
Opiata počztowaulszczonaryczałtem. а
| A: 0 | m peak teranamen20 gr.

| Rok XVI Wilno, Czwartek 3-go marca 1932 r. Nr. 51.

 DZIENNIKGŚWILENCKI
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszaniem|przesyłkąpeczłową T ls m

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11 do 16 i od Gana : zagranięą 8 si.

a- 19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej, e LĄ wekMe EEtekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrelogi przed tekstem

 

    
 

 

 

   

 

   
  

 

    

 

 
 

   

  

 

 

 
  

  

 

   

      
      

aj w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie, cyfrowe, PORA: 2 sa e 25 proc. drożej. Terminyy е 2 2 pó ruku mogą być przez ministrację dowelnie zmieniane.p z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych. onto czekowe w P. K. O. Kr. 80187.
e- |
4 > P Ё рг:г:!сьтп!и‚'!п:цепСу i bólom reumatycznym należy niezwłocznie zastosować
s tabletki Togal, które usuwają te chorobliiwe objawy. Nieszkodliwe dla serca, żo-
> | Przeciwko Gry p 1 e lądka i innych organów.—Spróbujcie i przekonajcie się sami, lecz żądajcie we włas- Togal
ni nym interesie tylko oryginalnych tabletek Togal, we wszystkich'aptekach. W.Z.P. Nr.4 SZAL"

1e
> RERREETRGRNE:PŁYN"REYZZTONEKET ZRTZCONEK ZGCWEDOZLIOIPEZEREOTTKOWCZWSOSC RIWTCOADZZEPAOCEEOŻECYAEO OWE BÓJKA OFICERÓW NIEMIEC. $. Р.z — bi ° — mg_ je DNIA 5 MARCA b. r. u Salach klubu: Handlowo-Przemysłowego (Mickiewicza 33). Z] KiCH Z URZĘDNIKAMI LITEW. Z DIDIERÓW
m = Pod Protektoratem Jego Magnificencji Prof. D-ra ALEKSANDRA JANUSZKIEWICZA = SKIML | . °

= Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego odbędzie się: = KOWNO (Pat). Niemieccy oli- Franciszka Sznejderowa
= Związku Studentów Rosjan U. $. B. =|  cerowie rezerwy napadli na prze-. = - = : I aaa S ieku lat 74= (OCT) Ot? - i Początek koncertu o godz. 22-ej. 7936-00 SZĄ bywających w hotelu w Ejdkunach НЕ

о- = Początek balu o godz. 24-ej. |] Uržednikėw litewskich, wypędzili Opatrzona $w. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach
е = ich z hotelu i ścigali aż do granicy zmarła w dn. 2 marca w Wilnie w domuprzy ul. Słowackiego4m. 4

litewskiej. O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

Atak posłów B.B. na kler katolicki. nr
iš (Telefonem od własnego korespondenta.) Sytuacja strajkowa w Zagłębiu. BUENASACZ i

2 WARSZAWA, Na posiedzeniu komisji administracyjnej rozpa- (Telefonem od własnego korespondenta.)
z vs było przedłozenie rządowe o składkach na rzecz kościoła pay WARSZAWA. Strajk w Zagłębiu Dąbrowskiem trwał przez całą Katastrofalne położenie na Sląsku
| atolickiego rodę. н :
:‘О' Szereg mówców z klubu rządowege wystąpił w sposób Spokój nigdzie nie został naruszony. Około 28,000 grozi redukcja.
„, brutalny przeciwko duchowieństwu katolickiemu. Związki zawodowe Moraczewskiego, które początkowo odrzucały Z Katowickiej „Polonji” poda- moblizacyjnego zamiar zamknięcia

) W duchu wrogim dla kleru przemawiali posłowie Dzieduszycki, arbitraż rządowy, obecnie nań się zgodziły. jemy następujący szereg taktów, aż 9 kopalń, wskutek czego utra-
е Dratwa, Kleszczyński I Wolska. B py й > kž вн l и h łob аи kolo 14 600“ botbiь 2 azišcie malującyc о- i racę okolo 14. robotni-
2 ы LiesAm s iwo= prezentem dla kleru katolickiego, Strajk trwa. Išianis Ža Ślaski: ać 3 ków. Źpośród No reż jed-

e duchowieństwo jest dalekie od przysięgi, składanej w myśl art. 12 ; + Е Р 1 gėrniczo-hutni na z największych, „Kleofas” wcią
s Konkordatu, że oddaje się rzekomo więcej agitacji Politycznej niż w „kam«ING RAWsoda sody gg gów Ls Bos e rar ae gu ub.miesiącazgjakoęła swe bra-

ja | TRWA gain rikiai ano e państwie, nadużywa strajku nie uległa większm zmia- chowany, : > kB kpr się obecnie w dół, po aaaisGasо- | Pos Kleszczyński 1 ^ z, a 226 zamiary юmasowyc zwol- ° = ы ‚
| 5 pozwolił sobie na niedopuszczalny wypad W Zagłębiu Krakowskie gk gady nień i zamykania kopalń, wzg. za- go wpłynęły 3 wnioski o zamknię-

о- _ pod adresem biskupa kieleckiego ks. Łosińskiego. W  czasiu jego ® m. <=. mad  kładów hutniczych, Ž pošrėd czyn- cie dalszych 3 kopalń, zatrudnia-
ch| przemówlenia pos. Dzieduszycki zawołał: „Zasłużył sobie na wy- KRAKOW (Pat,) Sytuacja w ciągu. Na wszystkich kopalniac nych wbież. ai 41" kopalńślą- jących przeszło 5.000 ludzi. Do
r-. bicie szyb” Zagłębiu Krakowskiem pozostaje panuje spokój, skich przemysłowcy w ciągu ub. czegóż to dojdzie?
2 : S aMa 2 o duchowień- Pez zmian. Strajk trwafw dalszym miesiąca zgłosili u komisarza de- P i * > ii :

5 wowe i antyrządowe. LARA rzemysłowcy zgłosili wczoraj
go | W obronie duchowieństwa katolickiego zabrali głos posłowie —. u komisarza demobilizacyjnego w
m Wierczak I Rymar ze Stronnictwa Narodowego oraz Gruszczyński ж m = Katowicach trzy dalsze wnioski o
ne ' (Ch. D) dając oszczercom należytą i ciętą odprawę. : zamknięcie z dniem 31 marca br.
С. Pos. Czapiński (PPS) swoim zwyczajem domagał się rozdziału ь : m następujących 3 wielkich kopalń:
ve = od pzaś pos. Langler w imieniu ludowców zapo- Kopalni „Hr. Laura" w 5

10 wiedzial zajęcie zasadniczego stanowiska dopiero w dyskusji na *° ° , в оо оаа rzowie, zatrudniającej 1.480 robot-
4- | plenum. Chińczycy cofają SIĘ na całej linji. ników i 97 urzędników. :
vą e ustawę uchwalono głosami Str. Nar., Ch. D. i B.B. Rówyń ' . : ! і‹КОРЫПіЁ „Florentyna“ W:
w| rzyjęto ponadto 4 wnloski: LNE NATARCIE JAPOŃ- ODDZIAŁY CHIŃSKIE if i Sza-Pei, w niki, zatrudniającej 1.385 robotni-
va | z 3 e opłat za czynności duszpasterskie. CZYKÓW. COFAJĄ SIĘ. =: einas, a „o e SR ko
a-| |. © nadużywaniu ambony przez księży. PARYŻ (Pat). Prasa zamiesz- SZANGHAJ (P i iałó kają schro- PW wo Ś5В * L - t). Gen. Wang, maitych oddziałów, szukają sc 8 '
а 3). O zawarciu ukladu patronackiego i 3 . cza „dziś diužani depkaka © prze: dożek sztabu zi R: p nienia we włoskiej części osiedla (Rudzkie Gwarectwo Weęgl.), za
ch 4). O zakładaniu kościołów obrządku wschod d h b ; анЫ а trudniającej 2.310 robotników0-8 wschodiich A wschodniego w djecezjac biegu walk na Dalekim Wscho- oświadczył korespondentowi biura międzynarodowego. с m W ;

Wnioski 3 i 4y przyjęto z odnie natomiast 1'i 2-i tylko gło- е С'?п' Usa nie czekając na Reutera, że wydany został rozkaz PARYZs WO: "Poza wymienionemi wyżejsud BB. y Przy g , natomias i ylko gło przybycie gen. Shirokawy przystą- ogólnego odwrotu na półnmoc od szez Dalekiegoew Ai a a ad 00

Nawet socjaliści nie głosowali za temi wnioskami pi peso Gana za- „Su-Czoui zajęcia przygotowanych że odwrót oddziałów ahičakis e godni. zgłoszono u komisarza de-
Reprezentant rządu ю naczelnik d t a t P >tocki gl > Šeš > i $-Wań__i *pozycyj wNan-Czang I Kun-Szan: Szanghaju NAZG. mobilizac) jnego następujące wnio-<w a ae ; : epartamentu Potocki głosu w  jędnocześnie . przeciwko  Tan- Wojska chińskie w-Wan-Tao i na 2-6) Wnocy. Pierwsze wiadomości, Е {'‹ ae koswlń,

cz| SPP "tyc Žž osków nie zabierał. ; Czang, którego potężne fortyłi- południe od Su-Czou mają wyco- że wycofanie się 88dywizji chiń-  SKi Ocharikie — 2 000. rdbotni-
ło 4я za jųž w poniedziałek sprawa ta znajdzie się na po- kacje stanowią najbliższy cel dla iać się i zająć dworzec w Hsin- skiej miało nastąpić pod nacis- о иа аНАк :
dog 5 nnym Sejmu. — 9 a Rosa. Pie- Czang na linji kolejowej Szanghaj ero TO ae] WKleofas" 219.230 robo
kz ; chota japońska, wsparta czołgami, —Han - Czou, pozostawiając w Za sobą ogólny odwrėt 19-ej armji, г e: I 3
е.‘ Sprawa numerus clausus w komisji ruszyła do ataku na bagnety. —- Nan-Tao 2 tyliące Bolicastów mają być fałszywe. Prawdą nato- aeZzk
е oświatowej. Japończycy natrafili jednak na sil. chińskich dla utrzymania porząd- miast wydaje się, że generał Tsai- saśd aaa,uścińskiego!)
a- (Telefonem od własnego korespondenta.) ny opór. Wojska kantońskie oraz ku. Ewakuowane zostały między  Tinś-Hai, Sównodówiiget as : adasia I“ — 830 robot-
py WARSZAWA. Dziś na posiedzeniu komisji oświatowej roz- Oddzialy Czang-Kai-Szeka powi- innemi Woosung, Lin-Ho, Ta- skami chińskiemi w Szanghaju, „i
ce  poczynają się obrady nad wnioskiem Stronnictwa N tały ich gęstym ogniem karabinów  Szang i Pan-Poo. Gen. Wang do- wydał rozkaz ogólnego odwrotu. miko. „| 1.700 robotni-arodowego „szyn h. Około południa Ja- ł ż 6 i i Oddziały chińskie cofają się w zu- „Bluecher .——| 1./0% roboimva © numerus clausus. Referentem tego wniosku jest pos. prof szynowych, Jaoiopolaianą Ne: daż"26_ ożwsać stat s kuslaczny ы jska japoń- ków,d- | Komarnicki. p * pończycy obsadzili pierwszą linię z powodu wylądowania wojsk ja- pełnym porządku. Wojska japoń- Cecylia" <= 138 róbotników
a) е i zaczęli posuwać się naprzód. pońskich na północ od Lin-Ho, co- skiė Roda iz a A. IE a (szyb) Brzozowice.A bob SCE : Рр m., ni u 1 BSprawa dóbr skonfiskowanych. Drugą nię poddano także oss as okrążeniem przez 0 ląd sry. Ge yn Ogółem więc po uwzględnieniu

ombardowaniu, poczem piechota pończyków wojsk chińskich, zgro owyższych 3 nowych wniosków
(Telef. od własnego korespondenta.) japońska przystąpiła do natarcia. madzonych w Su-Czou. р а r jaw bież. miesiącu grozi 0-

WARSZAWA. Komisja prawnicza Sejmu odrzuciła wszystkie Oddziały kantońskie wykazywał SZANGHAJ (Pat). Zajęcie JAPONJA PRZYJMUJE EO Śj y y ykazywaly (Pat) ję koło 1.400 górnikompoprawki i przyjęła głosami B. B. wniosek klubu rządowego o do- w dalszym ciągu wielkie męstwo, przez Japończyków Ta-Szang by- WARUNKI LIGI NARODÓW. ы Tak = całe informują
brach skonfiskowanych po powstaniach. lecz mimo to musiały się cofnąć. ło najważniejszem wydarzeniem w GENEWA (Pat). Delegat ja- oba zdktał ui od

Na catym odcinku walki w okolicy walkach ostatnichdni, Ta-Szang poński Sato urzędowo zawiadomił о zamknięcie walcowni cienkiej
Senat przeciwko ministrowi Neugebauerowi. Sza-Pei panował rano zupełny jest punktem strategicznym pierw-  Paul-Boncoura, że Japonja przyj- blachy huty „Pokój* w Nowym

(Telefonem od własnego korespondenta.) spokój, natomiast ku wieczorowi szorzędnego znaczenia. Opanowa- muje propozycje, wysunięte przez Bytomiu załrudniającej 305 ro-
WARSZAWA. Na posiedzeniu Senatu dyskutowano wczoraj nad Japończycy wznowili na tym od- nie go przez Japończyków zmu- Ligę Narodów. botników.

budżetem Ministerstwa Reform Rolnych, Min. Rolnictwa i Min. Ro- cinku silne ataki. ‚ siło wojska chińskie do odwrotu. ias NA KRĄŻO ZNASZ
bót Publicznych. W dwóch pierwszych resortach debaty nie dały |pz222—22-2-57557557-57ZNA CORSOIII NIA WNI- ; Ъ łossk —
nic ciekawego, natomiast przy budżecie Ministerstwa Robót Publicz- KU „KENT* JUŻ SIĘ ROZ- „ palstwwejiabiśe DW
nych nastąpiło starcie pomiędzy referentem sen. Skoczylasem (BB), POCZĘŁY. azotowych w Chorzewie — zosta-

ła. a ministrem Neugebauerem. w Finlandii spokojnie. SZANGHAJ (Pat) W dniu 5 nie w nabliższym czasie unieru-
ož. Senat gorąco oklaskiwał mowę Skoczylasa. Powszechnie się : х b. m. na pokładzie krążownika  chomiony ostatni wielki piec (po-
R. mówi, że w skutek wypowiedzenia swej opinji przez Senat sprawa HELSINGFORS. (Pat). Sytuacja póki gabinet nie ustąpi, oddając Kent“ rozpoczną się rokowania przednio unieruchomiono cztery
AL zatrzymania teki przez gen. Neugebauera zoztała przesądzona w sen- polityczna nie uległa zmianom. władzęw ręce człowieka, cieszą- pokojowe w obecności przedstawi- piece). Pracę — w związku z tem
kie, Sie negatywnym. a" ap e pon oe się zseen Z cieli Wielkiej Bybaji mA straci 600 Sz: 60 urzęd-
50. zlikwidowania ruchu lappowców. konserwatywna parlamentu do-  Zjedn. i Francji. Wojskowe wła- ników. Piece te rozbudowanow r.
ta, <ZAMROŻONE» PROTESTY WYBORCZE. Przeciwnicy rządu zamierzają wy- maga się ustąpienia rządu. dze chińskie uprzedzają jednak, 1929, kosztem miljona złotych.

