans: Oto „Kurjer Po-
ranny* podaje, iż na zakończenie
akademii orkiestra odegrała hymn
narodowy, a „Gazeta Polska“ pi-
sze: „orkiestra odegrała marsza
I Brygady".

jego stanowisku bezstronności. .

Przyjaciel sanacji o BB,

Miesięcznik niemiecki „Zeit-
schriit tiir Politik*, wydawany
przez Schmidta i Grabowsky'ego,
a reprezentujący program zdecy-
dowanego rewizjonizmu w stosun-
ku do Polski, omawia w n-rze 10
stosunki polskie w artykule p.
Adelberta v. Milewsky'ego z War-
szawy.

Wszystkie sympatje autora są
po stronie Piłsudczyków, których
uważa za jedynie zdolnych do rzą-
dzenia w Polsce, nie może bowiem
darować opozycji jej stosunku do
mniejszości narodowych, a zwła-
szcza „numerus clausus“.

Pomimo tej sympatji obozu sa-
nacji, tak ocenia on BBWR. w Sej-
mie:

„Dzięki terorowi wyborczemu roz-
porządza BBWR. większością absolutną.
Charakterystyka Piłsudskiego, że posło-
wie są lalkami, wydającemi zawsze ten
sam ton, jeżeli się naciśnie im żołądek,
pasuje doskonale do tych 248 posłów
którzy na wszystkie wnioski rządu odpo-
wiadają niezmiennem tak. Blok ten nale-
ży ze swego charakteru do typu bałkań-
skich stronnictw rządowych. Nie pozwa-
la on sobie na krytykę na plenum, lecz na
komisjach próbuje nieraz powierzchownej
krytyki wniosków rządowych, utrzymanej
w tym kierunku, że krytykujący poleca
swoją osobę jako bardziej kompetentną
na miejsce krytykowanego ministra”.

Tak ocenia wartość polityczną
stronnictwa rządowego człowiek,
nie kryjący się bynajmniej ze swe-
mi sympatjami dla obozu pomajo-
wego.

Chore kasy.

Że jedną z głównych przyczyn
przesilenia gospodarczego są nad-
miernie wysokie świadczenia spo-
łeczne, to jest już dziś powszechnie
znaną prawdą.

„Słowo Pomorskie“ poddaje
szczegółowej krytyce działalność
Kas Chorych, tak bardzo obciąża-
jących społeczeństwo i tak niepro-
porcjonalnie mało dających ko-
rzyści.

„Przyczyną tego stanu rzeczy jest
fakt, że administracja zakładów ubezpie-
czeniowych jest tak kosztowna, że prze-
wyższa świadczenia wypłacane ubezpie-
czonym“,

Kasom Chorych płaci przecięt-
nie każdy pracownik 8 proc. swych
zarobków. (Okoliczność, że część
składki płaci pracodawca, jest pra
cownikowi obojętną. Pieniądze te
mogłyby lepiej być użyte na rzecz
pracownika).

„Co dają i jak funkcjonują Kasy Cho-
rych? Mimo tak wielkich opłat, Kasy
Chorych nie dają ubezpieczonym należy-
tej opieki lekarskiej, ani też jej nie za-
pewniają. Kasy Chorych robią oszczędno-
ści na lekarstwach, uniemożliwiając w ten
sposób skuteczne leczenie chorych. A da-
lej nie wywiązują się ze swych zobowią-
zań wobec lekarzy, zalegając z opłatą ich
wynagrodzeń za 8 miesięcy. Poza tem
Kasa Chorych zapewnia pomoc lekarską
tylko przez 39 tygodni, po upływie tegó
czasu, chorymi, o ile sami nie posiadają
środków na leczenie zająć się muszą sa*
morządy. z

Dodać jeszcze należy, że Kasy Cho;
rych nie pokrywają wszystkich kosztów
leczenia nawet ubezpieczonych. Wiado-
mo przecież, że leczenie chorych obłoż-
nie odbywa się w szpitalach. Kasy szpie
talom zwracają zaledwie połówę kosztów
utrzymania i leczenia chorych. Ponieważ
szpitale 'są własnością wzgl. poddane są
opiece samorządów, więc te ostatnie po-
krywają deficyt szpitali”,

Uwzględniając to wszystko,
astwierdza „Słowo Pomorskie", że
Kasy Chorych obarczają wielkim
ciężarem życie gospodarcze, wy-
ciskając z niego tak potrzebny mu
dziś pieniądz i nie spełniają abso-
lutnie zadania, do jakiego je powo-
łano.

„Stąd wniosek, że natychmiastowa
rełorma świadczeń na rzecz Kasy Cho-
rych jest zagadnieniem pilnem i ważnem.
W czasach dzisiejszych nie stać nas na to,
byśmy utrzymywali instytucje, hamujące
nasz rozwój gospodarczy, stanowiące, jak
widać, coś zupełnie prawie nieużytecz-
nego.

Życie wskazało nam drogę na jaką
wejść mamy.

Okoliczność, że samorządy dają
znacznie więcej pomocy biednym cho-
rym, mimo, że na ten cel o wiele mniej
biorą od społeczeństwa, — wyłania py-
tanie, czyby Kas Chorych nie należało
całkowicie znieść, a opiekę i pomoc le-
karską na wypadek choroby zapewnić
pracującym w sposób inny".

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

 

 

cia Gierymscy, Brandt, Kowalski,
Chełmoński i t. d. it. d.). Powieści

nasze tłumaczone były na wszyst-

kie języki. (Nie mówiąc o wiesz-

czach doby romantycznej później-
si, jak Kraszewski, Orzeszkowa,

Sienkiewicz, Prus, Przybyszewski,

Reymont, .Kasprowicz, Żeromski

it. d.)
Dziś i pod tym względem pust-

ka cmentarza. Nawet na jaki taki
projekt pomnika dla Mickiewicza

Polska zmartwychwstała, mimo

dwukrotnego konkursu, zdobyć się
nie może. Boć to, co dotychczas
widzieliśmy, to są chyba kpiny.
Ostatecznie ze wstydem przyznać

musimy, że Francuz Bourdelle w
pomniku Mickiewicza bez porów-
nania lepiej odczuł ducha najwięk-

szego wieszcza Polski — od nas,

Polaków.
Warunki gospodarcze, abso-

lutny brak zbytu na „luksusowe”
wytwory ducha — jak książka,

obraz, rzeźba — niewątpliwie wy-

wierają swój wpływ, nie są jednak

w dziedzinie tej czynnikiem miaro-
dajnym. Artysta z Bożej łaski,
szczególnie zaś artysta polski, ma
odziedziczoną niejako tradycję
głodowania.

Prawdziwym powodem całko-
witego upadku naszej sztuki, jest
brak ideału, potrzebniejszego ar-
tyście od chleba powszedniego.

Przed wojną byliśmy wpatrzeni

w przyszłość, którą odmaiowywa-
liśmy w najpiękniejszych barwach,

w ten sposób ozłacając sobie
szarą dolę dnia powszedniego w
niewoli. :

Poryw wojenny był poezją sam
sobie — furkot chorągiewki ułań-

skiej, szczęk szabli, poświst kuli
strzeleckiej zastępował najwy-

tworniejsze sonety.
A dziś, co zostało z tego

wszystkiego? — Jedno wielkie

cmentarzysko. Е

W jednym z ostatnich n-rów
„Dziennika pisaliśmy o wrogich
nastrojach Niemiec względem Pol-
ski, Potwierdzenie słów naszych
oraz ciekawą ilustrację tych na-
strojów jest artykuł berlińskiego
korespondenta „Kurjera Poznan-
skiego“ p. J. Drobnika. Autor prze
ciwstawia „pokojowe' występy dy
glomatów niemieckich na różnych
konferencjach rozbrojeniowych te-
mu, co w rzeczywistości dzieje się
w Niemczech.

Propagandę myśli zbrojnej
|„Wehrgedanke') uprawia się w
szkole, poza szkołą, w prasie, lite-
raturze i filmie, nie mówiąc już o
słowie żywem. W związku ztą pro-
»agandą idzie również silne pod-
niecenie przeciwko innym naro-
dom. Tonu, w którym nawet po-
ważne gazety piszą np. o Polsce,
próżno szukać. w odpowiedniej
prasie polskiej o Niemcach. Nawet
najbardziej przeciwko Niemcom w
zrozumieniu grożącego od nich nie
bezpieczeństwa nastawione gazety
polskie unikają wszystkiego, co
byłoby obrazą narodu niemieckie-
$o, jako takiego, uważając to po-
prostu za kwestję wychowania, je-
żeli już nie czegoś innego. Nigdy
nie używa się pogardliwego wyra-
u „szwaby”, niśdy nie określa się
języka niemieckiego jako „char-
kot', nigdy nie porównywa się orła
niemieckiego z wroną... Ale za to
iest to na porządku w prasie nie-
mieckiej, i to zwłaszcza nacjonali-
stycznej, która widocznie nie zdo-
była się jeszcze na ten poziom kul-
łury, w którym się rozumie, że or-
dynarne wymyślanie i niezdolność
zachowania pewnych form nawet
wobec tegó, kogo się uważa za
wroga, ubliża przedewsżzystkiem
wymyślającemu i spada na jego
własny naród. Jest to jednak w
Niemczech wyrazem _ specjalnej
psychologji, której kiedyś trzeba
będzie poświęcić osobne uwagi.

„Myśl zbrojna” w  propagan-
dzie antypolskiej przejawia się za-
równo w powieściach, w których
jest mowa o wojnie z Polską, jak
też w filmie. Jeden z ciekawszych
fimów wyświetla wielkie kino ber-
"ūskie „Ufa-Palast am Zoo“ pod
tytułem „Unter falscher Flagge“
(„Pod fałszywą banderą“). Film
osnuty jest na tle szpiegostwa wo-
jennego rosyjskiego i niemieckie-
go podczas wielkiej wojny. I nie w
tem leży pikanterja — jeżeli się
nawet pominie treść wojenną i
eh bohaterstwa  ideo-
wych szpiegów wojskowych.

Ale oto pierwszy obraz: Walka
powietrzna niemieckiego oficera
wywiadowczego (Nachrichtenoffi-
zier), który z aeroplanu bada teren
i rysuje na mapie. Mapa ukazuje
się na chwilę oczom widzów wraz
z ręką i ołówkiem rysującego. Na
mapie czytamy miejscowości: Wit-
kowo — Kołaczkowo.

Otóż rzecz dziwna! Witkowo i
Kołaczkowo leżą w Poznańskiem,
które nigdy nie było terenem wal-
li z Rosjanami, znajdując się wów-
czas pod pancwaniem niemieckiem
a za to dzisiaj należy do Polski. W
Kołczakowie, byłej siedzibie Wł.
Reymonta w Poznańskiem, piszący
e słowa spędził kilkakrotnie jesz-
cze za jego życia niezapomniane
godziny. Cóż więc tu robi ołówek
niemieckieckiego oficera wywia-
dowczego?

