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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

19 do Ż4-ej. Administracja czynna w dni powszednie od
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński'* wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświą
AB NASA       

z (tad

ZŁOTOUSTY KAZNODZIEJA
APOSTOŁ DUCHA NIEPODLEGŁOŚCI

KAPŁAN ŻOŁNIERZ

w środę 9 marca o godz. 6,45 po poł.

nastąpi złożenie zwłok w podziemiach katedralnych.

|

|

PARYŻ (RAT). 'W dniu 7 marca b. r. o godzinie 13
min. 30 zmarł były minister spraw zagranicznych Fran-
e + da poz Briand w mieszkaniu swem przy Avenue
eber-

PARYŻ (Pat.) Briand zmarł w swojem mieszkaniu przy Avenue
Kleber, gdzie mieszkał od 28 lutego po kilkuletniej przerwie. Dokto-

rzy nakazali mu przyjazd z Cocherelle do Paryża pomimo jego opo-

ra, gdyż kuracja przepisana Briandowi była możliwa do przeprowa-

dzenia jedynie w Paryżu. Pobyt przy Avenue Kleber uważany był

za moment przejściowy. Briand miał wkrótce przenieść się do szpi-

tala. Od powrotu do Paryża Briand nie opuszczał łózka. Nikogo do

niego nie wpuszczano. Po czwartku, pomimo wielkiego osłabienia,

stan chorego nie budził bezpośrednich obaw. W niedzielę po połu-

dniu nastąpiło pogorszenie, po którem nie można już było spodzie-

wać się powrotu Brianda do zdrowia.

Wrażenie śmierci Brianda.
W BERLINIE.

BERLIN (Pat). Śmierć Brianda

wują dla wielkiego pioniera poro-
zumienia  francusko-niemieckiego

Tełefon Redakcji.

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja stwarta od 11 do 16 i od

tecznych.

DKUP dr. WŁADYSŁAW RANDUASKI
zasnął w Panu dnia 6-g0 marca 1932 roku w wieku lat 69.

Przeniesienie zwłok z Pałacu Rzeczypospolitej do Bazyliki odbędzie się

Nabożeństwo żałobne w czwartek 10 marca o godzinie 10-ej rano, poczem

KOMITET UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH.

wywołała w berlińskich kołach
olitycznych olbrzymie wrażenie.

yraz temu dają czynniki pół-

oficjalne, które zaznaczają, że
Briand nie szczędził sił, aby roz-
poczęte w Locarno dzieło pogo-
dzenia obu zwaśnionych sąsiadu-
jących z sobą narodów doprowa-

dzić do końca. Praca i wysiłki

Brianda niejednokrotnie natrafia-
ły na kolosalne przeszkody we
własnym kraju i rozbijały się o

wolę prawicy. Wszyscy jednak

musieli uznać szczerość stanowis-

ka Brianda, który bez względu na

te trudności zmierzał wytrwale do

celu. W Niemczech — pisze mię-

dzy innemi we wspomnieniu po-

śmiertnem biuro Conti — zacho-

wdzięczną i pełną uczucia pa-
mięć.

W LONDYNIE.
LONDYN (Pat). Śmierć Brian-

da wywołała w Londynie duże
wrażenie. Od wielu lat zgon wiel-
kiego polityka nie wywołał w
Londynie tak wielkiego wrażenia.

W Izbie Gmin sir Austin Cham-
berlain wygłosił przemówienie,
poświęcone pamięci Brianda, któ-
rego nazwał swoim serdecznym
przyjacielem. Chamberlain głosem
niezwykle wzruszonym oświadczył
z naciskiem, że nikt lepiej niż
Briand nie zasłużyłł się w sprawie
pokoju. Przemówienia Chamber-

laina Izba wysłuchała stojąc, z
wielkiem wzruszeniem.

ORTZOODRZEKOEZAT34REI SA EISSSKATIKRAI T

Sprawa świadczeń socjalnych w Sejmie.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na posiedzeniu Sejmu przy końcu debat nad

świedczniami soecjalnemi min. Hublcki oświadczył, rządowi zależy

na tem, ażeby przedłożenie o ubezpieczeniach społecznych, noweli-

zacja ustawy o czasie pracy i nowelizacja ustawy o urlopach zostały

przyjęte w normalnej drodze ustawodawczej, jeżeli nie na tej, to na

przyszłej sesji parlamentarnej.
Pos. Madeyski (BB.) zwrócił uwagę rządowi na nierėwno-

mierne rorłożenie ciężarów i na konieczność kontroli nad produkcją.

Pos. Strzete'ski (Str. Narod,) stwierdził, że nie powinno się

żądać ofiar tylko od jednej strony, t. j. od pracy. :

Nie pomogą ulgi dla produkcji ježeli nie będzie się równocześnie

budowało konsumenta.
Posłowie Żuławski (PPS.) i Jankowski (NPR.) oświadczyli, że

projekty rządowe są nie do przyjęcia przez klasę robotniczą i

że one nie zwiążą klasy robotniczej z państwem polskim. Niemiec

Jankowsky oświadczył, że ujednostajnienie ustawodawstwa jest

niewskazane wobec różnorodności typów w państwie polskiem.

 

Nagły wyjazd ks. prymasa Hionda
do Rzymu.

POZNAŃ. (Pat). J, Em ks. pry-
mas kardynał Hlond wyje hał

wczoraj niespodziewanie do Rzy:

' SYTUACJA STRAJKOWA W ZAGŁĘBIU.

mu, wezwany telegraficznie przez
Stolicę Apostolską.

  SOSNOWIEC. (Pat). W ponie-

działek rano na rannej zmi»nie

zazneczył się dalszy wzrost liczby

robotników, zgłaszających się do-

browolnie do pracy. Dziś zgłosiło

się 444 robotników, w sobotę 331

Na niezrzeszonych kopalniach pra-
cuje pozatem w dniu dzisiejszym
803 górników. Strajkuje na pier-
wszej zmianie 9733, na obserwa-
cjach zatrudnionych jest 1245.
Spokoju nigdzie nie zakłócono.
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PARYŻ (Pat). Narodowy po-.

grzeb Brianda odbędzie się w so--

botę o godz. 14. р

ŻYCIORYS BRIANDA.

PARYŻ (Pat). Briand urodził”
się w Nantes w dniu 28 maja

1862 r. Po ukończeniu nauk w

miejscowem liceum wstąpił na

wydział prawny. Po otrzymaniu

dyplomu stał się niebawem jednym

z  najwybitniejszych członków

francuskiej partji socjalistycznej.

Obrano go na sekretarza komitetu

generalnego partji oraz został w

tym czasie redaktorem politycz
nym czasopisma „Lanterne .

roku 1902 obran
pierwszy na deputowanego. No-
wy deputowany złożył Izbie pro-

jekt rozdziału kościoła od pań-

stwa. Był to początek karjery

ministerjalnej Brianda, któramia-

ła trwać bez wielkich przerw w

przeciągu przeszło 25 lat. Wy-

brany ponownie w roku 1906 de-

putowanym Briand został wkrótce

min. sprawiedliwości i wyznań

w gabinecie Clemenceau. W 1909

r. zostaje premjerem. Jednoczeš-
nie z tą funkcją obejmuje portiel

ministra spraw wewnętrznych i

wyznań. Po wyborach w roku

1909 gabinet Brianda stanął po-

wtórnie przed -nową Izbą. Pod-

czas jednego z nadzwyczajnych

posiedzeń w roku 1910 z okazji

strajku kolejarzy Briand wystąpił

z jednem ze swych najbardziej pa-

tetycznych przemówień. 13 stycz-

nia 1912 roku Briand obejmuje

stanowisko wicepremjera i mini-

stra sprawiedliwości w gabinecie

Poincarego. Po wyborze Poinca-

reśo na prezydenta republiki w

styczniu 1913 roku Briand zostaje

znów  premjerem i ministrem

spraw wewnętrznych. Po upadku

gabinetu Vivianiego w paždzierni-

ku 1914 roku Briand obejmuje po-

nownie stanowisko premjera wraz

z portfelem ministra spraw zagra-

nicznych. _ Powszechnie znana
jest działalność jego na Quai

d'Orsay w następnych latach,

bądź w charakterze premiera,

badź w charakterze ministra. Wia-

domo również, że będac kandyda-

tem na prezydenta republiki w

maju 1931 r., został zwyciężony

przez obecnego prezydenta Dou-
mera i opuścił Quai d'Orsay, uda-

jąc się do swej posiadłości Coche-
relle, ażeby używać w pełni wy-
poczynku, jakiego wymagał stan

jeśo zdrowia.
 

Laval konferuje z Niemcami.

PARYŻ, (Pat). R:da rmrinistrów
powierzyła Lavalowi reprerento-
wanie Fran-ji w prezydjum komi-
sji francusko niemieckiej.
      

rozpoczyna się ciągnienie

wielkiej 5 KLASY
i trwać będzie do 14 kwiełnia.

Połowa losów wygrywa,
Główna wygrana 1,000,000 zł.

Szczęście stale sprzyja naszym
T. Graczom.

Kolektura Loterji Państwowej

„LICHTLOS“
VisPA05)

Wiino, Wielka 42.
PKU 81051. —00 Tel. 4—25

Wilno, Wtorek 8-g0 marca 1932 r.
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tyfrowe, skomplikowane i 1 zastrzeženiem mie
druku mogą być przez Administrac
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Groźba wojny japońsko-sowieckiej
Rosja koncentruje wojska na Dalekim Wschodzie.

(Korespodencja własna).

MOSKWA 6 III. Następstwem krótkiego pobytu w Moskwie
komisar a spraw zagranicznych Liitw'nowa jest nagły zwrotwStano-

".wisku Moskwy wobec konfliktu chińsko japońskiego. Moskwa
" porzuciła ton powściągiiwości wobec Japonii.4 Moskwa grozi.
Wynik bitwy pod Szanghajem, ktėry nie dal Japonji decydującego
zwycięstwa, ośmielił bolszewików. Zegrażające Japonji stanowisko

' Stanów Zjednoczonych rozzuchwaliło Kreml.
Cała prasa sowiecka przedrukowała artykuł wstępny  lzwiesti,

>, który może być przygrywką do wielkich wypadków na Dalekim
Wschodzie.

rządu sowieckiego przyznaje,W artykule tym organ naczelńy
koncentrujepod wpływem wypadków w Mandżurji

wojska na Dalekim Wschodzie.
Sytuacja na Dalekim Wschodzie, pisze „Izwiestja“ wobec której

stoi Zw qzek Rad Sowieckich zobowiązuje się do wzmocnienia swej
zdolności obronnej i do obrony nietykalności jego granic przez od-
powiednie wzmocnienie garnizonów wojskowych u granic Dale-
kiego Wschodu. Koncentrację 100 tysięcy żołnierza urzędówka

, uważa za przesądzoną.

Zgon Arystydesa Briand'a. |
Rząd sowiecki dla usprawiedliwienia wydanych zarządzeń powo-

łuje się na dokumenty jepońskie, zawierające plany napadu na
Rosję sowiecką i zagarnięcia Władywostoku i kraju Zabajkalskiego.

Jeden z tych dokumentów mówi: „w sprawie czy należy Ja-
ponji rozpocząć wojnę ze Związkiem Rad sowieckich czy też
ne uważam za niezbędne aby Japonja stanęła na gruncie twardej po-
lityki w stosunku do Rządu Sowieckiego będzie gotową do rozpoczęcia
wojny w każdej chwili. Zasadniczym celem tej wojny powinno
być nietylko osłonięcie Japonji przed komunizmem lecz za-
władnięcie Sowieckim Dalekim Wschodem i Wschodnią
Syberją“.

Inny dokument japoński przytoczony przez rząd sowiecki mówi:
„Biorąc pod uwagę stan sił zbrojnych Z. S Z. R. i sytuację państw
zagranicznych należy wojnę japońsko-sowiecką rozpocząć jak-
najprędzej”.

„Oceniając ogólną sytuację Rosji sowieckiej należy dojść do
wniosku, że w chwili obecnej Rosja sowiecka nie jest w stanie
prowadzić wojny Chwila obecna jest wyjątkowo pomyślna
do rozstrzygnięeia przez nasze państwo zagadnień Dalekiego
Wschodu. Państwa zachodnie graniczące z Rosją sowiecką (Polska

i Rumunja) mają możność uzgodnić wystąpienia wspólnie z nami,
lecz możliwość ta słabnąć będzie z każdym rokiem".

Przytaczając te wyciągi z japońskich źródeł „Izwiestja“ zazna-
czają, że są to osobiste zdania autorów tych dokumentów, łecz ze

względu na zajmowane przez nich wspólne stanowiska państwowe

(prasa sowiecka nie podaje nazwisk) mają one wagę pierwszorzędną
Artykuł „lzwiestij” kończy się oświadczeniem następującem:
„Pokojowa polityka Z. S. Z. R. nie jest polityką ignorowania

faktów. Niejednokrotnie wskazywaliśmy, że Związek sowiecki nie
podda się prowokacji. Rząd sowiecki prowed Il, prowadzi i bę-

dzie prowadzić politykę pokoju i politykę nie interwencji w wypadki

chińskie. Nie oznacza to jednak bynajmiej, że Związek sowiecki

„pozwoli komukolwiek pogwałcić nietykalność granic sowieckich
i zagarnąć choćby najmniejszą cząstkę ziemi sowieckiej"

Komunikat japoński o koncentracji wojsk sowieckich
na Dalekim Wschodzie.

MOSKWA 6 III. Japońskie ministerstwo spraw zagranicznych
ogłosiło raport japońskiego konsula generalnego we Władywostoku
Jatsaguti'ego, w którym donosi on © zarządzeniach wojennych

rządu sowieckiego w relonie Władywostoku. Według tego ra-
portu transporty wojsk do Władywostoku rozpoczęły się już
w grudniu roku ubiegłego przyczem wojska przybyły z Rosji Euro-

pejskiej.
W chwili obecnej w rejonie Wiadywostok—Ugolneja—Razdolnaja

skoncentrowano około 2 korpusów. We Władywostoku oraz
na wyspie Rosyjskiej ustawione zostały baterje ciężkich dział.
Na Sedence wzniesiono trzy nowe forty. Fabryka jodu w zatoce
Olgi przekształcona została na fabrykę gazów trujących. Do Wła-
dywostoku dniem i nocą przybywają pociągi z amunicją I ży
wnością. Kolej ussuryjska na całej rozciągłości znajduje się pod
ochroną komunistów i komsomolców.