I į trwač na swem.stanowisku, do- ; že gotowe są do stawiania oporu Naležy przypomnieč, že wobec
id ‚ 20‹1\ w pra o oba„okręgi, w Z w że w razie, śdy propozycjep zgłoszenia zamiaru zamknięcia 9

uż zupełnie w Sądzie Najwyż- zeszłym przeprowadzono wybory Japończyków będą niekorzystne kopalń grozi wyrzucenie na bruk
ku szym sprawa protestów wybor- ponowne przy akompanjamencie dla Chin. + około: 14.000 ludziom.

| oe dak. irenosl Rozruchy głodowe w Petersburgu.ь R s UTDRRKEECITA ISA ASTRA ST SAITEKT ENN WÓZ.PLA
ы wiosny i zaraz musiano uniewa- niu Sąd Najwyższy ma zająć się PETERSBURG (przez Rygęj. Również doszło do starć z policją

, źnić wybory w okręgu płockim, rozpatrywaniem strony formalnej Od kilku dni w Petersburgu trwa- przed zamkniętą fabryką „Krasnyj
po letnich ferjach wznowiono niezalatwionych dotąd protestów, ją rozruchy uliczne, których szcze-  Treugolnik* oraz przed zakładami Porwanie synka Lindbergha.
prace w jesieni i zaraz trzeba a zatem szukać, czy nie dałoby  góły są skrzętnie ukrywane przez  Putliłowskiemi.

s było unieważnić wybory przemy- się znaleźć błędów formalnych, cenzurę sowiecką. Grupy robotników  napadały LONDYN. (Pat). Dziś nad ra- rem. Okno pokoju,wktórem spało
int. skie. Od tego zaś czasu nastą- któreby uwolniły go od kłopotli- W. ciągu ostatnich trzech ty- wczoraj na jadłodajnie rządowe,, nem rozeszła się w Londynie dziecko, znaleziono otwarte. Po-
bę, piła cisza dość trudna do zrozu- wych decyzyj, do rozpraw zaś godni liczba bezrobotnych wzrosła domagając się bezpłatnego wy- sensacyjna wiadomość, że por- licja znalazła zapisaną  kertkę,
„za. mienie, gdyż przecież okres zi- nad protestami na posiedzeniach w stolicy północnej do 130 tysię- dawania obiadów. Liczne lokale wano z domu Lindbergha, słyn- której treści nie podaje. Zdaje
zaj mowy jest głównym okresem jawnych ma przystąpić dopiero cy, co zdarzyło się po raz pierw: zostały zdemolowane, między in- nego lotnika, jego 9-miesięcznego się jednak, iż na kartce znajdo-
po” pracy w sądach, a potem znów w maju. Wobec tego, że z koń- szy od szeregu lat, gdyż dotvch: nemi na prospekcie Nachimsona, synka. Złoczyńcy dostali się do wało się żądanie okupu. W od-

| przyjdą ferje. cem czerwca zaczynają się ferje, czas Rosja Sowiecka nie znała na prospekcie Międzynarodowym, domu Lindbergha w stanie New  ległości 30 metrów od domu
je” Sąd Najwyższy rozpatrzył do- będzie to znowu drobny ułamek bezrobocia, stosując przymus pra- w alei 25 Października, na ulicy Jersey w czasie, gdy rodzice Lindbergha znaleziono drabinę.

tychczas sprawy z 24 okręgów, pozostałej do wykonania pracy, cy. Bezrobotni znajdują. się w Котзото?а i na ulicy Karola wyszli z domu porwali dziecko, NOWY YORK. (Pat). Z New-

p
oz

w których protesty były prze-
ważnie mniej silnie udokumen-
towane, pozostaje zaś 29 okrę-
gów, w których nadużycia były
niewątpliwe .i wybory muszą być
skasowane. Należą do nich także

jakkolwiek po upływie półtora
roku od słynnych wyborów brze-
skich pora byłaby chyba, aby
sprawiedliwość działała nieco
sprawniej. У

 

Zareczyny Klepury.
(Telef, od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Znakomity tenor polski Jan Kiepura zaręczył się
z panną Magdą Salmos.

Narzeczona Kiepury jest Węgierką.

Marksa. W dzielnicy Moskiewsko-
Narwskiej tłum rozgromił składy
żywnościowe.

Trudno jest ustalić liczbę ofiar
ostatnich wypadków, gdyż prasa
sowiecka nie wspomina o nich zu-

strasznem położeniu. Nędzne racje
żywnościowe nie mogą żaspokoić
głodu. Olbrzymie tłumy oblegają
we dnie i w nocy urząd pośrednic-*
twa pracy w pobliżu mostu Pała-
cowego. Wczoraj policja konna
szarżowała na moście pochód, któ- pełnie, jak również i rozgłośnie
ry kierował się ku giełdzie pracy. radjowe.

URODZI ZZOZ DEKAD BREWDZROWZÓO 0 7GDYKarawa AST,

- Hitlerowiec szpiegiem rosyjskim.

które było w tej chwili w łóżecz-
ku. Wydarzenie to wywołało w
całej Ameryce niezwykłe poru-
szenie. Natychmiast po stwier-
dzeniu tego faktu wszystkie ra-
djostacje amerykańskie ogłosiły
komunikat policyjny.

NOWY JORK. (Pat). O por-
waniu dziecka Lindbergha poda-
ją, że porwanie to nastąpiło wieczo-

Jersey donoszą, że Lindbergh
otrzymał przez pocztę kartkę, pi-
saną drukowanemi literami, w
której zakomunikowane jest, że
synek Lindbergha -jest zdrów i
że ojciec otrzyma dalsze wska-
zówki do których będzie sięmu-
siał zastosować, by odzyskać
dziecko. Pocztówkę złożono wła-
dzom policyjnym.

Złoczyńcy żądają okupu.

(EEST CBADEKTOO TOWAR REKORDÓW EOWIA оЛаЛЫМ LIPSK. (Pat). Dzienniki lewi- hitlerowskiego dziennika miał w » й 3
A : cowe Saksonji zajmują się sen- czasie wojny pozostawać na usłu- LONDYN. (Pat). — Złoczyńcy, larów nagrody za ujęcie bandy-

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH. sacyjnemi szczegółami o prze- gach szpiegowskich w armji ro- którzy porwali dziecko Lindbergha, tów. Wszystkie drogi w kierunku
Dziś, dnia 3 marca roku bież.: w lokalu przy: ul. Orzeszkowej "Nr. 11
odbędzie się Ogólne Zebranie Klubu z referatem p. Żuralskiego “Э

p. t. „Strajki I rozjemstwa“. — Wstep dla członków.

syjskiej i był
Paryżu w gmachu
spraw wojskowych.

często widziany w
ministerstwa

szłości posła narodowych socja-
listów Rechenberga, według któ-
rego obecny naczelny redaktor

żądają okupu w wysokości 50 ty-
sięcy dolarów. Władze stanu New-
Jersey wyznaczyły 10 tysięcy do-

Kanady, do której, jak sądzą,
zbiegli sprawcy porwania, są strze-
żone przez policję, й   



 

   

2

Tragodja brininga.
Jak wiadomo, Reichstag za-

kończył sesję. Posłowie rozjechali

się, lecz nie na odpoczynek. Cze-

ka ich wielka praca: przygotowa-

nie do wyborów prezydenta, co

zdecyduje o dalszych losach poli-

tyki niemieckiej. Dwa wielkie 0-

bozy: narodowo - socjalistyczny,

na którego czele stoi Hitler, oraz

rządowy, centro-lewicowy, które-

mu przewodzą kanclerz Bruening

(centrum) i Hindenburg —stają do

decydującej rozgrywki.

O ostatniem posiedzeniu Reich-

stagu, którego punktem kulmina-

cyjnym była wielka przmowa

Brueninga, pisze korespondent

berliński „„Kurjera Poznańskiego

doskonały znawca stosunków ber-

lińskich p. Jerzy Drobnik:

W zakończonych świeżo 0-

bradach Reichstagu trudno jest do-

szukać się jakiegokolwiek rzeczo-

wego momentu. Wszystko, co się

działo, było zademonstrowaną w

całej okazałości mobilizacją przea-

wyborczą, stojącą często na bar-

dzo, że się tak wyrazimy, „urozma-

iconym' poziomie. Hitlerowiec Ro-

senberg proponował socjalistom

policzki, socjaliści zarzucali hitle-

rowcom oszczerstwo, ci ostatni

nazwali Reichstag, opuszczając sa-

lę, „małpim teatrem, co znowu

skwitował prałat  Leicht 2

Bayerische Volkspartei, oświad-

czając po wyjściu narodowych so-

cjalistów, że na sali „teraz już

małp niema”, dr. Weber z Staats-

partei wywiódł, że jeden z posłów

hitlerowskich skazany był swego

czasu przez sądy za morderstwo

kapturowe (poseł Hemes).
Sama rozprawa była jednak in-

teresująca z innych punktów wi-

dzenia. Dotyczy to zwłaszcza mo-
wy Brueninga. Wrażenie jej na

słuchaczy. i to nawet na słuchaczy
niezainteresowanych było silne,

co można było doskonale obser-

wować w loży prasy zagranicznej.

Atakowany przez opozycję prawi-

cową niemiłosiernie, znienawidzo-

ny przez nią jako „fałszywy do

gruntu jezuita”, siedział kanclerz

w Reichstagu na ławie rządowej

ze skrzyżowanemi rękoma i nie-

wzruszoną twarzą, słuchając rzu-
canych mu w. oczy gwałtownych

ataków i obelg — przeciwnicy bo-

wiem mówili bezpośrednio do nie-

go, odwracając się bokiem do sali.

Wytrzymal on tę burzę bez zmru-

żenia powiek i w mowie swojej

również zwrócił się twarzą w

twarz do opozycji. Potrafił on ze-

środkować na sobie uwagę wszyst-

kich. I tak jakoś wyrósł podczas

swojej mowy, iż miało się uczucie

— że to właściwie on jeden prze-

ciwstawia się całemu frontowi ata-

kujących.

Kanclerz Bruening jest nie-

wątpliwie niebezpiecznym prze-

ciwnikiem. Jeżeli opozycja myli
się w ocenie tego człowieka, to

właśnie w tem, że zarzuca mu
brak uczuć narodowych.

Bruening przecież tak samo nie
chce płacić odszkodowań, jak na-

rodowi socjaliści, tak samo ode-

brałby Pomorze, jak poseł v.
Freytag-Loringhoven, tak samo,

gdyby się dało, nie zawahałby się

przed użyciem środków znacznie

ostrzejszych, niż te, które dzisiaj

stosuje. Ale ocenia on inaczej sy-

tuację międzynarodową, uważa,

że chwila jeszcze nie nadeszła. Je-

go mowa była wielka i rozpaczli-
wą obroną przed krzywdzącemi go

zarzutami. Obroną niewątpliwie

szczerą.

Tragedja polega na tem, że

Bruening zgoła nie jest lewicow-

cem i mógłby robić politykę w
zgodzie z dzisiejszą opozycją, gdy-

by właśnie nie fakt, że opozycja

ta jest zbyt niecierpliwa i gwał-

towna, wobec czego doświadczony
i ostrożny Bruening musiał się jej

przeciwstawić, a to wprowadziło

go w ramiona lewicy. Stąd po-

wstała dla niego osobiście sytuacja

niesłychanie przykra, Dzięki roz-
dražnienit opozycji i braku zrozu-
mienia u niej tych konieczności,

które zrozumiałaby tylko wtedy,

gdyby chociaż rok była u władzy,

przeciwieństwo między nim a opo-

zycją stało się niemożliwe do prze-

bycia. Dzisiejsza walka wewnętrz-
na Niemiec jest o ile zwłaszcza

chodzi o Brueninga i stojącego za

nim Hindenburga i jego otoczenie,

a hitlerowcami z drugiej strony,
jednem wielkiem  nieporozumie-

niem, jeżeli chodzi o wolę i cele

polityki i to zwłaszcza polityki za-

granicznej, każdego z tych odła-

ОВ

2 prasy.
„Manewr polityczny”.

„Robotnik* socjalistyczny cha-
rakteryzuje stosunek sanacji do
Kościoła jako „manewr  politycz-
ny“. Z jednej strony daje sanacja
ustawę o opłatach na rzecz utrzy-
mywania kościołów, z drugiej zaś
strony ma w zanadrzu projekt u-
stawy małżeńskiej.

„Projekt ustawy (o opłatach kościel-
nych) pisze „Robotnik“ — mający wejść
w życie dopiero... za parę lat, ujawnia w
dość naiwny sposób, kulisy" tego ma-
newru politycznego „sanacji'; używa ona
takiej oto „żonglerki”:

: Będą biskupi grzeczni? Proszę — ma-
cie opłaty przymusowe kościelne; będą
biskupi niegrzeczni? Proszę — macie
projekt prawa małżeńskiego.

