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Kazimierza nabożeństwo

 

Z0FJA SIEŃKIEOICZOW
po krótkich cierpieniach zmarła opatezona Św. Św. Sakramentami

w dn. 12 b. m. w wieku lat 21. `
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Saskiej Kępie Nr. 1

do kościoła Św. Michała odbyła się dn. 15 b. m. o godz 5 po poł.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dn. 16 b. m, w tymże

kościele o godz. 10.ej.
dyński o godz. 3 I poł.

O tych smutnych obrzędach
lonym żalu

M. (bnjeli Nowokuńskiej
w sobotę dnia 17 marca od-

 

Wyprowadzenie zwłok na cmentarz Bernar-

zewiadamiają pogrążeni w nieutu-

Mąż, Bracła I Rodzina.

DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu|
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na!

Telefon Redakcji,

codziennie.

   

 

  

 

   

O6ŁOSZENIA:
tekstem (10 ła

  

Zamknięcie Uniwersytetu Warszaw-
skiego na czas nieograniczony.

tFelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W nocy ze środy na czwartek odbyło się walne
zebranie Koła Historyków Uniwersytetu Warszawskiego, którego
kuratorem jest dziekan wydziału humanistycznego prof. Marceil
Handeisman.

Na posiedzeniu wywiązała 516 zacięta walka o sprawę ży-
|dowską. Statut przedłożony do aprobaty przez rektora nie za-
wierał t. zw. paragrafu aryjskiego.

Młodzież narodowa zaproponowała zmianę statutu w tym
duchu, aby paragraf ten wprowadzić. Przeciwko temu wystąpiła
młodzież z Legjonu Młodych. Młodzież narodowa posiadała
większość zwykłą, ale nie posiadała kwalifikowanej większości
dwóch trzecich głosów. Wtedy pojawił się wniosek, aby przyszły
Zerząd nie dopuścił żydów do Stowarzyszenia. Wniosku tego ku-
rator prof. Handelsman nie poddał pod głosowanie. Wówczas
złożony został wniosek inny, aby przyszły Zarząd wszedł w Sto-
sunki ze stowarzyszeniami, które paragraf aryjski mają w statu-
tach. i tego wniosku kurator nie poddał pod głosowanie. Wtedy
powstała na sali wrzawa. Zaczęto tupać i krzyczeć.

Około godziny 2/3 nad ranem zamknięto zebranie, Kiedy młodzież
wychodziła, zastała bramy zamknięte, a proi. Handelsman skarżył się,
że został napadnięty przez kilku młodych ludzi.

Wiskutek tege Rektor U. W. zarządził zamknięcie uniwersytetu
aż do odwołania. Kiedy nastąpi otworzenie, niewiadomo. W każdym
razie nie przed Świętami.

Proi. Handelsman złożył godność dziekana wydziału Humanistycz-
nego.

Konsorcjum francuskie nie wpłaciło drugiej
raty pożyczki kolejowej,

iTelefonem od własnego korespondenta.)
WARSZAWA. Wobec niedotrzymania przez Francuzów zobowiązania

dotyczącego wpłaty drugiej transzy pożyczki kolejowej, prawdopodobnie
kolej obejmie w swe ręce dalszą budowę linji. 

 

eyłrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.
druku mogą być przez Fdministrację dowolnie zmientane.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 30,
zagranicą 8 zł. `

za wiersz millm. przed tekstem | w tekście (6 lamowe) 85 gr, za
mowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr. oe

erminy

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

    

  

  

 
 

Nota niemiecka w sprawie
rozbrojenia

PARYŻ (Pat). Berliński kores-|niczonym czasie trwania służby,
pondent Havasa twierdzi, że nota która wynosić ma od 18 miesięcy do
wręczona przez von Neuratha amba- 2 lat.
sadorowi irancuskiemu wypowiada! Konwencja zostanie zawarta na
się za zawarciem konwencji, opartej okres 6-letni, ;
na następujących zasadach: W nocie tej rząd niemiecki starał

Pństwa uczestniczące w kon- się obalić zarzuty francuskie w spra-
wencji zobowiążą się do niepowię- wie iormacyj para- militarnych 1
kszania efektów ani sprzętu wojen-|przeciwstawić ar$umentom irancus-
nego ponad obecny poziom. kim istnienie kilkomiljonowych prze-

Niemcy przemienią swoją armję |szkolonych rezerw, które stanowią
zawodową w 300.000 armję oogra- |integralną częśc armii francuskiej,

Angielska lzba Gmin o ekspansji
° ° - ° p

niemieckiej na Wschód.
LONDYN. (Pat). Na wczorajszem też odebraniu  Danji Szlezwig-

posiedzeniu Izby Gmin przedstawi- |Holsztynu. Mieliśmy już kwestję
ciel Labour Party Włodgwood o-|gdańską, następnie austrjacką, teraz
świadczył, że zamierzenia koloniza- |znowu na porządek dzienny wysus
cyjne i ekspansywne Niemiec kieru- |wa się kwestja bałtycka. Należało-
ją się obecnie ku państwom bałtyc- | by podać do wiadomości ustępstwa,
kim. Wielka Brytanja —podkreślił |do jakich Wielka Brytanja zgodna
,mówca — sprzeciwiłaby się każdej byłaby się posunąć.
„próbie podbicia Łotwy i Estonji, czy|

nadzieje Kabshurskich Monarchistów.
Skąd biorą pieniądze na propagandę monarchistyczną, — Co przyrzeka
rząd austrjacki monarchistom. —  Niezachwiane stanowisko Małej

Ententy.
(Korespondencja własna).

Wiedeń, w marcu.

W Wiedniu odbywały się w tych jtolickich stronzictw politycznych wbędzie się nabożeństwo żałob- Kursa wieczorowe dla dorosłych —|

 

5 iš nie Neli me „resortu. PA Pes ułatwienie im tran-| Węgierscy legitymiści utworzyli] stawy Pena > i zwróceniu
yn » minister podkreśli, że pewne za- sportu do kraju. |specjalny fundusz dla propagandy |majątku habsburskiego.

Sprawa reformy o. acji podatko- OWSA ao Drogą zbiórki ze- Pisma czeskie Pa temu
я 3 ij 6. 5 ystkiemu dużo wagi, widząc wwej w enacie brano 2 miljony pengó. Oprócz tego|wszyst WE

2 ń 4 e pokoju w Euro-
4 WARSZAWA (Pat).  Plenarne mowy o zmniejszeniu praw płalni- ZATARG KOLEJOWY ŁOTEWSKO-LITEWSKI. Lija e Sremas pr os aby Listy” pra-й 2 $ rę: T sal * į ) sh ы е й + е сobrady senatu. i |ków, jest raczej odciążenie BR Aa już nt w gumowe — Bi proc. Zamierzane | koło azW zaliczki i As i O

Senator Żaczek zreierował pro- od formalnośc, które okazały się ach o ttego 4 marca r. b. przez Łotwę podwyższenie taryfy dla rodziny krolewskiej, © ' pionne nadzieje iegitymistówj 7
j jekt ustawy o ordynacji podatko- zbędnemi. Tem kierował się rząd,|w Rydze odbyła się nadzwyczajna|wywołało wieikie niezadowolenie il Węgierscy legitymiści twierdzą, |gierskich tak 1 austrjackich.  Hab-
3 wej. znosząc komisje szacunkowe, które aa Z = vaikai a wszystkich państw A a taką ać = z.| we =
7 W dyskusji senator Głąbiński,w rzeczywistości dawały płatnikowi|twy, Niemiec i Z ‚ М konie- resowanych. Jak podają, konflikt| dził się i rząd austrjacki, Frey, tar- a entą nigdy nie usci

odka. poszczególne artykuły |bardzo mało, a przeważnie były kulą|rencji waz. sprawę zamierza- Nuo wywolač niepožądane następ- |hemberg i Dolliuss ZAlegity: Pas grDia) ZP ok
ustawy, uważa, że nowa ordynacja|u nogi urzędnika skarbowego. Poza-|nego przez Łotwę podwyższenią ta-|stwa, M. in. viegła już zawieszeniu mistów, że część majątku Habsbur-| Austrjilub na Węgry. Gdyby
nie ziści pokładanych w niej nadziei. tem projekt odciąża wielką ilość|ryty za tranzyt towarów kolejami komunikacja pociągów litewskich | $ów zostanie uwolniona jeszcze w| przecież tam powrócili — piszą „Na- A

а Po' dyskusji przemawiał p. mini- płatników od obowiązku składania |łotewskiemi na linji Indra—Jałów- przez terytorjum łotewskie na linji | ciągu miesiąca marca, Chodzi prze- rodni Listy a rządyaustijacki 22 `
2 ster skarbu Zawadzki, który stwier- zeznań. Zeznania będą obowiązują- ka, Podwyższenie taryfy ma we |kalaty =. Prekule = Wajnodenoraz jteweczóńaa 2 papiery wartościo- gierskipedp Anio

ODii Si NEd polepszają dotychczasowy stan rze- być poważnie iraktowani. r. b. rzecięlnie taryla zostanie torjum litewskie na linji Łusza— Wroch > zę : : м4 czy, niektóre zaś pozostawiają w, W. głosowaniu projekt ustawy |podwyższona o 26 proc., na niektóre Możejki—Łajżewo. Pozatem, jak po-| Wielka część tych papierów war-| Małej Ententy. Takie stanowisko
!

ne za Jej duszę w kościele
Sw. Jakóba o godz. 8 rano'

O czem zawiadamia

Rodzina.

codziennie od godz. 9 — 1.

W wigilję imienin Od 1ii-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-

$. + p.

Zarząd Rady Centralnej

Dookeła zmian w rządzie.
frelefonem od własnego korespondenta.|

WARSZAWA. Sprawa zmian w rządzie dotychczas jest niewyjaśnio-
na. Mówią, że nastąpi t. sw. ostry kurs i i że wyrazem tego będzie no-
minacja na premjera ministra Becka lub Pierackiego.

Na stanowisko ministra skarbu przewidywany jest p. Koc. Sytuacja
wyjaśni się w przyszłym tygodniu. `

 namowa

 

Tow. Pań Miłosierdzia |
św. Wincentego a Paulo.

 
tych samych warunkach uprawnie-
nia płatników. W. ogólności niema

«KONSTYTUCJA» w

przyjęto większością głosów.

KOMISJI SENĄCKIEJ.