Zdaniem konsula generalnego japońskiego Starcie z Rosją
sow. nastąpi w ciągu najbliższych 3—4 miesięcy. Jeżeli powo-
dem ku temu nie będzie konflikt mandżuiski zatarg powstanie na tle

koncesji rybnych.

Rząd sowiecki domaga się odwołania konsula
Japońskiego.

MOSKWA G. III. Rząd sowiecki zwrócił się do rządu |apońskie-

go z żądaniem odwołania swego konsula jenera'nego we Wło-

dywostoku Jatsajutige autora raportu o stanie zbrojeń sowiec-

kich na Daiekim Wschodzie. Rząd japoński odpowiedział od-

mownia uważając że konsul spełnił swój obowiązek wobec

Ojczyzny.

ZSZRERORIEOEGTT AssA SISIIA

Echa zamachu w Moskwie.
Stan zdrowia radcy Twardowsky'ego.

MOSKWA. (Pat). Według oś-
wiad.zenia lekarzy, operujących
radcę ambasady niemieckiej von

Twardowskiego, ogólny stan cho=
rego jest zadowalający. |

tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe
a e 28 proc. drożej.

Konto czekowe w P. K. 0.

Ostateczne stłumienie rewolty lappowców.

HELSINGFOS. (Pat.) Ruch lap-
powców został najzupełniej zlik-
widowany. Uczestnikom rewolty
pozwolono udać się do ich miejsc
zamieszkania. 6 przywódców od-

w jak największym porządku.

Uczestnicy ruchu wzięli udział

w nabożeństwie, poczem oddali

broń. Pozwolono im opuścić mias-

to, które było otoczone przez po-

sterunki wojskowe. Zniesiono cen-wieziono do HeĮsisngforsu iu-
mieszczono pod aresztem. Kapi-
tulacja powstańców odbyła. się

zurę, jakiej podlegały telefon

i telegraf.

 

BANDYCI ZWRÓCILI SYNKA LINDBERGHA
po otrzymaniu 50 tys. dolarów.

(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Nadeszły z Nowego Jorku wiadomości o tem

iż jakoby bandyci, którzy porwali synka Lindbergha zwrócili

dziecko rodzicom po złożeniu przez Lindbergh 50.008dolarów

okupu. :

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszaniem | przesyłkę pecztowz 1 £ r. 04
zagranicą 8 sł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milłm. przed tekstem | w tekscia (6 lumowe) 88 gr. za
28 gr. Ogłoszenia

Tarminy
dowelnie zmieniene.

| Nr. B0TET.

 

Pod Szanghajem
NOWY DESANT JAPOŃSKI.
TOKJO (Pat). W. .Woosung

wylądowała dywizja japońska w
sile 14 tysięcy ludzi.

POMIMO SPOKOJU.

PARYŻ (Pat). Agencja Indo-
Pacifique donosi, że aczkolwiek
na froncie panuje cisza, to jednak
Chińczycy odczuwają pewien nie-
pokój z powodu ruchów wojsk
japońskich, dokonywanych wzdłuż
rzeki Niebieskiej. :

STARCIA I RUCHY WOJSK.

SZANGHAJ (Pat). W okoli-
cach Szanghaju doszło do starć po-
między patrolami kawalerji ja-
pońskiej a grupami żołnierzy chiń-
skich.

SZANGHAJ (Pat). Samoloty
japońskie, które udały się w górę
rzeki Yang-Tse, wylądowały w
odległości 36 mil od Szanghaju,
dołączając się do oddziałów japoń-
skich, które zajęły pozycje na
północ od stanowisk, zajętych
przez Chińczyków.

WRAŻENIE MÓW GENEW-
SKICH W JAPONJI

TOKJO (Pat). Przemówienia
wygłoszone na posiedzeniu Zgro-
madzenia Ligi Narodów przeciwko
Japonji przez przedstawicieli pew-
nych mniejszych państw, niezain-
teresowanych bezpośrednio w nie-
bezpiecznej sytuacji na Dalekim
Wschodzie, wywołały w  Tokjo
rozdrażnienie. Pewne koła posu-
wają się nawet tak daleko, że wy-
stępują z sugestjami, aby posta-
wić Lidze Narodów alternatywę,
w/g której albo Japonja cofa
się z Ligi, albo Liga usunie Chiny
na tej podstawie, że nie są one
państwem zorganizowanem.

DZIŚ

jzopka Х К
w sali Kresowej (Zawalna 1)

pocz. o godz. 20tej. 77-30

Drobne wiadomości.

 

Synagoga miejscem  scha--
dzek komunistycznych.
DYNEBURG (Pat) W miaste-

czku Krasławiec w jednej z tam-
tejszych synagog wykryto miejsce
schadzek komunistycznych* Pod-
czas takiego zebrania synagogę
otoczyła policja, jednakże zanim
się dostała do środka zabarykado-
wonej synagogi, część komunistów
zdołała uciec przez piwnice, do
tego celu przysposobioną. Ūjeto
jednakże 4 komunistów w wieku
od 14 do 17 lat. Główny przy-
wódca zdołał umknąć. unosząc ze
sobą najbardziej kompromitujące
dowody. Przy zatrzymanych znale-
ziono legitymacje i druki, pocho-
dzące z Z S. R. R.

Stu rybaków na krze lo-
dowej.

TALLIN. (pat). Wskutek wzbu-
rzenia mo>rza, na krze olbrzy-
mich rozmiarów un e$iony<h zos-
tało na morze stu sowieckich ry-
baków wrez z końmi i narzędzia-
mi rybackiemi. Poszukiwania, pro-
wadzone w ciągu kilku dni, do-
prowadziły do odnalezienia ryba-
ków już przy brzegach estońskich
Żadnych ofiar w ludiach nie było.

Zamach na prezydenta
Peru.

LONDYN (Pat.) Z Limy do-
noszą, że na prezydenta Peru do-
konano zamachu w czwartek,
gdy prezydent był obecny na
mszy świętej. Zamachowcem, któ-
ry strzelał do prezydenta, jest
Sanchez Carro, jeden z członków
partji opozycyjnej. Prezydent jest
lekko ranny.

Bankructwo i samobójstwo.
BERLIN 7-1Ill. Zawiesił tu wy-

Płaty Handelsbank. Dyrektor ban-
ku Walter Braun popełnił samo-
bójstwo. }

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

   
  



 

Z notatnika sejmowego.
Warszawa, 7 marca.

Obrady senackie nad budże-
tem zakończone. Tydzień bardzo
wytężonej pracy i nużących posie-
dzeń minął.

Jeżeli dzisiaj w sejmie praca
poselska jest ciężkim obowiązkiem
to tem cięższym obowiązkiem, któ

ry spełnić trzeba jest praca w se-

nacie. Z mocy ustawy zakres dzia-

łania tej instytucji jest uszczuplo-

ny nadmiernie. Prawda, że Woj-

ciech Trąmpczyński, kiedy prze-
wodniczył senatowi, starał się ra-

my jego kompetencji rozszerzyć

via facti. Wprowadził interpelacje,

które się ostały. I rezoluoje, któ-

rych wypełniania przestrzegał.

przedewszystkiem postawiłodpo-

wiednio autorytet instytucji. Na

pamiętnych swych czwartkach sta

rał się stworzyć środowisko inte-

lektualne i dyskusyjne. Do tego

kresu każdy, komu zależy na kon-

cepcji dwuizbowości, będzie mu-

siał zawsze wracać. :
Tego poziomu nie umiał utrzy-

mać już następny marszałek J.

Szymański, a obrady tego senatu
stawały się wręcz klasyczne, jak-

kolwiek niewątpliwie p. Szymań-

ski mógł żywić jak. najlepsze in-

tencje. Senat, przepołowiony na

zwolennikówi przeciwników sana-

cji, nieraz stawał się terenem

ostrych zmagań poglądów.
eraz położenie o wiele się po-

gorszyło. Marszałek Raczkiewicz
niechybnie dba bardzo o utrzy-
manie wysokich form i wersalsko-
ści tonu. Przygniatająca przewaga

czwartej brygady— przy kilku-
nastu członkach Klubu Narodowe-
go i przerzedzonej znacznie lewi-

cy — zgóry skazuje już wszelką

inicjatywę samodzielną nanieuda-

nie. Pozostaje więc tylko ciężki

obowiązek wytrwania na poste-

runku, wyzyskiwania go jako try-

buny, z której się przemawia do

społeczeństwa i spełnia, o ile na to

pozwalają warunki, kontrolę nad

życiem gospodarczem i finanso-

wem rządu. Trzeba spełnić ten

obowiązek, ażeby nie tylko utrzy-
mać instytucję, ale i nadać jej

szersze prawa, a przedewszyst-

kiem prawo inicjatywy ustawo-

dawczej. :
Warunki pracy opozycji w

obecnym senacie, jak wspomnie-
liśmy, są bardzo trudne. Każda
inicjatywa samodzielna natrafia
na mur uprzedzeń ze strony więk-
szości, która jest bardzo bezcere-
monjalna. Pierwiastku rycersko-
ści, któryby nakazywał zastoso-
wać wobec mniejszości tolerancję,
daremnie szukać. Klasyczne było
zachowanie się  prezydującego
wówczas wicemarszałka Leszczyń
skiego, konserwatysty, podczas
przemówienia sen. Jabłonowskie-
go: nie starał się wcale poskra-
miać senatorów z BB., którzy
przeszkadzali mówcy, lecz naod-
wrót zwrógił mu niesłusznie uwa-
gę, by trzymał się tematu, jakkol-
wiek sen. Jabłonowski mówił o
kulcie osób, co minister oświaty
wysuwa jako jedno z czołowych

 

"niec i lewicowiec,

zadań wychowania państwowego.
Albo s. Nowak, dawny wyzwole-

dzisiaj stupro-
centowy sanator, wystąpił prze-
ciwko przeprowadzeniu dyskusji
w senackiej komisji oświaty i kul-
tury nad ustawami  szkolnemi,
śdyż już w sejmie... mówiono o
nich dostatecznie. Albo sztanda-
rowy konserwatysta s. Rostwo-
rowski występuje przeciwko wnio-
skowi s. Sołtyka o  zasięgnięcie
opinji Episkopatu i Senatów aka-
demickich. A jakże nazwać de-
monstrację członków senatu z BB,
z których niejeden w rozmowach
prywatnych potępiał surowo
Brześć, przeciwko s. Korfantemu?
Gdy wszedł na trybunę, BB. wy-
szedł z sali, wyszli i członkowie
rządu; można to jeszcze tłomaczyć
demonstracją polityczną, lecz dla-
czegoż mieli wychodzić również
i urzędnicy ministerjalni? A po
tem z poza węgła i z palarni wsłu-
chiwać się w przemówienie Kor-
fantego? Czy to poważne?... Albo
czy to licuje z bezstronnością i to-
lerancją i wysokim tonem, który
się usiłuje nadać obradom senatu,
gdy się jednego dnia godzi na od-
stąpienie kontyngentu czasu, po-

zostałego do dyspozycji, 5. Ког!ап-
temu, co było praktykowane

zawsze, a nazajutrz, kiedy BB.

ustaliło urządzić demonstrację
przeciw Korfantemu, oświadczyć,
że właściwie takie przekazywanie
czasu jest... niemożliwe.

Możnaby powiedzieć, że to są
drobiazgi. Wszelako w ramach
kompetencji senatu i na płaszczyź-
nie jego pracy — to są objawy wy-

soce wymowne, ilustrujące stosu-

nek władz senackich i większości
do opozycji.

Klub Narodowy, zgodnie z za:
powiedzią przy początku prac
budżetowych, żadnych poprawek
nie zgłaszał, ograniczył się jedynie
do krytyki i oświetlenia polskiej
rzeczywistości. S. Gląbiūski wy-
mownie i rzeczowo oświetlił po-
wagę naszej sytuacji politycznej i
gospodarczej, s. Jabłonowski nie-
bezpieczeństwa, zagrażające na-
szej kulturze i wychowaniu naro-
dowemu, s. Seyda — ponurą rze-
czywistość dziedziny moralnej i
prawnej, s. Kozicki zobrazował
położenie międzynarodowe, a s.
Meissner ilustrował praktycznie
„dobrodziejstwa socjalne, jakie-
mi społeczeństwo jest obdarzane.
Trzeba tu dodać jeszcze wystąpie-
nie s. Korfantego, przedstawiające
$rozę katastrofy przemysłowej, i
s. Michejdy, o położeniu na Pomo-
rzu, tudzież s. Pepłowskiego,
przedstawiające nastroje robotni-
ków — a będziemy mieli obraz
zagadnień, które Klub Nar., Ch. D.
i N. P. R. poruszały. Dawał się od-
czuwać wszystkim brak s. Motza,
którego wystąpienia, odbijające
nastroje liberalnych kół paryskich
stanowiły zawsze silną atrakcję
podczas senackich debat. A s.
Motz miał zawsze coś osobliwego
do powiedzenia. KZ

Ż prasy.
Pełnomocnictwa.

Niewątpliwie jest to dziś cen-
tralne zagadnienie polityczne, do-
okoła którego skupia się uwaga
całego społeczeństwa polskiego.

Poświęciliśmy temu zagadnie-
niu wstępny artykuł w niedziel-
nym numerze „Dziennika Wileń-
skiego”.

Obecnie
prasy. =
Nic się właściwie nie zmieniło.

Pisze o tem „Robotnik“ cal-
kiem słusznie:

„Prawdę mówiąc, cała robota usta-

wodawcza obecnego Sejmu nie jest ni-

czem innem jak zatwierdzaniem projek-

tów rządowych. Czy te projekty nazy“

wač się będą dekretami, czy nie — nie

zmienia istoty rzeczy. Cała różnica mię-

dzy dekretami a pracą sejmu „sanacyj-

nego” sprowadza się do tego, że w sej-

mie posłowie mogą jeszcze mówić o pro-

jektach rządowych — posłowie „sanacji

więcej, opozycyjni mniej, albo nic — de-
krety zaś zjawiają się jako ustawy „mil-
cząco“.

Lewicujący Hamleci z BB.
1 robota na wyrost.