Ura jest, jak czytelnicy widzą, bar-
dzo przejrzysta. Opinja publiczna — nie-
zależnie od takich czy innych wierzeń
religijnych poszczegónych jednostek —
powinna zdawać sobie z tego sprawę”.

Episkopat czy ks. Szydelski,

Ostatni numer „Czasu* przy-

niósł następującą dość zagadkową

wiadomość z Warszawy:
Zakończona w Sejmie dyskusja nad

ustawą o ustroju szkolnictwa przechodzi

zkolei do Senatu. Wzbudza powszechne

zainteresowanie, jakie zajmie wobec niej

stanowisko Izba Wyższa (t. j. senat) o

składzie nieco odmiennym, mniej może

ulegającą oddziaływaniu elementów

wpływowych w nauczycielswie szkół po-

wszechnych. Powierzenie referatu tej u-

stawy prof. sen. Rydzewskiemu zestawia-

ne też bywa ze stanowiskiem Zjazdu

Rektorów wobec pewnych szczegółów

orojektu ustawy. Pewne zmiany wprowa-

dzone już w komisji sejmowej, a zgodne

z postulatami Uniwersytetów, są też ży-

wo komentowane.
Komentowane również bywa stano-

wisko posłów-księży katolickich wobec
ustępu ustawy o wyrobieniu religijnem.

Fakt, że ustęp ten został zaprojektowany

przez posła ks. Czuja, a w Sejmiewyraził

się o nim z żywem uznaniem poseł ks.

prof. Szydelski, najbardziej może miaro-

dajny jako znawca Dogmatyki Kościoła,

uważany jest za pożądane dla wszystkich

katolików wyjaśnienie, że projekt ustawy
o szkołach publicznych czyni zadość po-

stulatom Kościoła”.
„Głos Narodu*, organ bardzo

zbliżony do Kurji Krakowskiej w

ten sposób odpowiada na wywody
„Czasu“:

„Autorytatywne wyjaśnienia, czy u-

stawa o ustroju szkoły „czyni zadość po-

stulatom Kościoła”, może dać, wedłuę
naszego skromnego zdania, tylko Episko-
pat. opat to wyjaśnienie dał w liście
wystosowanym do katolickich posłów, w
którym wysunął swoje zastrzeżenia co do
postanowień właśnie o „wyrobieniu reli-
pisac Ponieważ zaś nic nie wiadomo,
y Episkopat od tego czasu zmienił swo-

je zdanie, w szczególności, by się dał
przekonać odpowiedzią p. Sławka, w mo-
cy — według naszej opinji — pozostają
zastrzeżenia wysunięte w liście
patu, poglądy zaś wyrażone przez teolo-
gów są i pozostają ich osobistemi poglą-
dami.. Taka walka z autorytetami, jaką
zaczyna „Czas* prowadzić, nie jest zbyt
budujące dla katolików*.

Od Radziwiłła do Boguszewskiego.

W Maeza dniu rozprawy

budżetowej w Senacie, 29-go lute-

go b. r., wielkie poruszenie wywo-

łała mowa sen. Boguszewskiego.

«tóry niedawno wystąpił z BB

Wygłosił on mowę, w której uży-
wał określeń takich, jak to, że

Polska stała się jednem wielkiem

więzieniem, że bicie i katowanie

jest częste, że ci, którzy dziś rzą-

dzą Polską, posługiwali się niegdyś
irazesami socjalistycznemi dla o-

mamienia mas. Ale gwałtowny

sposób przemawiania sen. Bota”
szewskiego doprowadził do ode-

brania mu głosu przez marszałka
senatup. Raczkiewicza.

Bardziej zajmujące niż same
przemówienie p. Boguszewskiego
są nazajutrz głosy pism rządo-
wych.

Oto (Gazeta Polska”
pisze:
— „Sen. Boguszewski, który przed

kilku tygodniami zgłosił wystąpienie z
klubu WR i nie wstąpił do ACRE
klubu, wygłosił przemówienie o charak-
terze wybitnie demagogicznym. Ponieważ
mowa jego zawierała najbardziej naiwne
hasła komunistyczne, p. marszałek po
dwukrotnem przywołaniu sen. Boguszew-
> do porządku w końcu odebrał mu

głos”,

Krótko mówiąc, główne pismo
obozu rządzącego, stwierdza, że
senator, który niewiele dni temu

należał do BBWR., wyznaje i głosi
najbardziej naiwne hasła komuni-
styczne. Być może, iż tak jest.
Ale w każdym razie jeszcze więcej
naiwności jest w tem stwierdzeniu
takiej nagłej przemiany senatora
BB. w komunistę.

Niemniej serdecznie przedsta-
wia tę sprawę „Express Poranny"
(nr. 61), także oddany rządzącemu
obozowi:

— „Муйапо ogólnie, że sen. Bogu-
szewski przechodzi do jednego ze -stron-
nictw opozycyjnej lewicy. Wczoraj oka-
zało się, że te przypuszczenia były mylne.
Sen. Boguszewski paradai swemi da-
leko wykroczył poza linję polityczną na-
szych lewicowych partyj „opozycyjnych,
jak ludowcy lub socjaliści i stanął na tej
samej platformie, którą w Sejmie repre-
zentuje... komunista Rosenber$. Toteż w
trakcie jego przemówienia WO ego

odrazu scharakteryzował tę niezwykłą

wolę polityczną sen. Wyrostek, wołając:

„— Nareszcie jeden komunista w Se-
пасте", : į

Ale kto... nareszcie wprowadził

tego komunistę do Senatu? Oto

Bezpartyjny Blok Współpracy z
Rządem. Oto ta słynna lista 1.

Okazuje się jak... staranny był
dobór. } '
W czasie rozpraw w Sejmie

(nr. 61)

dnia 26 lutego br. nad ustawą o
ustroju szkolnictwa, gdy lewica
była nieobecna, zasiedli na jej ła-
wach niektórzy posłowie BB. i
przerywali pos. St. Strońskiemu,
który zawołał:
— Panowie lewicowcy, wy

przynajmniej nie przeszkadzaj-
cie mi.

Gdy zaś wywołało to wesołość,
pos. Stroński dodał:
— Coprawda, to BB. mógłby ze

cwego łona nienajgorzej obsadzić
skrajną lewicę.

Sprawa p. Boguszewskiego po-
ucza, jak prawdziwa była ta uwa-
ga. Rozpiętość BB. od ks. Radzi-
wiłła do p.oe jest
nieograniczona. Wszystkiego jest
tam trochę, a niejedno jeszcze
się pokaże.

Wytrzymałość psychiczna kupiec-

twa znajduje się u kresu.
Coraz częściej kronika wypad-

ków notuje samobójstwa kupców,
do niedawna zamożnych i solid-
nych, doprowadzonych do ban-
kructwa przez panujące warunki.
Ostatnio a poznańskie
poniosło dotkliwe straty przez na-
gle zgony kilku wybitniejszych
Poza handlu. W związ-
u z tem pisze „Kurjer Poznań-

ski“;
„ |wW tem krwawem žniwie šmierci
jest coś groźnie sympatycznego: opinja
publiczna słusznie tłumaczy niespodzie-
wane wypadki śmierci — katastrofalnemi
stosunkami gospodarczemi. Coraz cięż-
sza i boleśniejsza walka o byt ściera
nerwy nawet wytrawnych pracowników
na niwie gospodarczej. Wytrzymałość
psychiczna i materjalna kupiectwa znaj- .
duje się u kresu.”

W tej samej sprawie zabiera
głos „Tygodnik Handlowy":

„Krew kupców wyrównuje najsilniej
tragiczny niedobór naszego Życia gos o-
darczego i i daje śwadectwo straszliwej
rawdzie o pękaniu i usuwaniu tego
ilaru ustroju gospodarczego, jakim jest
kandel i kupiectwo!“

100 procentowi Pilsudczycy prze-

ciwko 150 procentowym.
W Siedlcach wychodzi czaso-

pismo poświęcone sprawom Pod-

lasia, redagowane przez dra St.
Wąsowskiego.

W. ostatnim numerze pisma te-
go czytamy:

„Dla nas, stuprocentowych Pilsud-
czyków, ciężkiem staje się współżycie z

t. zw. sto piędziesięcioprocentowymi Pił-
sudczyk: y, którzy od początku Nie-
podległej Polski, staliśmy zawsze przy
ideologji Marszałka, my zostajemy dzisiaj
spychani na plan drugi, przed nami idą
ludzie, którzy wczoraj jeszcze wyzna-
wali inne ideały, czcili innych bogów.
Gorzej: staje się dla nas niemożliwem

częstokroć krytyczne ustosunkowanie się

do pewnych przejawów publicznego ży-
cia, gdyż zaraz imieniem Marszałka od-
sądza się nas od czci i wiary. Jeśli kie-
dyś Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz_
nie pozwolił prześladować tych, którzy
krytykowali Jego działalność, to dzisiaj
krytykowanie działalności inspektora sa-
morządu powiatowego lub inspektora
szkolnego — staje się obrazą Majestatv.
Cały obszar pewnych czynności władz
jest objęty czemś w rodzaju tabu, które-
$ nie wolno dotknąć nawet najbardziej
lelikatnej, życzliwej ręce. Nad życiem

prywatno-publicnzem zaciążyła formułka,
ktėra dia nas, Piłsudczyków pomnych
ideowych wskazań Marszałka, staje się
trudną do wytłomaczenia i zniesienia*.

O ileż trudniejszą do zniesienia
jest dla tych olbrzymich mas, któ-
re nie mają szczęścia zaliczać się
ani do 150 ani do 100 procento-
wych, a przecie są... Polakami.

Nie mają innych zmartwień.

W prasie ukazała się wiado-

mość, iż „czynniki decydujące" —

zdając sobie prawdopodobnie spra

wę z prawdziwych a palących

potrzeb społeczeństwa — wniosły

do Sejmu projekt noweli do usta-
z r. 1921 o... ustanowieniu or-

deru Orła Białego. Projekt ten, jak

głosi uzasadnienie, zmierza „do u-

sunięcia obecnego braku” w sy
stemie orderowym państwa drogą
stworzenia II stopnia orderu Orła

Białego, przez dodanie do istnieją-

cych insygniów „łańcucha i

gwiazdy orderowej złotej!

Do projektu tego odnosi się z

całem uznaniem i zrozumieniem

„Robotnik“.
„Naturalnie niepodobna zaprzeczać,

że „braki w systemie orderowym pań-

stwa” są rzeczą niesłychanie dotkliwą—

dlatego też po stokroć marację„sanacja

moralna”, dążąc do ich usunięcia. Jest

so jeszcze jeden dowód więcej, że stery

rządzące zdają sobie w zupełności spra-

wę z obecnej sytuacji i do poziomu po-

wstających zdań najzupełniej dorosły.

Coprawda, widząc fotografje dygnitarzy

„sanacyjnych“, poobwieszanych orderami

we wszystkich możliwych „miejscach,

trudno trochę zrozumieć istnienie tego

„braku” Skoro jednak na Olimpie zdecy-.

dowano, że potrzebana gwałt „łańcucha

i gwiazdy złotej” inaczej — grozi nam ka-

tastrofa, no to tak być musi i kwita.

Nie zamierzamy tym razem  utrud-

niać pawielkiej žetocaų„paźst waz

wej. najwyżej, zaprojektujemy ©

siebie jeszcze parę dodatkowych odzna-

czeń. A więc: order św. - Kostka — dla

osób zasłużonych w dziedzinie więzien-

nictwa i t. p.; order „Kiwona Usłużnego

z kneblem i sznurkiem na szyję — dla
„współpracowników" z ul. Wi kiej; or--

der „Czapki-Niewidymki” — dla „nie”na-

nych sprawców”; odznaka „Pałki Gumo-

wej” z napisem „Battu soit qui mal у

pense” („Kijem tego, kto nie z nami 1—

dla zasłużonych specjalistów wybor-

czych... Narazie, te nasze uzupełnienia

zapewne wystarczą".
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mėw. Jednak nieporozumieniem,

którego uniknąć nie było można,
jeżeli się rozważy mentalność i na-
stawienie walczących, oraz warun-

ki, w których ono powstało. Dla

tego, który w walce tej ulegnie,
klęska będzie właśnie z tego po-

wodu największą tragedją, tak jak

największym paradoksem współ-

czesnych Niemiec jest fakt, iż mo-

narchista i konserwatysta do szpi-

ku kości — Hindenburg — wystę-

puje jako kandydat lewicy.
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Projekt
pomnika Mickiewicza
w karykaturze.

 
Projekt 4 la Dunikowski.

Godło: Szczyt wytrzymałości.

 

„Centroopal“
poleca WĘGIEL nejlepszych kopalń
górnośląskich | drzewo opałowe
suche I zdrowe z dostawą do domu

; po cenach konkurencyjnych. į
Zamkowa 18. — Te!. 1790.
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Ż pogranicza.
Zastrzelenie obywatela polskiego

na granicy.

Z pogranicza donoszą, iż w
dniu 29 ub. m. w nocy na gra
nicy polsko-litewskiej w rejonie
Kołtynian został zestrzelony przez
strażników litewskich obywatel
polski Wiktor Emański, który w
dniu 27 lutego 'przekroczył gra-
nicę litewską celem odwiedzenia
umierającej matki zamieszkałej

20 marca otwarta zostanie granica polsko-litewska
dla t. zw. małego ruchu granicznego.

Dowiadujemy się iż z dniem
16 b. m. ma być wznowiony
okres udzielania przepustek gra-
nicznych. sezonowych« rolnikom

на PCT айа оанасса ОБ ИО ЛЬЕЗЯНЕЫСУ

ODNOWIONY «REWIZOR».
Przygoda Boy'a w Tarnowie.

„Naprzód* kilka dni temu opi-
sal ciekawą przygodę Boya w
Tarnowie w czasie jego objazdu
Polski z odczytem o „poecie ob-
wiesiu“ Villonie. Opowiada o niej
w sposób dowcipny na łamach
krakowskiego „I. K. C.* Boy, nie
wymieniając dyskretnie owego
miasta. Boy-Żeleński łączy swoją
opowieść z recenzją z krotochwili
Rapackiego „Wesoły wspólnik,
pisząc:
— Spóźniłem się o parę dni na

tę premjerę, ale nie żałuję. Bo
przez ten czas bez mała sam sta-
łem się aktorem małej komedyjki.
Ni mniej ni więcej, tylko odnowio-
nego „Rewizora”.