Opieka rządu francuskiego nad
robotnikami polskimi,

PARYŻ. (Pat). W, dniu wczoraj-:rządzenia w tej sprawie zmierzają:
szym. min pracy Marquet przyjął ;t)-do tego; aby zapewnić w drodze
|delegację górników z północnych 0- ratyfikacyj międzynarodowych  ro-
kręgów Francj. W. delegacji tej botnikom polskim, którzy pełnią
brali również udział dwajprzedsta- |pracę w górnictwie w różnych kra-
wiciele polskich górników. W |jach, możność korzystania z pensji
związku z pogłoskami o zamiarze | emerytalnej, 2) by pozwolić robotni-
wysiedlenia z Francji 20 tys. Śówai-| łódki polskim, zatrudnionym we
ków polskich. Minister oświadczył, Francji i ich rodzinom na korzystanie
że podobnego rodzaju komunikat|z urlopów 6-miesięczn. w kraju ro-

 

towary jednak taryfa zostanie zwię- dają, Sowiety ias swój do Litwy bę-
kszona b. znacznie, np. na skórę — |'dą kierowały morzem z Leningradu
o 60 proc., masto — 61 proc., apara- |do Kłajpedy, zaś swój tranzyt do,
ty elektryczne — 80 proc., wyroby |Niemiec skierują przez Polskę.

dniach narady węgierskich i austrjac
kich legitymistów. Opinja publiczna
dotychczas nie zdołała się dowie-
dzieć nic konkreiniejszego o wyni-
kach obrad, nie mniej jednak przyj-
mowane są wywody przewodniczą-
cego węgierskiej delegacji legitymi-
stycznej Pallavicinniego, jako praw-
dziwe. Oblegany przez dziennikarzy
Paliavicini oświadczył, że na konie-
rencji mówiono o taktyce i możno-
ści usunięcia pewnych spraw spor-
nych pomiędzy legitymistami wę-
|gierskimi i austrjackimi, 
tościowych wprawdzie zginęła, ale
dzisiejszy rząd austrjacki gotów jest
straty te w nejkrótszym czasie po-
wetować,

 

 

Europie, aby popierały akcję legity-
mistów w kierunku restauracji dyna-
stji habsburskiej w Austrji i na Wę-
grzech. (Są to oczywiście pobożne
życzenia Pallaviciniego. Przyp. Red).

Pomimo wszelkie dementi, jakie
wydaje ostaliuio rząd austrjacki w
kwestji habsburskiej, nie ulega naj-
mniejszej wątpiiwości, że dla Hab-
sburgów pracuje się obecnie we
Wiedniu, Budapeszcie, Paryżui Rzy
mie i to ze zdwojoną enerśją i nieby-
wałą zaciętością. Rząd  ustrjacki
przygotowuje ustawę o zniesieniu u-

Małej Ententy zostało już kilkakrot-
nie podkreślone i pozostanie nie-
zmienione.

Przypomnieć też należy na tem 
 

 ‚ To odszkcdowanie chce rząd PE mea eee WE w| е т о : k iii iii k ANS|| Nok violasiė" Kobibakios E bych Anai Ažandaoės Mar аыKorespondent nasz podał juž,waž jest rzeczą niedopuszczalną, a- aacki vypiacio| Holikalų 5 Е cien” i mi
ы ВЕ ; „(BZ SEK gig > PK » “ K ożyczek zagranicznych, na której,Petit Parisien' czechosłowacki mi-|| Eiti konskomkoras elisTenetw jakimiwp moi| _ Dookoła afery Stawiskiego,  |pstycgowi Fria'i Czesi ies oras zagewiemych Dr BeJ natu, na którem mówiono o przesła- |poprawiano tekst. — Taki „prece- PARYŻ. (Pat). Wczoraj dokona-, PARYŻ, (Pat). Parlamentarna NS: Mówiąc o tychosia wok jocccanych z Sejmu tezach konstytucyj-|dens' z żądanego punktu widzenia |no rewizji w mieszkaniu przyjaciółki | komisja śledcza, badająca aferęStar. zę tę Puk sea mz a) oce Austrji, to już pojutrzenych p. Cara. Uzupełniamy to król-|nie może być tolerowany. Stawiskiego Rose Rein vel Rosange. | wiskiego, przesłuchała b. komisarza |“ p 6 с c dad | cień | poseł czechosłowacki w Wiedniu od:| kie sprawozdanie: ЧО Przewodniczący oświadcza, że|Zabrano szereg ważnych dokumen- |Mittelhausera z nadzorupolicyjnego | > abliża OSAPRE znaaa, zostanie do Pragi.  Dyplo-Przewodniczący komisji „sen.jnie należy obradować nad tekstem, |tów oraz biżuterję.  Przesłuchano |nad domami gry. Świadek twierdzi, e SA 1 ie: egi y L Žž to powiedzenie przecieżTurgowski otworzył posiedzeniew jlecz jedynie nad wyborem referenta, ponadto urzędzika ministerstwa rol- |że w sprawie Stawiskiego wielokrot- SYEEda WK: A a ROWE = Ia As ё a aby było zrozumiałe: obecności p. Cara, twórcy osławio- Mówcy opozycyjni stwierdzają, |nictwa Blancharda w sprawie czeku |nie ińterwenjował redaktor Dubarry, 5 SW. ś iekk i L e НЙ Ila "adis eksponentėw  legitymi-i | nych „tez“. : ; że nie można wybierać referenta,| na 100 tys. fr., na którego talonie |który uzyskiwał od komisarza Julie-' ia Ino Ik: dości 2 A eat cznych w tem czy owem pań-ы Porządek dzienny obejmował;,skoro niema tekstu, ° |wypisane było nazwisko min. na colnięcie wszelkich kroków* a a aoe a Minister Dr. Benesz dodał też,: tylko jeden punkt: wybór referenta, Przewodniczący na wniosek sen. | Gueuille'a, — oraz dokonano rewi- przeciwko Stawiskiemu za Oszu-| Eo iższ ch dażach sie się rów |że OE zapewne postąpiłyby iPrzed porządkiem dziennym za-|Perzyńskiego poddaje pod głosowa-|zji w Towarzystwie — Compagnie kańczą grę w kasynie w Cannes.|V. * W 4 V ч = ść legi- pozostałe dwa państwa Małej En-z brał głos sen. prot. Głąbiński, który nie wniosek mówcówopozycyjnych |Algerienne, gdzie zabrano 610 cze- Decyzję Juliena zatwierdził min. | i; ryż y Wat a oO Ros :аы zażądał odczytania listu marszałka stormulowany jak następuje: ków, wydanych przez założone przez Mathieu i utrzymał ją później w mo- (775 w р сЬЧ‹оіас}Ъ: 2ашіег'7а,шу› y. W. K. я* Sejmu,przekazującego ustawę do „Komisja przechodzi do porząd-|Stawiskiego towarzystwa | Sima, cy min, Chautemps. Świadek ZANA x RWE dis Wszech Kadi i= Senatu, wktórymto liście powinno |ku nad sprawą wyboru  reierenta, |Czeki te opiewają na kilka milionów cza dalej, że Stawiski utrzymywał, **0 WS“ 3 + — 3К byč stwierdzone, že uslawę konsty- poniewaž projekt ustawy konstytu-|irankėw. Rėowniežav Credit Lyonnais stosunki z niektórymi funkcjonarju- | ° е ° ” ar Šis tucyjną uchwalono w obecności co- |cyjnej w druku Senatu „Nr. 400 jest 'zabrano czeki, wystawione przez szami nadzoru policyjnego nad do-| Areszty 1 rewizje śród Ukraińców |3 najmniej 222 poslow sejmowych, : niezgodny z tekstem sejmowym, za-|Guibaud-Ribaud na sumę 350 tys, fr. mami gry. Na zapytanie co do nie- : Я i : 33 Przewodniczący Komisji oświad-|wierającym t. zw. „tezy” konstytu- jakiego Zographesa, notorycznego _ LWÓW. (Pat). W: dniu wczoraj- nielegalnej literatury. * ZnalezionoX cza, że listmarszałka Sejmu takie- |cyjne p. Cara, „uchwalone* w dniu PEDEPEDUPUW"UDGDGEAPADEDADAE | CZA w kasynach, świadek oświad- szym organa policji państwowej we wielką ilość nielegalnej bibuły „Sur- .

Е go stwierdzenia nie zawiera, Na- |26 styczniabr.“ jcza, że Zographes grywał w karty Lwowie przeprowadziły w mieszka- my”, „Odbudowy „Nacji ,  Ukraiń-
|- stępnie sen. Głąbiński przedkłada| Za wnioskiem głosują przedstawi-| Sen. Wožnicki proponuje ze swej uczciwie i że był w zażyłyłej przy- niach szeregu osób narodowości u- skiego Nacjonalista” i inne. Zatrzy-4 tekst senacki, który różni się od |ciele opozycji (4 głosy). Wniosek |strony posła Rataja, motywując swój jaźni z b. prefektem Chiappe'em. kraińskiej rewizje w poszukiwaniu mano 10 osób. н: іе\‹ззіч ..рсЬий]опе@”_рпе: BBWR.Pak, stę tego przewodniczący|wniosek przewodnictwem p. Rataja| jа w Sejmie. Mianowicie — poza о- aje pod głosowanie wnioseklprzy uchwalaniu obecnie obowi. zu-| | с š 3+ puszczeniem jednego ustępu zart. 27jsen. Perzyńskiego o oddanie refera- S Konstytucji na Komisji zaa| B. MINISTER BELGIJSKI TEŻ OTRZYMYWAŁ Burzenie świątyń w 2Ą ; wprowadzono jeszcze kilka zmian, tu senatorowi Rostworowskiemu. szego Sejmu. Przeciwko temu Mic: i CZEKI. Sawietach |p które można również traktować ja-| P. Rostworowski zostaje wybrany |skowi wypowiedział się sen. Pe-

: >я ko poco merytoryczne, | głosami BBWR. rzyński, BRUKSELA (Pat). Cała Belgja i zażądać natychmiastowego złoże-. RYGA- KAP) Z Helsingforsu do- ь: enator „Woźnicki stwierdza Wówczas sen. prof, Głąbiński|j Po dłuższej dyskusji trzech pierw-|znajduje się pod wrażeniem wiado- nia mandatu prze sen. Peitjeana. noszą, że wediug otrzymanych tam+ rowniež, že nie možemy obradowač proponuje, ažeby do wybranych po-|szych profesorėw wybrano do $rona |mości, nadeszłej z Paryża, że sena-| Były minister otrzymał od Sta-z Moskwy wiadomošci, w  najbliž-sę jg p, który nie jest zgodny z |przednio trzech rzeczoznawców: pp, |rzeczoznawców. |tor Peitjean, były minister oświaty wiskiego 4 czeki w czasie od czerw- | szym czasie zburzona ma być naj-4 tekstem sejmowym. ' Sławka, Cara 1 Makowskiego, doda- Przewodniczący, zamykając  po- | publicznej Belgji, znajduje się na|ca 1932 r. do lipca 1933 r., awięc starsza, z r. 1330 pochodząca, cer1 Sen. Kłuszyńska, żąda, abyjno jeszcze objektywnych znawców siedzenie, oświadczył, że o następ-|liście osób, ktore otrzymywały czeki w okresie, kiedy był ministrem wy- |kiew na Kremlu. Na uzyskanym te-przejść do porządku dziennego nad |prawa konstytucyjnego, prof. M.|nem posiedzeniu, które nastąpi po od Stawiskiegc. | chowania publicznego w Belgii. renie ma być wzniesiony śmach nasamą sprawą, i ażeby odesłać druk |Bobrzyńskiego, prof. Starzyńskiego i|zaznajomieniu się referenta z „teza- W) środę wieczorem grupa rady- Ogólna suma, na którą opiewają |pomieszczenie biur partji komuni-Nr. 400 do kancelarji Sejmu, ponie-  
prof. Komarnickiego. mi', zawiadomi senatorów pisemnie. kalnych senatorów miała się zebrać |czeki, wynosi trs. 220.000, stycznej.
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Jnk należy trakio-
wić zdolenników

Prasa sanacyjna z ostatuich dni
podaje bądź w. całości, bądź w

obszernem streszczeniu mowę, wy*

głoszoną w niedzielę przez leadera

BB, płk. Sławka, na tak zw. obie-

dzie „Czasu. Naogół mowa ta nie

przynosi nam nic nowego, obraca

się w kółku powszechnie znanej

„ideologji* sanacyjnej. Jeden tylko

jej ustęp zwiaca uwagę nietylko

drastycznością formy, ale także —

szczerością, prawdopodobnie mimo-

wolną.