Powód wniesienia przedłożenia
oPa tak wyjaśnia
dobrze zazwyczajpoinformowany
żydowski „Nasz d: :

„W kołach miarodajnych zwracają

uwagę, że pewne dzo ustaw wywo-

ływały niezadowolenie wśród lewicują-
cych Hamletow z BB. (grupa partji pra-

cy), že szereg innych projektėw napoty-

kał na opór wewnątrz klubu, we frakcji

Tewiatańakiej. 2 :

W obecnej sytuacji gospodarczej za-

chodzi konieczność manewrowania tary-

ią celną, wydawania ustaw w trybie naj-

szybszym i iadania możności stoso-

wania restrykcji dla zapewnienia trwa-

łości waluty (ograniczenia dewizowe).

Sfery miarodajne zapewniają, żepeł-

nomocnictwa, jak również zmiana statutu

Banku Polskiego są raczej środkami za-

pobiegawczemi na „wyrost”, że rząd wy-

ka pełnomocnictwa w wyjątkowych

Bazy „ przed zwołaniem nowej sesji
budżetowej.

„Konjunkturalna“ większość.
Całkiem szczerze pisze na ten

sam temat inny żydowski prorzą-
dowiec — „Kurjer Polski“:

„„„Projekt rządowy w sprawie pełno-

mocnictw specjalnych ma za podłoże

nieco mozaikowy układ sil w obozie,

ym z rządem. Nastrojetegoc

przytaczamy głosy

sa1.2kosz,
ulegają pewnym w: przegrupo-
waniom,

Chcąc się zabezpieczyć przed temi

wahaniami, siery rządowe postanowiły
uniezależnić się jeszcze bardziej od Sej-
mu, bez względu na to, że posiadają w
nim większość, a to tembardziej, że po-
czucie siły wśród tej większości wystę-
puje coraz wyraźniej a posłuszni podko-
mendni zwalają sobie nieraz na zbyt
Širai krytykę swoich dowódców."

A więc chodzi o zabezpiecza-
nie się już nie przed „warcholącą
opozycją”, lecz przed „wahania-
mi” i „zbyt samodzielną krytyką”
niektórych odłamów BB.

Widocznie „w miarę zmian
konjunktury” nerwy zaczynają co-
raz częściej zawodzić, a w łonie
„współpracowników' _ następują
„wahania“ i „przegrupowania“.

Okazuje się, že zmian „struk-
turalnych“ nie da się przeprowa-
dziė z „konjunkturalną“ większo-
ścią.

A przecież chodzi o rzeczy na-
prawdę ważne,

Pamiętać należy, że zmiany,
które mogą być wprowadzone na
mocy dekretów, mają istotnie cha-
rakter zasadniczy „struktu-
ralny“. '

hodzi przeciež o wprowadze-
nie nowej ustawy, zmieniającej od
fundamentów cały ustrój socjal-
nych ubezpieczeń w Polsce.

Ogromne znaczenie, szczegól-
niej dla Kresów ma sprawa po-
działu terytorjalnego.

Wreszcie niewątpliwie w dro-
dze pełnomocnictw narzucony bę-
dzie społeczeństwu słynny pro-
jekt min. Michałowskiego o ustro-
ju palestry.

W. tych wszystkich sprawach
panowie z BB. woleliby przerzucić
odpowiedzialność ze swych bark
na inne.

A jednak uniknąć odpowiedzial-
ności im się nie uda.

Stwierdza to dobitnie prof. Ry-
barski w „Gazecie Warszawskiej”:

„Kto głosuje,za pełnomocnictwami,
ten odpowiada za wszystko, co się sta-
nie na podstawie tych pełnomocnictw.

Dla obozu narodowego ustawa
o pełnomocnictwach jest dalszym
ciągiem uprawiania przez sanację
polityki nieliczenia się ze społe-
czeństwem i trzymania się za
wszelką cenę przy władzy,

DZIENNIK WILEŃSKI

Ś.p. J. E. Ks. Biskup
Dr. WŁADYSŁAW BANDURSKI.
 

W. sobotę późnym wieczorem
obiegła nasze miasto wiadomość,
że zmarł na dusznicę sercową
chory od dłuższego czasu J. E. ks.
Biskup Dr. Władysław Bandurski.
Śmierć nastąpiła o godz. 20 m. 30
po krótkim ataku sercowym. Za-
wezwany prof. Dr. Januszkiewicz,
rektor U. S. B., który jako lekarz
miał stałą pieczę nad ś. p. ks.
Biskupem Bandurskim, skonsta-
tował zgon.

Niezwłocznie do pałacu repre-
zentacyjnego, gdzie mieszkał od
dłuższego czasu zmarły Dostojnik
Kościoła, przybyli J. E. ks. Arcy-
biskup-Metropolita Jałbrzykowski
i J. E. ks. Biskup Michalkiewicz,
którzy odprawili krótkie modły,
oraz Wojewoda Wileński p. Becz-
kowicz.

Ś. p. ks. Biskup Bandurski już
od blisko trzech miesięcy trapiony
był dusznicą sercową z powikła-
niami na tle sklerozy. W ostat-
nich paru tygodniach zdawało się,
że powraca do zdrowia. Ataki
duszności prawie ustąpiły, wystą-
piło natomiast ogólne osłabienie
i brak apetytu.

Katastrofa
dzianie.

Zmarły w naszem mieście w
niedzielę Dostojnik Kościoła uro-
dził się w Sokalu nad Bugiem w
niezamożnej rodzinie w 1863 r.
Szkołę powszechną ukończył w
Sokalu, poczem gimnazjum we
Lwowie. Po ukończeniu gimna-
zjum wstąpił na wydział teolo-
giczny Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie i w 24 r. życia
otrzymał święcenia kapłańskie.
W dniu 25 lipca 1887 r. odbyła się
jego prymicja w kościele S.S. Fran-
ciszkanek. Po otrzymaniu święceń
kapłańskich późniejszy Dostojnik
Kościoła został prefektem szkol-
nym.

Wybitne zdolności krasomów-
cze i niezwykłe ogólne uzdolnie-
nia kierują go dla dalszych stu-
djów do Rzymu.

Młody zdolny kapłan zwraca
na siebie uwagę biskupa krakow-
skiego ks. Kardynała Puzyny, któ-
ry powołuje ks. Bandurskiego do
Krakowa na stanowisko swego se-

przyszła  niespo-

  
  

kretarza i kapelana.
W 1906 r. głośny już wówczas

kaznodzieja krakowski otrzymuje
święcenia biskupie i zostaje bisku-
pem sufraganem lwowskim i tegoż
roku opuszcza Kraków.

Gdy wybucha wojna światowa,
J. E. ks. Biskup Bandurski oddaje
swój zapał mówcy i siły swe two-
rzącym się zarodkom siły zbrojnej
polskiej pod zaborem austrjackim.
Na skarb wojskowy oddaje swój
łańcuch złoty i pastorał. W 1921 r.
gen. Żeligowski powołuje J. E. ks.
Biskupa Bandurskiego na naczel-*
nego kapelana sił zbrojnych Litwy
Środkowej. Od tego czasu J. E.
ks. Biskup Bandurski zrasta się
z Wilnem i w tem mieście na stałe
osiada.

W, ciągu ostatnich lat oddaje
się z wrodzonym sobie zapałem
akcji charytatywnej w naszem
mieście.

Cześć pamięci zacnego Kapła-
na, Patrjoty i Jałmużnika.

Z powodu zgonu ś.p. ks. Biskupa
Bandurskiego p. wojewoda Beczkowicz
zwołał w dniu 7 b. m. Komitet Organi-
zacyjny Uroczystości Pogrzebowych, w
zespole dawnego Komitetu Obchodu ju-
bileuszu 25-lecia sakry biskupiej ks.
Bandurskiego.

Na czele Komitetu Uroczystości Po-
grzebowych stanęli p. wojewoda Becz-
kowicz jako prezes Komitetu, a dalej
jako wiceprezesi p. prezydent miasta
Folejewski i p. gen. Skwarczyński:

' Komitet wyłonił trzy sekcje: 1) orga-
nizacyjną (przewodnięzący gen. Skwar-
czyński), 2) artystyczno-prasową (pod
przewodnictwem prof. Ferdynanda Rus
szczyca) i 3) sekcję porządkową (prze-
wodniczący komendant miasta płk.
łocki).

Zwłoki ks. Biskupa Bandurskiego
spoczną na katałalku w pałacu Repre-
zentacyjnym, gdzie ludność m. Wilna
będzie miała możność oddania hołdu
i czci Zmarłemu.

Eksportacja zwłok odbędzie się w
środę dnia 9 marca o godz. 5 popo-
łudniu z Pałacu do Bazyliki archikate-
dralnej.

Nabożeństwo żałobne i pogrzeb —
we czwartek dnia 10 marca o godz. 10
rano. zeesa 1 na T
spoczynek w ziemiach Bazy

Jak nam komunikują półurzędowo,
na uroczystości pogrzebowe przybędzie
p Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy

ościcki i Rząd Rzeczypospolitej z p.
Prezesem Rady Ministrów A. Prystorem
na czele.

Pogrzeb odbędzie
Państwa.

się na koszt

ZMIANY UBIEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.
Zapowiedziane przedłożenia rządowe.

Wedle półurzędowych donie-
sień Rada Ministrów uchwaliła
projekty ustaw w sprawie zmian
w ubezpieczeniach społecznych,
które w ogólnym zarysie, jeszcze
niedokładnie znanym, miałyby
wyglądać tak:

Zakres ubezpieczeń robotni-
czych (po wprowadzeniu nowego
ubezpieczenia na starość i od in-
walidztwa dla pracowników  fi-
zycznych, jak już istnieje od roku
1927 dla umysłowych) obejmie
poczwórne ubezpieczenie: 1) na
wypadek choroby, 2) na starość i
od inwalidztwa, 3) od nieszczęśli-
wych wypadków przy pracy, 4) od
bezrobocia.

Składka robotnicza z tytułu
tych ubezpieczeń wyniesie: na wy-
padek choroby 2 i pół proc., na
starość i od inwalidztwa 1,9 proc.,
od nieszczęśliwych adków 0
(składkę płaci pracodawca) i od
bezrobocia 0,66 proc. Łącznie
więc robotnik będzie płacił 5,06
proc., czyli przy zarobku tygod-
niowym 50 zł. składka wyniesie
2,53 zł.

Składki płacone za robotnika
przez pracodawcę wyniosą: na wy
padek choroby 2 i pół proc., na
starość i od inwalidztwa 1,9 proc.,
od nieszczęśliwych wypadków 1,4
proc. i od bezrobocia 1,34 proc.,
razem 7,14 proc., czyli przy zarob-
ku robotnika w kwocie 50 zł.
3,57 zł.

Wprowadzenie nowego ubez-
pieczenia na starość i niezdolność
do pracy (które nie ma objąć
G. Śląska, gdzie ono już istnieje na
osobnych podstawach, a ma zastą-
pić dotychczasowe przepisy w
Poznańskiem i na Pomorzu w spo*
sób taki jak w całem państwie)
ma się odbyć kosztem pew
obniżenia dotychczasowych świad-
czeń na ubezpieczenia chorobowe,
które są dziś szeroko zakrojone.

Mianowicie zmiany ubezpie-
czeń chorobowych, czyli przepi-
sów o Kasach Chorych, miałyby
być następujące:

1. Dotychczas członek, należą-
cy do Kasy Chorych, miał w wy-
padku długotrwałej choroby pra-
wo do pomocy lekarskiej, leków i
zasiłku pieniężnego w ciągu 39 ty-
godni, obecnie projektowane jest
skrócenie tego okresu do 26 tygod-
ni, a w niektórych wypadkach ma-
sowych zwolnień nawet do 13 ty-
godni. 2. Zasiłek gotówkowy wy-
nosi obecnie 60 proc. zarobku, od
którego płaci się wkładkę, a wy-
nosić ma w przyszłości 50 proc.,
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płacy zasadniczej. 3. Zasiłek po-
łożniczy, wynoszący pełnych 100
proc. otrzymywanego zarobku,
ma być zamieniony na zasiłek 50
proc. 4. Wprowadzenie opłaty za

' lekarstwa 10 proc. wartości lekar-
stwa, a za wizytę lekarską 50 gr.,
natomiast pomoc lekarska ma być
nadal bezpłatną w wypadkach
spowodowanych przy pracy. 5.
Pomoc lekarska obejmować ma
ubezpieczonego, jego żonę i dzieci,
a nie, jak dotychczas, także rodzi-
ców. 6. Wprowadza się 4-tygodnio
wy okres wyczekiwania, gdy do-
tychczas nowo-ubezpieczony ko-
rzystał z pomocy zaraz po zamel-
dowaniu go przez pracodawcę.
1. Dotychczasowa składka na Ka-
są Chorych zostaje obniżona z 7
i pół proc. zarobków faktycznych
na 6 proc., przyczem udział praco-
dawcy w tej składce wynosi 50
proc., a pracownika 50 proc., gdy
dotychczas pracodawca wpłacał
60 proc., obecnie jednak płacić on
ma także za nowe rodzaje ubez-
pieczenia.

Ogólny udział w ubezpiecze-
niach społecznych, płaconych ra-
zem przez pracodawcę 1 przez ro-
botaikh, stanowił dotychczas 10,9
proc. płacy robotnika, a teraz ma
wynieść 12,2 proc., natomiast pro-
centowy ciężar tej składki dotąd
(za dwa ubezpieczenia) obciążał
w 71 proc. pracodawcę, a w 29
roc. pracownika, obecnie ma
rzy czterech ubezpieczeniach)

58 proc. płacić pracodawca, 42
proc. ubezpieczony.

Zarazem ma bk przeprowa-
dzone scalenie wszystkich ubez-
pieczeń (z wyjątkiem Funduszu
Bezrobocia) w jednym państwo-
wym Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych.

Podobno rządowe obliczenia
dochodzą do wniosku, że ogólna |
ilość kwot, wydawanych na cię-
żary społeczne, pomimo zwiększe-
nia kosztów na ubezpieczenie (ze
względu na ubezpieczenie na sta-
rość i od inwalidztwa) ma zmniej-
szyć się o 80 miljonów zł., wskutek
oszczędności i ograniczeń, doko-
nanych w innych dziedzinach usta-
AFOdRWECWA socjalnego, czego jed-
nak narazie nie widać dokładnie
i co wydaje się bardzo niepewne.