A dalej: Oficer niemiecki uda-
je się do Rosji w przebraniu. Ale
terenem jego działalności nie jest
ani Petersburg, ani żadne inne ro-
syjskie miasto, ale Warszawa. W
Warszawie mundury są wprawdzie
rosyjskie, lecz na sali balowej ofi-
cerowie rosyjscy tańczą — pol-
skiego mazura. Mógłby ktoś po-
wiedzieć, że przecież Warszawa
była. terenem operacyjnym, że
Rosjanie tańczyli również mazura,
czy jednak dla uniknięcia dwu-
znaczności nie byłoby bardzo
łatwo wybrać innego terenu akcji,
np. Petersburga, tembardziej, je-
żeli odpowiednia akcja szpiegow-
‹Ка rosyjska w filmie dzieje się w
Berlinie? .

Ale może właśnie chciano
przeciwstawić Berlinowi Warsza-
wę, może właśnie o tę dwuznacz-
ność chodziło. Dotychczas kores-
pondent Wasz ma przed oczyma
efektowną scenę przed wysłaniem
uficera w sztabie generalnym w
Berlinie. Szef wywiadu, pułkownik
niemiecki, wstaje i wśród zupełnej
ciszy w przepełnionem i podnieco-
nem kinie padają .donośne słowa
komendy, jako hasło i pobudka:

„Unser naechstes Ziel ist War-
schau* („Naszym najbliższym ce-
lem jest Warszawa“).

Cisza i zasłona.
Dziwne! Czy to jest film z hi-

storji wojny światowej, czy też naj-
świeższy film niemieckiej wytwór-
ni jest współczesny, aż za bardzo
współczesny?

Jeżeli chodzi o mundury, są
one z przed lat kilkunastu, jeżeli
chodzi o działanie filmu i teren
akcji, lata te w umyśle słuchacza
zupełnie się zacierają. Zostaje
wrażenie dobitnie rzuconych słów:
„Unser naechstes Ziel ist War-
schau“.

I Niemcy się dziwią, že narody
ościenne nie biorą za dobrą mone-
tę niemieckich propozycyj rozbro-
ieniowych. Chociaż coprawda i sa-
mi Niemcy otwarcie przyznają, że
wysunięto je tylko ze względów
taktycznych. Jak już telegraficznie
piszący te słowa donosił, Niemcy
liczą się z tem, że nie zostaną one
przyjęte. A wtedy otwarcie wy-
ciągną wniosek: Jeżeli się nie chce
cie rozbroić, to my się musimy

uzbroić.
Io to chodzi.

Kobiety polskie przeciwko zamachowi
na sakrament małżeństwa.

(KAP) Zjednoczenie Katolickich
Związków Polek na Rzeczpospoli-
tą Polską nadesłało nam następu-
jącą odezwę p. t. „Do ogółu Ko-
biet“:

Zjednoczenie Katolickich Związ
ków Polek, wnosząc stanowczy
protest przeciw projektowi nowe-
$o prawa małżeńskiego, który nie
szanując sakramentalnego cha-
rakteru oraz jedności małżeństwa
katolickiego, dopuszczą rozwody
oraz poddaje małżeństwo katoli-
ków pod orzecznictwo sądów cy-
wilnych, uważa za swój obowiązek
ostrzec ogół kobiet przed tym pro-
jektem jako wysoce niebezpiecz-
nym dla dobra całego społeczeń-
stwa oraz szkodliwym dla godno-
ści i stanowiska kobiety jako mat-
ki i żony.

1. Z punktu widzenia ogólno-
społecznego projekt ten a) grozi
obniżeniem poziomu moralnego
społeczeństwa przez osłabienie
ogólnej dyscypliny obyczajowej,
oraz wprowadzenie prawa, które
nadaje czynom nieetycznym (cu-
dzołóstwo, obelgi i t. p.) znaczenie
skutecznego środka do legalnego
uwolnienia się od więzów małżeń-
skich; b) rozbija rodzinę usuwając
jej fundament, którym jest „jed-
„ność i trwałość” przez wprowadze
nie nietylko rozwodów, ale nawet
zamaskowanej formy małżeństw
na próbę (art, 54, 57 i 77); c) krzyw
dzi dzieci, ułatwiając rozbicie ich
ogniska domowego; d) popiera bez
dzietność przez ułatwienie rozwo-
dów małżeństwom, które po 3-
letniem pożyciu nie mają wspólne-
60 małoletniego potomstwa.

2) Z punktu widzenia interesów
kobiety projekt ten: a) legalizując
czasowość związków małżeńskich,
mimo zachowanej w nim zasady
równouprawnienia w zakresie u-
zyskania rozwodu, stwarza dla ko-
biety z racji jej odrębnej psychiki
i specyficznych fizjologicznych
właściwości, warunki nierówno-
rzędne i krzywdzące; b) obciąża
kobietę ustawowo obowiązkiem
ponoszenia części ciężarów utrzy-
mania rodziny, co wraz z obo-
wiązkami macierzyńskimi i obo-
wiązkami pani domu, które spo-
czywać będą zawsze na kobiecie,
stanowi zbyt wielki ciężar; c)
wprowadzając zgubną zasadę ro-
zerwalności małżeństwa, nie zabez
pieczą kobiety dostatecznie przed
ujemnemi konsekwencjami tejże

tak moralnemi jak ekonomicznemi.
W związku z powyższem Zjed-

noczenie Katolickich Związków
Polek, w imieniu 30 tys. zorganizo-
wanych w swoich szeregach kato-
liczek, zwraca się do ogółu kobiet
oważnie myślących, aby dla do-

Era calego spoleczėūstwa oraz w
obronie własnego, istotnego szczę-
ścia przeciwstawiły się tak słor-
mułowanemu prawu małżeńskie-
mu.

 

Obó
Bezgraniczna obłuda ludzi prze:

wrotu majowego i ich wszelkich
popleczników jest istotną cechą
obozu rządzącego dzisiaj. Niema
dnia, aby ta obłuda się nie ujaw-
niała. Tylko od czasu do czasu
warto zwrócić uwagę na jej szcze-
gólnie bezczelne objawy.

Po wyborach w Bratniej Pomo-
cy Uniw. Warsz. z niedzieli 21-go
b. m. ukazują się na naczelnem
miejscu jednego z pism sanacyj-
nych biadania podobne zresztą do
twierdzeń w innych pismach tego
obozu (Kurj. Czerw. nr. 42):

„Łzawiące gazy, zdemolowany hail i
szatnia, wywalone okna, powybijane szy
by, połamane stoły i krzesła, puszczone
w ruch pałki, kastety i noże, obite do
krwi studentki, ciężko ranni studenci,
wezwane karetki pogotowia.. Gdzie się
to wszystko działo? To zebranie Bratniej
Pomocy Uniwersytetu Warszawskiego,
na którem wśród takich właśnie okolicz-
ności dokonano wczoraj wyborów nowe-
go zarządu.

Bezstronny obywatel przeciera oczy,
nie wierzy. Więc rozwydrzenie politycz-
ne doszło już do do tego, że młodzież
akademicka, duma społeczeństwa i przy-
szłość narodu, używa takich metod w
walce o mandaty do samopomocowej, z
natury rzeczy apolitycznej instytucji? Jad
nienawiści zżera dusze młodzieży, budzi
w niej najniższe instynkty, łamie tradycje
uniwersyteckie. Ale nie sposób czynić za
to odpowiedzialną całej młodzieży uni-
wersyteckiej“.

Narazie možnaby to wszystko
czytać jeszcze spokojnie. Istotnie
bowiem zajścia na zebraniu Brat-
niej Pomocy były oburzejące. Po-
ważne obrady przytłaczającej
większości młodzieży narodowej
zostały zaburzone sposobami tak
łajdackiemi jak bombardowanie
szyb sali obrad kamieniami z ze-
wnątrz i rzucanie naczyń z gazami
łzawiącemi. To trzeba. potępić.

SZKICE I OBRAZKI.
TEMAT DLA STARSZYCH DAM.

Chodzę dziś obandażowany, z bo

lesnym wyrazem twarzy, ze łzą w oku...

Albowiem pokąsano mnie... boleśnie

i dotkliwie. ;

Nie tam, Boże broń, gdzie Pań

myśli, tylko w „Wileńskim Kurjerze”..

Kto?!

Domyślam sięi rycersko skłaniam

głowę, albowiem poezja najmodniejszego

obecnie narodu, Japonji, mówi: „Kobie-

ty — nie bij nawet kwiatem'.

Chodzi mi jednak o pewne sprosto-

wania na temat t. zw. „języka wileń-

skiego”.

Mamy kilka chwil wolnych, więc

pogadamy...

Kominek się pali, miło więc po-
śwarzyć.

— Może papierosa?! — _Nie, więc

ad rem.

„Języka wileńskiego* niema nie-

stety na całej kuli ziemskiej — tak jak

nie istnieje „język warszawskich szo-

penfeldziarzy, ni „język poznański”.

Mówią coprawda w Warszawie „zro-
bilem szpring“ (t. zn. kradzież), a w Po-

znaniu „zaniosłem skrzydło na drugi kij”

(fortepian na drugie piętro), ale to' nie

są „języki”, lecz żargony, tak, jak żargo-

nem. jest powiedzenie „szwejcer przy-

niósłszy powiestka przez czarny chod”.

W Poznaniu widnieją napisy rekla-

mowe „dla lubieżników (amatorów) rogi

do sprzedania”, a u nas w Wilenku na

targu „arbata i owocy“, ale to są żargo-

ny, które nigdy nie są gwarą, a tem

mniej językiem.

Robi mi się zarzut, że operuję nie-

kiedy żargonowemi powiedzonkami w
feljetonach, ale nigdy przecież nie rekla-

miuję feljetoników moich jako wzorów
stylistycznych dla nauki języka pol-

skiego w szkołach. A o to przecie

chodziło.

Mamy coprawda na ziemiach wscho-

dnich gwarę, ale śwarę białoruską.

Posługiwali się nią Syrdzonka, w po-

ezjach niektórych, a w  świetlanych

dniach młodzieńczej miłości impć pan

Adam nucił, zapatrzony w Marylę:

„Da czerez nasz dwor
Do ciaciora lacieła”.

Nie znaczy to jednak, by

„zaśpiewawszysia”,

Gwarą jest prastary język ludu po-

morskiego np.:

był on

Reż — żyto,

Białha — niewiasta.
Wrzes — wrzos.
Gwarą jest wspaniały język „Wese-

la“ i „Chlopėw“.

Natomiast nie jest gwarą szyld gło-

szący „Resturacja do Hallera", to ger-

manizm — „Zum Haller“.
A teraz słów parę o „rzeczach dro-

gich każdemu autochtonowi“.

Mój Boże!

Każdemu z nas miłe są i grzechy

dawne, i błędy, i skazy... nie mniej jed-

nak mogą razić — innych ludzi.

Ale ludzie nie lubią, by wspominano

ich dawne grzeszki, zrodzone jeszcze

w tych „dobrych'* czasach, gdy na placu

Katedralnym pełnił wartę „garadawoj“

(to też takie regjonalne powiedzonko).

To wszystko.

Polejmy lepiej oliwę na miecze
i nie gniewajmy się... gdy ja mam rację.