Było tak. Przybyłem do pew-

nego znaczniejszego prowincjonal-

nego miasta, gdzie tegož dnia mia-

łem mieć odczyt. Wysiadłszy z

wagonu o osmej rano, po całej. no-
cy dość uciążliwej jazdy, rozglą-

dam się za taksówką. Jest tylko
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Proces o pomnik W. ks Witolda.
Sąd nie dopatrzył się plagjatu.

Głośny od szeregu miesięcy za-

tar$ między artystą - malarzem

proi.. Ludomirem Ślendzińskim,

dziekanemwydziału'sztuki U.S.B.,

a art.-rzeźbiarzem p. Rafałem Ja-

chimowiczem oparł się o sąd i

wczoraj, jak to zaznaczyliśmy, był

przedmiotem rozprawy przed III

wydziałem karnym.
Meritum sprawy przedstawia

się jak następuje:
€lem uczczenia 500 - lecia

śmierci W. Ks. Witolda, specjalny

komitet obchodu tej uroczystości

postanowił ufundować pomnik.

Wykonanie monumentu powie-

rzono art.-malarzowi Ślendzińskie-

W. pierwszych dniach lipca ko-

misja sędziowska komitetu przy-

jęła przedstawiony przez prof.

Ślendzińskiego projekt, poczem

model znalazł 'się na wystawie

Tow. Art. Plastyków, otwartej dn.
4 lipca ub. r.

dn. 20 września otwarta zo-

stała wystawa T-wa Niezależnych

Art, Malarzy, na której znalazł się

projekt pomnika W. Ks. Witolda,

dłuta art.-rzeźbiarza Rafała Ja-
chimowicza.

Model ten, aczkolwiek przypo-
minał projekt prof. Ślendzińskiego,

przez swe śmiałe rozwiązanie gó-

rował nad dziełem Ślendzińskiego,
co stwierdzili nawet laicy.

Urażeni w ambicji zwolennicy
prof. Ślendzińskiego okrzyknęji, iż
p. Jachimowicz popełnił padał,
przywłaszczając sobie układ po-
staci, charakter sylwety oraz
szczegóły, jak: zbroję, pancerz,
pas i t. d. z projektu prof. Ślen-

dzińskiego.
Poczęto pertraktować z p. Ja-

chimowiczem, domagając się, by

zyznał, że wzorował się na pro-
ekcie prof. Ślendzińskiego.

Kiedy jednak p. Jachimowicz
oparł się żądaniom, zwołano ko-

misję, która sporządziła protokół

jednostronny, w którym stwierdza,

iż p. Jachimowicz dopuścił się
Plagjatu.

ražony ZE rodzaju orzecze-

niem, p. Jachimowicz usiłował
szukać zadośćuczynienia na dro-
dze honorowej, lecz załatwienia
takiego prof. Ślendziński unikał
i wreszcie zdecydował się sprawę

skierować do sądu, oskarżając p.
Jachimowicza o plagjat.

Z.tych względów sprawa zna-
lazła się wczoraj na wokandzie
sądu okręgowego.

Zainteresowanie sprawą — nie-
bywałe. Sala przepełniona. Prze-

ważają panie, licznie reprezento-
wany jestświat artystyczny.

rzed stołem sędziowskim u-
"stawiono oba projekty pomnika
W. Ks. Witolda, które budzą ko-
losalne zainteresowanie.

Przy stole oskarżyciela zasiadł
Rik Seidaiaji i jego pelno-
mocnik, adw. St. Węsławski, zaś
po stronie przeciwnej, przy stole
obrońców, oskarżony p. Jachimo-
wicz i jego rzecznicy: adw. adw.
SĄea i Kulikowski.

ozprawie przewodniczy wice-
prezes p. Wacław Brzozowski,
zy udziale Pos Cz. Sien-

kaowicza i K..Bobrowskiego.

‚ Ро otwarciu rozprawy, głos za-
brał oskarżony, który stanowczo

zaprzecza stawianym mu zarzu-
tom, że zapożyczył od p. Ślen-
dzińskiego ideę pomnika W. Ks.
Witolda i twierdzi, że to przeciw-
nie p. Ślendziński skopjował jego
projekt, stworzony przed 3 laty.
Na dowód składa p. Jachimowicz
szereg fotografij ze swego ówczes-
nego projektu. Odbitki fotogra-
ficzne były rozdane kolegom i

możliwe, że trafiły one w ręce p.

Ślendzińskiego.
Nad ideą pomnika W, Ks. W1-

tolda pracuje już od 3 lat i przez
ten czas wykonał 6 projektów pla-
stycznych i wiele szkiców rysun-

kowych. Na rok bez mała przed

wystawą T-wa Art. Plastyków,
t.j. dn. 27 października 1930 r.
został odsłonięty w kościele św.
Mikołaja pomnik W, Ks. Witolda,
którego sutorem i twórcą jest ou

Koncepcja tego pomnika jest po:
krewna z  zakwestjonowanym
przez p. Ślendzińskiego modelem.

Następnie przed sądem staje

oskarżyciel prof. Ślendziński, któ-
ry w całej rozciągłości podtrzy- -

muje swe oskarżenie, dowodząc
identyczności pomysłu układu po-
staci i sylwety. Kategorycznie
twierdzi, że takiej koncepcji i że-

stawienia nikt prócz niego nie

mógł dokonać.
Zkolei sąd przystępuje do ba-

dania biegłych i świadków.
Prof. Bałzukiewicz oświadcza,

że będąc na wystawie T-wa-Nie-
zależnych Malarzy uderzony zo-
stał podobieństwem projektu p.
Jachimowicza do modelu prof.
Ślendzińskiego i twierdzi, że p.
Jachimowicz dopuścił się plagjatu.
Przy wskazywaniu swych spo-
strzeżeń na modelach prof. Balzu-
kiewicz plącze się do tego stopnia,
że przewodniczący zwraca mu u-
wagę, że jego chwiejne i niekate-
goryczne wywody nie dają sądowi
materjału.

Św. art.-mal. Kwiatkowski o-
świadczył, że p. Jachimowicz mó-
wił, iż rozmyślnie naśladuje pro-
jekt prof. Ślendzińskiego, by po-
kazać, jak winien wyglądać po-
mnik stworzony przez rzeźbiarza,
a nie malarza.

Osk. p. Jachimowicz stanowczo
przeczy, by miał w ten sposób się

azić.
Dalej kolejno zeznają prołeso-

rowie Morelowski i Ruszczyc.
Obaj oni zgodnie stwierdzają

szereg wspólnych cech obu pro-
jektów pomnika.

Do tego zdania przychylają się
następni świadkowie dr. Lorentz
i inż. Narębski.

W dalszym ciągu sąd przesłu-
chuje świadków i biegłych, powo-
łanych przez obronę oskarżonego.
Świadkowie: Cz.. Wierusz-Kowal-
ski, Kajruksztis, M. Kulesza, L.
Szczepanowiczowa, J. Orżyński
dają wręcz odmienne opinie.
Stwierdzają rażące różnice między
obu projektami, przyczem pod-
kreślają walory w dziele p. Jachi-
mowicza.

Ważne było zeznanie ks. Krau-
jalisa, który streścił przebieg per-
traktacji z p. Jachimowiczem w
sprawie pomnika W. Ks. Witolda
dla kościoła św. Mikołaja. Świa-
dek sam wskazał p. Jachimowi-
czowi grawiurę z wydawnictwa

„terat ma przybyć z odczytem?

w Wiłkom'erzu. Policja litewska
Emańskiego uwięziła pod zarzu-
tem antypaństwowej działalności
osadziła w strażnicy Komyły,
skąd w nocy 29 b. m. Emański
zbiegł i usiłował z powrotem
przedostać się do Polski, lecz na
granicy został zastrzelony. a.

litewskim. Otwarcie
nastąpi

polskim i
granicy polsko-litewskiej
z dniem 20 b. m. a.

jedno auto, o wyglądzie raczej pry-
watnym; ale ponieważ, widząc nas
zbliżającyąch się z kuframi, szofer
uprzejmym głosem otworzyl
drzwiczki, sądziłem, że to jest we-
hikuł putliczny Już mamy się pa-
kować do wnętrza, kiedy A 4
dzi szybko do nas dwóch panów
w melonikach.  — Czy panowie z Warszawy?
— zapytuje mnie jeden z nich.

. — Tak, odpowiadam niewin-
nie.

— Pozwoli pan, że się przed-
stawię: jestem starosta X.
— Jestem komisarz Y, dodaje

z ukłonem drugi pan. Mamy za-
szczyt powitać panów... Czy pano-
wie wolą najpierw udać się do ho-
telu, czy też odrazu na śniadanie?
Co panowie pozwolą: kawy, her-
baty, czy coś solidniejszego? Naj-
lepszy hotel jaki mamy, to.. (tu
nazwa hotelu); najlepsza cukier-
nia, to... etc. Auto oczywiście jest
do dyspczycji panów przez cały
dzień... — proszę, niech panowie
siadają, my z panem starostą po-
jedziemy tramwajem.

Oszołomony tym potokiem u-
przejmości, nie rozdmuchany jesz-
cze ze snu, znalazłem się w aucie
Przez okno tylko ujrzałem, jak pa-
nowie w melonikach sadowią sie
w tramwaju, witani niskim ukło-
aem konduktora. — „Wiesz, to mi
coś pachnie „Rewizorem”, mówię
do syna (który mi towarzyszył),
kiedy auto ruszyło. Czuję się jak
Chlestakow. Ale zobaczymy co z
tego wyniknie". я

Ogarnąwszy się w hotelu, dośc
znudzeni tym obowiązkiem towa-
rzyskim, zamiast położyć się do
kuszących łóżek, udajemy się do
cukierni. Panowie w melonikach
już czekają. „Kawa, herbata, co
panowie pozwolą'? (Czuję, że
mógłby rozporządzać całą cukier-
nią), — Doprawdy, panie starosto,
ja czuję się zażenowany, powia-
dam, panowie tak wcześnie rano
trudzili się... — Och, proszę pana,
to zupełnie naturalne, dostaliśmy
wiadomość z województwa o przy-
byciu... (Czy ja śnię? pomyślałem
sobie. Województwo z własnej
pilności uprzedza starostów, że li-

Nie, to za piękne, to się musi skoń-
czyć katastrofą). Ale podano śnia-
danie, więc nie zastanawiając się
dłużej, siadłem do wybornej czar-
nej kawy, będącej specjalnością
sr DeĘ) cukiernika, pa-
na J...

Zaczęła się rozmowa. Mimo
jej zdawkowości, musiały rychło
paść jakieś słowa, które objaśniły
biednych Arina že zachodzi
klasyczny „błąd co do osoby'.
Czułem, że obaj panowie są jacyś
nieswoi. Pierwszy powziął mężną
decyzję . starosta. Poprostu
zwiał.. Komisarz został na placu.
Przez jakiś czas podtrzymywał
rozmowę, poczem przeprosił, że
godzina wzywa go do biura, zosta-
wit nas przy kawie i znikł „Jak
sen jaki złoty”, jak mówi poeta.

Nie ujrzeliśmy już więcej pp.
dyśnitarzy. Przypadkowo dowie-
działem się w mieście słowa za-
gadki: tego dnia, tym samym -
ciągiem miała przyjechać z War
szawy komisja ministerjalna.

BTTkiai

Gwagnina, zalecając, by'wzorował
się na niej. Dzieło to ks. Krau-
jalis składa sądowi. Umowę osta-
teczną z p. Jachimowiczem zawar
to dn. 11 września 1930 r.

Po przesłuchaniu jeszcze kilku
świadków, przewodniczący zam*
knął przewód sądowy, zarządzając
rozprawę stron.

  Oskarżenie popierał adw. Wę-
sławski, domagając się ukarania
oskarżonego za plagjat oraz zasą*
dzenia od niego kosztów sądo-
wych i zadośćuczynienia moral-
nego.

Adw.  Kulikowski - dowodził |
bezzasadności oskarżenia. Drugi |
rzecznik oskarżonego, adw. Krzy-
żanowski domagał się uniewinnie-
nia p. Jachimowicza.

a replikę adw. Węsławskiego
obrona nie reagowała.

Sąd po krótkiej naradzie wy-
niósł wyrók uniewinniający p. Ja-
chimowicza. Motywując wyrok,
sąd zaznaczył, że nie dopatrzył się,
by projekt p. Jachimowicza miał
być podobny do pracy prof. Ślen-
dzińskiego.

W. czasie procesu dokonano
zdjęć fotograficznych. Kos,
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SPRAWY MIEJSKIE.
— Usterki w komunikaci!

autobusowej. W dniu wczorej-
szym odbyło się posiedzenie Ko-
misji wyłonionej przez Radę Miej-
ską dla zbadania niedokładności
w funkcjonowaniu kormnunikacji
miejskiej W poziedzeniu tem
udział wzięli wszyscy członkowie
prezydjum Magistratu W pierw-
szym rzędzie omawiano sprawę
amgażowenia personelu przez
przedsiębiorstwo „Arbonu*, Dla
dokładnego zaznajomienia się
z tą sprawą wydelegowana z0-
stała specjalna podkomisja w
składzie radnych: Stążowskiego
i Rafesa. Otrzymała ona polece-
nie zaznajomienia się ze składem
personelu zaangażowanego przez
„Frbon*, badając tę sprawę pod
kątem warunków przewidzianych
w umowie.

Jednocześnie Magistrat miasta
Wilna, przyjmując pod uwagę
fakt przeciążenia pracą personelu
„Arbonu*, a zwłaszcza szoferów
zatrudnionych bez przerwy przez
8 godzin, co nie pozwala im od:
oowiednio skoncentrować uwagi
na jazdę, zwrócił się wtej sprawie
do Inspektoratu Pracy z prośbą
o interwencje.