„Nikt z cierpiących
na renmatyzm, podagrę i bóle nerwowe
nie powinien wątpić w możliwość swego
uzdiowienia, gdyż już wielu cierpiących
odzyskało przy pomocy Togalu swe zdro-
wie. Tabletki Togal bowiem skutecznie
zwalczają te niedomagania, wstrzymując
nagromadzanie się kwasu moczowego,
który, jak wiadomo, jest przyczyną tych
cierpień. Nieszkodliwe dla serca, żo-
łądka i innych organów. Spróbujcie
i przekonajcie się sami, lecz żądajcie we
własnym interesie tylko oryginalnych ta-
bletek Toga. We wszystkich aptekach.
6064—1 W.Z.P. N. 4

s„Metody terom i pogróżek._.,
1 W czasie dyskusji, która od-
była się po odczycie, wygłoszo-
nym przez ks. kan. Z. Choromań-
skiego w  „Resursie Obywatel-
skiej” w stolicy na temat projektu
nowego prawa: małżeńskiego, p.
Łypacewicz, gorący zwolennik
ślubów cywilnych i rozwodów, z
$roźną miną zaznaczył, że projekt
opracowany przez komisję kodyfi-
kacyjną winien być co rychlej
przyjęty, śdyż w przeciwnym razie
„nadmiar pary, jeśli nie da się jej
ujścia, może rozsadzić kocioł, po-
dobnie jak to miało miejsce w
Hiszpanii”.

Jednem słowem — biada kato-
likom! „Odrzucenie ustawy o ślu-
bach cywilnych i rozwodach —
pisze „Rzeczpospolita“ w num.
321, — może zainaugurować epo-
kę — palenia kościołów i klaszto-
rów, rozdziału Kościoła od pań-
stwa, konfiskaty resztek dóbr ko-
ścielnych itd.
Według p. Łypacewicza ustawa o
ślubach cywilnych i rozwodach
ma spełnić u nas doniosłą rolę
„klapy bezpieczeństwa” publicz-
nego. Stara to piosenka... Znane
to są powszechnie metody działa-
nia żywiołów radykalno - postępo-
wych, hamowanych przez nakazy
etyki chrześcijańskiej i współczes-
nego ustroju społecznego. Metody
te polegają na teroryzowaniu ele-
mentów umiarkowanych grožbami
gwałtownych i krwawych  prze-
wrotów, a nawet triumfem komu-
nizmu, jeśli nie dokona się bardzo
daleko idących reform w poszcze-
gólnych dziedzinach życia społecz-
nego, państwowego, a nawet ko-
ścielnego.

Społeczeństwo polskie w kie-
runku barbarzyńskiego Wschodu
ijego reform nie pójdzie. Nic tu
nie pomoże argumentacja teroru
i metody pogrėžek“.

Z sali sądowel.
M. Bohdanowicz — contra

W. Świda.
W wyniku jakichś zawiłych

nieporozumień na tle materjalnem
w marcu 1929 r. p. Wiktor Świda
znieważył p. Mieczysława Bohda-
nowicza, rozpowszechniając druki,
zniesławiające p. B.

Cech zniesławiających p. Boh-
danowicz dopatrzył się w wydru-
kowanem przez p. Świdę zapro-
szeniu na rozprawę sądową, ma-
jącą się odbyć w dn. 9 marca
1929 r., a dotyczącą zatargu mię-
dzy obu oraz w notatce wy-
drukowanej w „Kurjerze Wileń-
skim“ z dn. 16 tegoż miesiąca, w
której p. Świda twierdzi, że znie-
ważył p. B. oraz oświadcza, że
p. B. przywłaszczył rzekomo pie-
niądze, należące do niego.

Sprawa ta była przedmiotem
rozprawy w dn. 2 grudnia ub. r.
przed sądem okręgo: „a rezul-
tat wypadł fatalnie dla p. Świdy.

Sąd bowiem, uznając, iż oskar-
żony p. Świda dopuścił się znie-
sławienia p. B., skazał go na osa-
dzenie w więzieniu przez pół
roku.

Skazany od tego wyroku od-
wołał się do wyższej instancji.

Wczoraj sprawa ta erių się
na wokandzie sądu apelacyjnego.

Przewodniczył rozprawie pre-
zes sądu p. W. Wyszyński, woto-
wali zaś pp. sędziowie apelacyjni
A. Matusewicz i D, lljin.

Oskarżenie z ramienia p. Boh-
danowicza popierał jego pełno-
mocnik adw. Turski.

Oskarżony p. Świda niezależ-
nie od tego, że interwenjował sam,
upoważnił do obrony adw. Ney-
mana. .
W rezultacie przewodu sądo-

wego, w czasie którego oskarżony
usiłował dowieść prawdy, oraz
przemówień adwokatów, sąd po-
wziął wyrok, którego mocą uchy-
lił wyrok sądu okręgowego, lecz,
uznając osk. p. Świdę za winnego
znieważenia p. B., pomąwiając в0
o przywłaszczenie, na zasadzie
art. 533 k. k., przy svegedniejis
okolicznošci lagodzących,
go na grzywnę w kwocie 2000 zt.
z zamianą na 6 miesięcy aresztu
oraz zapłacenie 300 zł. kosztów
sądowych i wszystkich kosztów
postępowania sądowego. Kos.
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Rank Gospodarstwa Krajowego:
ODDZIAŁ w WILNIE

podaje niniejszem do wiedomości, że w dniu 12 marca r. b od godz.
10 rano w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Wilnie przy ul. Mickie-
wieza 36 na zaspokojenie pretensji Banku odbędzie się sprzed:ź z po-
wtórnej licytacji trzech nieruchomości podmiejskich, położonych w Je-
rozolimee pod Wilnem, składających się z domów mieszkalnych z ogro-

Nabywcom będzie przysługiwać prawo Rea udzielonych po
przednim właścicielom kredytów budowlanych po
na ulgowy kredyt długoterminowy, oprocentowany w wysokości 4 proc.
w stosunku rocznym. Potrzebna wpłata gotówkowa wynosi od 2 do 4
tys. złotych. Bllższych intormacyj udziela Wydział Kredytów Budowla-

nych B G K. w Wilnie,ul S h8

by pbi

legających konwersji

niadeckie!

skazał '

SZKICE I OBRAZKI.
LISTY Z PODRÓŻY: MIASTO, KTÓRE

SIĘ UŚMIECHA.

Uśmiecha się mimo kryzysu, «mimo

tego, że kupcy mają tak jak i w Wilnie
twarze dobrze dojrzałych nieboszczyków;

uśmiecha się radośnie mimo sędziwej

patyny wieków.

Mowa tu naturalnie o mieście, z któ-

rem kochamy się serdecznie, wyswiad-

czając sobie nawzajem dużo uprzejmości.

Miastem tem jest Kraków.

Kraków, ilekroć razy od strony Krze-

szowic i Małych Bronowic zobaczy po-

ciąg, w którym ja jadę, uśmiecha się

słońcem, ot tak przez arystokratyczną

uprzejmość (na czem mi wielce zależy);

ja pisuję od czasu do czasu wielkie kom-

plementa o Krakowie (na czem miastu

temu nie zależy zupełnie).

Godzina szósta rano...

Słońce, umywszy swe lica. w śnie-

gach Tatrzańskich, zasiadło jak wianek

nad wieżycami Marji Panny, udając ślu-
bny wieniec wiejskiej panny młodej.

Na prawo błękitny kopiec Kościusz-

ki, a tam dalej to Wawel, strasznie du-

mny i pewny siebie.

Jest jeszcze cicho na ulicach Kra-

kowa, bo żydy śpią, a baby na Rynku

nie mają się z kim kłócić.

“Ito jest może najpiękniejsza godzina

Krakowa.
U Franciszkanów słońce odnawia

kolory w witrażach Wyspiańskiego i ca-
łuje wzniesioną rękę Boga Ojca ponad
chórem...

Tu gdzieś w gotyckiej niszy _wiel-
kiego ołtarza widywało to słońce mło-

dziutką królewnę Jadwisię, co się z przed

oczu panów senatorów na widzenie z

Wilhelmem wymknęla... '
Teraz płonie tam lampa czerwona,

a po ogromnych płytach kościoła chadza
cisza...

Ale ożywiły się już. planty.. + у
Tupocze tam dzieciarnia, do. szkół

idąca i furkoczą nad Barbakanem go-
łębie.. eksmitowane z za kościoła Marji

Panny, żywot swój bezecny prowadzą na
blankach i strzelnicach «starej fortalicji...

Nieostrożny przechodniu, nie syp
ptakom tym pokruszonej bułki.

Spoułalą się bowiem te ptaszydła w
sposób straszny...

Mnie usiadł jeden w trakcie karmie-
nia na kapeluszu, co mnie upodobniło do

butnego kirasjera z gwardji Poczdam-

skiej, co na karku orły nosili...

—Patrzaj, jaki śmiszny frajer! —

zawołało jakieś chłopię, do opryszka
z twarzy podobne, a z uśmiechu do ru-
bensowskiego genjusza.

Miałem zły zamiar gołębia za to za-
dusić, ale uleciał.

Na rynku raj teraz.
Baby, „w gębie krewkie“, zlapaly

ofiarę jakąś, co kilo jabłek kupić chciała,

i poddają ją językowej torturze trze-
ciego stopnia....

I znėw planty...

Jak. wstęga bajadery, starej już tro-

chę i przez to bardzo skromnej, Planty

opasują Kraków, w różnych 'nadspodzie-

wanych punktach...

I Kazimierz...

I żydy...

Dziwną jest dla mnie rzeczą i mało

zrozumiałą... bliskość dzielnicy żydow-
skiej do Wawelu.

Tam ich przecież Król mądry i-do-
bry osadził... tam dał im „wolę i prawa”.

Tak blisko zamku... że aż strach.

Inni musieli być ci żydzi przed wie-

kami, chociaż też nozdrza królewskie
mniej były na wyziewy i lascywia tej

dzielnicy czułe...

Zaprawdę, zaprawdę... żaden dzisiej-
szy monarcha nie zamieszkałby dziś na
Wawelu (który jest kochany i prze-
cudny) przez te żydy...

Boże, czegóż tam dostać nie można
na tym „Kazimierzu''!?...

Strzemię Atylli i kość ogonową
ostatniego króla Dahomeju, plombę“ do
zęba Henryka Walezjusza i asekuracyjną
polisę z XVI wieku...

Wszystko to skompletowane za kilka
złotych.

Tuż obok: „świże owocy”, woda so-

dowa, bób prażony i koszerne placki...
Gdy się do tego doda, że każdy

z przekupniów zachwala swe produkty

głosem, który posłyszeć można aż w
Smoczej Jamie, zrozumie się absolutną

niemożliwość zamieszkiwania na Zamku.

Złośliwi też twierdzą, że ta cała hi-
storja o szewczyku-bohaterze, co smoka
zabił — to bujda...

re Powiadają, że Szyszko Bohusz od-
nalazł w Jamie głaz z pismem klinowem,
na którem wypisano, że smok... wprost

uciekł z pod zamku, gdy zwąchał żydy
„Kazimierzowskie“...

Ale to bujda...

Albowiem malarze (lud wścibski wiel-
ce) spenetrowali, że pieczeń u Hawełki

siarką i smołą zalatuje, co wskazywałoby

na to, że mistrz ten w kulinarnym kun-

szcie uczony, ustrzelił smoka i to nawet
podobno w czasie ochronnym...

Kraków do snu się układa...

Jeszcze tam jakieś radcy i doktory
(bardzo ich tam wiele) w „śniadankowych
pokojach“ okocimskie ciągną, ale ulice
już się wyludniły.

Żyją tylko Planty...
>—— Powiedz Duś... kochasz?
— Tak!
— Bardzo?
— O, bardzo!
— A przyjdziesz znów do mnie?
— Przyjdę!
— I nie zapomnisz? i kochać bę-

dziesz?...

Cisza... a to co słychać w gałęziach

bezlistnych jeszcze... to gołębie na wieży

Florjańskiej tak cmokają...

Jedžmy dalej. : :
M. Junosza,-

 

 



SPRAWY MIEJSKIE.
— 217 a w
aw taryfy elektrowni

miejskiej. Związek  rzemieślni-
ków, zwołuje, jak się dowiaduje-
my, na dzień 9 bm. ogólny wiec
rzemieślników dla przyjęcia rezo-
lucji protestującej przeciwko zbyt
wysokim cenom pobieranym za
prąd przez elektrownię miejską.
Ceny te są zbyt wygórowanei
poszczególne organizacje jak i
ogół mieszkańców prowadzą o-
statnio zdecydowaną kampanią,
obliczoną na dostosowanie cen
prądu do granic płatniczych
możliwości szerokich rzesz lud-
ności. a
— Lokatorzy żądają zniżki

komornego. Ze względu na zniż-
kę cen- na wszystkie artykuły
pierwszej potrzeby oraz za robo-
ciznę, redukcję płac urzędnikom-
i t. d. lokatorowie dzielni: Zarze-
cze i Zwierzyniec prowadzą od
paru tygodni energiczną akcję o
obniżeniu komornego o 35 proc.
Delegacja ' lokatorów wpomnia-
nych dzielnic interwerjowała w tej
sprawie onegdaj w magistracie
m. Wilna. (s)
— Regulacja komunikacji

miejskiej. Obecnie na terenie
Magistratu intensywnie pracują
aż trzy Komisje specjalnie powo-
łane do uregulowania komuni-
kacji miejskiej. Prace Komisyj
mają na celu dostosowania tary-
fy autobusowej do norm przewi-
dzianych umową, stwierdzenia
czy Arbon wywiązał się ze swych
zobowiązań pod względem dobo-
ru personelu oraz uregulowania
ruchu autobusów.