I jeszcze jedno: lepiej nie dochodź-

my, kto jest bardziej z nas „tutejszym* —

bo może się okazać, że t. zw. „ludzie
nietutejsi“ są bardzo „tutejszymi“,

Kominek dogasa i kończy się papie-

ros — skończyć należy też „regjonalną“

pogawedkę.

Na*rękopis ten składam ręką nie-

śmiałą wiązankę skromnych  fijołków...

albowiem pisałem słowa te, myśląc o ko-

biecie. M. Junosza.

 

obłudy.
Ale-oto ciąg dalszy:
„Pierwszy protest na  niesłychańe

wybory zgłosił komendant główny Legjo-
nu Młodzieży”.

Teraz widać, w czem rzecz.
Sprawców z Legjonu Młodych,
którzy te śwałty popełnili, przyła-
pano. A teraz w piśmie sanacyj-
nem, po ogólnych narzekaniach na
zdziczenie, ich właśnie się chwali.
Zdziczeniem są poważne obrady
olbrzymiej większości, a objawem
wysokiego  poziomu  wybijanie
szyb kamieniami i rzucanie gazów
łzawiących.

Równocześnie, jak na zawoła-
nie, zjawia się drugi przykład tej
samej obłudy.

W Sejmie przemawia marsz.
Trąmpczyński. Na ławach BB. pod
przewodem p. Sanojcy karczemne
zachowanie się w jednym ciągu.
Marszałek Świtalski zachowuje się
w sposób bezprzykładnie stronni-
czy, pozwalając na te wszystkie
zaburzenia porządku, a zwracając
się przeciw posłom, żądającym
spokoju. Posłowie opozycji muszą
opuścić salę obrad, w których nie-
ma rzetelnego lub choćby jako ta-
ko poprawnego przewodnictwa.
A nazajutrz rano w głównem

piśmie obozu rządowego (Gaz. Pol.
nr. 54):

„Spektakl był zgóry przygotowany,
wyranżerowany przez leaderów zjedno-
czonej endolewicy“.

Oczywiście! To opozycja nasa-
dziła Sanojców do wrzeszczenia i
opozycja podszepnęła p. Śwital-
skiemu jaskrawą stronniczość w
przewodniczeniu. Wszak to takie
jasne! `

Jest to obóz obłudy na całej
linji.
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boty kanalizacyjne.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Starania o 150,000 na ro-

Magistrat
czyni obecaie starania o uzyska-
nie w Banku Gospodarstwa Kra-

jowego pożyczki w wysokości
150,000 złotych na roboty kana-
łizacyjne, większość tych robót

została już wykonana i Magistrat
licząc na uzyskanie tej pożyczki
wydatkował się z innych działów
gospodarki miejskiej. Jak nam
komunikują starania o tę pożycz-

kę są obecnie na dobrej drodze
i nejprawdopodobniej w najbliż-
szym czasie zostanie zrealizo-
wana. (a)
— Udźwiękowienie klnema-

tografu miejskiego. Po całym
szeregu narad Magistrat zde-

eydował się udżwiękowić kine-
matogrof miejski. Uchwala w tej
sprawie została przeslana do

Urzędu Wojewódzkiego. (a)

Z MIASTA.
— Dzień dla bezrobotnych.

W dniu.22 b. m. odbyło się Ко=
lejne posiedzenie Sekcji Propa-
gandowej. Wojewódzkiego Komi-
tetu do Spraw Bezrobocia. Na
posiedzeniu omawiano sprawę
organizacji „Dnia dla bezrobot-
nyc* w Wilnie ustalając defini-
tywnie datę 3:go kwietnia r. b.
Program „Dnia dla bezrobotnych*
przewiduje szereg imprez o cha-
rakterze propagandowym i do-
chodowym, a mianowicie wielką
loterję Fantową, wydanie spec-
jalnej jednodniówki, wieczór lite-

racko - artystystyczny w teatrze
„Lutnia”. lotne koncerty w czasie
dnia i t. d. Postanowiono zwrócić
się do władz wojskowych, orga-
nizacji akademickich i sporto-

wych oraz do harcerzy z prośbą
o. wzięcie udziału w realizacji

programu ' „Dnia dla bezrobot-
nych”.
W związku z organizowaną

Loterją Fantową na rzecz bezro-

botnych, Wojewódzki Komitet
zawiadamia, iż poczynając od po-
niedziałku 29-go lutego upowa-
żnione przez Komitet osoby roz-
poczną zbieranie fantów wśród
wileńskiego kupieetwa, które w
swoim czasie przyrzekło poprzeć
tę loterję przez składanie fantów.

SPRAWY SANITARNE.
— Lustracja piekarń, Onegdaj

komisje sanitarno-techniczne prze-
prowadziły kolejną łustrację pie-
karń, znajdujących się na terenie
miasta. !

Zlustrowano 48 piekarń, które,
jak wiadomo, miały ulec likwi-
dacji z powodu braku odpowied-
nich warunków sanitarno - tech-
nicznych. Niektóre z tych piekarń
przeprowadzają już remonty. (a)
— Epidemja grypy rozszerza

się w Wilnie. Wobec silnego zi-
mna w ostatnich dniach na terenie
miasta Wilna zanotowano przeszło
1000 wypadków zachorowań na
grypę. W związku z tą epidemią
ilość chorych w Kasie Chorych
zwiększyła się w ostatnim ty-
godniu o 150%/0. Za czas od 18—23
b. m. udzielono porad 1370 człon-
kom Kasy Chorych. Władze miej-
skie również przedsięwzięły środ-
ki zaradcze przeciwko grypie. (a)

SPRAWY AKADEMICKIE.
Akademickie Koło Misyjne ni-

niejszem zawiadamia, iż z powodu

choroby prelegenta, odczyt pana
profesora Bossowskiego został
przeniesiony na dzień 28. II. 32 r.
na godz. 18-tą (6), We czwartek
zaś dn. 25. II. 32 r. odczytu z cy-
klu Tygodnia Misjologicznego nie
będzie, zaś 26. II. 32 r. odczyt p.
prof. P. Limanowskiego odbędzie
się.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Posiedzenie Sekcji Histo

rji Sztuki odbędzie się w dn.
27 b. m, o godz. 8 wieczór w sali
Seminarjum Archeologji Klasycz-
nej U. S. B. ul. Zamkowa 11
(drugie podwórze w prawo). Na
poržądku dziennym: 1) Referat
Hadzi Seraja Chau Rapszał „Wyo-
brażenie świętych muzułmańskich:
wpływy ikonograficzne  polsko-
katolickie w Persji*. |

2) Posiedzenie administracyj-
ne i sprawa wyboru Zarządu
sekcji na rok 1932—33.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Na Pohulance. Dziś i dni następ-

nych — „Dwunasta noc”.
— W Lutni. Dziś przedstawienie dla

Kolejarzy. Jutro — „Co może kobieta".
— Wieczór uczn. Konserwatorjum.

W sobotę dn. 27 b. m. o godz. 7 m. 30
wiecz. w auli Konserwatorjum (Wielka 47,
wejście od ul. Końskiej) odbędzie się
wieczór szkolny uczniów i uczenic Kon-
serwatorjum Muzycznego w Wilnie z kur-
su niższego i średniego. Popisywać się
będą klasy: fortepianu, skrzypiec, wio-
lonczeli, śpiewu solowego i instrumentów
dętych. Karty wstępu otrzymać można
w sekretarjacie Konserwatorjum od godz.
4—7 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 25 lutego.

11.58. Sygnał czasu.
12.10. Kom. meteor.
12.15. Odczyt roln. z Warsz.
12.35. Poranek szkolny z Warsz.
14.30. Progr. dzienny.
14.35. Mikrofon w zakładzie rzež-

nickim. Reportaż prowadzi Henryk Za-
bielski.

15.05,
15.25.
15.50.

Kom. z Warsz.
„Wśród książek* z Warsz.
Aud. dla dzieci z Warsz.

16.20. Lekcja francuskiego z Warsz.
16.40. Codz. odcinek powieściowy.
16.50. Muzyka z płyt. Pieśni włoskie

w wyk. H. Caruso i Mercedes Capsir.
17.10. „Pojęcie piękności ihigjeny

skóry w przebiegu stuleci* — odczyt z
Krakowa, wygł. dr. Fr. Walter.

17.35. Koncert kameralny z Warsz.
18.50. Kom. Akad. Koła Misyjnego.
19.00. „Skrzynka pocztowa Nr. 190"

listy radjosłuchaczow omówi Witold Hu-
lewicz, dyr. progr.

19.20. „Rytm i melodja* (cz. III) —
pogadanka z cyklu umuzykalniających
wygl. prof. M. Józefowicz.

19.40. Progr. na piątek.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsż.
20.00. „Świat piękna u dzieci” —

felj. wygł. Krystyna Wróblewska.
20.15. Muzyka lekka z Warsz.
21.45. „Rekordy w lotnictwie” —

felj. z Warsz. wygł. R. Walczak
22.00. Recital śpiewaczy z Warsz.
22.30. Kom. i muz. tan. z Warsz.
23.00. Kabaret (płyty).

Z ZA KOTAR STUDJO.
Coś dla dam.

Wszystkim paniom, dbającym o swo-
ją urodę (innych wogóle niema) radzimy
dzisiaj o godz. 17.10 założyć słuchawki,
śdyż nadawany o tej godzinie ze Lwowa
odczyt dr. Fr. Waltera „Pojęcie pięk-
ności i higjeny skóry w ciągu stuleci”
z pewnością zainłeresuje całą piękniejszą
połowę naszych radjosłuchaczy.

Wywiad z masarzem,
Doświadczony przewodnik radjosłu-

chaczy po warsztatach rzemieślniczych
w Wilnie, p. Henryk Zabielski, uda się
dzisiaj o godz. 14.35 z mikrofonem do
jednego z zakładów rzeźnickich i tam
dokona wywiadu z ludźmi, pracującymi
dla zaspokojenia naszych mięsożernych
instynktów.

Sprawa b sędziego śledczego
Butryma w Brasławiu.

W swoim czasie opinja publiczna poruszona została wiadomo-
ścią o sensacyjnem aresztowaniu sędziego śledczego w Brasławiu
Henryka Butryma vel Bronisława Piotrowicza oskarżonego, jak głosił
ogłoszony wówczas przez władze sądowe komunikat dla prasy, o
sfałszowaniu dokumentów
dziego śledczego.

i nieprawne piastowanie stanowiska sę-

Obecnie w toku dalszego dochodzenia prowadzonego przez
" władze sądowe pod osobistem kierownictwem prokuratora Sądu

_ Okręgowego p. Przybylskiego i prezesa Sądu Okręgowego p. Kadusz-
kiewicza ujawnione zostały w tej niecodziennej sprawie nowe szcze-
góły, z których nie wszystkie niestety mogą być w danej chwili
ogłoszone, a to ze względu na dalszy tok śledztwa Między innemi
wyszła na jaw ciekawa okoliczność, że aresztowany Butrym jeszcze
jako Piotrowicz korzystał ze sfałszowanych dokumentów. Okazuje się
mianowicie, że Butrym vel Piotrowicz nigdy nie ukończył wyższego
zakładu naukowego, a nawet szkoły średniej Przedłożone przez nie-
go w, Swoim czasie dokumenty (matura i dyplom uniwersytecki) na
nazwiska Piotrowicza również były w tak misterny sposób sfałszo-
wane, iż sądowe władze centralne zostały wprowadzone w błąd.