Dowiadujemy się również, że
Magistrat ukarał Arbon przewi-
dzianą w umowie sumą, za wpro-
wadzenie wyższej niż to było
przewidziane w umowie taryfy
biletowej. Jak wiadomo Arbon
wprowadził dotychczasową taryfę
ustaloną przez  „Spółdzielnię*.
Nałeży zatem spodziewać się, że
w najblizszym okresie taryfa bi-
letowa zostanie zmieniona i ko-
munikacja autobusowa w Wilnie
potanieje, (a)
— Magistrat podejmie ro-

boty kanalizacyjne. Z sum prze-
kazanych przez Komitet do Spraw
Bezrobocia Magistrat w najbliż-
szym czasie podejmie roboty ka-
nalizacyjne. W związku .z tem
w dniu wczorajszym do Magi-
stratu zgłosiła się delegacja bez-
robotnych, prosząc o zatrudnie-
nie, gdyż szersze rzesze bezro-
botnych znajdują się w nader
krytycznej sytuacji materjalnej.
Ze względu na to, że charakter
robót potrzebuje pewnych kwali-
fikacyj, Magistrat na robotach
tych zatrudniać będzie bezrobot-
nych, którzy w swoim czasie
pracowali już na robotach kana-
lizacyjnych i wyczerpali już okres
zasiłkowy.

Przy sposobności [zaznaczyć
należy, że na dzień dzisiejszy
Magistrat zatrudnia na robotach
miejskich ogółem 427 bezrobot-
nych. a
— Elektrownia miejska na

usługach kolel. Na mocy osią-
gniętego pomiędzy elektrownią
miejską i kolejową porozumienia,
elektrownia miejska będzie ob-
sługiwała potrzeby kolei między
godz. 10-tą wiecz. a 6tą rano. a

Z MIASTA.
— Zebranie Komitetu prze-

ciwpowodziowego. Dnia 5 mar-
ca, w sobotę. o godz. 12 w lo-
kalu Starostwa Grodzkiego odbyć
się ma zebranie komitetu prze-
ciwpowodziowego w sprawie za-
pobieżenia ewentualnym klęskom
powodzi.
— Zakaz muzyki na ślizgawce

w czasie nabożeństw w nie-
dziele I święta. Starosta Grodz-
ki zarządzeniem z dnia 27 lutego
b. r. zakazał gry gramofonowej
na ślizgawce Wileńskiego Towa-
rzystwa Łyżwiarskiego (róg placu
Katedralnego i ul. Miekiewicza)
we wszystkie niedziele i święta
od godz. 10 do godz. 12.15 w po-
łudnie.

SPRAWY SZKOLNE.
— Państwowa Szkoła Tech-

niczna w Wilnie. Dyrekcja Szko-
ły podaje do wiadomości, że dnia
5 marca o godz. 6 pp. odbędzie
się zebranie rodziców, na którem
zostaną ogłoszone referaty: „Wy-

chowanie państwowe" i „Nowy
ustrój szkolnictwa zawodowego”.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Akademicki:go Koła

Misyjnego. Akademickie Koło
Misyjne podaje do wiadomości
członków, że dn. 6 marca odbę-
dzie się ogólne zebranie o g. 12
Wielka 64.

Dn. 5 marca zostanie odpra-
wlona Msza św. miesięczna o
godz. 7 rano w kaplicy Sodali-
cyjnej. Kazanie wygłosi ks. K.
Kucharski. Ponadto członkowie
proszeni są o przybycie na Mszę
św. 4 marca o g. 9 do kaplicy
Sodalicyjnej.

Chór akademicki.
Mając w projekcie kilka po

ważnych imprez Zarząd Chóru
Akad. uprasza wszystkich człon
ków o stałe uczęszczanie na pro
by, które odbywają się w ponie-

" działki i w piątki (od godz. 20 —
21 min. 30) w Ognisku Akad. ul
Wielka 24.

Tamże przyjmuje się zapisy no-
wych członków. Najbliższa próba
chóru w piątek dn. 4-go b. m. od-
będzie się jątkowoz Zarządzie
Etnologji ul. Zamkowa 11.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dzisiejsza Środa Lite-

racka, przeniesiona wyjątkowo z
dnia wczorajszego, poświęcona
będzie dyskusji nad wileńskim
pomnikiem Mickiewicza. Zagai
ją fachowym referatem konser-
wator dr. St Lorentz.
— Zebranie Stow. absol-

wentów S. Z. D. przy Stow.
Techników Polskich w Wilnie od-
będzie się w niedzielę dnia 6-go
marca o godz. 13-tej w lokalu
Szkoły Rzemieślniczej przy ul.
Kopanica 5 Sprawy bardzo ważne.
Obecność wszystkich absolwen-
tów S. Z. D. bęzwzględnie obo-
wiązkowa.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Zebranie elektromonte-

rów odbędzie się w dniu 6 mar-
ca o godz. 12.30 w lokalu przy
ul. Metropol'talnej 1.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
W marcu obniżka cen biletów!
— Na Pohulance: Dziś i jutro —

„Mam lat 26".
— W Lutni: Dziś i jutro po raz ostat-

ni — „Co może kobieta".
— Popołudniówka szkolna. W nad-

chodzącą sobotę o godz. 4 pp. dane bę-
dzie przedstawienie popołudniowe dla
młodzieży szkolnej komedji Szekspira
p. t. „Dwunasta noc”. Komedją Szekspi-
ra Dyrekcja otwiera cykl przedstawień
szkolnych z dziedziny repertuaru kla-
sycznego. Bilety należy nabywać bez-
pośrednio w. kasie Teatru Lutnia. Ceny
miejsc szkolne.
PREMJERY W TEATRACH MIEJSKICH

-- „Virtuti Militari" — na Pohulance.
W nadchodzącą sobotę po raz pierwszy
ukaże się na scenie Teatru Pohulanka
sztuka Kazimierza Czyżowskiego p. t.
„Virtuti Militari".
— Najnowsza komedja Grzymały-

Siedleckiego w Lutni. We wtorek teatr
w Lutni wystąpi z premjerą głośnej i we-
sołej komedji Adama Grzymaly-Siedlec-
kiego p. t. „Ich synowa”, która zarazem
jest najnowszem dziełem wielkiego auto-
ra. „lch synowa” cieszyła się niebywa-
łem powodzeniem w b. sezonie na wielu
scenach polskich. Kto pamięta sukces
„Maman do wzięcia” — ten niezawodnie
pośpieszy zobaczyć „Ich synową”.
— ЁЬ- Gistedt i K. Hanusz — w

Lutni W najbliższą sobotę jedyny raz
ujrzymy czarującą Elnę Gistedt i Karola
Hadas świetnego parodystę-piosenka-
rza — w pełnej werwy i humoru rewii
warszawskiej, z udziałem Borońskiego,
Opolskiego, Fiszmana i innych. W pro-
gramie piosenki: „Krowa”, „Ja za tobą
szaleję",  „Chryzantemy* z operetki
„Wiktorja i Jej Huzar”, parodje „Car-
men“, „Otello“ i wiele innych.
— Gościnne występy Zespołu Re-

duty. W dniu 6 i 7 marca bawić będzie
w Wilnie druga czołówka Zespołu Re-
duty, która w Teatrze Lutnia da dwa
przedstawienia wesołej komedji Miła-
szewskiego p. t. „Drugie imię miłości”.
W. rolach głównych wystąpią: Karol
Adwentowicz, Stanisława Mazarekówna
oraz znany i lubiany na terenie Wilna
Aleksander Balcerzak. Pozostałą obsadę
stanowią: Wodzicka, Thiel, Pio:
i Lesiak. A
— Kwartet węgierski „Pro musica**

w Wilnie. Niezwykle piękry koncert ka-
meralny odbędzie się 10 marca w sali
Konserwatorjum. W dniu tym wystąpi
w Wilnie wszechświatowej sławy kwar-
tet węgierski „Pro musica“, który czaro-
wać będzie słuchaczy wspaniałem wyko-

"KRONIKA.
UZIENNIK WILEŃSKI
 

Na nartach za koniem.

Narciarstwo jest tak bogatym spor-
tem, że trudno jest wyliczyć wszystkie
odmiany tego królewskiego sportu.

Już samo posuwanie desek po fali-
stym terenie daje dużo emocji, a cóż do-
piero mówić o karkołomnych zjazdach
na łeb na szyję po stromych stokach
ośnieżonych gór.

Niekoniecznie trzeba dobrze jeździć
na nartach, żeby móc odczuwać w całej
pełni urok czarującej zimy. 7

Patałach, który co krok sypie się
z małej górki, również doznaje prawdzi-
wej emocji, która z dniem każdym wzra-
sta. W narciarstwie chęć wykonywania
rawidłowo ewolucji przychodzi sama.
co ciekawsze, že upadki na twardy

KOEDZEZRŁĄUWERTWEZTOCTOOOWĄ
naniem kwartetów Haydna, Debussy'ego,
Beethovena (Harfenguartet).

Koncert kameralny wywołał duże
zainteresowanie. — Bilety nabywać moż-
na w biurze podróży „Orbis”.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek dnia 3 marca 1932 r.
11.58. Sygnał czasu.
12.10. Kom. meteor.
12.15. Odczyt rolniczy z Warsz.
12.35. Poranek szkolny z Warsz,
14.30. Progr. dzienny.
14.35. „Mikrofon w sekcjisodzieżowej

dla bezrobotnych. Reportaż — Halina Ho
hendlingerówna.

1505. Kom. z Warsz.
15.25. „Słowniki języka polskiego"

— omówi prof. H. Mościcki z Warsz.
15.50. Aud. dla dzieci z Warsz.
16.20. Lekcja francuskiego z War-

szawy.

„16.40. „Kasa im. Mianowskiego, jej
rola i zadania”: — odczyt z Warszawy
wygł. prof. W. Doroszewski.

16.55 Muzyka lekka (płyty).
, 1740. „Słowo, jako element litera-

gkiego piękna” — odczyt z Warsz. wygł.
St. Adamczewski.

1735 Koncert z Warsz.
18.50. Pogad. gospodarcza.
19.00. „Skrzynka pocztowa nr. 191%

— listy radjosłuchaczów omówi Witold
Hulewicz, dyr. progr.

19.20. „W świetle rampy” — nowo-
ści teatralne omówi Tadeusz Łopalewski.

19.35. Progr. na piątek i rozm.
19,45. Pras. dzien. radj. z Warsz
20.00. „Peleans i Melisanda" — dra-

mat liryczny w 4 aktach Debussy'ego
(skrót na płytach „Columbia”). Słowo
wstępne St. Weęstawskiego.

21.15. Słuchowisko z Warsz.
22.00. Rewja z teatru „Qui pro quo"

z Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Odzież dla bezrobotnych.

O godz. 14,35 mikrofon rozgłośni wi-
leńskiej znajdzie się w ogrodzie po-Ber-
nardyńskim, gdzie w pawilonach dawnej
Wystawy znajdują się obecnie pracownie,
uruchomione przez Wojewódzki Komitet
do spraw bezrobocia. Radjosłuchaczędo-
Sleis się, w jaki sposób Komitet zaopa-
truje w odzież ludzi pozbawionych pracy.

Opera z płyt.

Miłośnicy muzyki poważnej posłu-
chają z pewnością dzisiaj o godz. 20.00
audycji z płyt gramofonowych, w czasie
której wykonana zostanie opera K. De-
bussy'ego „Peleas i Melisanda". Audycje
poprzedzi słowo wstępne Stanisława Wę-
sławskiego, który wprowadzi słuchaczy
w świat oryginalnej twórczości wielkiego
kompozytora francuskiego.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież bielizny ze stry-

chu. Janowskiej Rywie (Kwaszel-
na 13) w międzyczasie od 27 do 29
lutego nieznani sprawcy skradli ze
strychu bieliznę damską i stołową
łącznej wart. 800 zł.

WYPADKI.
— Nieszczęśliwy wypadek w Sądzie

Okręgowym. Podczas wyjmowania akt
z szały w Sądzie Okręgowym przewró*
ciła się szafa, przygniatając sw cię-
żarem 32-letnią urzędniczkę p. Teodorę
Rakowską (Sosnowa 8, m. 3). P. Rakow-
ska odniosła szereg ran głowy, ręki
i nóg. Pogotowie Ratunkowe, po udzie-
leniu pomocy lekarskiej, odwiozło ją: do
kliniki uniwersyteckiej na Antokolu. (s)

' — Porażenie prądem. W jednem 7
mieszkań domu Nr. 4 przy ul. Ludwisar-
R uległ niebezpiecznemu porażeniu
prądem elektrycznym bezrobotny 22-letni
Józeł Kruszyński, zam. tamże. Kruszyń-
skiemu Pomocy lekarskiej udzieliło we-
zwane Potogowie Ratunkowe. (s)

OENEOREEROESEZAER - WIDBOACZRZOGIWE"TO
OFIARY, — —

złożone w Administracji „Dziennika Wi-
leńskiego",

Dla uczczenia ś. p. Wandy z Soko-
łowskich Pawłowskiej i Marji Sokołow-
skiej składa 50 złotych na Schronisko
dzieci gruźliczych im. Jędrzeja Śniadec-
kiego na Antokolu — matka.

L Ł. dla najbiedniejszych zł. 3-—,
S. S. 2 paczki żywności dla I. G.
Olga Bzowska zi. 2— dla L С.
Pracownicy Wydziału Porządku Ma-
aa w Wilnie zł. 13 gr. 10 na Zakład
NATKA przy ul. Antokolskiej
Nr. 18.

często śnieg nie przynoszą żadnego pra-
wie bółu.

Mały Staś, Wacio, czy Janek nie
płaczą, gdy się zaryją nosem w śnieg,
nie skarżą się, bo uskarżać się mogliby
tylko na siebie, względnie na zimę,

Czemprędzej więc każdy powstaje,
otrzepuje śnieg i znów goni, albo wdra-
puje się pod górę.

Narty!
Sport narciarski stał się dzisiaj mo-

dnym. Na podmiejskich wzgórzach kręci
się moc narciarskich sylwetek. Jedni
šonią po wytyczonej chorągiewkami tra-
sie, starając się każdy wykorzystać krok,
by zwyciężyć. Drudzy kręcą się ot tak
sobie — dla siebie.

Prócz samodzielnej jazdy w terenie
mamy jeszcze inne odmidny narciarstwa
w połączeniu z takiemi gałęziami spor-
tu, które na pierwszy rzut oka wydać
się mogły, że są zdala od sportu zimo-
wego.

Widocznie jednak sport konny i mo-
tocyklowy nie mógłby wytrzymać zimo-
wej śpiączki.