Płk. Sławek mówił o systemie

demoralizującym, jaki zakorzenił się

w dawnym zaborze austrjackim, po-

czem, przechodząc już do naszej,

polskiej „rzeczywistej rzeczywisto-

ści', oświadczył dosłownie, co na-

stępuje:

„O ile weźmiemy dzisiejsze życie Pol-

ski, to właśnie Małopolska dostarcza jak-

największą ilość różnych listów: „Ja jestem

zwolennikiem, to proszę o posadę!” Za to,

że on jest zwolennikiem Marszałka, za to

prosi o posadę, prosi o koncesję.

Dziś zrana, mówiąc o tem z kolegami

ze Związku Legjonistów, powiedzialem:

„20 groszy w zęby, w mordę i paszoł won!*

Tak należy traktować zwolenników.*

Pomijamy tu szczegół drugorzęd-

ny, że właśnie Małopolska dostarcza

największą ilość tego rodzaju „zwo-

lenników', z przykrością raczej

stwierdzić należy, że nie brak ich

także w innych dzielnicach, zwłasz-

*cza b. zaboru rosyjskiego. Nas w tem

wyznaniu coś innego zastanawia.

Otóż, jak wiadomo, obóz, którego

jednym z czcłowych przywódców

jest płk. Sławek, wystąpił na wi-

downię polityczną pod hasłem „,sa-

nacji”. Ileż to się mówiło ipisało

o tych „nieprawościach”, które rze-

komo tak się rozkrzewiły w Polsce

przedmajowej! Wszystko to obie-

cywano zmienić, wszystko uzdrowić
z gruntu.

A oto teraz, w ósmym roku rzą-

dów sanacyjnych, co powiada płk.

Sławek o stosunkach panujących
u nas? Podkreślamy z naciskiem, że

płk. Sławek mie mówił o stosun-

kach polskich w ogólności, nie mó:

wił o czasach poprzedzających prze-

wrót majowy, słowa jego nie pozo-

stawiają pod tym względem naj-

mniejszej wątpliwości, powiada on

wyraźnie „o ile weźmiemy dzi-

siejsze' życie Polski*. Dalej
stwierdzić trzeba, że zarzut, posta-

wiony przez pik. Sławka, bynajmniej

nie dotyczy i nie obarcza całego

społeczeństwa polskiego, o którem
w innym ustępie swej mowy wyraża

się najpochlebniej, mówiąc (wbrew

dotychczasowemu _zwyczajowi) ©

„bogatej, inteligentnej duszy pol-

skiej”. Płk. Siawek skonkretyzował

bardzo ściśle swe oskarżenie oraz
adres, pod którym zostało skierowa-

ne, mówi on wyraźnie o „zwolenni-

kach”, a więc o członkach tego obo-

zu, do którego on sam i najbliżsi

jego koledzy należą, obozu, który

wystąpił na widownię pod hasłem

sanacji moralnej. Dziś, po ośmiu la-
tach tego sanowania, muszą ci pa-

nowie z ust własnego swego przy

wódcy słyszeć takie gorzkie, brutal-

ne słowa: „20 groszy w zęby, w
mordę i paszoi won!“

Že pik. Slawek, mimo drastycz-

nego tonu, do którego nie są przy-

zwyczajeni staii bywalce „obiadów*,

nie przejaskrawil i nie przesadził

w ocenie „dzisiejszego życia Polski”,

przyzna każdy, kto bliżej badał roz:

wój tego życi: w latach ostatnich.

Ile tysięcy zdc:nych, uczciwych, fa-

chowych pracowników musiało opu-

ścić swe placówki, swe warsztaty

pracy po to tylko, by ustąpić miej-

sca tym, których jedyną kwalifika-

cją, jedynym dyplomem według słów

p. Sławka byo: „Ja jestem zwolen-

nikiem, to proszę o posadę '.

Jak na tym. systemie piotekcjo-

nizmu i kultu niefachowości wyszła

Polska — to, niestety, widzimy na

‚ każdym kroku, odczuwamy ra włas-

nej skórze,

A teraz najważniejsze pytanie:

Czy słowa pik. Sławka należy trak-
tować jako zapowiedź pewnej zmia-

ny systemu, jaka ma nastąpić? Gdy-

by tak było istotnie, możnaby po-
wiedzieć: „lepiej późno, niż nigdy”

My jednak nić podzielamy tej na-

dziei. Po pierwsze, że słowa sło-

wami, a fakty i czyny, których co-
dziennie jestesmy świadkami, wcale

nie rokują takiej zmiany, powtóre

zaś, gdyby istotnie chciano zastoso-
wać radę p. Sławka: „20 groszy w
zęby, w mordę ipaszoł won!', to sa-

 

Rewolucja narodowa wobec kryzysu
moralnego.

Gdy przed kilku laty Roman

Dmowski w jednej ze swych książek
powiedział, iż kryzys przeżywany о-
becnie przez ludzkość jest nietylko
przesileniem gospodarczem, lecz w
pierwszym rzędzie kryzysem morai-
nym, wielu w Polsce wzruszało Ta-

mionami mówiąc, że Dmowski jest

wprawdzie wielkim politykiem, ale

na sprawach gospodarczych nie zna

się i łączenie przez niego zagadnień

moralnych ze sprawami gospodar-

czemi jest niesłuszne, jeśli już nie

wręcz naiwne.
Z biegiem czasu jednakże prze-

konano się, iż słowa Dmowskiego

zawierały głęboką treść. Dziś coraz

częściej słyszymy i czytamy o rewo-

lucji moralnej, o konieczności prze-

budowy psychiki społeczeństw, gdyż

bez tej przebudowy nie może być

mowy o skutecznych reformach go-

spodarczych.
Stwierdza to wszystko w cieka-

wym artykule „ABC”.
„Źródło zła tkwi znacznie głębiej, w

moralnych podstawach tego okresu cywili-

zacyjnego, w którym obecnie żyjemy.

Dźwignią dynamiki cywilizacyjnej tego о-

kresu był i jest kedonizm materjalistyczny,

dostrzegający szczęście człowieka w ma-

terjalnem bogaceniu się i określający dąż-

ność do bogacenia się „hominis oeconomi-

ci“, jako želazne prawo gospodarcze. Ni-

czem nie krępowane dąženie do corazwięk

szego zysku, otoczone aureolą swoistego

romantyzmu, a nawet przedstawiane jako

spełnianie głównego obowiązku patrjotycz-

nego w następstwach swych doprowadzić

musiało do
1) coraz większego zmaterjalizowania

człowieka i stopniowego zaniku w nim cech

heroicznych,

2) atomizacji społeczeństw, które sta-

wały się coraz bardziej litylko arytmetycz-

ną sumą zwalczających się grup i jednostek,

3) coraz większej zależności narodów

słabszych od obcego kapitału, 4) anarchji

gospodarczej i społecznej.”

Szereż rewolucyj narodowych ©-

statniego dziesięciolecia nie polega

na konfliktach szkół albo doktryn

ekonomicznych, lecz jest walką o

nowe podstawy moralne, a nową

strukturą społeczeństw. |

„Narodowe ruchy rewolucyjne dążą do

tego celu różnem. drogami, ale pewne ce:

chy są wspólnewszystkim.

Naczelną cechą tych ruchów jest za-

sadnicza zmiana stosunku jednostki do na-

rodu i państwa.

W ustroju  liberalno-kapitalistycznym

jednostka związana jest ze  społeczeń-

stwem swoistego rodzaju kontraktem: Je-

żeli zadośćuczynisz wymaganiom istnieją- 
cego systemu nakazów i zakazów, pozatem

możesz robić co się żywnie podoba. Stosu-

nek jednostki do całości jest więc tutaj na-

tury. formalno-prawnej.

Rewolucja narodowa ustawia stosunek

jednostki do narodu i państwa na płasz-

czyźnie wychowawczo-ideowej. O roli i

stopniu wolności jednostki decydują zada-

nia, stojące przed narodem. Celem życia i

działalności człowieka nie jest coraz więk-

sze bogacenie się materjalne, lecz coraz

większy współudział w rozwoju cywiliza-

cyjnym narodu, jako właściwego podmiotu

dziejów. Dzięki temu naród zorganizowany

w państwie osiąga nowy kształt: z postaci

prawno-historycznej przekształca się w

postać ideowo-dynamiczną.

Potrzeba przekształcenia typu
inteligenta.

Niewątpliwie w ścisłym związku

z poruszonym wyżej tematem pozo-

staje sprawa rozwiązania zagadnie-
nia bezrobocia wśród inteligencji.

MW sprawie tej zainicjował na ła-
mach „Gazety Warszawskiej” dy-
skusję Roman Dmowski zamieszcza-

2 prasy.
Obecnie zabiera w tej sprawie

głos Jędrzej Giertych, autor znanej
książki o mniejszościach narodo-
wych.

Gietrych stwierdza, że
„jedną z przyczyn, dla których war-

stwa inteligencji odczuwa kryzys tak do-
tkliwie, jest jej nieprzystosowanie do no-

wych, stworzonych przez kryzys warunków.

Przeciętny typ polskiego inteligenta, nawet

w łatwych warunkach przedwojennych wy-

kazujący wiele wiaściwości takich, jak nie-

zaradność, nieprzedsiębiorczość, skłonność

do papierowego myślenia, utrudniających

mu osiągnięcie powodzenia w życiu, — jest

do bytowania w twardych stosunkach dzi-

siejszych zupełnie niezdatny.

Przeciętny inteligent przystosowany

jest do łatwej egzystencji na posadzie, za-

pewniającej mu chleb, obfitszy lub mniej

obfity, lecz zupełnie pewny — i wobec te-

go do niepoczuwania się do odpowiedzial-

ności za swą materjalną przyszłość”.

Ten przeciętny typ inteligenta w
dzisiejszych trudnych warunkach

zupełnie się gubi pod ciosami klęsk,

spowodowanych przez kryzys.
„Oczywiście, znieść on wszystko znie-

sie, do każdej bowiem rzeczy człowiek po-

trafi się przyzwyczaić, gdy musi (są zresz-

tą niekiedy i tacy, co się przyzwyczaić nie

potrafią: kończą samobójstwem, obłędem,

lub zupełnym upadkiem, rozpiciem się itp.).