Ujawnienie afery „Butrym-Piotrowicz* nastąpiło w sposób zu*
pełnie przypadkowy. Mianowicie w swoim czasie Butrym, jako sędzia
śledczy w Nowogródzkiem Piotrowicz, skierował pewne podanie do
władz centralnych. Podanie to przechowane zostało w archiwum.
Ostatnio Piotrowicz już jako Butrym skierował inne własnoręcznie
napisane papiery, które trafiły do tegoż wydziału co i poprzednio.
Archiwista segregując papiery zupełnie przypadkowo zwrócił swoją
uwagę na identyczne charaktery pisma Butryma i Piotrowicza.
O swem spostrzeżeniu niezwłocznie powiadomił władze przełożone,
ktėrym!dalo to asumpt do wszczęcia dochodzenia przeciwko Butrymowi.

W sprawie Butryma vel Piotrowicza, która odbiła się głośnem
echem po całej Polsce prowadzone jest dalsze dochodzenie. W tych
dniach w związku z tem dochodzeniem, wyjechała do Brasławia ko-
misja śledczo-sądowa na czele z wice-prokuratorem Korkuciem,
która ma za zadanie zbadanie pewnych szczegółów na miejscu
ostatniego urzędowania samozwańczego sędziego śledczego.

Do sprawy tej powrócimy niebawem. a

WYPADKI.
— Grožny požar. Wczoraj

w południe wybuchł groźny po-
żar w domu Nr. 13 przy ul. Stra-
szuna. Z nieustalońych przyczyn
powstał ogień na strychu wspo-
mnianego domu, skąd niebawem
prze zuclł się na dach.

Straż ogniowa, po parogodzin-
| nej akcji ratunkowej pożar uga-

slia. Spaliła się część dachu.

Straty znaczne, lecz narazia
nie ustalone. (s)

— Zaczadzeniee W dniu 23 b. m.
Baranowska Justyna i Luksza Emilja
(Garbarska 1) zaczadzialy = wskutek

przedwczesnego zasunięcia szybru w pie-
cu napalonym węglem kamiennym. Le-
karz pogotowia po udzieleniu pomocy

Łukszę Emilję pozostawił na miejscu
w stanie niezagrażającym życiu, nato-

miast Baranowską Justynę w stanie cięż-
kim odwiózł do szpitala Sawicz.

" UžLRENNIK WLDEŃSKI:

Zle sie dzieje
_w Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej.

Jeszcze nie przebrzmiały echa
nadużyć asesora Dyrekcji Stę-
niaka (o czem pisaliśmyw „Dzien-
niku“), a już opinja publiczna
zaniepokojona jest nową sprawą,
wykrytą wDyrekcji kol. również
Kontrolę Państwową.

Już od kilku lat Dyrekcja
przerabia tor kolejowy na szlaku
Podbrodzie—Królewszczyzna, pro-
stując łuki i budując nowe mosty.

Roboty te powierzono przed-
siębiorcy Joselowi Rubinsztejno-
wi, który dotychczas pobrał już
ze skarbu około pół miljona
złotych.

Wszystko szło dobrze i gładko,
dopóki w połowie roku ubegłego
niespodziewanie nie zjawił się na
miejscu w Królewszczyźnie przed-
stawiciel Kontroli Państwowej.

Powstało zamieszanie, bowiem
kontroler niebawem stwierdził, iż
pomiędzy pobranemi sumami a
wykonanemi robotami istnieje
wyraźna dysproporcja, mianowi-
cie nie wszystkie roboty, za
które już Rubinsztejnowi wy-
płacono pieniądze, zostały w
całości wykonane. Ponadto
w obliczeniach robót są krzy-
czące niesprawiedliwości.

Na żądanie Kontroli Państwo-
wej Dyrekcja kol. wyznaczyła spe-
cjalną komisję, w skład której
weszło kilku inżynierów.

Komisja ta miała w szybkiem
tempie sprawę wyświetlić, ale
tymczasem jakoś dochodzen'e
nie posuwa slę naprzód i już
od pół roku komisja urzęduje,

„drogowego Szwengrubena

a Pw jej pracy nie widać.
: tymczasem Rubinsztejn
ciągnie zyski z robót w Kró-
lewszczyźnie.

Wygląda to wszystko na
zwlekanie, a tymczasem pozo-
stawia się szerokie pole do do-
mysłów i plotek, które obciążają
odpowiedzialnością za obecny
stan rzeczy nietylko kontrolera
drogowego w  Królewszczyźnie,
p. Kapuścińskiego, którego bez-
pośrednim obowiązkiem jest kon-
trolowanie robót Rubinsztejna i
uzgodnienie jego rachunków,
lecz również naczelnika oddziału

oraz
kilku urzędników samej Dyrekcji.

Zwraca przedewszystkiem u-
wagę fakt oddania robót Rubin-
sztejnowi nie ryczałtem lecz dro-
bnemi cząstkami na sumy nie
przekraczające tysiąca złotych,
co zwalnia Dyrekcję od obowiąz-
ku  zapraszania przedstawicieli
Kontroli Państwowej gdy chodzi
o przyjęcie robót, oraz zezwala
na opłacanie rachunków bez
akceptacji prezesa Dyrekcji.

Z tego co dotychczas zdo-
łano ustalić wynikałoby, że
koszty przepłacone Rubinsztej-
nowi sięgają dziesiątków ty-
słęcy złotych.

Wszystko to budzi zrozumia-
ły niepokój i oapinja publiczna
domaga się by wreszcie komisja
dyrekcyjna porzuciła stan śpiącz-
ki i sprawę wyświetliła.

Kolejowiec.

Głosy czytelników.
„Sprawiedliwy ulituje się

nad zwierzęciem”.

Witając z najwyższem uzna-
niem akcję magistratu zmierza-
jącą do usunięcia barbarzyńskie-
go traktowania zwierząt w rakar-
ni, a to przez zaprowadzenie in-
stalacji elektrycznej do zabijania
psów, życzyćby sobie jeszcze na-
leżało aby Magistrat w  porozu-
mieniu z Towarzystwem Opieki
nad Zwierzętami zniósł niemniej
barbarzyńskie duszenie psów
stryczkami, gdy są bardziej hurna-
nitarne sposoby łapania.

Niedopuszczalnie jest też w
myśl rozporządzenia P. Prezyden-
ta znęcanie się nad zwierzętami
przez wrzucanie kotów do klatek
z psami.

Niedopuszazalne jest również,
aby rakarze chwytali psy z dzie-
dzińców, jak to się niejednokrot-
nie zdarza. В

Jeżeli Wileńskie Towarzystwo
opieki nad Zwierzętami nie chce
czy nie może przejąć rakarni pod
swoje kierownictwo, winno się
postarać, aby zarządzającym jej
został człowiek humanitarny, li-
czący się ze słusznemi wymaga-
niami społeczeństwa.

Może wreszcie w ten sposób
nieszczęsna sprawa rakarni zo-
stałaby rozwiązana.

Jerzy Owidzki.

Listy do Redakcji.
Panie Redaktorze!

 

Uprzejmie proszę Pana Redaktora
nieodmówić prośbie człowieka  inteli-
gentnego.

„Nie umiem żebrać! Ale dziś, gdy od
trzech dni nic w ustach nie miałem, żona
leży chora. dzieci zaziębione, w mieszka-
niu nie napalono i ni jednego kęsa czar-
nego chleba, a widmo śmierci głodowej
stanęło przed nami i znikąd żadnego ra-
tunku, błagam o ratunek i pomoc. Ja
mogę umrzeć, ale żona i dzieci chcą żyć,
a o ile rychła pomoc nie nadejdzie, to
zapewne umrzemy z głodu.

Apeluję do serc dobrych ludzi o cza-
sowe wsparcie w tych najstraszniejszych
chwilach naszego życia. *

Z powažaniem J. G.
Dzielna 23, m. 7.

Proszę o sprawdzenie prawdy i
umieszczenie listu w prasie.

16. II. 32 r.
Przyp. Administracji. Sprawdziliśmy

i w istocie potrzebna rychła pomoc.
Ofiary przyjmujemy dla J. G.

. , *

Perły i róże...
Zęby i usta:

rząd pereł wśród róży...

Zachowaj Pani

ich czar jaknajdłużej...

Jest to możliwe tylko przy
codziennem stosowaniu pasty,

mydełka, eliksiru

Dentosan
KRONIKA POLICYJNA,

— Sublokator złodziejem. Cełkowi-
czowej Katarzynie (Śniegowy 4) w stycz-
niu br. z kufra w jej mieszkaniu skra-

dziono 50 rubli w złocie, — Ustalono, że

kradzieży tej dokonał sublokator poszko-

dowanej Filipko Jan Kazimierz, którego

jednak narazie nie zatrzymano i skra-
dzionej gotówki nie odnaleziono.

 

— Zderzenie wozu z autem. Kremer
Lejba (Pożarowa 8) w dniu 23 b. m., pro-
wadząc wóz ciężarowy, na ul. Ostrobram-
skiej najechał na auto Pogotowia Ra-

tunkowego Nr. 14348, prowadzone przez
szofera Śmulskiego Witolda (Derewnicka
4). W aucie uszkodzone zostały błotniki.

Wypadków w ludziach nie było.

Wystąpienie bozbożników w obronie
p. Jaśkiewicza.

(Kap.) Zdemaskowanie p. Jaś-
kiewicza (pseud. „W. Saczyński*,
„Henryk Wroński") wywołało atak
wściekłości w organie bezbożni-
ków polskich „Wolnomyśliciela*.
Z artykułu wstępnego tego pisma
okazuje się,, że p. Teofil Jaśkie-
wicz, zastępca naczelnikaiwydzia-
łu osobowego w M. S. Zagr., juž
od 27 lat swej akcji antyreligij-
nej używa powyższych pseudo-
nimów. Za swą działalność
został nagrodzony on,
wróg krzyża, złotym krzy-
żem zasługi, jest „entuzjastą
państwowości polskiej* i t. d.
Dalej organ p. Jaśkiewicza pisze,
że tak, jak on, winien pisać każ-
dy urzędnik polski o Kościele
katolickim, każdy, kto „umie
trzeźwo patrzęć* na to wszystko,
co się dzieje „tuż pod bokiem
u naszego wschodniego sąsiada
i po tem, co ten kler spotkało
w Meksyku i Hiszpanji, a nawet
we Wloszech“ („Wolnomyšliciel“
nr. 4). W tym samym żargonie
(naczelny redaktor Dawid Jabłoń-
ski) znajdujemy w powyžszem
piśmie niesłychane napaści i nai-
grawania się z religji chrześcijań-
skiej, ze świętości i kultu kato=
lickiego, a nawet blužnierstwa.
Bezkarnie znieważa się uczucia
religijne i nawołuje się do sto-
sunków bolszewickich w stolicy
państwa, pod bokiem władz cen-
tralnych!