Wszystkie te Komisje pozosta-
ją w stałym kontakce z dyrekcją
Arbonu.
— 700 robotników na ro-

botach miejskich. W chwili
obecnej Magistrat zatrudnia na
robotach miejskich rekordową w
roku bieżącym liczbę robotników.
Ogółem na, rcbotach miejskich
znalazło prace 700 bezrobotnych.
Liczba ta zostanie jeszcze w naj-
bliższych dniach zwiększona dzię:
ki wznowieniu przez Magistrat ro-
bót kanalizacyjnych. a
— Walka o stanowiska dy-

rektora lombardu miejskiego.
Z pośród mnóstwa kandydatów
na stanowisko dyrektora przy-
szłego lombardu miejskiego wy-
sunęły się ostatnio dwie kandy-
datury pp. Jabłońskiego i Umia-
stowskiego dyrektora banku spół-
dzielczego. Decyzja zapadnie w
dniach najbliższych. Podobno
lombard ma być uruchomiony
jeszcze w ciągu bieżącego mie-
siąca. a )

SPRAWY SANITARNE,
— Stan chorób zakaźnych.

Podiug danych sekcji zdrowia
Magistratu w ciągu ubieglego ty-

dnia na choroby zakaźne za-
padło w Wilnie 90 osób, w tem
11 zmarło. Zarejestrowano na-
stępujące wypadki chorób zakaž-
nych: ospa wietrzna 4, tyfus
brzuszny 3, płonica 12, błonica
3, odra 44, grypa 1, gruźlica 19
(11 chorych zmarło), jaglica 1,
śwlnka1, drętwica karku (tężec) 3.

Jak wynika z tej krótkiej sta-
tystyki największe spustoszenia
czyni gruźlica, która pociąga za
sobą coraz więcej ofiar. a

SPRAWY PODATKOWE.
— Właściciele nieruchomo-

ści proszą o ulgi. Związki wła-
ścicieli nieruchomości sołidarnie
złożyły w dniu wczorajszym do
Magistratu memorjał, w którym
wskazując na wysokość opłat po-
datkowych z jednej strony oraz
spadek i nieregularność wpływów
z komornego domagają się od
Magistratu poczynienia daleko
idących ulg w pierwszym zaś rzę-
dzie wstrzymanie kroków egzeku-
cyjnych.
W sprawie tej złożony zosta-

nie również memorjał do władz
skarbowych. (a)
— Wpłacanie podatków na

nowe konta P. K. 0.1 Urucho-
mienie nowych kas skarbowych
przy urzędach skarbowych w Wil-

1
Anna Bulhakowa. )

"Pan Desperacki.
Pan Desperacki mieszkał na

Kresach w rodzinnym Kłopotowie,
fobwarku niedużym i niemałym,
ot! jakieś 200 h. ziemi ornej mają-
cym.

Był to człowiek w średnim wie-
ku. Że jednak, pomimo minionej
już czterdziestki, dotąd się nie o-
żenił, panny $0 przestały za epu-
zera uważać i traktowały jako sta-
rego kawalera.

Mało się tem pan Desperacki
przejmował, będąc pewnym, że
niejedna dziewica-różanolica po-
szłaby za niego z pocałowaniem
ręki, byleby tylko chciał, ale wła-
śnie... dotąd jakoś nie chciał!

Była to bez kwestji niedorzecz-
na zarozumiałość z jego strony,
cechująca przeważnie mężczyzn
w wieku dojrzałym. Lecz niktky
mu tego wyperswadować nie po-
tralił. To już trudno!

Dawniej, za lepszych czasów,
przemyśliwał nieraz nad tem, że
jednak dobrzeby było mieć przy-
jaciółkę dozgonną i gos SZ
domu, ale od paru lat powiedział
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KRONIKA.
nie! Jak komunikuje wileńska
Izba Skarbowa—z dniem 7 marca
b. r. zostają uruchomione przy
urzędach skarbowych w Wilne i
przy Urzędzie Opłat stemplowych
w Wilnie—Kasy Skarbowe t. zw.
typu „B*. W zakres obowiązków
tych Kas wchodzić będzie przyj-
mowanie wpłat podatków, wy-
mierzanych przez urzędy skarbo-
we, przy których wspomniane
kasy zostały uruchomione.

By uniknąć niepożądanych
nieporozumień i ewentualnych
przerachowań wpłat w interesie
płatników leży przestrzeganie wła-
ściwego nadania pieniędzy, t. j.
wpłacenia na konto czekowe
tego Urzędu Skarbowego, który
wystawił odnośną deklarację płat-
niczą względnie nakaz płatniczy.

Konta czekowe P. K O., Kas
Skarbowych, są następu асе:

I Urzędu Skarbowego w Wil-
nie (b. Kasa Główna) Nr. 38.314;
IEiIV (rzędów Skarbowych w
Wilnie Nr. 38 270; III Urzędu Skar-
bowego w Wilnie Nr. 38274; Eirzę-
du O>łat Stemplowych w Wilnie
Nr. 38315; (rzędu Skarbowego
na pow. Wileńsko-Trocki Nr. 38311;

Wpłaty na rachunek (rzędu
Skarbowego Akcyz i Monopoli
Państwowych w Wilnie wraz z
Inspekt. Kontr. Skarb. uskutecz-
niane będą w Kasie Skarbowej
| Urzędu Skarbowego w Wilnie.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Rocznik 1910 r. Z dniem 15

b. m. referat wojskowy Magistra-
tu m. Wilna przystępuje do roz-
syłania imieanych wezwań pobo-
rowym rocznika 1910 go zakwali-
flikowanym podczas poboru do
piechoty.

Wcielenie do szeregów nastąpi
w pierwszej połowie kwietnia r. b.

(2)
POCZTA I TELEGRAF.

— Komunikacja telefoniczna
z Węgrami. Dyrekcja P. i T. ko-
munikuje, że wprowadzony zo-
stał ogólny ruch telefoniczny
między Polską a Węgrami. Do-
puszczone są rozmowy panstwo-
we, prywatne, zwykłe i pilne,
abonamentowe i błyskawiczne.
Opłata za trzyminutową rozmowę
zwykłą z Wilna do wszystkich
miejscowości: na Węgrzech wy-
nosi 7 fr. 22 cent. W okresie
słabego ruchu tj. od godz. 19 do
8-:ej opłata za prymitywną roz-
mowę zwykłą wynosi 3/5 normal-
nej opłaty.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zebranie monterów i

elektromonterów chrześcijan.
W ubiegłą niedzielę odbyło się
walne zgromadzenie członków
Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego monterów i elektromon-
terów pod przewodnictwem p.
W. Ostrowskiego.

Po zatwierdzeniu porządku
dztennego postanowiono zwrócić
się do Magistratu m. Wilna z
prośbą o wywieszenie w Wydziale
Elektrycznym wykazu elektromon-
terów i monterów chrześcijan od-
dzielnie ód żydów, gdyż: zdarzyło
się kilka wypadków, iż urzędnicy
magistraccy wskazują adresy
elektromonterów żydów, pomija-
jąc chrześcijan, zgłaszających się
do pracy.

Następnie wybrano nowy za-
rząd związku na rok 1932 na
czele z p. Chodlem, jako preze-
sem. s

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Koła Prawników St.

U. S. B. podaje do wiadomości, iż
Zarząd wybrany na Walnem Ze-
braniu członków Koła w dn. 29. Il.
b. r. ukonstytuował się ze
następujący: prezes —
Wolski; wiceprezes gospodarczy
— Marja Dziewicka; wiceprezes
naukowy — Gustaw Nowodwor-
ski; sekretarz generalny — Piotr
Piotrowski; przewodniczący Kom.
Wydawniczej — Zygmunt Kun-
dzicz; kierownik Sekc. Doch.
Niest. — Zygmunt Kundzicz; kie-
rownik Sekcji Samopomocowej—
Irena Ostrowska; referent składek
członk. zwycz. — Irena Ostrow-
ska; bibljotekarz — Przemysław

sobie: „baba z kalos, kalosam le-
chczej” i trwał dalej w celibacie.

Ibez żony kłopotów miał do-
syć na głowie, aż łysieć. od nich
zaczął. A choć powiadają ludzie
zawistni, że ziemianin — to król
samowładny na swoich włościach,
człowiek „absolutnie niezależny,
to jednak w istocie ten „pan'sa-
„mowladny“, ten „krėl“ od nastania
kryzysu nieraz na zelówki do bu-
tów nie ma, a zależny jest od każ-
dego żyda i chłopa, w kieszeni któ
rego siedzi i który lada dzień mo-
że go zlicytować.

Co tu myśleć o żonie w takich
warunkach! I tak ani we dnie ani
R nocy spokoju nie miał ani chwi-
1

Dzień pracowicie spędzał na
poszukiwaniu gotówki, a w nocy...
a w nocy było jeszcze gorzej!

Gdy tylko przymknął oczy i
spróbował zasnąć, Troska stawała
u jego wezgłowia i natrętnie szep-
tała na ucho: „sekwestrator! se-
kwestrator! sekwestrator! Bank
Rolny! Bank Rolny! Kasa Stefczy-
ka" it. d.

„Ach! Bože!“ wzdychal pan
Desperacki, przewracając się na
drugi bok, i leżał dłuższy czas z
szeroko otwartemi oczami, utkwio

Wodzinowski; kierownik Sekcji
Wydawniczej — Aleksander Szo-
stak.

Jednocześnie Zarząd Koła po-
daje do wiadomości, że Walne Ze-
branie uchwaliło: nadać Członko-
stwo Honorowe Koła kol. Mgr.
Henrykowi Dembińskiemu, oraz
rzystąpienie Koła do listy Kół
aukowych w wyborach Władz

do Bratniej Pomocy P.M.A. U.S.B.

ZE STOWARZYSZEŃ.
— Wileńska Rada Okrę-

owa Centralnej Organizacji
wiązków Zawodowych Praco-
wników Umysłowych wzywa
wszystkie Związki zrzeszone w
Radzie i ich członków do wzięcia
gremjalnego udziału w smutnych
obrządka: h pogrzebowych poświę-
conych nieodżałowanej pamięci
J.E. ks. Biskupa dr. Władysława
Bandurskiegg.
— Posiedzenie Wil. Od. Pol.

Tow. przyrodników im. Koper-
nika odbędzie się we czwartek,
dn. 10 marca o godz. 4 w lokalu
Wileńskiego Towarzystwa Nauko-
wego Lekarskiego (Zamkowa 24)
z następującym porządkiem dzien-
nym, Prof. Dr. Schilling-Sienga-
lewicz. O grupach krwi. Prof.
Dr. M. Rejcher. Znaczenie grup
krwi dla antropologji. Grupy
krwi Karaimów. Wstęp wolny.
— Zarząd Stow. b. wych.

gimn. sw. Katarzyny w Peters-
burgu zaprasza wszystkich człon-
ków na urozmaiconą herbatkę,
która się odbędzie u p. Szaciłlo-
wej ul. Mickiewicza Nr. 48 m. 6
dnia 12 marca о да 6-tej w.
Uprasza się o zapisanie przed
piątkiem u p. wenn о

— Echa zgonu śp. J. Latwisa
Niżsi funkcjonarjusze lniwersy-
tetu Stefana Batorego ofiarowali
sumę 43 zł. 15 gr., pozostałą z
pieniędzy zebranych na wianek
dla śp. J. Latwisa, intendenta (lni-
wersytetu, na cele dobroczynne,
przeznaczając z sumy tej zło:
tych 23 groszy 15 na rzecz Ko-
mitetu do Spraw Bezrobocia, zaś
20 złotych—na Schronisko Dzie-
ciątka Jezus.
— Zdjęcie pieczęci ze skła-

dów lombardu przy ul. Bisku-
piej. Jak już donosilismy, wła-
dze prokuratorskie opieczętowały
lombard przy ul. Biskupiej.
W dniu wczorajszym władze

zezwoliły na zdjęcie pieczęci ze
składów lombardu. (a)

 

Listy do Redakcji.
W związku z umieszczoną w Nr. 53

z dnia 5 b. m. notatką w „Słowie” w
dziale „rėžnych“ p. t. „Dziwny bank“,
której autor naprawdę „dziwny klijent"
nie może sobie wytłomaczyć tak pro-
stych i znanych powszechnie rzeczy —
czujemy się w obowiązku dać kilka słów
wyjaśnienia. W” dniu 4 marca b. r. do
kasy naszego Banku zgłosił się p. Kon-
słanty Syrewicz, zam. przy ul. Białostoc-
kiej 6—1 w celu wykupienia wekslu na
zł. 100. —, usiłując przytem zdać do kasy
wyraźnie uszkodzony banknot 20-złoto-
wy. Oczywiście skarbnik odmówił przy-
jęcia takowego, tłumacząc, iż podobne
banknoty są przyjmowane do wymiany
jedynie przez Bank Polski za potrące-
niem 50 groszy. To dało powód Sza-
nownemu Klijentowi do wyładowania
swej żółci na cały Bank. Przyzwyczajeni
jesteśmy do tego, iż przy dzisiejszym
kryzysie kilijenci są rzadko w dobrym
nastroju, szczególnie zaś przy wykupy-
%aniu weksli, lecz to nie upoważnia
jeszcze nikogo do szargania opinji Ban-
w Wyjaśniamy przeto, iż Szan. Klijent
nie miał najmniejszej racji do umieszcza-
nia obelś pod adresem Banku i biorąc
jedynie Apom dzisiejsze ogólne zde-
nerwowanie klijenteli, poprzestaniemy na
niniejszem wyjaśnieniu, bez wyciągania
jakichkolwiek dalszych  konsekwencyj,
któreby miały przynieść przykre na-
stępstwa naszemu Klijentowi.

Spółdzielczy Bank Rzemieślników
i Kupców Polskich w Wilnie.

Prezes Zarządu: Kaz. Rutkowski.
Kierownik Banku: Jan Wysocki.

 

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom miejscowym którzy za:
legają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego” będzie-

my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

od 16 Marca 1932 roku.

 

 

nemi bezradnie w ciemną prze-
strzeń.

I tak co nocl... Byleby głowę
do poduszki przyłożył i światło
zgasił, zjawiała się jego zmora i
chwili spokoju nie dawała.

Raz, po takiej nieznośnej tar-
ganinie parogodzinnej, zaczął już
pan Desperacki zasypiać... Prze-
męczony organizm gwałtownie do-

minał się wypoczynku... Sen u-
koiciel przyleciał wreszcie i kładł
mu na czole swe miękie, aksamit-
ne dłonie... Stargane nerwy zaczę-
ły się uspakajać...