Ale takie przyzwyczajenie się do zmiany

warunków bytowania wyłącznie tylko pod

presją nieodpartej konieczności, odczuwane

jest przezeń jako nieoczekiwane i nieza-

służone nieszczęście, jako okropna, dotyka-

jąca go krzywda. Przyzwyczaja się on do

tej zmiany zewnętrznie, ale nie wewnętrz-

nie“.

Jak dalece bezradnym i nieprzy-

stosowanym na zmiany warunków
życiowych jest przeciętny inteligent,

dowodzi następujący przykład, któ-

po w swym artykule Gier-

ty
„Człowiek, któremu zmniejszono  pen-

sję, przestaje z reguły kupować książki,

przestaje abonować tygodniki i miesięczni-

ki, przestaje czytywać gazetę (albo zastę-

puje gazetę poważniejszą, lecz droższą —

tanim brukowcem), przestaje chodzić do te-

atru, ną wystawy obrazów i koncerty, wy-

pisuje się ze związków i stowarzyszeń,

gdzie obowiązują składki, przestaje odby-

wać podróże, — choć zredukowanie tych

właśnie potrzeb obniża go intelektualnie i

|kuituralnie i na przestrzeni czasu może się

odbić poprostu na jego wartości jako inte-

ligenta. Jednocześnie mie zmniejsza on wy*

datków na stroje, na bywanie na dancin-

gach, na przegranie w karty, na taksówki

(choć mógłby jeździć tramwajem), na różne

wydatki dyktowane snobizmem, już nie mó-

wiąc o wydatkach na służbę, na zbędny

komfort mieszkania, na nadmierną wystą*

wowość przyjęć itd.”

Żeby więc móc rozwiązać tra*

ligencji, niedość znaleść sposób jako

tako znośnego zatrudnienia ludzi

posiadających cenzus wykształcenia.
„Trzeba jeszcze, aby oni z tych real-

nie istniejących przed nimi możliwości za«

robkowania umieli skorzystać. Cóż z tego,

naprzykład, że na zapadłej prowincji jest

jeszcze dla inteligentów wiele miejsca, sko-

ro inteligent w większości wypadków nie

chce na prowincję jechać!”

Zatem, aby zagadnienie bezrobo-

cia inteligencji, uległo znośnemu

rozwiązaniu,
„konieczne jest zupełne przekształce-

mie typu inteligenta. Oczywiście, trudno

jest myśleć o tem, aby zmienić się miało

starsze pokolenie. Zresztą, mniej jest ono

od młodzieży bezrobociem zagrożone, gdyż

jest w dogodniejszem od niej położeniu

tych, którzy pierwsi zajęli istniejące miej-

sca.
Ale młode pokolenie inteligencji musi,

pod grozą wielkich życiowych klęsk, zdo-;

być się na ogromny, uporczywy wysiłek w

kierunku psychicznego. i fizycznego przy” jąc kolejno 2 artykuły.

250 miljonów
Centralne organizacje samorzą:

dowe dokonały obuczenia, z Kiorego'

wynika, iź zaiegtości w podatkach
samorządowyca wyniosty na dzien
i kwietnia 1755 OKui0 4JU muljonow

ziotych. W, opuczeniu tem uwzgięd-
mono zalegiosci w samoistnyca po-

datkach do powuatkow państwowych.|

Największe zaiegiosci w pouat-

kach samorządowyca wykazująwo- |

jewództwa ioazkiei lubeiskie, gdyż
przeszto po 25 muljonow, następnie

kieleckie — pizeszio 24  miijony,

śląskie i krakowskie — po blisko 21
miljonów, poznanskie — 18.5 miljo-
nów. ŻZalegiości w województwie

warszawskim obliczone są na blisko

15 mulj. zi.
Samorządy stwierdzają, iž mimo

redukcji ogólnej sumy wymierzonych

podatków,  zalegiości podatkowe
wzrastają z roku na rok. W woj. po-
znańskiem np. wzrost zaległości wy-
niósł w porównaniu z pierwszym
kwietnia 1931 r. — 155,4 proc., w lu-
belskiem—100 proc., w pomorskiem

—13 proc., w poleskiem—70 proc.
W innych województwach procento-
wy wzrost zaległości podatkowych
jest mniejszy i w porównaniu z 1931
rokiem wahasięod 10—57 proc.

keri T RREATEKIYOCZKASOS ROC ZA

nacja bardzo rychło utraciłaby „naj'
gorliwszych* swych zwolenników i

musiałaby do minimum ścienąć swe 
isuma Zalegiosci w

stosowania się do nowych warunków.

 

zł. zaległości.
(W, roku budżetowym 1933 — 34

stwierdzono dalszy wzrost zaległości
podatkowych.
wień za ten rok jeszcze niema, ale
naieży przyjąć, iż w chwali obecnej

podatkach samo-
rządowych równa się połowie sumy

datkach komunalnych oraz w do- zwyczajnych budżetów samorządo: |
wych, albo nawet polowę tę prze-
kracza. budżety zwyczajne samorzą-
dów na rok 1953 — 34 preliminowa-

|ne były w całym kraju na 542 miljo-
nów złotych.
MW kołach samorządowych są zda-

nia, iż rozporządzenie ministra Skar-
bu z dnia 25 listopada 1933 r. o ul-
gach w spłacie zaległości podatko-
wych nie wstrzymało wzrostu za-
ległości i nie rozwiązało tej kwestji.
Związki samorządowe dochodzą do
przekonania, iż należy zbadać sy-
tuację gospodarczą i zdolność płatni-
czą poszczególnych płatników i bez-
zwłocznie umorzyć wszystkie te za-
ległości, których nie da się ściągnąć
bez doprowadzenia płatnika do rui-
ny gospodarczej. Zaległości, uznane
za ściągalne, powinny być rozłożone
płatnikom na wieloletnie raty przy
uwzględnieniu ich sytuacji gospodar-
czej i możności płatniczej.

Sąd Najwyższy wydał zasadnicze
orzeczenie w przedmiocie ścigania

przestępstw urzędniczych. Izba Kar-
na Sądu Najwyższego uznała, że do szeregi. J. O

 

1913—1934.
‘ — Na łamach paryskiego „Das Neue | wają możności zatargów. O tem Niemcy nie”

'Tagebuch* przypomina berliński
korespondent „lemps'a”, A. Aber-
„dam, dzieje pewnej książki, poświę-
|conej nastrojom społeczeństwa nie-
imieckiego przed Wielką Wojną.
Książka ta wydana została przez
|Georges Bourdo'a p. t „Zagadka

iemi * i wyszła przed samym
|wybuchem wojny.

Sprzeczne pogłoski o zamiarach
i nastrojach Niemiec w latach po-
przedzających Wielką Wojnę skło-
niły autora do udania się na grunt

niemiecki, ceiem zbadama nastro-
jów.

Swoje niezliczone rozmowy z
ludźmi wpływowymi streścił on w
wymienionej wyżej książce.

Cóż powiecziano mu w  Niem-
czech w roku 19137

Wszyscy bez wyjątku: politycy i
dziennikarze, działacze społeczni

najrozmaitszyca obozów, wszyscy ©-

świadczyli mu nietylko, że Niemcy

nie pragą wojny, lecz, że żywią praw
dziwą sympatję dla Francji, że ra-

sunków przyjacielskich.
Profesorowie i wojskowi uważali

wojnę za wykiuczoną, Przeciwnie
konstatowali powszechne dążenie do
ściślejszych stosunków z Francją.

Cały tom, przeszło 500 stron li-

czący, wypełniony jest temi zapew-

nieniami o pokojowości Niemiec w

roku 1913.
Znalazł się tylko jeden człowiek,

literat, dziennikarz prasy liberalnej

berlińskiej, obecny emigrant, Alfred

Kerr, który powiedział coś zgoła in-

nego:
„ — W temperamencie tej rasy, mówił

Kerr o Niemcach, jest jakiś nadmiar energji,

jakiś czynnik bojowy, który szuka swego

zużytkowania. Nadto Niemiec jest nawykły

do posłuszeństwa.

Jeśli Niemiec myśli o kuli ziemskiej, to
dochodzi do wniosku, że w podziale dóbr

ziemskich nie został on faworyzowany, że

przypadły mu w udziela zaledwie resztki

dobrego obiadu. W istocie nastroje niemiec-

kie zawierają staią groźbę wojny.

Panu mówioro o sympatjach do Fran-

cji, lecz nikt nie poważył się powiedzieć

Panu, że sympatje te bynajmniej nie usu-

 
Podszywanie się pod
| hasła narodowe.
| W jednem z pism warszawskich
znajdujemy ciekawą korespondencję
z fiocka, którą poniżej podajemy.

| Dowiedzionym i powszechnie
znanym jest taktem, że młodzież sa-
ńacyjna, celem chwytania na swą
wędkę łatwowiernych, naśladuje w
swoich formach organizacyjnych

Młodych — to przecież nieudolne
naśladownictwo struktury rozwiąza-
nego Obozu Wielkiej Polski. Nieu-
dolne dlatego, że pozbawione potęż-
nej więzi, jaką stanowi przemyślana,
mocna i życiowa ideologja narodo-
wa. Ostatnio dałą się zauważyć w
Legjonie Młodych tendencja do pod-
szywania się pod niektóre hasła
Młodych Narodowców.

(W, Płocku, na wielu ulicach zo-

Legjon Młodych. Pisze tam wyraź-

Ten sam termin przewijał się kilka-
krotnie w artykułach, zamieszczo-
nych w  sanacyjnym „Dzienniku

stały rozklejone ulotki, reklamujące |

jmówią z cudzoziemcami. Nikomu nie spra-

wia wstrętu myśl o nowym pochodzie. Po-

między sobą mówi się stale о szansach

wojny, o zniszczeniu Francji, o wysokości

kontrybucji Ludzie w Niemczech przypo-

minają sobie, żeście zamało zapłacili poraz

ostatni (w 1871 roku)”.

Kończąc te swoje cytaty z książ-
ki Bourdona, Aberdam dodaje:

„ — Kerr jest obecnie na wygnaniu.

Bourdon żyje i pracuje w dalszym ciągu.

Z właściwą sobie sumiennością zabrał się

on do napisania nowej książki, poświęconej

zbadaniu, czy możliwa jest wojna pomiędzy

Młodsza generacja korespondentów

prasy zagranicznej w Berlinie uważa po-

prostu samo takie przypuszczenie za

śmieszne. Przecież oni rozmawiali z tylu

miarodajnemi osobistościami i przecieżkaż-

da z nich w spsób całkiem wiarogodny

zapewniła ich, że to jest zgołaniemożliwe.

Przecież w liiemczech wojna jest znie-

nawidzona...

Przecież w Niemczech Francja jest ko-

chana..."

 
|

NA UNIWERSYTECIE JANA
KAZIMIERZA WE LWOWIE.

W tych dniach odbyła się walne

zebranie „Bratniej Pomocy“ uniwer-

sytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Zebranie to przyniosło pełny triumi

młodzieży narodowej.

Ustępującemu zarządowi narodo-

wemu z p. Treszką na czele uchwa-

lono absolutorrum wszystkiemi gło-

sami przy 6 wstrzymujących się. W.
czasie dyskusji, poprzedzającej gło-

sowanie, . „sanacja” akademicka

skompromitowała się _ zupełnie,

Wszystkie wnioski młodzieży naro-

dowej przeszły olbrzymią większo-
ścią głosów.