Przez zaspy śnieżne, po zamarznię-
tych błotach, przez jeziora, po ubitej
szosie pędzą dziś z warkotem motocykle,
lecą galopem kłusaki, ale też zaraz na
linieza nimi pędzi wszechwładny w zimie
harciarz.

Koń ledwie dostaje kopytami ziemi,
wyciąga i rozpłaszcza się, narciarz przy-
siada, trzymając kurczowo w ręku linkę.
Koń pędzi, rzucając z pod kopyt grudy
śniegu.

„Jeszcze chwil parę i kończy się okrą-
żenie toru.

Koń białą pokrywa się pianą —
czony.

Ostra „christjanja“ — skjóring skoń-

zmę-

A
4 lopiero teraz doznaje się prawdzi-

wej. emocji.
„ Coś wyciskało łzy. z oczu, coś

świstało w uszach, coś napełniato wia-
trem koszulę — pęd!
ы Bezwladnie już leżą odpięte narty.
Kasztan zdziwionem ogląda okiem kolo-
rowe koszule narciarzy.

W.Zakopanem konie i narciarze
dawno już „Się „zgrali”. Zawody skjórin-
gowe i skikjóringowe wielką cieszą się
popularnością, jak wśród kawalerzystów,
miłośników koni, tak też i wśród nar-
ciarzy.

Wilnie zaś pierwszy taki gene-
ralny treninę odbył się wczoraj na ujeż-
dżalni 4 p. uł.

Jak wiemy, staraniem 3 Sam. Bryg.
Kaw. mają się odbyć pierwsze w Wilnie
zimowe zawody konno-narciarskie. To
też w kołach narciarskich nastąpiło oży-
wienie.

O mieli narciarze
„Ogniska”, rzy brawurą swoją dopi-
sali ułańskim kłusakom. > až

Drugi trening odbędzie się dzisiaj
o B= 17 z udziałem narciarzy A. Z, $.
i Ogniska za końmi, łaskawie udzielo-
nemi przez 4 p. uł. wil.

Następny zaś trening odbędzie się w
sobotę wieczorem (godz. 17).

Zawody zaś zorganizowane zostaną
13 marca na Pośpieszce.

Przypuszczać więc należy, że zwo-
lennicy trzech gałęzi sportu jak: warkotu
motoru, galopu i hikorowych desek nie-
tylko czynny wezmą udział, ale i szczel-
nie zapełnią trybuny pola wyścigowego
na Pośpieszce.

Chyba, że figla spłatałaby nam po-
goda, ale o tem lepiej nie mówmy.

Ja. Nie.

SPORT wm. OZO

Z KRAJU.
Zastrzelenie oficera wywiadowczego

Wacław Karwowski, po-
rucznik 84 p. p. | oficer wy-
wiadowczy samodzielnego re-
feratu Informacyjnego 0. 0.
K. IX, pełniący stużbę w Łu-
nińcu, został zastrzelony przez

K. IX.
pewnego osobnika przyprowa-
dzonego, a podejrzanego o
szpiegostwo. Nazwiska zabój-
cy nie ustalono. O okoliczno-
ściach wypadku brak narazie

bliższych danych. (Pat.)

Świętokradztwo w Łazdunach.

Z Wołożyna donoszą, że w
kościele parafjalnym w Łazdu-
nach gminy ługomowickiej nie-
znani sprawcy skradli kielich

srebrny pozłacany, wartości 480
zł. Celem ujawnienia sprawców
wszczęto energiczne dochodzenie.

(Pat).

Zbrodnia ojcobójstwa w gm. rubieżewickiej.

Ze Stołpców donoszą, że w
dniu 28 ub. m. kilkoma ciosami
siekiery w głowę zamordowany
został mieszkaniec wsi Ciechano-
wa Słoboda, gminy rubieżewickiej,

Antoni  Warakso.  Potwornego
mordu, jak wykazało pierwiastko-
we śledztwo, dokonali dwaj syno-
wie Antoniego Woroksy i jego
żona. (Pat)

Przygotowania do ewentualnej powodzi na prowincji.

Z poczczególnycn powiatów
województwa wileńskiego dono-
szą, iż Starostowie oraz dowódcy
pułków K. O. P. czynią intensywne
przygotowania do zapobieżenia
ewentualnej powodzi. Na tere-
nie pow. dziśnieńskiego mobili-
zują się specjalne oddziały po-

mocnicze oraz czynione są tamy
ochronne przy niskich brzegach.
Również w pow. wileńsko-trockim
wójtowie gmin przygotowują.środ-
ki zaradcze przeciwko ewentual-
nej powodzi. W Wilnie jak wia-
domo powstał już specjalny Ko-
mitet Przeciwpowodziowy,

Strajk pracowników samorządowych w Brześciu.

Na zasadzie polecenia władz
centralnych Związku Pracowni-
ków Samorządowych wybuchł w
Brześciu oraz we wszystkich mia-
stach Polesia jednodniowy strajk
protestacyjny urzędników i pra-
cowników magistratów oraz miej-

skich zakładów użyteczności pu-
blicznej. Strajk miał przebieg
spokojny. W magistratach czynni
byli tylko dyżu ni urzędnicy, wy-
znaczeni z ramienia komitetu
strajkowego. (Pat.)

a

42 tajne gorzeinie wykryto w'm. lutym w okręgu Wii. Izby
Skarbowej.

Na podstaw.e raportów poli-
cyjnych i władz Skarbowych w
ubiegłym miesiącu na terenie Wi-
leńskiej Izby Skarbowej ujawnio-
no 42 tajne gorzelnie samogonki
oraz 758 litrów gotowej wódki.
Niezależnie od tego skonfiskowa-

no 24 aparaty gorzelnicze i 18
balji zacieru do samogonki. 39
włościan pociągnięto do odpo-
wiedziałności karnej. 11 z włościan

Coraz więcej samogonki produkuje wieś.

W uroczysku Dołhoje gm. bie-
lickiej, w odległości o 3 km. od
wsi Giedzgaly została wykryta
tajna gorzelnia, obsługiwana przez
mieszkańców wymienionej wsi
Janowicza Jana, Kosko Konstan-
tego i Chryszczanowicza Aleksan-
dra. Fparat gorzelniany wraz z
kilkoma butelkami rozczynu i 8
litrami wódki skonfiskowano.Jed-

—_

Sledztwo w sprawie lombardu.
W „Dzienniku Wileńskim" do-

nosiliśmy już o prowadzonem
przez władze śledcze dochodzeniu
w sprawie tajemniczego zaginięcia
fantów z lombardu przy ul. Bisku-
piej.

Obecnie dowiadujemy się ze
źródeł miarodajnych, że władzom
śledczym udało się ustalić miejsce,
gdzie sprzedany został cały sze-
reg „zaginionych z lombardu przy

ulicy Biskupiej rzeczy. W miesz-
kaniu tem dokonano rewizji, pod-
czas której ujawniono cały szereg
podobnych fantów. Wszystkie od-
nalezione rzeczy zostały zabez-
pieczone do decyzji władz proku-
ratorskich.

Jednocześnie przytrzymano w
związku z dalszem dochodzeniem
jedną osobę. (a)

Dochodzenie policyjne wsprawie napadu
na mieszkanie mierniczego.

We wczorajszym numerze na-
szego pisma donosiliśmy już o zu-
chwałym rabunku w mieszkaniu
mierniczego przy ulicy Beliny
Nr. 16. ładze policyjne wdro-
żyły energiczne dochodzenie ce-
lem wykrycia sprawców tego zu-
chwałego napadu. W ciągu ubie-
głej nocy policja przeprowadziła
szereg obław i rewizyj na terenie

miasta, podczas których zatrzy-
mano szereg osobników poszlako-
wanych o udział w ograbieniu mie-
szkania mierniczego.

Przy okazji prostujemy omyłkę,
która wkradła się do naszej wczo-
rajszej notatki, a mianowicie na-
zwisko napadniętej brzmi Klaudja
Lickiewiczowa, a nie Klaudja
Bronecka. (a)

 

Owocny miesiąc luty na granicy.

Według danych w ciągu u-
biegłego miesiąca na pograniczu
polsko litewskiem i polsko-łotew-
skiem funkcjonarjusze K. O. P.
zatrzymali 29 przemytników z to-

warem wartości 36.500 złotych.
Z przemyconego towaru najwię-
cej zakwestjonowano tytoniu, sa-
charyny i galanterji jedwabnej. a.

już było karanych i pędzeniem
samogonki trudni się zawo-
dowo. (a)

nocześnie podczas rewizji w
mieszkaniu Chryszczanowicza Wło-
dzimierza i Chryszczanowicza Mi-
kołaja w Giedzgałach skonfisko-
wano części aparatu gorzelniane-
go wraz z beczułką zacieru, znaj-
dujące się na sankach, gdyż obaj
mieli wyjeżdżać do lasu ceiem
pędzenia wódki. (Pat). “

 

GIEŁDA.
WARSZAWA iFat) ZA. 1932 r.
Waluty i dewizy: .

Dol ry 6,83 6,9J—0,:6,

Holandja 359,75—367,55—358,85.
Gdańsk 172,23—174,11 — 171,39.
Londyn31,!0 —31,25 —30,95.
Nowy York9,914 — 8,934 —8,694.
Nowy York kabel 8,9:9—8,939 -8,699.
Paryż 35,12—35,21 —35,03.
Praga25,4! —76, 47 — 26,35
Szwajcarja 173,00—173,43—172,57.
Berlin w obrotach nieofle. 21',90.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe:
3% rożyczke budowlana 36,25. 40/,

Pożyczka lawestycyjna (9,75. Seryjna
93,50. Konwer yjna :9. 6/4, dolarowa
57,:0—57. 40, dolarowa 47,50—43—47,50.
Ti, Stabilizacyjna 56,50 —59,50—56,90.
17%, poż. kolejowa 104. 8'|, L. Z. B. G.
K. 1 B. R., obligacje B. G. K. 94 Te sa-
me 7| 183,25. 4 '|4% L. Z. ziemskie 40,50.
5/, warszawskie 50. 8'|, warszawskie
63,75—62,40—62,75. 6%, obl. m. Warsza-
wy 1926 r. VI em. 38,25 -38,50. Tenden-
cja dla pożyczek mocniejsza, dla listów
przeważnie mocniejsza.

Akcje:
Bank Polski 83- 87. Starachowice 6
aa

polskie w Nowym Yorku:
Dillonowska +9. Stabilizacyjna 25,50.
Warszawska 42 Sląska 43.
a w obrotach prywatnych;

Rubel złoty: 4,90 w żądeniu.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

LIST Z ENGADYNU,
Nieraz słyszałem spory na te-

mat, która z okolic Szwajcarji jest
piękniejsza. Rzeczywiście spór to
nie łatwy do rozwiązania, każdy
bowiem zakątek tego wybranego
kraju przedstawia tyle uroku, tyle
piękna, że trudno zadecydować,
gdzie ładniej. Oczywista odgrywa
ją przytem rolę indywidualne upo-
dobania,okolice Szwajcarji bowiem
charakteryzuje wielka różnorod-
ność: od-łagodnych wzniesień aż
po niebotyczne szczyty Alp, od wy

sokogórskich wód otoczonych na-
giemi skałami do jezior, które oka-
la najcudowniejsza południowa £lo-

ra. Pytano mnie niedawno, jak dłu
iego potrzeba czasu, by zwiedzić
zwajcarję. Bezwątpienia bardzo

wiele, niemal każdy zakątek bo-

wiem godny jest widzenia. Jadąc

koleją ma się wrażenie kalejdosko
pu przedstawiającego coraz to no-

we, coraz inne, a coraz piękniejsze
obrązy. Prawda, że po paru go-

dzinach takiej jazdy jest nią znu-
żonym, wzrok bowiem nie spoczy-
wa ani ńa chwilę.

Szczególnie  uprzywilejowany
przez naturę jest kanton Gryzony

(Graubiinden — nazwa pochodzi
ponoć stąd, że związek jaki utwo-

rzyły poszczególne kantony około
r. 1424 dla obrony przeciwko uci-

л 4

skowi, obral szare ubranie jako 0-
znakę. To tež kanton ten cieszy
się bodaj że największym ruchem
turystycznym. Leży on w samem

sercu łańcucha Alp, a zajmując po
łudniowo - wschodnią część Szwaj
carji tworzy jej granicę od wscho-
du z Austrją, od południa z Wło-
chami. Tam też znajduje się zna-.
na oddawna z powodu wyjątko-
wych darów przyrody, wszczegól-
ności także bogactwa różnorod-
nych źródeł mineralnych dolina
Engadynu.

Kto odwiedza Engadyn, skiero-
wuje przedewszystkiem swe kroki
ku St. Moritz, jednej z najwyż-
szych zamieszkałych dolin Europy
(1856 m.). Droga wyjątkowo pię-
kna i urozmaicona, prowadzi
wzdłuż szeregu potężnych zam-
ków, z których każdy ma swą hi-

storję złączoną z walkami o nie-
odległość Szwajcarji, najpierwku
husis, miejscowości położonej u

wejścia do słynnego wąwozu Via-
mala. Thusis rozpoczyna się

znana w całym świecie z powodu
śmiałego założenia jak również
kunsztownej budowy t. zw. Albu-
labahn. Kolej przekracza dolny
Ren, zwraca się ku wschodowi,

wznosi się wysoko ponad lewy
brzeg Albula i przecina w dziewię-
ciu tunelach romantyczny wąwóz
Schyn, u którego wejścia znajduje

się ruina Campi. Dolina Albula ż
ozdobnemi wioskami, bogatemi la-
sami, szeroko ścielącemi się łąka-
mi alpejskiemi i wspaniałą florą,
otoczona bardzo wysokiemi góra-
mi należy do najpiękniejszych tego
kantonu. Mijamy Alvaneu, miej-
scowość znana ze źródeł siarcza-
nych, Bergiin z ciekawym kościo-
łem gotyckim z XII. w. i wjeżdża-
my do doliny t. zw. górnego En-
gadynu, by przez Bevers, Sama-
den, w końcu Celerina stanąć u
celu: St. Moritz.

Dolina Engadynu znana jest nie
tylko z powodu przepięknych kra-
jobrazów, przedewszystkiem bo-
śactwa jezior, które się ciągną, je-
dno przy drugiem, od Maloja do
St.Moritz, ale także dzięki korzyst
nemu klimatowi i źródłom mineral
nym znajdującym się w St. Moritz,
Taraso-Szuls i Val Sinestra.