Lecz kuma Troska uwzięła się,
żeby mu nie dać oka zmrużyć i
jak nie huknie mu do ucha: „Bank
Wileński, Licytacja!..' Aż za-
trząsł się biedak od stó
wy! —I tego już nie mógł wytrzy-
mać! Zerwał się na równe nogi,
pobiegł do umywalni, a chwyciw-
szy dzban zimnej wody, wylał so-
bie na głowę.

Dopiero wtedy ulżyło mu na
chwilę, na krótką chwilę copraw-
da, gdyż już świtało i ekonom,
pan Bizunkiewicz, czegoś pukał
do drzwi sypialni.

„Dzieńdobry panu  dziedzico-
wi!' rzekł wchodząc, „ja przyszedł
nadmienić, że gumno zawaliło sję

"DZIENNIK WILEŃSKI

do gło-'

 

Корсу i„tani Wiłeńscy
w sprawiezniżkiten za elektryczność.

Stowarzyszenie Kupców i Prze-
mysłowców Chrześcijan w Wilnie
złożyło Radzie Miejskiej następu-
jący memorjał w sprawie zniżki
ceny za prąd elektryczny.

Preliminarz Magistratu m. Wil-
na, opracowany na rok budżetow
1932/1923, przewiduje w Dziale i
pozycja „a“ wplywy ze sprzedažy
prądu elektrycznego w wysokošci
następującej:

1) zł. 180.000 ze sprzedaży
150.000 kśw. po 1 zł. 20 gr.;

2) zł. 122.000 ze sprzedaży
250.000 kwg. po 85 gr.;

3) zł. 2.802.500 ze sprzedaży
2.950.000 kwg. po 95 gr.

Cenę 1 zł. 20 gr. pobiera się,
jak wiadomo, od restauracyj i cu-
kierni oraz przedsiębiorstw po-
krewnych, cenę 85 gr. — od kon-
sumentów, którzy wykonali na
własny rachunek piony, cenę 95
groszy płacą wszyscy pozostali
konsumenci.

Otóż w związku z powyższym
preliminarzem wypowiadamy się
przeciwko dalszemu pobieraniu
wyższej opłaty od restauracyj i
cukierni.

Ponieważ w sprawie tego po-

stulatu sfery bezpośrednio zain-

teresowane już złożyły odpowie-
dnio umotywowany memorjał, za-
znaczamy tylko, że uważamy za
słuszne wysunięte przez nie argu-
menty co do potrzeby zrównania
opłaty za prąd elektryczny, pobie-
ranej od restauracyj i cukierni,
z opłatą, pobieraną od innych
konsumentów.

Równocześnie też pozwalamy

sobie wyrazić pogląd, że utrzymy-

wanie wogóle dotychczasowej ce-

ny za światło elektryczne w wy-
sokości 95 osy względnie85
groszy za jedną kwt-godzinę jest

niesłuszne, taryfa ta jest bowiem
zbyt wygórowaną w porównaniu
z kosztami własnemi, które wy-
noszą około 10 groszy. Pozatem
przy ustalaniu ceny na prąd elek-

tryczny należy wziąć pod uwagę
ogólne spowodowane kryzysem

osłabienie w ostatnich czasach
konjunktury gospodarczej, co się

wyraża w zmniejszeniu siły na-

bywczej szerokich warstw łudno-
ści wskutek zniżki płac, wynoszą-
cej przeciętnie do 30%,. oraz

znacznej zniżce obrotów i cen na

wszystkie towary.
Według danych statystycznych

Głównego Urzędu Statystycznego
wskaźniki kosztów żywności dla
m. Wilna kształtowały się za

ostatnie lata w porównaniu z ro-

kiem 1927-ym, który przyjmuje się
za 100, w sposób następujący:
1928 r. — 91,4, 1929 r. — 93,8,

1930 r: — 83,6, 1931 r. — 71,7,
1932 r. (m. styczeń) — 65,6.

Wskaźnik cen hurtowych
wszystkich artykułów dla całej
Polski wynosił w 1931 r. w po-
równaniu z 1927 r. — 70,4.
W okresie więc takiej znacznej

zniżki cen, zniżki obrotów. oraz
dochodów wszystkich warstw spo-
łeczeństwa jest rzeczą niemożliwą,
ażeby taryfa elektrowni nie do-
stosowała się do ogólnej sytuacji
gospodarczej kraju.
W związku więc z tem n/Sto-

warzyszenie uważa za wskazane,
ażeby elektrownia wileńska obni-
żyła obecnie cenę prądu w sto-
sunku, w jakim przeciętnie nastą-
piła zniżkęcęn na towary w kraju.

 

Prawo do uśmiechu...
Uśmiech otwiera serca, `

rozmowa wiąże ludzi:

jedno i drugie odsłania

nasze zęby... -

Tylko czyste, białe i zdrowe zęby
pielęgnowane codziennie rano i wie-
czorem dają prawo do uśmiechu

dDentosan
Pasta, mydełko, eliksir

 

dziś w nocy i kompletnie zboże
zawróciło”.

Pan Bizunkiewicz był człowie-
kiem inteligentnym, czytywał ga-
zety i używał słów wyszukanych.
Nigdy nie „mówił* tylko „nadmie-
niał”, złodzieja nazywał szumnie
„defraudantem“, co parę słów
wtracal. „natur-ralnie“ z silnym
akcentem na „r“, „owszem“ uży-
wał w znaczeniu przeczącem itd.
„Nowa bieda!'* myślał nieszczę-

sny „samowładca” na Kłopotowie.
Stodołę należało już dawno prze-

sypać, ale wciąż grosza na to
brakło; — Zdawało mu się, że
jeszcze rok przetrzyma, a potem,
kto wie, może lepsze czasy nasta-
ną i łatwiej będzie. A teraz już sam
nie wiedział, co robić? Jeszcze i
zboże djabli wezmą, bo deszcze
wciąż leją i zamoknie w rozwalo-
nej stodołe na nic.

„Aonie pokaleczyło kogo? za-
frasował się pan Daubarai,

„Owszem, nie bylo nikogow
stodole, bo tylko defraudant do
$umna chodzi w nocy”, odpowie-
dział pan Bizunkiewicz sentencjo-
nalnie.

Nieszczęsnemu dziedzicowi już
w głowie się mąciło od tego wszyst

 

 

"Z KRAJU.
Zagadkowe zbrodnicze zajście we wsi Zdronowiczach.

„ W ubiegłą niedzielę, w domu
Tomkiewicza Józefa, zamieszka-
łego we wsi Zdronowicze, gm.
Żukojnie rozegrał się nader ta-
jemniczy wypadek. Mianowicie,
do domu Tomkiewicza przybyło
wieczorem trzech osobników, któ-
rzy poprosili gospodarza o posi-
łek. Gdy na stole znalazło się
mleko, śmietana i chleb, przy-
byli do mleka wlali karbolu i po-
częli zmuszać gospodynię do pi-
cia, a gdy ta odmówiła rzucili się

na Tomkiewiczową, obalili na
ziemię i przemocą poczęli wle-
wać do ust. W czasie szamotania
się Tomkiewiczowa została obla-
na płynem i z przestrachu stra-
ciła przytomność. Wówczas zbro-
dniarze pochwyeili synka Tom-
kiewiczowej, któremu przemocą
wlali do ust mleko z karbolem.
Po dokonaniu tego zbrodniczego
czynu złoczyńcy zbiegli w nie-
wiadomym kierunku. Stan chłop-
ca niebezpieczny. a

Żebrak, który okradał włościan.

Na terenie gm. wiśniewskiej
aresztowano niejakiego Wiktora
Cyrkę, który udając żebraka okra-
dał włościan. Cyrko w ciągu
ostatnich dwóch miesięcy okradł

75 włościan. Podczas okradania
gospodarza Sadowskiego Michała
mieszkańca wsi Łuczki został
aresztowany. a

į Nieuczciwy sekwestrator.

Sekwestrator urzędu gminne-
go w Słobodzie Zaśniańskiej, Jan
Dzierożyński podczas pełnienia
swych obowiązków dokonał sprze-
niewierzenia kilkuset złotych po-

branych za zaległe podatki od
włościan. Nieuczciwego sekwe-
stratora zwolniono z zajmowane-
go stanowiska, zaś sprawę skie-
rowano do sądu. a

Zmarł z przestrachu na cmentarzu.

Wdniu onegdajszym, na cmen-
tarzu wsi Podowszczyzna, gm. jaž-
wińskiej znaleziono zwłoki J. Mic-
kuńskiego, znanego zlodzieja na-
grobków cmentarnych. Jak zdo-

łano ustalić, Jackuński podczas
profanacji jednego z grobów
czegoś tak się przestraszył, że
dostał ataku serca i zmarł a

Kn

Echa zbrodni w Łunińcu.

W ubiegłą sobotę, w pobliżu
granicznej wsi Dublany, w rejonie
Rubieżewicz został zatrzymany
podejrzany osobnik, przy którym
znaleziono broń palną i większą
ilość amunicji. Osobnik ów usi-

łował przedostać się na teren
Rosji sowieckiej. Zachodzi po-
dejrzenie, iż jest to jeden ze
wspólników mordercy Ś. p. por.
Karbowskiego. a

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

„Virtuti Militari”.
— W Lutni. Wobec zgonu Biskupa

Bandurskiego premjera lekkiej komedji
Grzymały-Siedleckiego została odłożona
do 11. bm.

Żadnych przedstawień w tym czasie
w Lutni nie będzie.

— Wielki koncert symfoniczny, urzą-
dzany staraniem Wileńskiego Towarzy-
stwa Filharmonicznego, w sobotę 12 bm.,
zapowiada się jako wybitnie atrakcyjny,
zarówno ze względu na wykonawców
(Wileńska orkiestra symfoniczna w peł-
nym składzie, znakomity dyrygent W.
Bierdjajew oraz świetna wirtuozka R. Na-
delmanówna), jak i na ogromny i warto-
ściowy program, zawierający wieczne ar-
cydzieło symfoniczne: Symfonję „Pate-
tyczną” Czajkowskiego, koncert c-moll
hopina a poemat symfoniczny „Don

Juan” R. Straussa, wykonywany w Wil-
nie 2 raz pierwszy.

ilety w przedsprzedažy w biurze
podrėžy „Orbis“ — Mickiewicza Ila od
godz. 9 do 7 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 8 marca,

11,58. Sygnał czasu.
13.40. Uniwersytet roln. z Warsz.
14.35. Progr. dzienny.
14,40. Muzyka z płyt.

Chopina i muzyka popularna.
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. Odczyt dla maturzystów
15.50. Audycja dla dzieci z Warsz.
16.20. Odczyt dla maturzystów
16.40. Codzienny odcinek  powie-

ściowy.
16.50. Muzyka z płyt. Utwory Ba-

cha i Handla.
17.10. „Rainer Maria Rilke" (w

związku z piątą rocznicą śmierci)
17.35. Koncert z Warsz.
18.50. Radjowa gazetka rzemieślni-

Utwory F.

cza.
19.00. a) Odczyt rolniczy w jęz.

lit. — м opr. Tomaszunasa. b) Litewska
audycja dla dzieci — P. Czapskajte.

19.20. „Ze świata radjowego —
19.40. Progr. na środę.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. „Teatr współczesny w Ru-

munji* — odczyt wygl. prof. Stefan
Ghxelli.

20.15.
21.55.
22.10.

Koncert z Warsz.
Skrzynka techniczna z Warsz.
Trio kameralne z Warsz.

22:40 Kom. i muz. tan, z Warsz.
23.00. KoncertA CTUDI (płyty).

Z ZA KOT. DAT:
Radjo Wileńskie w hołdzie pośmiertnym

ś. p. Biskupowi Bandurskiemu.
Wobec żałoby, wywołanej przez

śmierć Wł. Bandurskiego wszystkie au-
dycje muzyki lekkiej, zapowiedziane na
dzień dzisiejszy oraz na środę — nie od-
będą się. W. środę dn. 9 marca od godz.
17,35 do godz. 18,50 w czasie eksportacji
zwłok ks. Biskupa nastanie cisza radjo-
wa, poczem o DR 20,15 nadana zosta-
nie Audycja Żałobna, podczas której
przemówienie o Wielkim Zmarłym Patrjo-
cie ye prof. Mieczysław Limanow-
ski. e czwartek o godz. 10 rano radjo
transmitować będzie z Katedry uroczyste
nabożeństwo żałobne.

kiego. Usłyszawszy więc pierwsze
słowo swego zastępcy, drgnął
gwałtownie i krzyknął z irytacją:
„Jak to owszem? Więc pokaleczy-
ło jednak? Mówże pan do djabła
po ludzku”!

„Tak jaż mówię, że nikogo nie
było w gumnie”, odrzekł urażo-
nym tonem wielkorządca, „ja nie
szczekam jak pies, ale zawsze mó-
wię po ludzku i proszę pana dzie-
dzica nie wyrażać się i djabłami
na mnie nie nasyłać!' ciągnął z
godnością pan Bizunkiewicz, a
wreszcie odszedł, rzuciwszy spoj-
rzenie pełne wzgardy swemu chle-
bodawcy.

„Pan samowladny“ na Klopo-
towie nic nie odrzekł na hardą od-
powiedź ekonoma, wiedział bo-
wiem, że mu beznadziejnie zalega
od paru lat w wypłacie pensji i
ordynarji; tylko chwycił się głowę
i jęknął żałośnie: „Boże mój! Boże!
co ja pocznę teraz! Jeszcze ta sto-
doła w dodatku do wszystkiego!”

Tak! Ciężkie nastąpiły czasy!
Bardzo ciężkie!

„Nie tak to illo tempore by-
wało! Mości Cześniku, mój zacny
sąsiedzie! Było dość grosza, a wy-
datków mało!”

SPORT.
BOKSERZY WILEŃSCY
JADĄ DO POZNANIA.

We środę wyjeżdża z Wilna czte-
rech bokserów na mistrzostwa Polski do
Poznania.

W wadze koguciej wystąpi Łukmin,
w piórkowej „Talko”, w lekkiej Matiu-
kow i w półśredniej Pilnik.

Najwięcej szans posiada Pilnik i
Łukmin, który walczyć będzie w wadze
niższej.

Razem z
Kłoczkowski.

KONKURS SKOKÓW NA ANTOKOLU.