Zebranie zakończono wśród en-
tuzjastycznego nastroju odśpiewa-

niem hymnu Młodych.
W. kilka dni po walnem zebraniu

miały się odbyć wybory nowych
władz „Bratniej Pomocy'. Narodo-
wy Komitet Wyborczy zgłosił listę
kandydatów z następującemi nazwi-
skami czołowemi: do zarządu p.
Henryk Rakoczy, do komisji rewi-
|zyjnej p. Adam Treszka, do sądu
koleżeńskiego p. Tadeusz Wójto-

„Sanacja” zgłosiła osobną listę.
Zorjentowawszy się jednak w na-
strojach młodzieży i widząc, że po-
niosą nieunikmioną klęskę, ,,sanato-
rzy” listę swąw ostatniej chwili wy-
cołali.

| Mobec tego wszyscy kandydaci

 

giczne zagadnienie bezrobocia inte-|młodzież narodową. Ustrój Legjonu listy narodowej weszli w skład no-
wych władz „Bratniej Pomocy” bez
głosowania.

'NA POLITECHNICE LWOWSKIEJ.
Podobnie 100 procentowe zwycię-

stwo odniosła młodzież narodowa w
|„Bratniej Pomocy” — politechniki
|Iwowskiej. Walne zebranie tej orga-

inizacji odbyło się przy udziale 500
osób. Odrazu zaznaczyła się olbrzy-
|mia większość narodowa.

Ustępującemu zarządowi narodo-

wemu z p. Gawlikowskim na czele

|kowanie za ofiarną czteroletnią pra-
cę dla dobra towarzystwa.

Niemcami a obu jej sąsiadami. į

'

|Ptockim“, W numerze, poświęconym, Wi parę dni potem mialy się ód-

Oryginalna ankieta
w szkołach średnich. ;

'W ciągu ostatnich kilku dni mło-
dzież przemyskich szkół średnich o-
trzymała do opracowania i odpowie-
dzi mast. charakterystyczne pyta-
nia:

1) Jakie są mi znane organizacje
ekonomiczne, społeczne i politycz-
ne, do których należą ludzie dojrzali
(dorośli) i co mi wiadomo 0 celach
tych poszczególnych organizacyj?

2) Które z organizacyj ludzi doj-

rzałych uważam za pożyteczne, a
które za zbędne, lub szkodliwe i

dlaczego?
3) Jakie organizacje winnyby

przedewszystkiem istnieć i co winny

robić?
|  Budująca ta ankieta, wzorująca

się ściśle na wiadomych wzorach,

wywołała w przemyskich kołach ro-
dzicielskich oburzenie.

1

| Sala do wynajęcia
\ na odc i zebrania

Orzeszkowej 11
od 11—3 i od 6—8 wiecz.
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|. Wybory Akademickie.
W. UNIWERSYTECIE POZNAŃ-

SKIM.

Przy wyborach do Bratniej Po-

mocy studentów Uniwersytetu zgło-

szono trzy listy: nr. 1 — lista naro-
dowa, nr. 2 — lista centrowa, nr, 3
— lista sanacyjna. Do głosowania
stanęło 78 procent uprawnionych.

Na listę narodową padło 1041
głosów, wskutek czego zyskała ona

z 8 —5 mandatów, na listę nr. 2 —
centrową, która nosiła charakter na-
rodowy padło głosów 206, wskutek
czego zdobyła 1 mandat, wreszcie na
listę nr. 3 — sanacyjną — Legjonu
Młodych i Strzelca padło głosów 470
i dzięki temu uzyskała dwa man-
daty.

Łącznie z zarządem, komisją re-
wizyjną i sądem koleżeńskim na 34
mandaty ogółem, — lista narodowa
zyskała 22.

Wybory te dały pełne zwycię-
stwo liście narodowej, a stosunek
głosów i mandatów był taki sam, jak
w latach poprzednich, pomimo bar-
dzo gorliwej propagandy listy sana-
cyjnej, cieszącej się poparciem

wpływowych czynników.

W UNIWERSYTECIE LUBELSKIM.

Wybory nowych władz „Bratniej
Pomocy** uniwersytetu lubelskiego
nie wypadły dla młodzieży narodo-
wej tak korzystnie, jak w Warsza-
wie, Lwowie, czy Poznaniu, ale trze-
ba zważyć, że wskutek specyficz-
nych warunków miejscowych „sa-
nacja' już oddawana zagnieździła
się dość silnie na terenie uniwersy-
tetu lubelskiego. W. każdym razie w
porównaniu do lat poprzednich mło-
dzież narodowa poczyniła duże po-
stępy.

WĄ wyborach wzięło udział 499
studentów na ogólną liczbę 838.
Frekwencja wyborcza wynosiła więc
niecałe 60 proc.

Lista Młodzieży Wszechpolskiej
„(nr. 1) uzyskała 152 głosy i 3 man-
daty w zarządzie. Liczba głosów

 
nie: „Cel nasz — to Wielka Polska".| udzielono absolutorjum. P. Gawli-' jA

| kowskiemu wyrażano nadtoSaaremaa Zsza, gdyby nie to, że kilkudziesięciu
studentów-narodowców nie mogło
|wziąć udziału w głosowaniu, gdyż nie
„byli w tamie opłacić czesnego,

Lokiadnych  zesta- |

ścigania takica przestępstw właści-

Legjonowi Młodych z racji czwartej
rocznicy jego założenia.

Ci sami ludzie bardzo jeszcze nie-
dawno usilnie zwalczali ideję Wiel-
jkiej Polski, wysuwając na jej miej-
sce najrozmaitsze koncepcje narodo-
wościowe. I nagle taki zwrot do
podstaw programowych... obwiepol-
skich! 4 у

DZIS WYBORY
i do Koła Prawników,

Przypominamy, że dziś od-
bywa się głosowanie na człon-
„ków Zarządu Koła Prawników

U. S. B.
Studenci Polacy głosują

tylko na.

listę Nr.1.
ZY: Komitetu Wy-

barczego.

  
 

Cofnięcie dodatku
mieszkaniowego emerytom.
Z dniem 1 kwietnia wejdzie w žy-

cie rozporządzenie, cofające emery-
tom dodatek mieszkaniowy, który

stanowił dotąd 15 do 18 proc. eme-

rytury, a wprowadzające wzamian

za to wypłatę 9 proc. zasiłku wy-

równawczego. Ponieważ równa się

to obniżeniu enierytur o 6 do 9 proc.,
przeto Związek Emerytów w War-
szawie rozpoczął kroki interwencyj-
ne, zabiegając o audjencję uw mini-
stra skarbu. 
 

Przestępstwa urzędnicze.
we są Sądy Okręgowe, gdyż na pod-
stawie nowego kodeksu karnego u-

| rzędnikom - maiwersantom grożą w
|zasadzie obos.rzone sankcje karne
|w postaci dodatkowej kary

 

być wybory nowych władz towarzy- wskutek czego nie otrzymali prze-
"stwa. Poniewaž jednak „sanacja“ — diuženia legitymacyj akademickich.
widząc nikłość swych wpływów —! Lista „Odrodzenia” (nr. 3) uzy-
wogóle nie odważyła się zgłosić o-
sobnej listy, głosowanie było zbędne.
Wszyscy kandydaci listy narodowej
„weszli w skład nowych władz „Brat-
niej Pomocy”.

Przewodniczącym nowegć zarzą-

du został p. Aleksander Sierz, ko-
misji lustracyjnej p. Adam Gawli-
kowski, sądu honorowego p. Marjan
Pawliński,

NA AKADEMJI WETERYNA-
RYJNEJ WIE LWOWIE.

Tegoroczne walne zebranie „Brat-
„niej Pomocy” stud. AkademiiWete-
rynaryjnej poprzedził spór O t. zw.
paragraf aryjski. Mianowicie Rada
Prolesorów tej uczelni uchwaliła
skreślić ów paragraf. Wywołało to
energiczny protest zarówno zarządu
towarzystwa z p. Betscherem na
czele, jak i całej młodzieży akade-
mickiej Lwowa. W rezultacie Rada
Proiesorów wycofała uchwalone po-
prawki, a prof. Niemczycki, jak się
zdaje niefortunny projektodawca, u-
stąpił z zajmowanego stanowiska

j kuratora „Br. Pomocy”.
| [Walne zebranie przyniosło  peł-
„ne zwycięstwo młodzieży narodowej.
| Wniosek o absolutorjum dla ustępu-
„jącego zarządu uchwalono (przy 203
|obecnych) 184 głosami przeciw 19
głosom  „sanacyjnym”. Większość
|narodowa wynosiła więc 90 proc.
obecnych; „sanacja”* nie dociągnęła
nawet do 10 proc.

 
 

у "Wszyscy "akademicy “ Polacy
Słosują przy wyborach bratnia-
ckich tylko na

liste Nr. 2.
ZWANEw

L

skala 125 głosów i 2 mandaty.

Lista „sanacji“ (nr. 2) uzyskała
224 głosy i 4 mandaty. „Sanatorzy”
operowali potężnemi środkami fi-
nansowemi, M. i. zmobilizowali oni
wszystkich studentów - urzędników,
zatrudnionych nietylko w Lubliine,
lecz i w całem województwie. Zwo-
żono ich autobusem miejskim, w tym
celu wynajętym, ze wszystkich stron
województwa. Mimo tych wysiłków
„sanacja” nie zdobyła w zarządzie
spodziewanej większości.

Nowy zarząd już się ukonstytu-
ował. Młodzież Wszechpolska  uzy-
skała w nim stanowiska I wicepreze-
sa, sekretarza, skarbnika, kierowni-
ką sekcji skryptów i kierowinka
sekcji imprez i dochodów niestałych.

W KOŁACH NAUKOWYCH
UNIW. POZNAŃSKIEGO.

W akademickich kołach nauko-
wych uniwersytetu poznańskiego
odbywają się obecnie wybory no-
wych władz, Wszędzie młodzież na-
rodowa odnosi pełne zwycięstwa.

W, największem kole naukowem
uniwersytetu — Kole Prawników i
Ekonomistów — „sanacja“ — wo-
bec nikłości swych wpływów —
wogóle nie odważyła się wystawić
własnej listy. Przeszłą w całości li-
sta narodowa.

głosowania lista, zaproponowana
przez ustępujący zarząd. Na liście
tej znajduje się 14 narodowców i 2
„sanatorėw“.

Podobnie sytuacja przedstawia
się w Kole Chemików, Kole Farma-
ceutów i Kole Rolników, gdzie rów-
nież przeszły beż głosowanią listy
narodowe.
niowe, WĄ Kole Medyków przeszła bez.

N
A
Ń
m

w
e

A
D
Z
U
C
.
U
m

"
<
<

u
a

82

ж
н

о 

 
     
  

  

 



„d

J. E. ks. Arcybiskup-Metropolita
Romuald Jałbrzykowski w dalszym
ciągu przebywa w lecznicy św. Jó-
zafa na Nowym Świecie.