Pobyt latem tutaj daje w rze-
czywistości bardzo wiele.
szczególności dzięki przymiotom
klimatu, suchości i czystości powie
trza, a przedewszystkiem silnej in-
solacjii bardzo intensywnej sile
naświetlania słońca jańsko jak-
kolwiek ustalone jednak dotąd na-
ukowo nie wytłomaczone. A na-
stępnie niezliczone sposobności do
wycieczek i ogromna ich rozmai-
tość Bez przesady, można tygo-
dniami pozostać w St. Moritz i co-

dziennie widzieć coś nowego.

Jedną z najciekawszych wycie-
czek tego rodzaju, to koleją Ber-
nina do Alp Griim (2091 m.) albo
koleją zębatą do Muottas - Mura-
igl (2456 m.). Wędrówki piesze,
jeżeli się jest zmuszonym przynaj-
mniej częściowo odbywać je gościń
cem, uprzykrzają jedynie niezliczo

ne falangi aut, które nadomiar nie
zawsze przestrzegają dozwolonej
szybkości. Należałoby jeszcze
wspomnieć o Ke w jeziorze,
wprawdzie nie St. Moritz, ponie-
waż zbyt zimne, ale w pobliskiem
jeziorze Staz (Lago da Staz).

W. roku bieżącym ludzi tu bar-
dzo mało; przeważali Niemcy i An
glicy. Wielkie, luksusowe hotele
niemal że puste. Powiadają, że nie
amiętają tak marnego sezonu.

ZróRzta jest to objaw powszechny,
wytłomaczony kryzysem ekono-
micznym, jaki Europa przeżywa.
Ceny na ogół nie zbyt wygórowa-
ne, w dobrych pensjonatach cało-
dzienne utrzymanie
12 franków w hotelach około 20.
Wiele stosunkowo kosztują t. zw.
wydatki uboczne, czy to fryzjer,
odzelowanie bucików, wydatki

łokowwcji O >

Mówiąc o St. Moritz trudno nie
wspomieć jeszcze o ciekawem mu-
zeum zawierającem liczne dzieła,

osztuje około

które pozostawił Giovanni Segan-
tini,

Jak wiadomo 1 sierpnień to na-
todowe święto szwajcarskie, 1 sier

ia 1291 r. utworzony został na
fitli związek szwajcarski (Eidge-

nossenschaft). Rocznicę tę obcho-
dzi Szwajcarja bardzo uroczyście.
W St. Moritz „clou“ uroczystości
stanowiła wspaniała iluminacja ;
ognie sztuczne nad jeziorem.

Z St. Moritz warto odwiedzić
malowniczo położone letniska w
najbliższej okolicy St. Moritz, tak
np. Pontresina, Celerina (ciekawa
muzealnie urządzona cukiernia
Frizzonii), dalej Samaden, Silva-
plana, Sils, Maloja i i. W drodze
powrotnej zaś trudno nie zatrzy-
mać się w Davos, tej uroczej miejs-
cowości, która tak dobitnie uzmy-
sławia kontrasty życia. Z jednej
strony widać tu olbrzymie sanato-
rja, w których zamierające siły wal
czą jeszcze ze śmiercią, z drugiej
zjeżdżają tutaj w szczególności w
zimie miłośnicy sportów z całej
Europy składając wspaniałe dowo-
dy zręczności i siły fizycznej.
spomnę jeszcze o Klosters, pię-

knie położonem letnisku, głośnem
przedewszystkiem z hodowli srebr
nych lisów! ry

Bawiąc w Eajėšysis niepodo-
bna pominąć t. zw. Parku Narodo-
wego (Nationalpark). Jak wiado-

*

mo, Szwajcarja za przykładem Sta
nów Zjednoczonych, z początkiem
tego stulecia przystąpiła do urzą-
dzenia parku narodowego, jako
najpewniejszego środka dla utrzy-
0804 z 5meJds srqos selep7 'Apo1

-Azad lauzomaiard (auozo1gez eluew
jakim stopniu rozwój kultury i po-
stęp w najróżniejszych dziedzinach
techniki zagraża naturze i jej przy
rodzonym darom; postanowiono za
bezpieczyć pewien obszar przed
wszelkiemi wpływami ludzkiemi,

by zapewnić tym sposobem wszysł
kiemu, co się tam znajduje swobo-
dny, naturalny rozwój i niczem nie
zamącony żywot. Za teren najod-
vdpowiedniejszy na ten cel obrano
grupę górską położoną na prawo
od Innu pomiędzy Scanfs i Schuls.
Początkowo (w r. 1909) obszar ten
obejmował tylko 20% klm., dzis
został już powiększony do 1402.

Obok cudownych krajobrazów
roztaczających się ze wszystkich
stron, śniegiem pokrytych szczy-
tów dosięgajacych 4000 m. (w
szczególności Ortler),  przepię-
knych wodospadėw i górskich po-
toków, przedstawia tu szczególne
zainteresowanie . bogata fauna i
flora. $. С.  



ŻYCIE MŁODZIE
0 metodach «<Legjonu> i sp.

I tak 8 luty r. b. zapisany pew-

no został złotemi zgłoskami w se-

kretarjacie Legionu Młodych, albo-

wiem czołowi jego przywódcy kol.

Jędrychowski i Bieliński przyjęci

zostali przez p. J. Piłsudskiego na

półgodzinnej audjencji. (Co stało

się z kol. Dembińskim? czyżby o

nim zapomniano? — jaka nie-

wdzięczność!)
Zaszczyt nielada, dzisiaj po-

dobnej audjencji nie każdy do-
stąpi.

Ale posłuchajmy, co za cieka-

we wynurzenia dała ta rozmówka.
Koledzy owi zreferowali „ideo-

logję' młodzieży państwowej, pla-

ny piatiletki polskiej przez nich

opracowanej, próby skonsolidowa-

nia ogółu młodzieży (prawdopo-

dobnie żydowskiej, białoruskiej i

polskiej) i przy tej okazji narze-

kali na niepowodzenia przy pró-

bach uzyskania większości i na
narodowy charakter polskiej mło-
dzieży akademickiej. Słowem u-
kazali się w charakterze twórców

„kultury“ i „wychowania“ pań-
stwowego.

Przysłuchując się z boku po-
dobnym rozmówkom, można po-

myśleć, że kol. referenci to ludzie

nieprzeciętnej miary, że powinni

oni siedzieć nie tu w Wilnie, a do-

stać oszczędnościowe subsydja i

kierować ruchem wychowawczym

całej Polski. (Daruje mi kol. Dem-

biński, że zapomniałem o nim, boć

kolega powinien tu grać pierwsze

skrzypce.)
Nie zdziwiłem się, że wynu-

rzenia kolegów Jędrychowskiego
i Bielińskiego zostały przyjęte ży-
czliwie, że dostali, komendanci od
komendanta,  wielomówiące о-,
świadczenie, że „większość można
uzyskać, ale... trzeba się posługi-

wać innemi metodami”, -
Można wszystko mówić, ale w

ten sposób nie przekona się mło-
dzieży polskiej.

Znaną jest wszystkim ideologja

Legjonu, streszczająca się w arcy-

kulcie jednostki, ukazało się też

prawdziwe oblicze owych pro-

jektów  gospodarczo-społecznych,
niczem nieróżniących się od zasad

komunistycznych, a i Legjon dał

się poznać ze swych sposobów u-

zyskiwania większości przy pomo-

cy wybijania szyb (napad na O-

gnisko Akad.), gazów (wybory do
Bratniaka na Uniwerku Warszaw-

skim) i t. p.
To są zasady i drogi, któremi

„młodzież państwowa” zmierza do

celu. py
Możemy śmiało powiedzieć, że

jak zasady spokrewnione są moc-

no z komunistycznemi, co zostało

potwierdzone przez wybitnych

działaczy państwowych, p. „Mac-

kiewicza i Studnickiego, tak i dro-

gi malo się rėžnią. :

Temi hastami i metodami nie

pozyska się polskiej młodzieży

akademickiej, która twardo i wy-

trwale stoi przy swej jasnej i pro-

stej ideologji narodowej, a która

siłą rzeczy w życie wchodzi coraz

głębiej, wypierając ad hoc skon-

struowane „ideologje“, ktėre „Są

żerowiskiem dla nieco zdolniej-

szych karjerowiczów. |

Ze wszystkich posunięć, z me-

tod i sposobów, wprowadzania w

życie owych na kolanie skleco-

nych ideologij widać wyraźnie, że

są one nie czem innem, jak tylko

narzędziem w ręku rozpolityko-

wanych prowodyrów.
Przykładów tego mamy dużo,

n. p. — Kto tia w wirwalk

olitycznych instytucje samopo-

As fak Bratnia Pomoc? Kto

dla własnych celów spacza wy-

tkniętą linję pracy Kół Nauko-

wych, używając je za teren wy-

padówpolitycznych?
Kto ma oczy otwarte na to, co

się dzieje, ten odrazu odpowie, że

nigdy Koła Naukowe i Bratnie

Pomoce nie były tak: rozpolityko-

wane, jak dzisiaj. ;

A kto tam rządzi? Ci sami, co

układają komunistyczne „projekty

gospodarczo-społeczne, ci, którzy

uważają siebie za leaderów kul-

tury „państwowo-twórczej”'.
A, Michałowski.

>>>

CENZURA.

Jużeśmy zwracali uwagę na

fakt wprowadzenia przez urzędu-

jący obecnie zarząd „cenzury

czasopism akademickich.
Wyklęte i zakazane zostały na-

turalnie pisma  ustosunkowane

krytycznie do poczynań dygnita-

rzy bratniackich,
Zarządzenie tego rodzaju wy-

wołało zdziwienie nawet wśród
rzyjaciół politycznych kol. kol.
yńcy, Piekarca i innych.
Skąd takie metody u młodych

ludzi, którzy chyba czasów... car-
skich. już nie pamiętają?

Aż oto okazało się, że już nie-
tylko na terenie bratniackim, ale
na U. S. B. wogóle legalnie wy-
chodzące w Polsce czasopisma
podlegają cenzurze władz rektor-
skich.

Przytem znowóż cenzura ta ma
dziwnie jednostronny kierunek.
Oto, gdy jeden z członków zarzą-
du Młodzieży Wszechpolskiej
zwrócił się do Rektoratu z poda-
niem o zezwolenie na sprzedaż
w szatni gmachu głównego „A-
wangardy' i „Akademika Polskie-
go', otrzymał odpowiedź odmow-
ną, motywowaną tem, że nikomu
takich pozwoleń się nie udziela.

Wówczas kolega ten zapytał
woźnego, sprzedającego „Wilcze
Zęby”, na jakiej podstawie ten
to czyni.

 odóonodii woźny okazał

mu pismo treści następującej:

Br. Pom. P. Mł. Akad.
U. S. B. Wilno,

Ul. Wielka Nr. 24,
telef. 770.

Rach. bież. w Wil. Pryw.
Banku Handl. w Wilnie.

Wilno, dn. 27 stycznia 1932.

Do
Pana Wožnego U. S. B.

w Wilnie.

Referat Prasowy Bratniej Pomocy
zawiadamia, że po porozumieniu się #
dego Magniłicencją Rektorem — wolno
sprzedawać „Wilcze Zęby” w szatniach
U. S. B. — wobec czego przesyłamy
50 numerów „„Wylczych Zębów” Nr. 5.

Referent Prasowy
(—) St. Wawrzyńczyk.

Jak z powyższego widać, han-
del ten trwa już przeszło miesiąc
i wątpić należy, czy mógł się od-
bywać bez wiedzy władz rektor-
skich,/a przynajmniej, czy władze
te istotnie „nie spostrzegły” go na
terenie U. S. B.?

Oczekujemy w tej sprawie ry-
chłych wyjaśnień.

Myślimy nawet, że otrzymamy
je jeszcze przed odbyciem się
walnego zebrania B. P.

AKADEMIK POLSKI.
Nadszedł ostatni numer ,„„Aka-

demika Polskiego“, cena 40 gr.
(dla akademikėw 20 gr.). Do na-
bycia w kioskach i w lokalu Kola
(Orzeszkowej 11) w godzinach dy-
żurowania od 6 do 7 wiecz

DZIENNIK WILEŃSKI

MAŁY TRAKTAT WERSALSKI.
Zebranie dyskusyjne Młodzieży

Wszechpolskiej.

We wtorek kol. St. Ochocki

wygłosił na zebraniu Młodzieży
Wszechpolskiej referat pod po-

wyższym tytułem. Prelegent za-
poznał słuchaczów z przebiegiem

rokowań pokojowych, podkreśla-

jąc w szczególności zakulisowe
intrygi delegacji żydowskiej, która
potrafiła w Wersalu narzucić cały
szereg postulatów nader uciążli-
wych dla państw takich jak Pol-
ska, Rumurja i tt. d.

Po omówieniu poszczególnych

punktów Małego Traktatu Wer-
salskiego kol. Ochocki wykazał, iż
wprowadzenie numerus clausus w
niczem nie gwałci zobowiązań
międzynarodowych Polski.

Po referacie wywiązała się ży-
wa dyskusja, której z powodu
spóźnionej pory (zebranie prze-
ciągnęło się prawie do 12 w nocy)
nie ukończono, przenosząc dalszy
ciąg na następny wtorek. W. dy-
skusji zaznaczyły się 2 stanowiska.

Goście, przeważnie z organiza-

cyj sanacyjnych, twierdzili, iż wal-

ka o numerus clausus może Polsce
zaszkodzić na terenie międzyna-

rodowym, a ponadto rozjątizy

mniejszości narodowe, pchając je
do walki z Polską. Natomiast
mówcy z pośród wszechpolakow
wykazali, że numerus clausus w
niczem praw mniejszości nie naru-
sza, że jedynie broni polskiegó
stanu posiadania, a sytuacja mię-
dzynarodowa jest dziś taka, iż
właśnie nakazuje społeczeństwu
polskiemu walkę o utrzymanie
polskiego charakteru uczelni i za-
bezpieczenie się przed zażydze-
niem inteligencji.

Szczegółowe sprawozdanie za-
mieścimy jeszcze.