Z sali sądowej.
PROCES O ZABOJSTWO-Z WY-
ROKU SĄDU ZŁODZIEJSKIEGO.

Wieczorem 12 maja ub. roku
w herbaciarni Abrama Roznerow-
skiego, przy ul. Szklanej Nr. 5, od
dłuższego czasu raczył się wódką
niejaki Tomasz Rondomański i je-
go towarzysze.

Około północy do herbaciarni
wszedł Gedali Bojarski, znany pod
pseudonimem „Gdalka”, a pod-
szedłszy do Rondomańskiego, о-
świadczył mu, że na ulicy czeka
jego narzeczona.

Kiedy posłuszny wezwaniu
Rondomański przestępował próg
jadłodajni, by wyjść na spotkanie
jakoby oczekującej, rzucił się na
niego niejaki Józef Lubczyński
i krzycząc: „posadziłeś ludzi, masz
za to...", utopił m w piersi nóż,

Rondomański zwalił się na zie-
mię, brocząc krwią. Przewieziony
do.szpitala Św. Jakóba, niebawem
zmarł, nieodzyskując przytomno-
ści. Okazało się bowiem, iż cio-
sem naruszony został mięsień ser-
cowy, co spowodowało śmiertelny
krwotok wewnętrzny.

Lubczyński oraz jego towarzy-
sze, Antoni Szypczyn i Bojanow-
ski, zbiegli, lecz policja, wnet
zorjentowawszy się w podłożu
sprawy, wszystkich trzech, wresz-
cie dobrze sobie znanych przestęp-
ców, odszukała i aresztowała.

Rondomański był w kontakcie
z wywiadem kryminalnym i nie-
jednokrotnie przyczynił się dó wy-
krycia sprawców kradzieży. Jas-
nem więc było, iż zamach na jego
życie, to wyrok za zdradę.

Lubczyński, zwany „Hamra-
tym”, przyznał się do zabójstwa
Rondomańskiego, wyjaśniając, iż
w ten sposób zlikwidował z nim
zatarg na tle osobistem.

Dwaj jego towarzysze, Bojarski
i Szypczyn, wyparli się wszelkiego
udziału w zbrodni, twierdząc, iż
nic nie wiedzieli o zbrodniczym
planie Lubczyńskiego.

Urząd prokuratorski wszyst-
kich trzech zamieszanych w tę

 

Z KRAJU.
Żebrak który był bogaczem, a umarł w nędzy.

We wsi Mazuryszki gm. pio-
trowskiej zmarł onegdaj 99 letni
Wacław Rybaczewicz. Rybacze-
wicz w ostatnich czasach żył z
żebraniny i znajdował się w opła-
kanym stanie. Jedynym opie-
kunem starca był jego 65 letni
syn Piotr, który będąc kaleką
również żył z żebraniny. Gdy
już bliżsi sąsiedzi Rybaczewicza
zakrzątneli się, aby urządzić jaki
taki pogrzeb, gdyż literalnie sta-
rzec nic nie posiadał, nagle
gruchnęła wieść, iż pod pierzyną

Nieszczęśliwy wypadek

W dniu wczorajszym na stacji
kolejowej w Woropajęwie w cza-
sie spinania wagonów dostał się
przez nieostrożność między bufo-
ry kolejarz Ignacy Daszkiewicz,

zmarłego znaleziono woreczek
rubli złotych oraz kilkadziesiąt
sztuk 10 dolarowych banknotów.
Istotnie majątek jaki pozostawił
starzec obliczają w złotych na
kwotę 25 tysięcy złotych. Jedy-
nym więc spadkobiercą stał się
Piotr Rybaczewicz, który tak się
przejął nowiną, iż dostał ataku
sercowego. Sprowadzeni lekarze
zdołali jednak uratować kalekę.
Wypadek ten żywo jest komen-
towany w całej gminie. a

na stacji w Woropajewie. r

który odniósł ciężkie obrażenia
ciała i zgniecenia klatki piersio-
wej. Daszkiewicza w stanie bez-
nadziejnym przewieziono do
szpitala. a

Wściekły wilk napada na dzieci.

Onegdaj rano na drodze wio-
dącej do wsi Koźlaki gm. jažwin-
skiej na troje dzieci Antosia
Cynkę Piotrusia Ulssowicza i Ma-
rysię Zaniewównę napadł wściekły
wilk. Wilk rzucił się na 13 let-
niego P. Ussowicza, którego
pochwycił za łokieć wyrywając
mu kawałek kożucha. Widząc
to A. Cynko, pochwycił kawałek

kija i począł odganiać wilka.
Tymczasem Zaniewowna poczęła
wzywać pomocy. Niebawem nad-
jechały sanie Zz wlošcianami,
którzy przybyli z pomocą pora-
nionym już i napół przytomnym
ze strachu chłopcom. Obu od-
wieziono natychmiast do szpitala
i poddano szczepionce przeciwko
wściekliźnie. a

Polowanie na wilki w pow. dziśnieńskim.

Na terenie pow. dziśnieńskie-
go urządzono w lasach polowa-
nie z naganką na wilki. Zabito
4 wilki i lisa. W polowaniu

oprócz okolicznego ziemiaństwa
i członków towarzystw myśliw-
skich. wzięli udział oficerowie
К ОРа

 

Echa radosnych
wyborów..

Czytamy w „Kurjerze Poznań-
skim”:

„Nazwisko: Józef Grześkowiak.
Zawód: B. sołtys gminy Chrzyp-

sko w powiecie Międzychodzkim.
— Niechno oskarżony powie,

jak to było z temi 5.800 zł.?
— Ano, było tak. To były pie-

niądze, które wpłynęły z podat-
ków komunalnych, gminnych i
państwowych od podatników mo-
jej śminy. Miały iść do Izby skar-
bowej.
— Ale nie poszły?
—No, nie, nie poszły. Poszły

na wybory do sejmiku powiato-
wego w r. 1929 i do Sejmu i Sena-
tu w r. 1930. Bo niby wójt Marcin
Dwornik z Międzychodu przyje-
chał raz, drugi i trzeci, i mówił,
żeby się nie bać, bo wszystkie
koszta, wyłożone na agitację wy-
borczą, zostaną wrócone. To sa-
miuteńko mówił w r. 1930 wójt
Dąbrowski. Też mówił, że wszyst-
ko będzie dobrze, wszystko wróci
się. Tedy różni ludzie jeździli, co
się zmieściło po wsiach i miastecz-
kach, mowy wygłaszali i zakładali
koła B. B. Jeździli autami, jedli
ispili.
— Kto płacił? — pyta prze-

wodniczący.
—Ja, sołtys.
— A czemu aż tyle oskarżony

wydał?
— Ano, przecież kosztował sa-

mochód i benzyna.
Przewodniczący: Przecież za

te pieniądze możnaby do Paryża
zajechać, i dalej jeszcze.

Oskarżony milczy i kiwa gło-
wą.
— Czy oskarżony nie przy-

puszczał, że może być za to po-
ciągnięty do odpowiedzialności?
— Nie, o tem nie myślałem, bo

ja pieniędzy dla siebie nie użyłem,
jeno na agitację wyborczą.

Zeznają świadkowie:
Św. Marjan Dąbrowski, sekre-

tarz wójtostwa w Sierakowie, jeź-
dził z oskarżonym samochodem
celem zakładania kół B, B. Świa-
dek wie tylko, że raz RY
zapłacił około 100 zł. za libację
dla 12—14 agitatorów. Oskarżony
mówił, że miał nawet polecenie ze
starostwa w sprawie owych pie-
niędzy, ale potem oświadczenie to
odwołał.

Przewód sądowy wykazuje w
dalszym ciągu, że oskarżony zwró-
cił w międzyczasie $minie część
sprzeniewierzonych pieniędzy, a
na resztę. dał zabezpieczenie hipo-
teczne.

Wyrok brzmi: rok więzienia za
sprzeniewierzenie pieniędzy pu-
blicznych.

Czy sprawa pójdzie do apelacji,
niewiadomo. Gdyby peszła, może
dowiedzielibyśmy się jeszcze cze-
goś ciekawego. Bo w pow. Mię-
dzychodzkim jest dużo rzeczy cie-
kawych..“
OLASARADAIAETETISODMNTNŲLCS DNA P

sprawę postawil w stan oskarženia
o zabójstwo.

Wczoraj znaleźli się oni na ła-
wie oskarżonych przed IIl-cim
wydziałem karnym sądu okręgo-
wego  Rozprawie ZH
wiceprezes p. Wacław Brzozowski
przy udziale pp. sędziów Cz. Sien-
kiewicza i R. Łabanosa.

Przewód sądowy w zupełnoś-
ci potwierdził oskarżenie w sto-
sunku do Lvbczyńskiego nato-
miast nie wyświetlił ról dwu in-
nych podsądnych.

Sąd po naradzie, skazał Lub-
czyńskiego na zamknięcie w
ciężkiem więzieniu przez lat 10,
zaś Bojarskiego j Szypczyna unie-
winnił. 05,

° & Całej Polski
Zaraza komunistyczna w szkołach.

Sąd okręgowy rozpatrywał w
tych dniach w Łodzi przy drzwiach-
zamkniętych  charakterystycznų
sprawę czterech uczniów szkoły
powszechnej, w wieku od 14 do 16
lat, oskarżonych o przynależnosc
do KPP. i uprawianie agitacji wy-
wrotowej. Przed jedną ze szkół
powszechnych policjant zauważył
grupkę uczniów, do których prze-
mawiał ich kolega. Na widok mun-
duru mówca rzucił się do ucieczki,
przyczem zgubił kilka ulotek.
Ulotki nawoływały do organizowa
nia komitetów i punktów szkoi-
nych, występowania przeciw obec-
nemu systemowi szkolnictwa i nau
czycielstwu. Mówca Icek Slepun,

wraz z bratem Mortkiem oraz ko-
legami Chaumem Mogilewskim i
Anszlem Miniewskim stanął przed
sądem. Sąd skazał braci Slepunów
na 6 miesięcy więzienia, dwu po-
zostałych uniewinniono.

Ogon cielaka oderwany.

„Piast” donosi: We wsi Wiskit-
nie pod Łodzią odbyło się zajęcie
inwentarza u pewnej wdowy. -
barczonej kilkorgiem dzieci. Kiedy
sekwestrator usiłował zabrać: o-
statniego cielaka, zrozpaczona ko-
bieta, oraz dzieci chwyciły cielaka
za łeb, chcąc go zaciągnąć z po-
wrotem do obory. Sekwestrator
wraz z wójtem uchwycili się wo*
bec tego ogona. Zmagania te trwa-
ły czas dłuższy, aż ogon cielaka
został wreszcie w ręku przedsta-
wicieli władzy.

 

Tragedija m'łosna
młodej dziewczyny.
ŻÓŁKIEW (Pat). Dworzec ke-

lejowy tutejszy był widownią

krwawego wypadku.  Uczenica
pierwszego kursu seminarjum nau-

czycielskiego  15-letnia Jadwiga
Czarnecka po przejechaniu kilku-

set metrów rzuciła się ze stopni

wagonu pod koła pędzącego po-

ciągu. Gdy wydobyto ją z pod kół,

miała zmiażdżoną rękę i nogę.