Stan pooperacyjny jest nadal
pomyślny. W środę Arcypasterz

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W] środku kraju i na zachodzie

rozpogodzenie, pozatem przeważnie
pochmurno. Umiarkowane wiatry

_ południowo-wschodnie,
DYŻURY APTEK.

В Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki;

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (|
2-90); suko, eiaerakindo — ul

' Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i

tel

Chróścickiege — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz
Šnipiszek,

SPRAWY WOJSKOWE.
— Karty powołania rocznika

1912. W połowie kwietnia rozsyłane
będą k»rty powołania dla mężczyzn,
urodzonych w roku 1912, którzy
przez Komisję Poborcwą w roku
ubiegłym zostali uznani za zdol-
nych do służby wojskowej w pie-
chocie.

Wcielenie do szeregów nastąpi
w kilka tygodni później po otrzy-

j maniu kart powołania.
— Przegląd rocznika 1913 r.

W tych dniach referat wojskowy
Magistratu m. Wilna zakończył przy:
gotowania do przeglądu mężczyzn,
urodzonych w roku 1913.

Przegąd rozpocznie się w po-
czątkach maja i trwać będzie do
końca czerwca.

Przy okazji należy wyjeśnić, że
mężczyźni, uredzeni w r. 1912, któ
rzy na Komisji Poborowej w roku
zeszłym dostali kategorję B. (cza-
sowe odroczenie), ponownie będą
badani w końcu przeglądu, t. j. w

1
Į

,Bibijotekarzy Polskich. Dnia 18 b.

KRONIKA.
Stan zdrowia J. E. ks. Arcybiskupa

Jałbrzykowskiego.
wziął pierwszą kąpiel. Czuł się po
niej bardziej ożywiony.
W sobotę lub w poniedzialek

Arcypasterz uda się na pierwszą
przejażdżkę prawdopooobnie w stro-
nę Antokola.

 

— Wileńskie Koło Związku

m (niedziel:) o godz 12-ejjw poł.
odbędzie się Zebranie Ogólnejczłon-
ków Koła.
— Walne zebranie dzielnicy

Nowe Zabudowanie Związku wła-
ściciell średnich i drobnych nieru-
chomości odbędzia się w dniu 18
b. m. o godz. 12 m. 30 w lokalu
przy ul. Dobrej Rady 2 Zakład ks.
Salezjanów.

ODCZYTY.
— Powszechne wykłady uni-

wersyteckie. Z cyklu odczytów
„Port w Drui“ odbędzie się w dniu
dzisiejszym wykład prof. dr. M. Li
manowskiego: Frontem do Dźwiny.
Początek o godz. 7 wiecz. (Gmach
Główny Uniwersętetu, ul. św. Jań
ska 10 sala V ta).
— Rada Wiieńskich Zrzeszeń

Artystycznych. Dzisiejszy odczyt
prof. C. Ehrenkreutzowej z cykłu
Dawne Wilno, z powodu choroby
prelegent-i nie odbędzie się.
— Związek Oficerów Rezerwy.

W piątek dnia 16 b. m. o godz. 6
odbędzie się odczyt kol. kpt. rez.
Borowskiego Ludwika n. t. „Walki
nad Berezyną i o Lepel w 1919 r.*,
we wtorek dnia 20 b. m. o godz.
6 wiecz.=odczyt radcy Ministerstwa
Przemysłu i Handlu p. inż. S. Sła
wińskiego n. t. „Gospodarka plano-
wa jako droga wyjścia z kryzysu”,
w piątek dnia 23 marca o godz. 6
wiecz. przeprowadzą p. mjr. Rausz
i oficer zartylerji dalszy ciąg čwi- drugiej połowie czerwca.

HANDEL I PRZEMYSŁ. |

— Na tar$ miejski spędzono 879,
sztuk bydła i r.erogacizny. Na kon-!
sumcję miejscową zakupiono około!
800 sztuk, kilka sztuk zbrakowano,
zaś pozostałe bydło zakupiły poblis-
kie gminy pow. wileńsko-trockiego.

Spęd bydła słaby ze względu na
okres Wielkiego Postu. Zapotrzebo-
wanie minimalce. Ceny zniżkowe.

SPRAWY RZEMIESLNICZE.

— Groźba strajku cukierników.

MW związku z zerwaniem pertrakta-
cyj między cukiernikami a ich pra-
codawcami — o czem już pisaliśmy
w jednym z poprzednich numerów,
w najbliższą sobotę odbędzie się w
lokalu przy ul. Metropolilalnej 1
ogólne zebranie członków Chrześci-
jańskiego Związku Zawodowego Cu-
kierników. Zebranie to zostało zwo-
łane dla omówienia obecnej sytuacji
i powzięcia w tej kwestji odnośnych
uchwał.

Jeżeli w ciągu dni najbliższych
pertraktacje nie zostaną wznowione
» nie nastąpi podpisanie umowy, mo-
że wybuchnąć strajk.

Trzeba zaznaczyć, że strajk w
okresie przedswiątecznym  pocią-
gnąłby za sobą przykre następstwa,
gdyż wówczas ceny na różne wyro-
y cukiernicze znacznieby się pod-

niosły.

— Ogólne zebranie Chrz. Zw.
Zaw. Cukierników odbędzie się w
dniu 17 b. m. o godz. 6 przy ul.
Metropolitaln=i 1
— Druga konferencja w sprawie

strajku szewców. Dziś o godz. 1 w
udnie w Inspektoracie Pracy od-

i ie się druga zrzędu konferencja
w sprawie likwidacji strajku szew-
ców. Wiezmą w niej udział: przed-
tawiciele związku właścicieli skle-
pów gotowego obuwia oraz delegaci
związków zawodowych szewców.

Konferencja ta ma duże znacze-
nie dla sprawy likwidacji zatargu
szewckiego, gdyż odbędzie się z

 
 

się powaśnione strony pogodzić i do-
prowadzić do podpisania umowy
zbiorowej.°

— Konferencja ślusarzy I pa-
„ W dniu dzisiejszym zrana

odbędzie się w Inspektoracie Pracy
konferencja przedstawicieli organi
zacyj ślusarzy i palaczy dla omó-
wienia warunków podpisania nowej
umowy zbiorowej.

Projekty umów, które zostaną
przedstawione na tej konferencji,
nie przewidują większych zwyżek
stawek robotniczych, a tylko dążą
do normalizacji wysokości wynagro-
dzenia i warunków pracy.

To też nejprawdopodobniej je-
szcze na tem posiedzeniu strony
dojdą do porozumienia i umowa

| zostanie zawarta.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Wydział I Tow. Przyjaciół
auk. Dnia 17 b. m. o godz. 6 w.

W lokalu Seminarjum Polonistyczne-
So (Zamkowa 11) odbędzie się zwy-
Czajne posiedzenie naukowe. Na
porządku dziennym referaty: 1) doc.
dr. Stanisława Cywińskiego: A Je
leński, Szambelan Stanisława FAugu*
ste, mistyk i sekciarz; 2) p. St. $'an-
kiewicza: O języku białoruskim w
powieściach Orzeszkowej. Goście

widziani.

 
   

  
   

   

   

     

udziałem władz, które będąstarały |*

czeń dyskusyjnych z natarcia i o-
mówienie łączności i użycia artyle-
rji w natarciu. W niedzielę dnia 25
b. m o godz 6 wiecz. odczyt kol
por. rez. Jakubiszyna Dominika n. t.
„Wady naszego ustroju rolnego ich
geneza i drogi naprawy”.
— Ze Związku Położnych. w

dniu 17 b m. o godz. 7.30 wiecz.
odoędzie się odcz;t p. dr. W. Kar-
nickiego na temat „Zatrucie podczas
ciąžy“ w sali wykładowej przy szpi-
telu św. Jakóba 3-go Maja 8 |

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Koła Poionistów. D.iś w

sali Śniadeckich odbędzie się wie-
<czór autorski znanego poety
warszawskiego K. J. Gałczyńskiego.
Początek o godz. 7-ej.
— Koło Polonistów. W sobotę

17 b. m o godz. 13ej odbędzie się
zebranie z referatem kol. J. Putra
menta: „Poetyka B. Tomaszewskie-
go”. Goście mile widziani.

ÓŻNE.
— Komitet Rodzicielski przy gimn J.

Słowackiego składa serdeczne podziękowa-
nie dyrekcjom teatrów „Na Pohulance" i
„Lutnia”, oraz dvrekcjom kin: „Rozmaito-
ści”, „Pan”, „Casino”,,„Helios”*, „Roxy“,
„Lux“, „Šwiatowid“, „Adrja“ i „Wir' za
ofiarowanie biletow na loterję, na rzecz
niezamożnych uczniów gimn. J. Słowac-
kiego. r

  

Teatr I muzyka
Teatr Miejski Pohulanka. „Pan

Gedhab“ — po cenach propagandowych.
Dziś, o godzi. 8-ej przedstawienie wieczos--
we wypełni doskonała komedja Al. hr.
Fredry pt. „Pan Geldhab“: Ceny propaga::-

 

dowe.
Jutro, o godz. 8-ej w. „Pieniądz to nie

wszystko — ceny propagandowe. |
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, „Niebie-

ski motył”. Dzis, po raz 8-my ciesząca się
wielkiem powodzeniem barwna i melodyj-

DZIENNIK WILEŃSKI

PO ROZWIĄZANIU
| W dniu wczorajszym odbyło się
przekazanie urzędowania przez ustę-
ipujący Zarząd m. Wilna tymczaso-
wemu Zarządowi. Agendy sekcji
techniczno-budowlanej objął inż. H.
Jensz, agendy pozostałych sekcyj —
dr. W. Maleszewski.

Nowa ustawa samorządowa prze-
widuje w art. 69, że rozwiązana
Rada Miejska może odbyć jeszcze
jedno tajne posiedzenie w celu przy-
jęcia decyzji władzy © rozwiązaniu
|do wiadomości, albo też w celu
podjęcia środków prawnych prze-
ciwko tej decyzji. Czy w Wilnie
dojdzie takie posiedzenie Rady Miej-
skiej do skutku niewiadomo.
Krążą pogłoski, że w związku z tą
sprawą ma być jeszcze zwołany
przez prezydenta Maleszewskiego —

|
|
|

W związku z iaktem rozwiązania
organów samorządu m. Wilna, jak
się dowiadujemy, Wileński Wydział
Wojewódzki na posiedzeniu w dniu
15 b. m. powziął decyzję o rozwią-

tej Kasy komisarza, który w zakre-
sie powierzonych mu czynności
wstępuje we wszystkie prawa i obo-

nowych organów.

KIEDY ODBĘDĄ SIĘ NO
MIEJS

Jak wiadcmo, dekret Min. Spr.|
Wewnętrznych, rozwiązujący Radę/
Miejską, nie zawiera żadnych posta-'
nowień o nowych wyborach. Na!
mocy art. 69 nowej ustawy samo- |
rządowej wybory do Rady Miejskiej|
należy zarządzić nie później, niż
przed upływem sześciu miesięcy od
daty jej rozwiązania, a więc nie
później, niż dn. 9 września 1934 r.
Rada Ministrów może przedłużyć
ten okres o dalsze sześć miesięcy.