Ubiegiej niedzieli odbył się na An-
tokolu konkurs skoków, który zgroma-
dził, jak na wileńskie stosunki, rekor-
dową ilość skoczków, bo aż przeszło
dwudziestu.

„ W. konkurencji szkolnej zwyciężył
najlepszy skoczek Wilna Ciechanowicz
z Gimn. J. Lelewela długością 20 i 19 mtr.

Wśród za'wodników klubowych wy-
różnili się: Zajewski, Stankiewicz, Woj-
cicki, Halicki, Żyliński i kap. Łucki, któ-
ry uzyskał najdłuższy skok dnia —
21 mtr.

Szkoda wielka, że skoki odbyły się
bez udziału publiczności.

HOKEJ.

Ubiegłej niedzieli odbył się mecz
hokejowy pomiędzy Szkołą Handlową,
a reprezentacją Szkół Średnich.

Mecz wygrała drużyna reprezenta-
cyjna w stosunku 2:1. Bramki strzelili:
Czasznicki i Swolkień, a dla pokonanych
honorową bramkę zdobył Andrzejewski.

Ja. Nie.

zawodnikami jedzie p.

 

GIEŁDA.
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zz:niejednolita.

procentowe:
4, požycyka Inwestycyjna 93—95.

Ta same seryjna 100. 5, Žž. Konwer-
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szawska 42,75. Sląska 42.
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Teraz jest wręcz odwrotnie;
ciągły brak grosza, a wydatki
piętrzą się, piętrzą do rozmiarów
jakichś niebywałych:

Najpierw podatki, podatki i
jeszcze raz podatki! ;

Ziemianin płacić musi za zie-
mię, lasy, łąki, nieużytki, drogi.
Za konie, krowy, psy,
szczury. Za własny dach nad gło-
wą. Za to co zjadł, co chciałby*
zjeść i co mógłby zjeść. Dotych-
czas tyłko powietrze, którem od-
dycha wolne jest od opłaty. Nale-
ży jednak przypuszczać, że niedłu-
go urzędy podatkowe wynajdą od-

powiednie liczniki, które potrafią.
określić dokładnie ilość powietrza
zużytkowanego przez każdego
płatnika, dorzucą progresję jako
podatek nadzwyczajny dla ziemian
„możnowładców”* i stosowny po-
datęlk wyznaczą. Za podatkami
idzie robocizna, pensja, nie mó:
wiąc już o przeróżnych terminach
wekslowych. Wszystko zatem wy-
twarza istne piekło, w którem
każdy ziemianin uwija się ien-
nie jak mucha w ukropie.

(d. c. n.)

—^
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Dwie moralnošci.
Zbližające się wybory do Brat-

niej Pomocy Polskiej Młodzieży
Akademickiej U. S. B. mają zna-
czenie głębsze i ważniejsze niż to
mogłoby się napozór wydawać.

Wybory obecne — to walka o
zwycięstwo jednej z dwu moral-
uości. Jedna z nich, która repre-
zentuje obóz sanacyjny, występu-
jący do wyborów pod „apolitycz-
nym'* płaszczykiem niektórych kół
naukowych, całkowicie lub czę-
ściowo opanowanych przez sana-
cję, oparta jest na demagogji, auto”
reklamie, złudnych obietnicach
otrzymania posad i protekcji,*na
groźbach i nacisku na młodzież,
na nieziszczalnych, a komunizmem
pachnących „programach'* reor-
ganizacji „Bratniaka'”, wreszcie na
wyraźnem przeciwstawieniu się i
ośmieszaniu hasła „numerus clau-
sus”, które, będąc w czasach obec-
nego kryzysu gospodarczego i nad-
produkcji inteligencji warunkiem
bytu lub niebytu znacznej części
inteligencji polskiej, stanowi od
szeregu lat słuszny postulat pol-
skiej młodzieży akademickiej, wy-
suwany na U. S. B, w szczególnie
wyraźnej i uzasadnionej formie
przez młodzież medyczną.

Moralność druga polega na po-
czuciu godności własnej, niepo-
zwalającej na wyrzekanie się ide-
ałów dla miski soczewicy lub o-
bietnicy protekcji, na dążeniu do
konsolidacji i siły całej polskiej
młodzieży akademickiej, rozbija-
nej obecnie od wewnątrz przez
szkodliwą działalność kol. Dem-
bińskiego, na celowej i planowej
reorganizacji „Bratniaka* prze-
dewszystkiem z punktu widzenia
śospodarczego, na zwalczaniu za-
sad służalstwa i wyrzekania się
ideałów dla protekcji, na konsek-
wentnem domaganiu się słusznego
rozwiązania sprawy „numerus
clausus* i zapewnienia nienaru-
szalności autonomji akademickiej,
którą sanatorzy z „Legjonu Mło-
dych“ pragną zniszczyć zupełnie.

Te dwie moralności stoczą ze
sobą walkę w dniu 12 marca i od
akademików wileńskich zależeć
będzie, która z nich zwycięży, czy
młodzież wileńska wraz z całą
polską młodzieżą akademicką sta-
nowić będzie zwartą masę młode-
go pokolenia o wysokich zasadach
etycznych, czy też utworzy odo-
sobnioną wysepkę, tonącą w mo-
rzu karjerowiczostwa i zaniku
odwagi cywilnej.

Przypatrzmy się teraz ludziom,
którzy są wyrazicielami tych dwu
moralności i względom, jakie kie-
rują nimi, gdy stają do walki o
„Bratniak“.

IWyrazicielami pierwszej moral-
ności są ludzie, którzy z gazami
szli w swoim czasie na „Ognisko
Akademickie'. W czasie pamięt-
nych zajść listopadowych wespół
ze swymi starszymi przyjaciółmi
politycznymi pisali ohydne pasz-
kwile w „Kurjerze Wileńskim" na
polską młodzież akademicką, nie
reagując zupełnie na znieważenie
na łamach tegoż „Kurjera”* pamię-
ci $. p. studenta Wacławskiego.
W czasie zajść listopadowych pro-
wadzili konszachty z żydami. U-
prawiali pornogratję na „Czwart-
kach Akademickich”, zwalczając
na nich instytucję ślubów kościel-
nych. Pisali do Senatu Akade-
mickiego U. S. B. memorjały do-
magające się rozwiązania repre-

PRIEIADEITSiDEL TIES NEEITI EEST NYTEN UA WE ART WCTE TINA

(BROADWAY w PŁOMIENIACH). W roli glownej
Helena Costełlo, NAD PROGRAM: „ANTENA MIŁOSCI”

Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. Początek seansów 4, 6. 8 | 10 w. Ceny miejsc: balkon 30 gr. par-
Kasa czynna od godziry 3,30 do 10 w.

WAESKWOCEWIENYMĄUISITS,NerAPRA 9(WPTTTEPYCZEKEFANOAWODOZYJANYCI

Dziś premjerał N»jznakomitsze arcydzieło doby obecnej. Arcyflim, który tryumf:lnym pochodem kroczy na
HAJDA TROJKA W roll. gł. JO OLGA CZECHOW A,

+ n'ezrówn»ny H SCHLETOW I art. teatrų
Stanisławskiego MICHAŁ CZECHOW. Splewy rosyjskie solowe | chóralne. Cudowne melodje. Szalone napięcie ‚

Rzecz dzieje się w Rosji. Dodatki dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 I 10,15.
WOŁYOTSA PZA"PRZESIE YATO PORZOBW ROT

CZTERECH z LEGII
dźwiękowe. Ceny znacznie zniżone od 40 gr. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 I 10,15 w dnie świąteczne

o godzinie 2-ej. :
стомиалеисноветасиаВяРяЕчЫ-ЛЕГЕИi

'00 proc džvlekoviee polski. Reżyserji Leonarda Buczkow- (IIDIIINKAWYNKKNYAWNNNAWAWANNI ©osze
skiego. Scen»rjusz na tle powieści Jerzego Kossowskiego. W rolach ałównych:

czarujący amant Jerzy Marr, urocza Baśka. Orwid i znakomity. tenor ope
ka I chór H. Warsa, Imponujące zdjęcia płonącego szybu naftowe o
gra | przepiękna muzyka Nad program: Urozmeicone dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolone. Początek o

godzinie 4, 6, 8 I 10,30, w dnie świąt. o g. 2. N» 1 seens ceny zniżone.
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Od poniedziałku
7 marca r.b.

ekranach wszystkich sto'lc Świata

Dziś! Wstrząsalący dramat na tle
martwych cbszarów Sahary p. t.:

 

Dziś przebój
sezonul

Dziś | Najgłośniejsza atrakcyjno-
śpiewna kreacja bożyszcza tłumów

zentacji ogólnoakademickiej, Wi-
leńskiego Komitetu Akademickie-
go, który zawsze brał przed wła-
dzami odpowiedzialność za zbio-
rowe wystąpienia młodzieży aka-
demickiej, a gdy dopięli celu, prze-
straszyli się  odpowiedzialnošci,
jaka na nich spadłaby wrazie prze-
kazania im funkcyj reprezentacji
ogólno-akademickiej i w najtrud-
niejszych dla studentów U. S. B.
momentach stchórzyli, nie bro-
aiąc interesów młodzieży i nie ma-
jąc najmniejszego autorytetu, aby
opanować sytuację. I raginė unie-
możliwić obywatelom Rzeczypo-
spolitej Polskiej orjentowanie się
w nastrojach i przekonaniach ca-
łej polskiej młodzieży akademic-
kiej, wykazujących się w czasie
wyborów na zjazdy ogólno-akade-
mickie i od Komitetów Akademic-
kich, ze względu na to, że stano-
wili znikomą nic nieznaczącą
grupkę, przyczynili się do niezale-
galizowania Związku Narodowego
Polskiej Młodzieży Akademickiej
w chwili, śdy Związek ten, do któ-
rego mógł należeć każdy student-
Polak, bez jakichkolwiek ograni-
czeń (za wyjątkiem żydów) odno-
sił triumfy zagranicą, wsławiając
imię Polski przez wybór Polaka
na prezesa największej na świecie
organizacji studentów: Confede-
ration Internationale des Etu-
diants.

Zniszczyli dorobek dwunasto-
letni całej polskiej młodzieży aka-
demickiej, rozbili jej jedność dla
celów czysto politycznych.

Zohydzili „Bratnią Pomoc” w
prasie, poderwali jej autorytet
wśród starszego społeczeństwa,
byleby tylko dojść do władzy, a te-
raz, wykazując w „Bratniej Pomo-
cy" działalność polityczno-auto-
reklamiarską, grożą akademikom,
że o ile nie będą na nich głosowali,
nie otrzyma „Bratnia Pomoc” żad-
nych subsydjów od rządu (por.
przemówienie kol. Żyźniewskiego
na walnem zgromadzeniu Koła
Rolników).

A teraz wyraziciele drugiej
moralności: zdecydowani obrońcy
interesów młodzieży akademickiej
walczący o ich ochronę mimo trud-
ności i szykan. Zawsze bronili nie-
zamożnej młodzieży, protestując
żywo przeciwko zamiarowi pod-
wyższenia opłat uniwersyteckich,
ułatwiającemu żydom zupełny za-
lew wyższych uczelni polskichi
odcięcie do nich dostępu dla uboż-
szej młodzieży polskiej. Cisi i wy
trwali pracownicy samopomocowi,
kładący podwaliny pod gmach
„Bratniej Pomocy” i cieszący się
zaufaniem całego społeczeństwa.
Ludzie odporni na wszelkie hasła
komunizmu, przywiązani do kraju
i religii. Przeciwnicy autoreklamy
i klakierstwa. Wytrwale i kon-
sekwentnie walczący o polskość
wyższych uczelni, o obronę zbio-
rowego życia polskiego od zalewu
żydowskiego, wnoszącego miazmat
komunizmu i rozkładu moralnego
do duszy polskiej. Obrońcy prawo-
rządności w życiu akademickiem,
obrońcy autonomji akademickiej,
którą uważają za najszczytniejszą
zdobycz cywilizacji zachodnio-eu-
ropejskiej. Krzewiciele dumy na-
rodowej, poczucia godności włas-
nej i odwagi cywilnej, zwalczający
służalczość i nepotyzm.

Ludzie ci wiedzą, że za pracę
swoją nie dostaną protekcji ani

ter 60 gr.

miłości, teskn ty i r zpaczy
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Najpotęźniejszy

DZIENNIK WILEŃSKI

ŻYCIE MŁODZIEZY AKADEMICKIEJ.
Blok Gospodarczo-Narodowy.

Z inicjatywy największych I najpoważniejszych na U.S. B.

kół naukowych: Koła Medyków, Tow. Farmaceutycznego „Lechja"

szeregu korporacyj kół prowincjonalnych oraz ideowej organi-

zacji „Młodzież Wszechpolska" powstał Blok Gospodarczo-Na-

rodowy dla wystawienia własnej listy w związku z wyborami

do Bratnieį P. M. A. U. S. B.
Wiele organizacyj zapewniło już poparcie tego Bloku.
Na czele listy kandydatów do Zarządu Bratniej Pomocy

z ramienia Bloku Gospodarczo- Narodowego stoi kol. Stanisław

Ochocki, niestrudzony obrońca spraw młodzieży akademickiej,

cieszący się powszechnym szacunkiem i uosabiający dążenia

młodzieży akademickiej do odżydzenia wyższych uczelni pois-
kich, obrony autonomii akademickiej, oparcia gospodarki brat-
niackiej na zdrowych podstawach, oraz odbudowy zburzonej
Jedności życia akademickiego. Blok opracował własny program

reorganizacji Bratniej Pomocy, który zostanie ogłoszony w dniach

nalbilžszych. i
 

A jednak komunizm.
Polemika, jaka powstała. na

łamach sanacyjnego „Słowa” po-
między starszem i młodszem poko-
leniem wileńskich „państwowców"
odbiła się głośnem echem w. całej
Polsce.

Starzy sanatorzy z przerdże-
niem spoglądają na pisklę, które
się wykluło z kukułczego jaja „ide-
ologji państwowej” i nie może zro-
zumieć, skąd się taki potworek w
tak zacnem i arystokratycznem
gniežddzie głuszców kresowych
mógł wylęgnąć.

reszcie odezwało się „kato-
lickie Odrodzenie”, którego wielo-
letnim przywódcą jest kol. Dem-
biński.