W szpitalu dokonano amputacji.

Powodem tragicznego kroku były

nieporozumienia z narzeczonym,

uczniem 8-mej klasy gimnazjalnej.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 24. Il. 1932 r.
Waluty i dewizy:

Dolary 8,8/*/, —8,89*/,—8,85*4,.
Belgja 124,25 —124,56—123,94.
Gdańsk 173,85—174,28 —173,42.
Holandja 360,80—361,70—359,90.
Londyn 31,04—31,03—31,15—30,88.
Nowy York kabel8,919—8,939 —8,899.
Paryż: 35,10—35,19—35,01.
Praga26,39—26,45—26,33.
Szwajcarja 174,08—174,51—173,65.
Włochy 46,45—46,68—46,22.
Tendencja słabsza.

procentowe;
3% rożyczka budowlana 35—35,,50.

Inwestycyjna £9—89,25—£89. Konwer yjna
40. 6'/, dolarowa 56,50. 4% dolarowa
47,50. Stabilizacyjna 55,62— 56,50—55,87.
1% poż. kolejowa '04—104,50. 8%, L. Z.
В. G. K. I B. R., obligacje B. G. K. 94.
Te same7 |, 83,25. 4'|,9% L. Z. zlem-
skie 41,50. 8'|, warszawskie 62,75—64—
63,25. 10%, Radomia59—59,75. 10'|, Sie-
dlec 57,75—58. Tendencja dla pożyczek
nieco mocniejsza, dla listów słabsza.

Bank Polski—bez kuponu na 1931 r
80,50—kupon 12.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dillonowska 56 Stabilizacyjna 54 War-
szawska 44,75. Sląska 44.

Dolar w obrotach prywatnych;
8,87*/, w płaceniu, 8,88 w żądaniu.

Rubel: 4,92'|, w płaceniu.
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Czas zerwać kurtynę!
Sanacja akademicka  przygoto-

wuje się do wyborów bratniackich

dyskretnie zasłużonych dla sa-
nacji mężów: p. Samowicza, b.

DZIENNIK WILEŃSKI :

ŽVCIE MLODZIEZY AKADEMICKIEJ.
Po wypadkach w Warszawie.

Wiadomość o wypadkach w
Warszawie wywarła na terenie

drabów, rzucających granaty 1za-
wiące do natloczonej sali, gdzie

TABU.
Tak jak gluszec na tokowišku,

usiadłszy na co wyższej gałęzi,

Niedzielne uroczy-
stości Bratniackie.

z wielkim nakładem kosztów i prezesa Bratniej Pomocy U. S. B., naszego Uniwersytetu ogromne znajdowały się także i koleżanki, ałysząć śwóć Głóś Updja się-nim d Wobec zbliżających się wyborów

= : а 2 : P : ‚ i im do b х t -

który do dnia dzisiejszego nie po- wrażenie. brzmią: Zalewski Czesław, Brze- + 574% ) & PE ratniackich ustępujący o REA:
czasu.

Użyto w celach propagandy
najrozmaitszych środków.

krył całkowicie zdefraudowanych
sum, p. Puchalskiego z „Koła Me-

Gdy kilku kolegów przyniosło
do Mensy dodatki nadzwyczajne

zicki Zbigniew i Muleschitz Fry-
deryk.

tego stopnia, iż staje się głuchym
i niemym, niewrażliwym na wszel-
kie odgłosy, chociażby na najwię-

z niebywałym w dziejach
machem akcję reklamiarską

Właśnie jednym z objawów tej akcji
był sposób zorganizowania uroczystości

i

 

Oceniając wielkie „znaczenie dykėw“ Uniwersytetu Warszaw- ika dyst o zostały Dwaj z nich, nie byli nawet kszy hałas — tak samo i członko- poświęcenia Domu Akademickiego na Bo

prasy, zaczęto wydawać przy sa- skiego, _ „kochliwego” referenta one iormalniė rozc wytane przez studentami Uniwersytetu . war- wię obecnego Zarządu Bratniaka _ uffałowej Górze, a przedewszystkiem ot-

nacyjnem „Slowie“ uzurpatorski „Mensy“ p. Wł. Suroża i im po- obecnych, którzy nawzajem je so- szawskiego i pod oknami sali zna- nieczuli są zupełnie na głosy kry- "arie wystawy. j

organ „Rzeczpospolitej Akademic-  dobnych. bie z rąk wyrywali. | leźli się jedynie i wyłącznie w celu tyki, której starają się nie słyszeć | "Na uroczystość tę zaproszono jak naj й

kiejj — żydofilskie „Wilcze Zę- Robiono wielkie i szumne obiet- Zaszedł przytem ciekawy wy- udzielenia sukursu bombowego __ co zresztą byłoby głupstwem, Ajalagg vynaraY sswożyinh. to też,

by”. Worganie tym kol. Dembiń- nice reform, — które okazały się padek. Oto, legalnie wydany i by- swym przyjaciołom politycznym Z ale oni idą dsiej,.chczyś. Wabanić zez rac mieli Aa:

ski jasno i wyraźnie zadeklarował

swoje stanowisko w sprawie „nu-
tylko czczą gadaniną i przedwy-
borczą agitacją.

najmniej przez cenzurę Starostwa
Grodzkiego nie konfiskowany, do-
datek ten uległ konfiskacie ze

Legjonu. ‚
Jeżeli spotkała ich kara, to so-

bie na nią rzetelnie zasłużyli.

innym kolegom słuchać tego, co im
samym jest niemiłe.

byli w uderzającej mniejszości.

Jedyny, przybyły z Warszawy (po-
mimo nadesłanego w ostatniej chwili za-

merus clausus”, uważając je za Przypominamy _ jednocześnie Kont LĄ A : _ e o hwili.

mrzonki pustych głów „pierwszó- dobrze znany kol. Dembińskiemu strony władz bratniackich. х Kapitalnie tež brzmi wyraženie Pisališmy juž o šmiesznej, a cza proszenia). preedatakicdmgaizany) =

* 2 ж Za? + 2 иа 1 — * * i i 1 +. . я 1 1cepr'

roczniaków'. Jednocześnie kol. fakt, że był czas około Bożego Bratniaccy „cenzorzy” usiło-- „ „żywiołowem oburzeniu” z po- Sami wprost obrzydliwej autorekla „o; Gzómopulikiego: - Zwiążka Bostdch |

Dembiński w tychże „Wilczych

Zębach' zachwyca się zdolnością i
Narodzenia, w którym Komisja

Rewizyjna Br. Pom. faktycznie nie

wali niedopuścić do kolportowania
pisma na terenie Mensy.

Jak widać, młodzi „sanatorzy”

wodu zgłoszenia kandydatury kol.
Węglińskiego.

mie, uprawianej przez dęmbińsz-
czyznę w „Wilczych Zębach“ i
„Żagarach'. Obecnie doszło to to-

Pomocy, nie miał możności zabrać głos,
bo, gdy przyszła nań kolej przemawiać,
orkiestra zagrała „Gaudeamus' dając tem

pracowitością studentów — ży- istniała, po ustąpieniu bowiem „Jak widać, . O kuuiolonėkai"': Goužzenia 2 o ala „G

dów, nie odczuwając bynajmniej przewodniczcego kolegów Wisz- próbują już nietylko naśladować, ada: >122 fakt, Wo gio- warzystwo wzajemnej adoracji do A ВВа = Ž

(rzecz į dl |) skutkó iewski Kohutka, Antoniewi- ale nawet prześcignąć swoich ера У ' przekonania, že. nikt nie ma pra- ogóle z zapraszaniem gości zarząd,

A Ia DA оо istrzó sowaniu za kandydaturą kol. Wę- ана MEJ na czele kótrego stoi filar katolickiego

bezrobocia wśród rosnących ciągle czai po wyjeździe kol. Achrem-  mis:rzów. wa zakłócać im owej miłej, wygo-  „Odrodzenia*, prowadził tak oryginalną

szeregów inteligencji pracującej.

Na łamach tego piśmidła, kol-
portowanego z hasłem w „Mensie

Achremowicza Komisja była

zdekompletowana i Zarząd, będąc
bez nadzoru, robił, co chciał.

Niebawem dojdziemy zapewne

do tego, że akademik, wchodzący
do Mensy lub do Ogniska, będzie

glińskiego padło 860 głosów, gdy
przeciwko aż... 50.

Rzeczywiście żywioły!
Ale ciekawem jest, kto te „ży-

dnej atmosłery. Wszelka krytyka
jest, ich zdaniem, niedopuszczalną,
wielkości bowiem umniejsza, ,,sa-

politykę, iż nawet masońsko- żydofilski
„Kurjer Wilenski“ został niemile urażony
brakiem na akademii biskupów wileń-
skich, z którym-to faktem zestawia

Akademickiej”, obecny zarząd Sam kol. Dembiński śmiał się w poddawany rewizji osobistej, czy  wjoły* uzbroił w granaty łza- mopomocy' zaś szkodzi. nagłą Sasa prerektock pe Pokowikie
Zd ь ; : . : S > : i : 046 z ! 2 н ais

„Bratniaka“ uprawia wstrętną i kułak z głoszonych poprzednio ha- też czasem nie niesie w kieszeni  wiące? Tu panie dziejski z wojewodą s Audenisriorr į a

niesmaczną autoreklamę, przypi-

sując sobie niestworzone rzeczy i

z błotem mieszając poprzednie za-

rządy, które kładły podwaliny pod

rozbudowę gospodarczą „Bratniej

Pomocy” i musiały wzbudzić zain-
teresowanie się młodzieżą akade-

micką i poparciem jej interesów ze

strony starszego społeczeństwa.

Budowa kolonii letniej w Le-

gaciszkach i domu akademickiego

w Wilnie — są w znacznej części

dziełem długiej pracy i niestrudzo-

nych zabiegów członków poprzed-

nich zarządów „Bratniaka'', którzy

umieli ożywić starsze społeczeń-

stwo, wpływając na organizację i

seł wprowadzenia „miotły czysz-
czącej' do Zarządu i Komisji Re-
wizyjnej w postaci opozycji, dla
zapobieżenia ewentualnym nadu-
žyciom i „familijnošci“ w zalatwie-
niu spraw.

Šmial się ze swego projektu,
gdy już wszedł do Bratniaka, dro-
śą, coprawda niezbyt legalną.

Śmiał się, gdy wybrani człon-
kowie Zarządu wycofali się jeden
po drugim, jak pionki na szachow-
nicy, a na ich miejsce weszli jego
zaufani, stuprocentowi sanatorzy,
niemający żadnego kredytu u spo-
łeczności akademickiej.

Śmiał się, „bo miał nareszcie

jakiej „zabronionej” przez kole-
gów Dembińskiego i Piekarca
książki lub gazety.

Rzeczywiście metody sanacyj-
no-stalinowskie.

Nie pomogą jednakże one „dy-

ktatorom' bratniackim, bo nawet
ich cenzura nie stłumi wolnego
głosu akademickiego.