Jak wiadomo, ubezpieczenie pra-

cowników umysłowych w ZUPU.

przewiduje obecnie również renty e-
merytalne. Kent takich jest kilka
rodzajów, niezależnie od nich zaś
może być stosowana odprawa jed-|
norazowa. Odprawę otrzymuje sam
ubezpieczony, wdowa, rodzice lub |
sieroty po nim tylko w tym wypad-
ku, gdy ubezpieczonemu nie przy”
sługuje prawo do renty i do pomocy
leczniczej.
Renty są czterech rodzajów: inwa-

lidzka, starcza, wdowia i sieroca.
Prawo do wszystkich tych czte-

lrech rent posiada ubezpieczony lub
jego rodzina 'tylko wtedy, gdy ubez-
pieczony posiadał 60 miesięcy skład
kowych policząłnych do ubezpiecze-
nia. Jeśli w ubezpieczeniu nastąpi
przerwa 18-miesięczna, wtedy po-
przednie miesiące składkowe nie są
policzalne. Do przerwy nie wlicza
się jednak okresw pracy i poszuki-
wania zajęcia przez Państwowy U-
rząd Pośrednictwa Pracy.
W razie penownego ubezpiecze-

nia, następuje przywrócenie: daw-
nych uprawnień po przebyciu nowe-
go okresu ubezpieczenia. Tak więc
np. po 5-letniej przerwie w ubezpie-
czeniu przywrócone zostają dawne
uprawnienia, jeśli ubezpieczony prze
będzie w ubezpieczeniu ponownie
rok.

Prawo do odprawy jednorazowej na operetka J. Koli „Niebieski motvl”
(„Pilango”). Zniżki ważne,
— „Rajski ogród”. Młody, utalentowa-

ny kompozytor wileński Jerzy Świętochow-
ski, zaprezentuje się, jako twórca muzyki
do świetnego utworu wiedeńskich autorów;
„Rajski ogród”. Operetka ta ukaże się po“
raz pierwszy w przyszłym tygodniu.
— Popoludniowka niedzielna w „Lut-

ni”. Niedzielne przedstawienie popoludnio
we po cenach zniżonych wypełni > hu-

eny ni-moru operetka Stołza „Dzidzi”.
e.
— Teatr Objazdowy — gra świetną

współczesną komedję angielską pt. „Kobie-
ta i szmaragd” — z H. Skrzydłowską i
Ściborem w rolach głównych — dziś 16 III.
w Stołpcach, jutro 17.IIL. w Nieświeżu.
— Teatr-Kino Rozmaitości, Dziś i dni

następnych wyświetla salonowy film pt.
„Maskarada miłości”. Na scenie bardzo u-
dany sketch w 2 odsłonach pt. „Sie mi ja-
koś nie chce”.

-—- Koncert kameralny zespołu war-
szawskiego p. n. „Kwartet Polski" odbe-
dzie się dziś w sali Konserwatorjum. Po-
czątek o godz. 8.15 wiecz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Piątkowy koncert symfoniczny.

Jutro o godz. 20,15 wszystkie DIE
nie polskie transmitują z Filharmonji War-
szawskiej koncert symfoniczny pod dy-
rekcją T. Mazurkiewicza z udziałem wybit-
nego skrzypka wieka J. Szigetti. W
programie — symfonja Rachmaninowa oraz
utwory skrzypcowe Beethovena (koncert
D-aur i Romans) oraz Paganiniego.

W przerwie koncertu Stanisław Adam-
czewski omówi dwie najnowsze książki z
RY S usi literackich, Parandow-
iegoi Irzykowskiego.

Timas Žrikoliona,
Twórczość najwybitniejszego dziś (obok

Strawińskiego) modernisty rosyjskiego Ser-
gjusza Prokofjewa zaprezentowana będzie
słuchaczom w piątkowej audycji z płyt,
wykonanej w Studjo wileńskiem o godz.
12,33. Usłyszymy „Symfonję klasyczną”,
Scherzo i marsz z op. „Miłość do trzech
pomarańczy”, 3) Preludjum fortepian >we
c-dur w wykonaniu Zadory.

Audycje wileńskie.

W.|nem uzdolneniu zawodowem.

przysługuje wówczas, jeżeli ubezpie-
czony przebył w ubezpieczeniu
mniej niż 60 miesięcy składkowych,
policzalnych do ubezpieczenia. Pra-
wo do odprawy traci się po 18 mie-
siącach przerwy.

Renta inwaiidzka przysługuje u-
bezpieczonemu w razie powstania
niezdolności do pracy, wskutek uło-
mności lub upadku sił fizycznych al-
bo umysłowych poniżej 50 proc.
zdolności osób zdrowych o podob-

Renta starcza przysługuje po u-
kończeniu 5 lat, niezależnie od zdol-
ności do wykonywania zawodu. Przy
sługuje ona również mężczyznom po
ukończeniu 60 iat życią o ile przeby-
li w ubezpieczeniu 480 miesięcy (40
lat) składkowych, kobietom po ukoń
czeniu 55 lat życia, jeśli mają 420
miesięcy (35 lat) składkowych.

Żonie, dzieciom lub rodzicom u-
bezpieczonego przysługuje odprawa
jednorazowa tylko w razie śmierci
ubezpieczonego. Lecz wdowa nie o-
trzymuje odprawy jednorazowej, jeśli
owdowiała przed upływem 6 miesię-
cy od daty zawarcia małżeństwa, z
wyjątkiem wypadku, śdy zgon ubez-
pieczonego nastąpił z przyczyny wy-
nikłej po zawarciu małżeństwa.
Również nie ctrzymuje wdowa od-
prawy ani renty, jeśli ubezpieczony
liczył lat 55 w chwili zawarcia mał-
żeństwa, dalej jeśli otrzymywał ren-
tę inwal., albo starczą oraz rozdział
małżeństwa nastąpił z winy żony.

x
 

konane w studjo wileńskiem. M. in. dwa
feljetony, które wygłoszą Witold Hulewicz
i Czesław Miłosz, reportaż muzyczny p. t.

piosenką przez Paryż” i wreszcie au- amie sobotnimW. znajdą
słushacze kilka audycyj, które bi

radjo-ld

edą wy ski

wiązki, zarówno Rady, jak i Zarządu|
Kasy do czasu ukonstytuowaniasię

 

Emerytury pracowników umysłowych.
Jakie renty przysługują ubezpieczonym.

RADY MIEJSKIEJ.

pogloska, że konwentu senjorów nie
będzie, natomiast prezydent Male-
szewski zawiadomi pisemnie wszyst-
kich radnych o rozwiązaniu Rady
i oczekiwać będzie inicjatywy zwo-
łania posiedzenia Rady ze strony
radnych. Jak wiadomo, na pisemne
żądanie '/; ogółu radnych, prezy-
dent miasta obowiązany jest zwo-
łać Radę.

Art 73 ustawy samorządowej
przewiduje możliwość powołaniapod
przewodnictwem tymczasowego pre-
zydenta rady przybocznej. Czy wła-
dze wojewódzkie, które taką radę
przyboczną powołać mogą, skorzy- nień — tymczasem niewiadomo.

ROZWIĄZANIE WŁADZ KOMUNALNEJ KASY
OSZCZĘDNOŚCI.

1
:та podobno byč powolany p. mece-
jnas Wincenty Łuczyński. (Pat).

Zarząd składał się z p. J. Korol-

| Magistratu, inż. Łazarza Spiro, oraz
|obydwóch dyrektorów K,K.O., pp.
jFrieda i Ilinicza.

W. Maleszewski.

WE WYBORY DO RABY
KIEJ?

Żadnych źródłowych iniormacyj
© zamierzeniach władz, co do ter-
minu ogłoszenia wyborów — niema,
Krążą jednak pogłoski, że termin
wyborów nie będzie zbyt daleko
odsuwany; mówią nawet konkretnie
o terminie czerwcowym.

Rozwiązanie Rady Miejskiej oży-
wiło tempo przygotowań wybor-
czych różnych ugrupowań politycz-
nych w mieście. Jesteśmy wyraźnie
w okresie przedwyborczym.

konwent senjorów. Kursuje też inna,

Prezesem Rady był prez. miasta|

3

Epidemja duru piamistego w dzielnicy

1

10 marca włącznie w m. Wilnie za-

żydowskiej.
W ciągu tygodnia od 4 marca do terenu powiatu. Chorzy są izolowa-

|ni w szpitalu i znajdują się pod opie-

rejestrowano 15 wypadków duru pla- ką lekarską. Władze sanitarne miej-
mistego w dwóch rodzinach, zamie- skie przedsięwzięły energiczne środ-

szkałych przy ul. Szawelskiej i Ży- ki zapobiegawcze celem siłumienia
dowskiej. Zakażenie do Wilna zo- ogniska chorobowego w zarodku.

„stało zaniesione prawdopodobnie z;

|  Niejaka Józefa Kucharska, zam.
przy ul. Zamkowej 5, zameldowała

|policji, że mąż jej Stanisław maltre-
„towal ją od dłuższego czasu i przez
pięć ostatnich tygodni trzymał ją

Bił i więził żonę.
zamkniętą w mieszkaniu.

Kucharska oskarża swego męża
o ustawiczne bicie oraz o pozba-
wienie wolności osobistej. Policja
prowadzi dochodzenie,

stają w Wilnie ze swoich upraW-| 252—225537—277-—5979057773575 OOOO S IIS

Jak wygląda w rzeczywistości porozumienie
polske-gdańskie. |

Już bezpośrednio po przeprowa-
| dzeniu rozmów i

_ polsko-gdańskie,
jpolska wyraziła obawy, że w prak-
tycznem wykoniu „porozumienie“ to

| będzie zupełnie czemś innem, niż się
zaniu organów K. K, O. m. Wilna |ca jako prezesa, oraz członków z |tego strona poiska spodziewa. Opa-
z jednoczesnem ustanowieniem dla |wyboru pp. Jana Żejmy, b. ławnika |nowanie bowiem Gdańska przez hit-

|leryzm i pozostawienie mu zupełnej
(niemal swobody działania na we-
|wnątrz musi w logicznem następ-
stwie rzeczy doprowadzić do pełne-
žo „ujednostajnienia“ sytuacji we-
wnętrznej w Gdańsku ze stosunkami,
panującemi w Trzeciej Rzeszy, Poli-
tyczne niebezpieczeństwa tego sta-
nu rzeczy są jasne i nie potrzebują
bliższego omówienia.

Że rozwój wypadków idzie w tym
kierunku, świadczy o tem szereg
przemian, jakie zaszły w ostatnich
czasach w wewnętrznych stosun-
kach w Gdańsku.