Wprawdzie na wstępie ulotki
(do nas dziwnym trafem doszedł
egzemplarz na ziełonym — anty-
semickim papierze) powiadają od-
rodzeniowcy, że

„Artykuł kol. Dembińskiego w „Ża-
a wyraża jego indywidualne opinje,
ale...

Ale! Właśnie to ale
„ale razem z nim pracujemy nad

wznoszeniem nowych konstrukcyj gospo-
darczo-społecznych, bo czas już wyjść z
przestarzałych szablonów”.

Po zapowiedzi wykazania róż-
nic pomiędzy poglądami Dembiń-
skiego a bolszewizmem wołają od-
rodzeniowcy z patosem:

A przecież sowiecka struktura go-
spodarcza to tyiko fragment, to tylko
zewnętrzna strona bolszewizmu.

Bolszewizm — to walka z Bogiem
— to materjalizm
— to niewola myśli i su-

mienia
— to zniszczenie jednostki
—to przemienienie czło-

wieka w bezduszny
automat.

Odrzucamy to wszystko. Wypowia-
damy temu walkę. 3

Pońjeważ koledzy z „Odrodze-
СОЫСЛРУЮРЖСИОМ:ЧАОПЕРНЕИМ KRAWYOSATWACZE

posad. Wiedzą, że naražą się na
szykany i trudnošci, ale nie ustaną
w pracy, bo kieruje nimi nie
wzgląd na interes osobisty, nie na-
dzieja otrzymania posady, lecz
głębokie przeświadczenie o ideo-
wości i konieczności ich pracy.
Walczą oni o zdrowe podstawy
moralne społeczeństwa akademic-
kiego, o niedopuszczenie na teren
akademicki chorobliwych zwyrod-
nień starszego społeczeństwa. Wal
czą, bo pewni są, że prawda musi
zwyciężyć!

Oto dwie moralności, oto ich
wyraziciele. Zdrowy umysł i su-
mienie akademika polskiego po-
trafi odróżnić wartość istotną pd
autoreklamy i bluffu.
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Następny program: Operetka filmowa „PRECZ z MIŁOSCIĄ".
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z. udział"m Warnere Bastera oraz Myr-
Nad program: Aktualne dodatki

warszzwskiej Adam Dobosz, Muzy
Prześliczne obrazy plenerowe. Mistrzowska

 

milošny.--Nad program: Atrak-

 

nia“ twierdzą, že posądzanie przez
nas kol. Dembińskiego o komu-
nizm jest zwykłym manewrem
przedwyborczym, więc powołamy
się znowóż na opinję przyjaciela
politycznego i opiekuna kol. Dem-
binskiego — posta z BB. i redakto-
ra „Slowa“, p. Mackiewicza.

Pisze on w ulotce „Odrodze-
nia“ o Dembińskim, który tę ulot-
kę (zdaniem p. Mackiewicza) wy-
dał:

Uważamy, że powyższa motywacja
odezwy stoi na bardzo niskim poziomie,
na kompletnie wiecowym poziomie, tak
nawet wiecowym, że ci komuniści - kato-
licy zasługują na odpowiedź: „djabeł
ubrał się w ornat i ogonem па mszę
dzwoni”, albo jeszcze bardziej subtelne:
„modli się pod figurą, a ma djabła za
skórą”.

Dalej pisze p. Mackiewicz o sa-
mym Dembińskim i po paru zdaw-
kowych komplimentach dodaje
nieco uszczypliwości o „kwiatach
frazeologji' kończy wreszcie tak:

P. Dembiński chce nam dać bolsze-
wizm tylko z tą różnicą, że zamiast pod
mauzoleum Lenina będzie się chodziło
do kościoła, zamiast na 1 maja będzie się
urządzało procesje Bożego Ciała. Był-
bym hipokrytą, gdybym się tu chciał roz-
tkliwiać nad „katolickością* uczuć pana
Dembińskiego.

A więc to nie my bierzemy w
cudzysłów  „katolickošė“ uczuć
kol. Dembińskiego i „Odrodzenia”.

Czyni to za nas jego najbliższy
przyjaciel polityczny i mentor,
któremu kol. Dembiński sprawił
tak przykrą niespodziankę.

Dla nas to nie była niespo-
dzianka, bo już nieraz twierdzi-
liśmy, że ścieżką po której kroczy
„paūstwowiec“ Dembiński i idące

na jego pasku „Odrodzenie' jest
bliźniaczo podobna do szlaków u-
taitych przez towarzyszy Czeszej-
ko-Sochackiego i Taraszkiewicza.

Wszechpolak.
P. S. Charakterystycznym jest,

iż głównym kolporterem ulotki
„Odrodzenia* był kol. Kapała,
który na „czwartku poświęconym
ustawie małżeńskiej publicznie
oświadczył, iż jest bezwyznaniow-
cem.

Też „sympatyk Odrodzenia” i
wielbiciel talentu kol. Dembiń-
skiego.

TRAKT KOWAKNRIPEEKYORAACIKWTA

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
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Rządca rolny samodziel-
ny z dobremi referencja-

w b. Królestwie i
sach. Znajomość kultury

i skarbo-

Metody przed i powyborcze.
Echa aresztowania przywódców Mlo-

dzieży Wszechpolskiej.

Już donosiliśmy w „Dzienniku Wi-
leńskim" o aresztowaniu trzech przy-
wódców' „Młodzicży Wszechpolskiej”:
Jana Mozdorfa, Paprockiego i Miła-
szewskiego.

Wszyscy aresztowani zostali nieba-
wem zwolnieni, gdyż oskarżenie przeciw-
ko nim skierowane nie miało najmniej-
szych podstaw.

Jakież to było oskarżenie?

Oto rezes sanacyjnego zarządu
Bratniej Pomocy W. S. H. Mikiciuk
oskarżył przywódców Młodzieży Wszech-
polskiej o włamanie i skradzenie sześć-
dziesięciu kilku listów, nieco gotówki,
kilku o: dokumentów oraz listów
prywatnych.

Podając szczegółowy wykaz rzeczy
rzekomo skradzionych, p. Mikiciuk nie
pamiętał takiej drobnostki, jak to... kie-
dy mianowicie włamania dokonano.

Nic też dziwnego, że władze mu-
siały już po pierwszem przesłuchaniu
„oskarżonych* wydać nakaz zwolnienia.

Ale nie o to chodzi.
Najważniejsze pytanie: skąd takiemu

Mikiciukowi przyszło do głowy rzucić
podobną potwarz przeciwko kilku aka-
dakosłć

Sprawa nader prosta.

Przed wyborami do Bratniej Pomocy
Uniwersytetu Warszawskiego Młodzież
Wszechpolska wydała ulotkę z odbitką
fotograficzną listu niejakiego Maliszew-
skiego, działacza sanacyjnego z Augu-
stowa, do prezesa Mikiciuka

W. liście tym Maliszewski, pisząc
o Czyryckim, który jak wiadomo okradł
narodowy zarząd Br. Pom. U.S.B. w 1931
roku, nazywa go „kompanem”.

Rzuciło to jaskrawe światło na to,
jak dochodzi do „nadużyć i kradzieży”
w narodowych zarządach.

Prowokatorska rola Czyryckiego wy-
jaśniła niektóre niezrozumiałe szczegóły
nadużyć w .Br. Pom. Politechniki, a kto
wie, czy nie wyjaśni także pewnych wy-
padków na terenie Wilna.

W. odpowiedzi na rewelacje wszech-
polaków, sanatorzy nie zaprzeczyli auten-
tyczności listu i roli Czyryckiego, lecz
oskarżyli stronę przeciwną o kradzież.

Oskarżenie okazało się bezczelną
potwazą i „oskarżeni” nieomieszkają wy-
Li odpowiedni proces sądowy.

każdym jednakže razie afera Mi-
kiciuk—Czyrycki pozostanie w pamięci
szerszego ogółu młodzieży akademickiej.

 

   

 

Żydzi wciąż prowoknią.
Dnia 26 lutego między godziną 10

a 12, przed rozpoczęciem się wykładu
z botaniki prof. Wiśniewskiego, miał
miejsce następujący incydent.

Jeden ze studentów I roku rolnictwa,
żyd, nie chciał podporządkować się pa-
nującemu obecnie zwyczajowi siadania
żydów po jednej stronie sali. Gdy w
grzecznej formie zwrócona uwaga nie
poskutkowała, został delikatnie wy-
pchnięty z ławki. Żydzi podnieśli larum
i udali się ze skargą do prof. Wiśniew-
skiego, i na żądanie prof. Wiśniewskiego
podali cały szereg nazwisk studentów.
z przyrody i rolnictwa.

Zainteresował się tą sprawą prof.
Staniewicz i zwrócił się do Zarządu Koła
Rolników z interwencją, by sprawę tę
załatwił.

Zarząd Koła zwołał w dn. 5. IIL br.
zebranie członków z I roku rolnictwa.
Na zebraniu wybrano trzech delegatów
dla porozumienia się z prof. Staniewi-
czem, przyczem po przemówieniu jedne-
$0 z członków Młodz. Wszechpolskiej
jednomyślnie postanowiono, ażeby ze
względu na możliwość dalszych prowo-
kacyj ze strony żydów nie dawać żad-
nych wiążących zobowiązań i przy-
rzeczeń.

ssak

Komunikat
Młodzieży Wszechpolskiej.

Dziś, w wtorek dn. 8 lutego,
o godz. 20-ej odbędzie się w lokalu
Młodzieży Wszechpolskiej (Orze-
szkowej 11) dalszy ciąg dyskusji
na referatem kol. St. Ochockiego,
który wywołał b. wielkie zaintere-
sowanie żywą dyskusję.

Wstęp dla akademików.

PROSZEK

alizeć
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AKU:
MARJA LAKNEROWA
przyjmuje od gzdr. 9 do

asztanowa 7 m. 5.

AKUSZERKA
MARJA BRZEZINA

Z*»ierzyniec ul. Grodzka
27 (Koło Szpitala Zskaź-

Kronika wileńska.
— Akademickie Koło Polskiej

Macierzy Szkolnej. Dnia 1 mar-
ca odbyło się Zebranie Organiza-
cyjne A. K. P. M. S. Do zarządu
zostali wybrani przewodniczący
kol. A. Richter, wiceprzewodni-
czący kol. A, Olejniczak, skarbnik
kol. P, Kaszówna i członek zarzą-
du kol. S. Bogucki. W skład ko-
misji rewizyjnej weszli kol. kol. Z.
Folwarska, H. Lewandowski, D.
Kuźniak. Na pierwszym zebraniu
Zarządu uchwalono zorganizować
Sekcję Oświatową, Odczytową,
Bibljotekarską, Sekcja oświato-
wa została już zorganizowana przy
A. K. Ł, a obecnie będzie nadal
prowadzona przez A. K. P. M. Sz.
Sekcja prowadzi kursy czytania i
pisania dla analfabetów przy ul.
Turgielskiej Nowy Świat eri 38)
obecnie może się już poszczycić do
bremi wynikami w postaci opano-
wanej już umiejętności czytania
i pisania niemal poprawnego. Po-
za tem prowadzone są kursy do-
kształcające w zakresie 7 klas
szkoły powszechnej na Zarzeczu,
zapoczątkowane również przez. A.
K. L., gdzie wykłada się historję,
fizykę, geografję, rachunki, anato-
mję (z filozofją i hygjeną). Nadto
A. K. P. M. Sz. prowadzić będzie
nadal založony przez A. K. L.
„Klub Ulicznikėw“ w którym od-
było się ogółem 22 zebrania pro-
wadzone stale 3 razy tygodniowo
(w poniedziałki, czwartki i soboty
Wydź. Okp. Społ.) urozmaicane
śrami, zabawami, pogadankami i
przezroczami. Frekwencja przecię
tna wynosi 18 dzieci. Sekcja od-
czytowa postawiła sobie za zada-
nie urządzanie prelekcyj z przezro
czami na przedmieściach miasta.
Prelekcje te odbywały się już w
stadjum organizowania się A. K.
P. M. Sz. i wygłoszono ogółem w
styczniu i lutym 5 odczytów, które
gromadziły przeciętnie 60 osób.

Sekcja Bibljotekarska stąwia
sobie za cel zorganizowanie zbiór-
ki książek, które następnie wyśle
się w postaci biljotek ruchomych
bądź na wieś, bądź dla rodaków na
obczyźnie. Sekcja posiada już o-
koło 60 książek.

А. К. Р. M, Sz. zabrało się do
pracy energicznie. Placówki już
stworzone — utrzyma i rozwinie.
Do wykonania jednak wszystkich
zamierzeń potrzeba wiele dziel-
nych rąk i umysłów i dla tego Za-
rząd A. K. P. M. S. zwraca się z
apelem do ogółu Polskiej Młodzie-
ży Akademickiej na U. S. B., by
zapisywała się jak najliczniej i za-
silała szeregi pracowników na te-
renie kulturalno-społecznym.

Zapisy przyjmuje i wszelkich in-
formacyj udziela Sekr. A.K.P.N.Sz,
winien zapisać się do A. K. P. M.
Sz., które musi się stać placówką
prawdziwej i rzetelnej pracy.

Zapisy i wszelkich informacyj
udziela Sekretarjat A. K. P. N. Sz.
w czwartki od godz. 19—21 i
w niedzielę .od 11—13, w lokalu
P. M. Sz. przy ulicy Wileńskiej 23,
m. 9. A

iA

SEKRETARJAT
MŁODZIEŻY

WSZECHPOLSKIEJ
Orzeszkowej 17.

godz. urzędowania od 19—20.

Via koego“ Poszukuję małego poko-

į Akuszerki iku na Zwierzyńcu bliżej
mostu u b. spokojnej ro-
dziny. ul. Miła 2 m. 5. od
3 —4 pp. \ 7978—1

MIESZKANIE 5 pokoi,
suche, ciepłe z wygodami
do wynajęcia, dł. Pań-
ska 4 m. 3. 1993—1

SZERKA_
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Poszukuję od zaraz
mieszkania 3—4 pokojo-
wego, możliwie z wygo*

WASTEGO OPAKOWANIU. й W.Z.Nr. 3703 dami, w centrum miasta
nego), SA lub niedaleko na przed-

w Z.P Nr. 16. AKUSZERKA mieściu. Oferty z poda-
niem ceny skierowywać:
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