Zebranie ściągnęło do lokalu
Młodzieży Wszechpolskiej około
150 — 160 osób.

ODCZYT W „MYŚLI
MOCARSTWOWEJ |.

Organizacja wileńskich mocar-

stwowców uchodzi naogół za za-

rażoną jadem opozycji. To też za-

pewne celem uzdrowienia nastro-

jonych „bojkotowo“ wilnian, zaw4-

dził o nasze miasto w jednej ze

swych podróży służbowych p. Row
mund Piłsudski.

Wsali nr. 2 gmachu głównego
U. S. B. wyśłosił on odczyt, w

którym, szeroko mówił o zerwaniu

ze wszystkiemi staremi hasłami i

szukaniu nowych dróg.
Same „precze” i ani jednego

momentu pozytywnego.
Jak mają wyglądać te nowe

drogi i dokąd one w. końcu zapro-

wadzą, p. Piłsudski nie potrafił
wyjaśnić słuchaczom.

Słowem stara piosenka o „u-

marłych bogach” i uniezależnianiu
się od starszego społeczeństwa.
, Referat wywołał ożywioną dy-
skusję, która odbyła się już w lo-
kalu organizacji „Myśli Mocarst-
wowej” Przy tej sposobności od-
razu zwrócono uwagę na sprzecz:
ność słów p. Piłsudskiego ze sto-
nem faktycznym w „Myśli Mocar-
stwowej', której lokal organiza-
cyjny znajduje się dziwnym tra-
iem w oficynie Pałacu Reprezenta-
cyjnego. Przypomniano też zjazd
Młodzieży Państwowej, odbyty za
ulgowemi biletami i wogóle zorga-
nizowany na koszt i pod egidę
czynników stojących poza młodzie
żą.

Dyskucja byłaby może bardziej
interesującą i pouczającą, gdyby
nie to, że przewodniczący i prele-

gent przerywali ustawicznie mów

Zwyciężyliśmy w Poznaniu.
Walne zebranie Bratniej Fo-

mocy Uniw, Pozn. odbywa się przy
niebywałej dotychczas frekwencji.
W/ czasie wyboru przewodniczą-
cego па sali znajdowało się 1600
osób, a potem liczba ich urosła
do 18000. Młodzież narodowa ma
olbrzymią przewagę, wynoszącą
przeszło 80 procent. Blokowi „,sa-
nacyjnemu“ nie pomogło wystę-
powanie z częścią kół prowincjo-
nałnych i kilku zbałamuconymi or-
ganami centrowymi, Przewodni-
czącym zebrania wybrano olbrzy-
mią większością głosów młodzieży
narodowej prezesa poznańskiego
Komitetu Akademickiego p. Коп-`
czala. Na początku zebrania
uczczono przez powstanie pamięć
ś. p. St. Wacławskiego.

O godzinie 11.30 młodzież na-
rodowa posiada na sali przeszło
1400 głosów.

Po udzieleniu  absolutorjum
ustępującemu zarządowi, wybrano
nowe władze. Prezesem wybrano
powtórnie Marjana Pukackiego,
większością 90 procent głosów,

przyjęto również całą listę zarzą-
du, kom. rewizyjnej i sądu kole-
żeńskiego.

„ Uchwalono szereg rezolucyj.
Rezolucję w obronie autonomii,
przyjęto jednomyślnie. W innych
rezolucjach zebrani domagają się
jednolitej reprezentacji  akade-
mickiej i legalizacji N. K. A. Ze-
branie postanowiło przekazać 100
zł. na stypendjum imienia ś. p. St.
Wacławskiego oraz opodatkować
członków Bratniaka po 1 zł. na
budowę gimnazjum w Bytomiu.
Zebranie, w czasie którego przez
cały czas był obecny rektor Uni-
wersytetu Poznańskiego, skoń-
czyło się o godz. 8-ej rano.

 

We Lwowie.
We Lwowie odbyło się walne

zebranie Bratniej Pomocy studen-
tów akademji weterynarji. Jedno-
myślnie uchwalono absolutorjum
ustępującemu zarządowi i wybra-
no nowy zarząd, złożony z naro-
dowców.

 

PROROK I BŁAŻEN.

Jednym z zarzutów, któremi
atakował na walnem zebraniu
obecny zarząd Br. Pom., była rze-
koma familijność stosunków w ło-
nie zarządu poprzedniego, wobec
tego należałoby się spodziewać ja-
kiejś nadrealnej zmiany. Tymcza-
sem sprawę tę ilustrują dwa fak-
ciki poniższe.

„ 18, L.32 odbywała się w „O-
gnisku* herbatka „Koła Poloni-
stów'. Około północy na salę
wwala się kupka młodych dżen-
telmenów z kol. Antoniewiczem
na czele, dźwigająca z poświęce-
niem godnem lepszej sprawy p.
Dembińskiego. Wniósłszy na salę,
zaczynają go podrzucać, wydając
całą serję okrzyków na jego cześć.
Na środku sali są pary, więc wi-
dowisko się odbywa tuż przy
krześle, gdzie siedzi p. dziekan
Otrębski, wyraźnie „mile” zdzi-
wiony tężyzną i humorem „mło-
dzieży państwowej". Dopiero kie-
dy sala przyjęła do wiadomości, że
„Henryk żyje”, z wynikiem mier-
nym (nie można było przecież
odrazu zrzucać ich ze schodów —
zawszeć władza!) p. D. żywiej za-
reagował na entuzjazm swoich
podwładnych (wzruszająca skrom-

Walne zebranie
„ W poniedziałek odbyło się dawno za-

powiedziane walne zebranie Koła Praw-
ników.

Jest to, jak wiadomo, twierdza aka-
demickiej sanacji, to też bronili sanatorzy
tej reduty niezwykle zaciekle.

Przedewszystkiem w miarę siłi moż-
ności utrudniano zapisy kolegów, którzy
w oczach członków zarządu mogli ucho-
dzić za nieprawomyślnych..

Jednocześnie ściągano i mobilizowano
swoich, to też mieliśmy prawdziwą
rewię sił od kol. kol. Dembińskiego i Ję-
drychowskiego poczynając, aż na zwy-
kłych „legjonistach”* kańcząc.

Gdy sanatorzy zorjentowali się, iż
mają większość, poczęli stosować meto-
dy, zapożyczone od swych protektorów.

więc przedewszystkiem — precz
z kontrolą!?

PARROT.KACPI WETY.| teuz Wz

ców, dorzucając nie zawsze do-
wcipne uwagi uwagi, gdyż w dy-
Skusji nie stać ich było na żadne
rzeczowe argumenty.

Wystąpienie p. Piłsudskiego wy
padło całkiem blado i wykazało je
dynie kompletny brak wytycznych
ideowych w łonie organizacji, a w
każdym razie w jej przywódcy.

P. Rowmund Piłsudski uchodzi
za dobrego mówcę.

Istotnie ma on sporo tempera-

mentu, ale treści jego referaty nie
zawierają żadnej.

ność!) i wycofał się z orszakiem
na dėl,

Drugi fakt — to audycja radjo-
wa z Mensy.
W pewnej chwili zaszła gorąca

potrzeba reklamy p. D.
Kol. Antoniewicz, którego przy-

parło najwięcej, zwrócił się m. in.
do pewnego kolegi z prawa (na
żądanie — nazwisko!) z prośbą
wzniesienia okrzyku na cześć p.
prezesa. Ów jednak, mimo swoje
sympatje wiernopoddańcze, od-
mówił. Kol. Antoniewicz musiał
załatwić tę robotę sam, a potem
wpadł w taki ferwor, że wlazł na
stołek i zaczął dyrygować śpiewa-
jącą salą, z właściwym sobie
wdziękiem  kołysząc biodrami.
Wyglądało to conajmniej — repre-
zentacyjnie.

Ten ostatni wogóle jest czło-
wiekiem nie na swojem miejscu.
Tyle bezpośredniego, przedmioto-
wego humoru wystąpienia, a tym-
czasem na „Żywej gazetce" —
„pornografja”. To tak, jak szewc
preparujący ciastka. Tak wygląda
„Surowa powaga pracy” Don Ki-
szotów swojskiego chowu.

| XAH;

kota prawnikėw.
Sprawozdania ze swej działalności za-

rząd nie złożył, ograniczając się do rozda
nia na samem zebraniu druczków, z któ-
rych zgromadzeni mieli zapoznać się z je-
go działalnością.

To też właściwie dyskusja ograniczy”
ła się do krótkich przemówień paru sa-
natorów, zakończonych „Łabędzią pie-
śnią” kol. Dembińskiego, poczem dysku-
sję przerwano nawet bez uwzględnienia
zapisanych mówców.

Też sposób znany z terenu BB. 3
Wprawdzie kol, Dembiński raczej

przypominał pawia niż łabędzia, do które
go sam siebie przyrównał, bo właściwie
puszył się i <hwalił swoim zwyczajem
ponad miarę.

Pozatem zebranie nie zawierało żad-
nych ciekawszych momentów.

Stwierdzić jedynie należy, że wpły-
wy opozycji w porównaniu do lat ubieg-
łych wzrosły conajmniej czterokrotnie.

Przewodniczącym zarządu na rok
bieżący został kol. Tadeusz Wolski.

Prawnik.
Komunikat -

Młodzieży Wszechpolskiej.
Zebranie, które jak zwykle od-

będzie się w najbliższy wtorek
o godz. 8 w lokalu własnym (O-
rzeszkowej 11), poświęcone bę-
dzie dalszej dyskusji nad refera-
tem kol: St. Ochockiego p. t. „U-
mowa o mniejszošciach t. z. Maly
Traktat Wersalski“. Wstęp dla
akademików.

*komilitoński uśmieszek

ŻY AKADEMICKIEJ.
PRZED 11-TYM MARCA.

(Głos koleżanki.)
Jeśli każdorazowe wybory do

„Bratniaka” ożywiają z natury
rzeczy nawet studentów, stronią-
cych do publiczno-społecznego ży-
cia młodzieży, to w roku obecnym
ruch ten jest przynajmniej zdwo-
jony, a zdecydowane stanowisko
większości narodowej, przynosi
nie mało utrapień  „dużej” 1
„małej” sanacji.

Cechujący znaczny odłam mło-
dzieży z przed paru jeszcze iat
indyferentyzm w stosunku do ta-
kich, czy innych programów, albo,
w wypadku najlepszym, konjan-
kturalne ustosunkowanie się wo-
bec najbliższej przyszłości, ustą-
piły przed zrozumieniem koniecz-
ności pracy i walki o istotnie po-
jęte dobro narodu i państwa.

Młodzieży obojętnej, wśród któ-
rej żerowali pół-bożkowie „Odró-
dzenia“ („Legjon Miodych“- po-
wstał później, gdy się przekonano,
że słowem i „Słowem szyby nie
rozbijesz), niema już wcale i.. ku
zmartwieniu „małych sanatorków*'
nie zaciągnęli się w szeregi Le-
gjonu.

Na nic kolportowanie ulotek i
tłoczenie kilkunastu pisemek, jesli
klijentela traktuje to jako lichawy
humor, psujący najwyżej apetyt.

Problematycznej celowości był
również protest przeciw entuzja-
stycznym okrzykom za numerus
clausus, lub' niezrozumiałe pre-
tensje kierownika Mensy, do- kon-
trolowania, co się czyta przy obie- |
dzie.

Nie każdemu też się uśmie-
cha adwokatura żydostwa, czy

w stronę
Stalina. .

Pan Dembiński zdaje sobie z te-
go sprawę i dlatego wolałby już
wyborów nie urządzać wcale.
Stąd takie niezdecydowanie w wy-
znaczeniu terminu złośliwi
twierdzą, że czeka, aż czas będzie
podatny do „cudu* — który osta-
tecznie wyznaczono na 11 b m.

Czekamy.
, A teraz mała przestroga, Gdzie

się demagogją nie wskóra, tam się
stosuje prowokację.

Apelujemy do wszystkich, któ-
rym zależy na normalnem ułożeniu
się stosunków w „Bratniaku”, by
w okresie przed wyborami, jak
i w czasie wyborów nie dali się
wyprowadzić z równowagi i spo-
koju.

Do wyborów idziemy... bez za-
ciśniętych pięści.

I—na.

NIECO HUMORU.

Ogłoszenia bratniackie,

Fotomontaże i autoreklamę — szyb-

 

ko, sprawnie i na koszt B. P. przepro-
LŽ firma  Dębiński—Jędrychowskii S-ka. : `

Kto da nazwisko dziecku sympa-
tycznej girlaski? Oferty pod „Kuzynek”.

Szkoła tańców i rzucania nożami pod
fachowcem .kierownictwem kol. Suroża.
Zapisy w Mensie w godzinach nieurzę-
dowych. `

: „Wesołe Miasteczko” zacznie funk-
cjonować przy P. W. C-e bratniąckiej na
Górze Boufałłówej. Wistęp tylko dła zwo-
lenników obecnego, zarządu. Rewja inau-
guracyjna p..t. „Trzynaście cegieł do gro-
bowej deski* dziś o godz. 8. Sensacją
programu będzie występ kol. Dembiń-
skiego w roli „śpiewającego łabędzia”,
oraz kol. Antoniewicza, który z zespo-
łem „józefitek* odtańczy najnowszą rum-
bę p. t. „Czy znasz Żagary”. W prze-
rwach bratniaccy Bim i Bom w osobach
kol. kol. Kapały i Jędrychowskiego.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

 

 

Młoda,
zdrowa uczciwa dziewczy-
na o łatwym charakterze
ze znajomością bieliźniar-
stwa, krawiecczyzny po-
szukuje posady do dzie-
ci w mieście iub na wsi

Od czwartku wielki dramat miłości i oówięcśnić z udziałem słyn-
3 marca r.b. «TRAGEDJA TANCERKI» nej LII Dagover. koncowe orkiestra pod batutą
M. Salniekiego. Początek seansów 4, 6, B I 10 e. ne zie R balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od go-

ziny lo 10 w.

ns: ERU (TZNRŁ AZER IRT ÓFIRPOSZEA
SPROBUJCIE PORÓWNAJCIE

A PRZEKONACIE SIĘ, ŻE
WINA KRAJOWE WYTWÓRNI
WŁ. OSMOŁOWSKI

MIEJSKI  KINERATOGRAF
Ostrobramska 5.
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