Prasa sanacyjna usiłuje natu-
ralnie odwrócić uwagę od tragicz-
nych wypadków warszawskich i
swoim zwyczajem zwala odpowie-
dzialność za wyczyny bombiarzy
z Legjonu Młodych na narodow-
ców.

Gdyby wierzyć takiej ,„Gazecie

Odpowiedź zresztą łatwa!

Z Koła Prawników.
Jak wiadomo, Koło Prawników U.

S. B. jest fortem wypadowym sanacji wi-
leńskiej, która stąd czyni wycieczki prze-
ciwko tym, kogo za swych wrogów uwa-
ża. Tu się lęgły genjalne pomysły „re-
fo1m samopomocowych“, tu też postano-
wiono pognębić znienawidzonych ende-
ków.

Jak to uczynić?
A no uderzyć w ich wodza.
Długo szukano taranu, aż zatrzyma-

no się na p. Władysławie Studnickim.
Miał on się rozprawić z Dmowskim

wygłaszając w Kole Prawników odczyt o
ostatniej książce Dmowskiego.

„Odczytu tego nie mamy zamiaru

omal „nie za pod rączkę”, z panem
ministrem na obiadku. Coprawda
jeszcze nie w „Adrji* w Warsza-
wie, tylko w Mensie, ale zawsze
do wielkiego ołtarza już blisko.

Tymczasem do porządku przy-
wołano, zimną wodą pokropiono,
a małego Stalina z humorem potra
AiR Gniewem zawrzała kli-
a:
„Cofniemy świadczenia Brat-

niej Pomocy! Obiadów ulgowych
nie damy!" (autentyczne!!!)

Grzmiała zaperzona wielkość
z Zarządu Bratniaka na studenta
rozdającego „Życie Młodzieży Aka
demickiej', zabraniając kategory-

nietakty na każdym kroku.

Przemówienie na akademji również
pozostawiały wiele do życzenia, a nie-
które okrzyki były w stosunku do ogrom
nej większości młodzieży wyraźną pro-
wokacją.

Mamy na myśli wiwatowanie na rzecz
pewnych osób, które bynajmniej sympa-
tją śąstu młodzieży nie cieszą się.

o też nie można się dziwić temu, że
młodzież akademicka zademonstrowała
wreszcie swe istotne uczucia przy pierw
szej, nadarzającej się sposobności.

Mamy tu na myśli Mensę Akademicką,
gdzie goście warszawscy w towarzystwie
dygnitarzy wileńskich udali się na obiad.
Urządzono tam gorącą owację prezesowi
Komitetu Pomocy Młodzieży Akademi-
ckiej p. Wł. Raczkiewiczowi, który isto-
tnie dał się w Wilnie poznać jako szczery
przyjaciel młodzieży, natomiast w odpo-

działalność Wileńskiego Woje- „odsłonić kurtynę” i ukazać Brat- Polskiej”, toby się okazało, że to 3 ` LŽ pia 2 Е Е zyjai miast |

wódzkiego Komitetu Р. М. А. | nią Pomoc wyraźnie polityczną, wszechpolacy zgromadzili bojów- ach l Ko: 5Si Gee ET a isL

.. Dastzslunicix jest sacikuiniačis "panačyjiuų "lenkiaca 2a czetwoną „kę włókno UsaUaaaa pSunil se m0 Tordawać fiem ktyfykadacyeh аоа anaUma | ;
WE PDT a One S od dziś słynie. działalność obecnego zarządu. “370 :

ich sobie; bezczelnością jest szka-

lowanie poprzednich zarządów i
„ Dziś jego protektorzy wyrzekli

się go, uważając go za komunistę.

zebraniu, gdzie się miało przy-
gniatającą większość.

Nie dziw więc, że zgromadzeni na
odczycie koledzy. potraktowali p. Stud-

Dembiński, girlaski z haremu „obie
cującego kuzynka” Suroża—wszy

Gdy następnie podczas dokonywania
zdjęć fotograficznych, bez których rekla-
miarski zarząd kol. Dembińskiego nie mo-

mydlenie oczu masom akademic- Tak określił go redaktor ,„Sło- Redaktorzy sanacyjni niestety  nickiego z humorem wskazując mu nade: ь : z. 2 ;

kim. wa” p, Mackiewitz ij. Wł. nie sA orygmielni w swoichidowej- wysataik dystami, jaki fo od ósóby.Ro- sko to jest nietykalne — wży. piak,
Rozpętano furję ataku na Studnicki. pach, bo naśladują jedynie bur- ży Ais SE Ra: RE ы wesołe głosy: : ;

„Bratniak“ za nadužycia, popeł- A więc, do czego zmierzała mistrza z komedji Gogola — „Re- nickiego, ktėrych przeciež na sali nio biąć i i Je i . "Ody fazi ZACNoa = pe

nione przez dwu członków zdtzą- cała robota? Do celów wyraźnie wizor“. kowało, nie szczędzili mu przykrych  "YStycznĄ ego taktu na DOKU. ody uazbyt wraki ае до'щрауа;д: в

du, wiedząc dobrze o tem, że tenże
* sam zarząd, do którego owi człon-

kowie wchodzili, wykrył ich nadu-
życia bez jakiegokolwiek nacisku
z zewnątrz i pociągnął winnych do

politycznych, których przestraszy-
li się starzy sanatorzy.

Dziś kol. Dembiński, kryjący się
w czasie wypadków listopado-
wych, mimo, iż po rozbiciu jedynej

Ten właśnie bohater Gogola
twierdził o pewnej podoficerskiej
żorie, że jej palcem nie tknął, lecz
to ona sama sobie dała w skórę.

Bo czemże, jak nie historją z

uwag.

Krótko mówiąc, przedsięwzięcie nie
powiodło się, a organizatorzy ataku po-
czuli się zagrożeni na swych pozycjach.

A tu iaknajgorzej — zbliżają się wy-
bory.

„Kurjer Wileński" — w którym p.
R. Ochenkowska usiłowała spluga-
wić pamięć ś. p. kol. Wacławskie-
go, starała się ośmieszyć „numerus
clausus" i bojkot żydów — rozpie-
ra się w lokalach Bratniej Pomocy,

stopadowych.

Gdy goście opuszczali Mensę, zno-
wóż, rozległy się wiwaty na cześć pre-
zesa Raczkiewicza, a następnie na cześć
autonomji akademickiej, Naczelnego Ko-
mitetu Akademickiego no i numurus clau-

odpowiedzialności sądowej. reprezentacji polskiej młodzieży podoficerską żoną jest taki opis Utrata władzy w Kole — to krach i * Е Yi sus.”

Zohydzono i zdeptano autory- akademickiejU. S.B.i Wileńskie- wypadków: * ba EB A do Pa to LM pac RY mają W. ten' sposób: młodzież w sposób

tet „Bratniej Pomocy”, dając im- go Komitetu Akademickiego, „O godz. 1i-ej wieczorem przedsta-  „osstwa?o LMA k NC TAI dy iAI ademik a ais poc Sania, ies “r a ACT

uls rozmaitym  „rozhisteryzowa- chciał uchodzić ze reprezentanta, wiciel Narodowego Komitetu Wybor- 2 я A af czas w zaśmieca się E ale nikomu wykazała, iż potrafi myśleć sa-

E a dzo undo RÓ AE Wa: Broił: żydów ot Bł ATA se (0. W. P) PA kandydaturę >aa zed REY „Buntami Młodych* i „Wilczemi  modzielnie, a jednostki stojące na bacz-

J O A, а $ у ESA z p. Węślińskiego. tywołało to wybuch | B : Zębami”, w których ci sami człon-  ToŚć bynajmniej nie odzwierciadlają jej

paści na polską młodzież akade- ników „numerus clausus“, aliszu-  żywiołowego oburzenia na sali. Przy Wyinterpretowano więc statut tak. ' pragnień i uczuć.

micką, z którą nic je nie łączy.
Narażono na szwank godność

akademika polskiego w tym tylko
celu, — aby dorwać się do rządów
w „Bratniaku' za wszelką cenę,

nawet za cenę zdeptanego honoru
akademickiego.

Przemilczano jednak przytem

KOL. DEMBIŃSKI W SZUFLADCE.

„Kurjer Wileński" oburzył się na

„Słowo” z powodu zakwalifikowania po-

ślądów kol. Dembińskiego jako komuni-

stycznych i mazywa to „zaszufladkowa-

niem Dembińskiego".
Rzeczywiście, określenie trafne.

Dembiński był „pótrzebny sanato-
rom ze „Słowa”, dopóki nadawał się do

walki ze znienawidzoną „endecją”.

Dziś kol. Dembiński na terenie aka-
demickim jest zgrany doszczętnie, więc

jący się ze swoją sanacją — nie
może mieć głosu w sprawach aka-
demickich!

Nie może mieć głosu, bo ten,
komu przyjaciele polityczni zarzu-
cają komunizm — musi teraz na-
prawdę podnieść kurtynę i wyjść
z życia akademickiego.

stycznej. "

Na szczęście słabiej orjentujący się

„Kurjer” usiłuje go jeszcze z tej szu-

fladki wyciągnąć.

Komunikat Młodzieży Wszechpolskiej.
W najbliższy wtorek dn. 1 marca w

lokalu własnym przy ul. Orzeszkowej 11,
o godz. 8 wiecz. staraniem Młodzieży
Wszechpolskiej, kol. Stanisław Ochocki
wygłosi odczyt p. t. „Umowa o mniej-
szościąch narodowych t. z. Mały Traktat
We.salski“. Po odczycie dyskusja. Wstęp

 

stole prezydjalnym w głębi hallu (między
szatniami) powstała bójka.  Wyleciały
wraz z ramami dwa wielkie okna. Pre-
zydjum uciekło. Ponieważ prezydjum
strzeżone było wyłącznie przez straż
obwiepolską i korporantów, prawdopo-
dobnie więc oni sami wywalili okna i wy-
bili szyby, W tej chwili rozległy się
okrzyki: „Bomba! Gazy trujące na sali!“
(Podkreślenia nasze.)

Skąd się wzięły gazy, o tem
„Gazeta Polska”, a za nią „Kurjer
Wilenski“ i „Slowo“ dyskretnie
przemilczaly.

Ale „straž obwiepolska i kor-
poranci“ sami wybili szyby, by
umožliwiė bombiarzom pozostają-
cym na podwėrzu rzucanie grana-
tów łzawiących. A to, że rzucali
członkowie Legjonu, zostało nie-
zbicie ustalone.

Trzech z pośród tych oprysz-
ków ujęto i odebrano im

że uchwalono powstrzymać dalsze przyj-
mowanie członków, by się czasem tych
znienawidzonych wszechpolaków zadużo
nie napakowało.

A przecież u nas każdy wie, że od
samego stworzenia świata ludziska skład-
ki płacą i zapisują się w ostatniej chwili
przed walnym zebraniiem.

Tak robili wszyscy nie wyłączając
kolegów  Antoniewiczów, Piotrowskich,
czy też... samego Dębińskiego.

Koło na tem jeszcze stratnym nie by-
ło, bo złotówki wpłacane jako składki,
mają tę samą wartość przed walnem ze-
braniem, jaką będą miały po niem.

Lepiej zresztą mieć te składki z racji
walnego zebrania, niż ich wcale nie mieć.

Krótko mówiąc, mamy przed oczyma
klasyczny przykład walki kliki o utrzy-
manie się przy władzy.

Klika ta nie liczy się ani z prawem
zwyczajowem, ani z prawem pisanem, ani
wreszcie z dobrem orgamizacji, na czele
której stoi.

Gra jednak jest zbyt przejrzystą, by

kowie z Zarządu wypisują na swo-
ją cześć dytyramby utrzymańe cza
sem w takim tonie, że aż niesmak
ogarnia czytelnika.

Panowie z Zarządu — trochę o-
pamiętania, trochę samokrytycyz-
mu, trochę otrzeźwienia. Uprzy-
tomnijcie sobie, że gmach Bratniej
Pomocy był budowany przez lat 13
a nie tylko przez ten ostatni rok.

Uprzytomnijcie sobie, że gdy
fundamenty pod ten gmach kładzio
no — to kol. Dembiński w krót-
kich spodenkach do klas niższych
$imnazjum jeszcze chadzał. Trzy-
naście Zarządów cegłę po cegle na
ten $mach kładło. Wyście zaś Pa-
nowie, położywszy kolejno kilka
swoich cegiełek, nie możecie po-
wiedzieć: „Patrzcie to wszystko
zbudował kol. Dembiński".

 

Nieco humoru.
Rada dla „Słowa”,

Czy nie czas już byłby najwyższy
zaopatrzyć p. Cat'a w fartuszek i obcążki
dentystyczne, by powyrywać wilcze ząb-
ki, które zaczynają zagrażać purpurze i
gronostajom, a co gorsza latytundjom
wysokich protektorów „Słowa'”.

Narazie na to wilczę wystarczy
lekki bacik, ale rychło może być już po-
niewczasie — lepszy więc byłby radykal-
ny zabieg chirurgiczny.

Wybory.
Wybory się zbliżają. Przyjeżdża sam

Piłsudski. Tymczasem tylko — Rowmunt.
Jak bieda... to po žyda,

| |nMyśl Mocarstwowa” też się szyku-
je do wyborów. Wydała ostatnio ulotkę,
a chcąc zachęcić do jej czytania, wydru-
kowala ją na zielonym — antyżydowskie-
go koloru — papierze.
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Dziś! Największy
przebój świata

<ZAGŁADA OD WSCHODU»
czątek seansów 4, 6, 8 i 10 w.

 

orkiestra pod batutą M. Salniekiego.
Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w.

ATTEST TEDA OBTZOE ZZTÓE ROT ЛЕНЕ

Po:

Dodatki dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniźone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10,15.

świąt. o g. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniźone. N»stępny program:

Bracia Katama20W w-g nieśmiertel ej powieściT Dostojewskiego. W rolach gł. znana aktorka
J rosyjska Anna Steln I Fritz Kortner. Spievy rosyjskie! Wspaniała wystawa!

Chór cyganów! Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnik dźwięk. F xa. Poczatek o godz. 4, 6, 8 I 17.30 w dnie
Film ze „Złotej Serji Polskiej* „ROK 1914' z

Jadwigą Smosarską I Witoldem Conti.

w film'e dźwię-
kowymRamon Novarro
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$owilla, miasto MIłOŚCI 35Rar owa NS,Zrro jest wiadka,pełne aniel:
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Dziś! Najwięks$y
film$świata marca 1932 r,

zdania, bilansu,

Rada Spółki Akcyjnej

«WILEŃSKI PRYWATNY

niniejszym zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, zgo-
dnie z $$ 27 i 28 Statutu Banku, że w dniu 21

Pod firmą

Sp. Akc.

o godzinie 6-ej po południu,
w lokalu Banku w Wilnie, przy ulicy A. Mickie-
wicza Nr. 8, odbędzie się zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonarjuszów, z następującym porząd-
kiem dziennym: 1) Zagajenie i wybór przewodni-
czącego. 2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawo-

oraz rachunku zysków i strat
za rok 1931, podział zysków i udzielenie Radzie
i Dyrekcji absolutorjum. 3) Zatwierdzenie preli-

SANDACZE
żywo — mrożone otrzymano nowy

Karsie żywe.

| Masło

D.-H. ST. BANEL i S-ka
| WILNO, MICKIEWICZA 23—TEL. 8—49

wyborowe sprzedaż hurto-
wa i detaliczna,

Ceny konkurencyjne.
Poleca: 79—0 o
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Ui. WIELKA 42. Tel. 5-28. ziemskiej w Afryce © mem w roli gł. oraz aktuzłny tygoćnik.| karykatu- złożyć w Dyrekcji Spółki Akcyjnej w Wilnie, mieszkaniem | lńnemi PŁYTY NOWE od 1.75, |

Il ry znanych artystów filmowych. Początek o godz. 4, 6 8, 10,15 w dnie šwiąt. o 4. 2. Na 1-szy seans ceny zniżone Śwoje akcje, lub dowody depozytowe o złożonych budynkami, Wyjątkowa używane — złoty. Pa-

Z EEZEZOZOENARACE П^ przechowanie akcjach w instytucjach kredyto- Okazja. Wiadomość w tełony _dwusprężynowe |
| 9 й wych, najpóźniej do dnia 13 marca 1932 r., do Biurze Reklamowem S siedemdziesiąt złotych. я

DŹWIĘKOWY į M l l ų T. Dziś! Perła polskiej produkcji! Najpiękniejsze i najnowsze dźwiękowe arcydzieło w-g powieści M. Srokowskiego pt: godziny i2-ej w południe (8 24 Statutu). Upo- Grabowskiego Garbarska( W rsyłam - £alizeniówo: :

; KINO-TEATR „5! В Kult (i | (Rapsodie D'Amour) Poteżny dźwiękowy cramat w 12 akt. To polska „Symfonja Zmysłów”. To bi- ważnienie na prawo głosu w formie listu winno I: 84 1 Zakrzewski, Warszawa, | I

WIELKA 36. į“ į MIA storja „Wszechpotężnej Miłości" W rol. gł czarodziejsko plękna Agnes Petersen Možzuchinowa, BY“ Ziožone w Dyrekcji Banku nie później jak сс стотото Мазвынконака 1
: Eugenjusz Bodo, Krystyna Ankwlcz I Michat-Wictor Varconl. na trzy dni przed dniem Walnego Zgromadzenia Potrzebne od zaraz mas 3

—-
z ($ 25 Statutu). Termin zgłoszeń spraw dodatko- 3/00 dol. pod pierwsze -——————————

я Е "x wh (art. 57 Ust. o Sp. Akc.) upływa 7 marca oe pionie ipoja Pianina koncertowe w |

DZWIĘ- ;] Dziś podwójny program! Całe Wiino się śmieje! Najweselsi królowie humoru PAT I PATACHON jako filmowcy w " 78—0 ne nleruchomašc! mlels- dobrym st=nie do sprze- '

| КОМЕ ŠWIATOWID przezabawnym Niezwykłe prz e ulubieńców pubiiczności. Nadzwyczajne a czyli Pleśń oo ssaka” kiej w śródmieściu. Po- dania niedrogo zauł_Mi- I
aterow. ygody P ) R (czy średni

KINO Mickiewicza 9. filmie | komiczne sytuacje oraz przepiękny film egzotyczny ” ANO Dżungli). Dla Arednicy" wyłączeni Rd- chatski 8—3. 7910 ‹

: młodzieży dozwolone. Fsons! Już wkrótce „Marokko“, promowane. - orów aa res_w_administracji. ZRZEZNERZRBLKRCJ I

, Akuszerki |. ZGUBY. LOKALE i
7 Do sprzedania lub wy- inne so ZA: AS a 2 ana Na wszelki wypadek.

: PROSZEK 6ż najęcia mieszkanie na | Kapas UAI AUKE ka wojsk. wyd. CatsZa; УР v

R NE Antokol łdzielni TORRE „(WYd. Lokal 5 pokojowy z Między żydkami któ-
2 GUTEK » w spidajain { SŁUŻĄCA STARSZA, AKUSZERKA przez PKU — Wilno na wygodami do wynajęcia rzy z obaw. у rd bobo- F

оВЬ айка =——— cie zPE ieć zię Zdołał agenel ogloszenio: umiejąca . dobrze goto- MARJA LAKNEROWA imię Antoniego Worono: W. Pohulanka 22 u do- Ša EP sie Posh I

|„Z:A GoRosevcxĮ A OR - ledzieć SiĘ wi mogą mieć dobry za- WAĆ, posiadająca świa- iii A wicza, zam. we wsi Szki: y as ore
Jasna Nr. 12m.1. 1 wi moga mie a i je. przyimaje od (>dz+9 do a 7906 zł:pali žanadarmi 60. 1e- —(

* a robek. Zgłoszenia w Biu dectwa i rekomendacje, 7 w, Kasstanowa 7 m. 5, 1002Iszki, pow. O:zm — "i tniego starca ‹

'Ш"ЁШ'Е pozwem. rza Raklameka Bile.p o” > WZP69 Un się 705 Mieszkania | A nóż p
‚ па Grabowskiego Gar- 5“ i nagrodze- * —А рап росо slę uU-

s Oryginalna „Ta | PRACA |barska 1 got p. San Pris ak domy += Sprawy cy pokcje > emka okey w tym | s

8 kogut! ——————2|5—6 w. — : ОН $ i oe 1 KUnie wziętobOSTRZEŻENIE.24 WEMi p” ROŻ> Ea = SA 14—2 S |. majątkowe POKÓJz e do wojska. Takich Psta-
INAŁNYCH a APRROZOWE ь

i Seramas 4AF TRZYDZIESTU = praktyką poszukuje pra=  INTROLIGATORKA, Potrzebna energiczna, przeprowadziła się. Za 4.500 dolarów sprze-do: E "rMie, nan rekrutów nie trze-

ROW ENZO. leczy i gol ranki,|] cy godzinowej, również obeznana w swoim fachu, młoda gospodyni na wleś Garbarska |, m. 16 róg dam dom nowoczesny kiewicza 22—24. 7866—2 > Е

NASZEGO OPAKOWANIU, powstałe od odmro-|J bierze roboty na dom. ze świadectwami „Zgłaszać się od godz ul. Miklewicza — Tam- przy ul. Pańskiej 23. — Nu. dobrze. re- ®
ь orz A Adres: Połocka 4 m. 12. kuje pracy..>Ga r  Antokolska 62 m.3 że gabinet kosmetyczny Czysty dochód 9 proc. 1 łub 2 pokoje z ume- krutów| ele jakbyście po- d

: w 4.P Nr. 16. ed ają apte 79'1 15—10. y ` 7918poprayia cerę usuwa Dowiedzieć się u dozor- blowaniem | wygodami trzebowali generałów?

101 dd 111 bi Ža ‘ zatacza aśwe DEL | Žyamun-
ri

9 gry. 102—00 skiej. 93-0 towska 22—8. 7969. (ABERARA RYGI :

е RZ a NY PE

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, DrakarsieĄWZOŃĘŻYikiego, Bostowa I. Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI. *

 
 