Czynniki rządzące w Gdańsku
prowadzą z elementem polskim na
terenie Wolnego Miasta systema-
tyczną walkę, polskość prześladuje
się na każdym: kroku. Jasne jest, że
w Gdańsku postanowiono nie do-
puścić do wprowadzenia w życie 

Renta inwalidzka i starcza skła-
da się z kwoty zasadniczej i z kwoty
wzrostu. Kwota zasadnicza wynosi
40 proc. przeciętnej ubezpieczonej
płacy za cały okres ubezpeczenia.
Kwota wzrostu wynosi po przebyciu
10 lat w ubezpieczeniu po jednej szó-
stej proc, za każdy dalszy miesiąc u-
ibezpieczenia (2 proc. rocznie). A za-
tem — po 20 latach ubezpieczony bę
dzie miał prawo do 40 proc. kwoty
zasadniczej i 20 proc. kwoty wzrostu
czyli, że jego renta inwalidzka i star-
cza wyniesie 60 proc. przeciętnych
zarobków.

Renta wdowia wynosi trzy piąte
renty inwalidzkiej lub starczej jaka
przysługiwałaby danemu ubezpieczo
nemu, renta sieroca zaś—jedną pią-
tą, a dla sieroty zupełnego — dwie
piąte renty inwalidzkiej lub starczej.

Wdowa. otrzymuje rentę, wycho-
dząc ponownie zamąż, otrzymuje
jednorazowo 3-letnią rentę traci
prawo do dalszej renty. Kobieta u-
bezpieczona w ciągu najmniej 60
miesięcy, wychodząc zamąż przed u-

pływem roku po utracie zajęcia, al-
bo też jeśli ustąpi z pracy przed u-
pływem roku od daty zawarcia mał-
żeństwa — ma prawo do zwrotu po-

łowy wpłaconych składek emerytal-
nych.

Pretensje do rent można zgła-

szać w ciągu lat 5, a do jednorazowej

odprawy i zwrolu składek przez rok,

i

się wszystko, aby na

polsko-gdańskiej umowy z 18 wrze-
śnia 1833 r. W] pierwszy rzędzie robi

terenie Wol-
nego Miasta uniemożliwić powstanie
szkół polskich. Pewna część prasy w
Polsce z dziwnym uporem nadaje
wielki rozgłos takim faktom, jak
„pierwszej maturze polskiej w Gdań-
sku”, a przemilcza wiadomość o sta-
łych szykanach, jakie stosuje się w
stosunku do rodziców dzieci pol-
skich, które zostały zgłoszone do
szkół polskich.

Około 900 dzieci zgłoszono na te-
renie Wolnego Miasta do szkoły pol-
skiej i to w przeszło 40-tu miejsco-
wościach.

To masowe zgłaszanie dzieci pol-
skich do szkół polskich wywołało ze
strony Niemców przeciwdziałanie.
Kierownicy szkół niemieckich i na-
uczyciele w  najrozmaitszy sposób
wpływają na rodziców polskich, by
cofnęli wnioski, zgłaszające dzieci
do szkół polskich,

IW Pszczółkach  funkcjonarjusz
poczty Engler namawiał polskiego
robotnika koleiowego Krasińskiego
do wycofania syna swego ze szkoły
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 pretensje w sprawie zasiłku w ciągu

pół roku.

W sprawie
(W prasie codziennej ukazały się

wzmianki, jakoby organizacje Wła-
ścicieli Nieruchomości Miejskich w
Warszawie odbyły narady nad wy-

suniętym przez Związki Lokatorów

postulatem obniżki komornego o 25

procent i w związku z tem wypo-

wiedziały się przeciwko generalnej

obniżce, natomiast uznały koniecz-

ność stosowania zniżek indywidu-

alnych w odniesieniu do tych lokato-

rów, którzy znajdują się w ciężkiej

sytuacji materjalnej.

Wobec tego, że podane wzmianki

nie odpowiadają prawdzie Związek
Zrzeszeń Właścicieli Nieruchomości

Miejskiej w Poisce prosi o podanie
poniższego wyjaśnienia:

1. organizacje właścicieli Nieru-
chomości Miejskich w . Warszawie
wogóle żadnych narad nad postula-
tem obniżki komornego nie prze-
prowadzały, a tem samem żadnych
zaleceń indywidualnego
komornego swoim członkom nie wy-
dawały,

2. obniżka komornego w dzisiej-
szej sytuacji własności miejskiej jest
nieaktualna z następujących powo-
dów:

a) komorńe obecnie wynosi 58
proc. przedwojennego i jest znacznie
niższe od komorneśgo rynkowego,

b) ciężary właścicieli domów w
ostatnich latach bardzo wydatnie
się zwiększyły przez powiększenie

|

 kiej: wesołą pod egidą „Kukułki wileń- podatku od nieruchomości o 43 proc.

obniżenia ;

O

komornego.
nadzwyczajnej daniny majątkowej,

opłat na rzecz Funduszu Pracy oraz

podnesienie podatków  komunal-

nych,
c) stan techniczny domów jest

nad wyraz opłakany. Przez szereg

lat niewykonywane remonty z okre-

su darmowych mieszkań spowodo-

wały ich ruinę i wreszcie
d) przymusowe skanalizowanie

domów i konieczność połączenia ich

z wodociągiem i kanałami miejskie-

mi spowodowely olbrzymie zadłuże-
nie się miejskiej własności nierucho-
mej.

Wymienione czynniki wpłynęły
na olbrzymie zaległości podatkowe,
które najlepiej potwierdza fakt, że
w samej stolicy zasekwestrowano

komorne z tytułu danin państwo-
wych, samorządowych i świadczeń
społecznych z około 3000 domów, a
na prowincji — z kilkunastu tysięcy
domów. Dalej dane statystyczne po-
twierdziły w całej rozciągłości, że
domy miejskie w Polsce w  dzisiej-
szej sytuacji mieszkaniowej są defi-
cytowe, a ogólna ich sytuacją kata-
strofalna,

Jutro Wybory
bratniackie.

Jutro głosowanie na członków
zarządu Bratniej Pomocy.

Lista narodowa ma
Nr. 2.

 

 (dodatek. kryzysowy), wprowadzenie
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A : zawarciu umów,
Na stanowisko komisarza K.K.O.' składających na t. zw. porozumienie

narodowa prasa

polskiej, tłumacząc mu, że w: nie-
długim czasie Pomorze wróci do
Niemiec i wtudy każdy, posyłający
swe dzieci do szkoły polskie, straci
posadę.

W] tej samej miejscowości kie-
rownik szkoły Speckmann zawez-
wał do siebie kolejarzy Polaków Ma
zę i Deję. Pod pozorem sprawdzenia
metryk urodzin dzieci Speckmann
podsunął im deklarację o przepisa-
niu dzieci do szkoły niemieckiej,
przyczem twierdził, że w Fszczół-
kach nie może być otwarty ani od-
dział, ani klasa polska. Polacy kate-
gorycznie odrzucili żądanie przepisa-
nia swych dzieci do szkoły niemiec-
kiej.

Podobnych faktów możnaby przy
toczyć bez liku.
A teraz faki z innej dziedziny, Na

wzór niemiecki utworzono w Gdań-
sku „Front Pracy” i władze gdańskie
używają wszeikich środków, aby
zmusić Polaków do porzucenia swej
własnej organizacji i roztopienia się
w masie shitleryzowanych Niemców
gdańskich. Dowodem fakt następu-
jący: Zatrudniony od 6 lat w ubez-
pieczalni „Westpreussen“ w Gdań-
sku, Polak Antoni Zaporoski, zostal
zwolniony pod pozorem zmniejsze-
nia ilości pracy w biurze. Przed
zwolnieniem dyrektor ubezpieczalni
zawezwał Zaporoskiego do siebie, py
tając, czy należy on do gdańskiego
„Frontu Pracy”. Zaporoski odpowie-
dział, że jest tylko członkiem Związ-
ku Polaków. W trzy godziny po tej
rozmowie otrzymał on wypowiedze- +
nie pracy.

Część prasy polskiej fakty te sy-
stematycznie przemilcza. Składają
się one jednak na obraz rzeczywisto-
ści gdańskiej, która stawia „porozu-
mienie polsko-śdańskie'' we właści-
wem świetle.

 
WYPADKI.

—Pożary. Jak wynika ze sporzą-
'dzonego przez straż ogniową zesta-
wienia, ilość pożarów na terenie na-
szego miasta w miesiącu ubiegłym
znacznie się zmniejszyła.

| W styczniu zdarzyły się 23 po-

żary, w lutym zaś tylko 18. Nato-
miast w lutym straż ogniowa wy-

jeżdżała około 11 razy do zlikwido-

wania powodzi lokalnych na przed-

Imieściach. '
KRONIKA POLICYJNA.

— Pod zarzutem dzieciobójstwa. Wczo-

raj aresztowano niejaką Helenę Ticzkon

bez stałego miejsca zamieszkania, poszla-
kowaną o dzieciobójstwo.

— „Torebkarze* w potrzasku. Кгуй-
skiej Rywie (Stefańska 2) w sklepie bła-

watnym przy ul. Wielkiej 33 skradziono to-
rebkę z zawartością 205 zł. Okazało się,

że kradzieży tej dokonał zawodowy zło-

dziej Aleksander Marczak (Kopanica 12).

Marczaka zatrzymano, a torebkę z pie-
niędzmi zwrócono Rywie Kryńskiej.

Również torebkę z 9 zł. 90 gr. skre-

dziono w kinie „Lux* Chanie Gurwiczównie
(Strycharska 11). Złodziejka Jakubczaków=

na Żofja (Mostowa 21) została zatrzymaaa

ze skradzioną torebką.
— Bransoletkę złotą wart. 100 zł. skra-

dzicno z niezamkniętego mieszkania Stan'-

sławie Gruździowej (Gedyminowska 27).
— Kradzieży węgla ze stacji towaro-

wej Wilno na szkodę Dyrekcji P. K. P.

dokonali Józef i Jadwiga Ryncewiczowie

(Murarska 10) oraz Antoni Miljanowski
(Wilkomierska 79j. Złodziei ze skradzio-
nym węglem zatrzymano.
— Rury wodociągowe i instalację elek-

tryczną z podwórza domu przy ul. Mosto-

wej Nr. 2 skradziono Ignacemu Witkunowi.

Aleksiuka Witolda, który dokonał tej kra-
ży, z rurami i instalacją zatrzymano.

Związek karłów.'
Na Węgrzech powstaje jedyny w

swoim rodzaju związek — związek
karłów i kari.c. W) skład związku
miają wejść wszyscy żyjący w obrę-
bie Więgier karły i karlice w liczbie
259. Inicjatorzy i organizatorzy zwią
zku motywując potrzebę i cel po-
wstania nowej organizacji tem, że
wobec małego wzrostu „związkow-
ców” powinni oni korzystać 2 50 pro
centowych ulg we wszystkich za-
kładach rozrywkowych, teatrach, na
koncertach, pozatem na kolejach,
tramwajach, autobusach etc.etc. Ma-
ło tego — związek ma wystąpić rów-
lnież z żądaniem pod adresem mini-
stra oświaty, by dla dzieci z mał-
żeństw karłów czesne było obniżone
lo połowę. Tymczasem organizacja
związku posuwa się naprzód i w
końcu bieżącego miesiąca ma być
zwołane w. Budapeszcie pierwsze
walne zebranie,

ly już zaopatrzyłeś się
w bony jałmożnicze

  

 „Laritaiu“?
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———————————— rymski zaczął urządzać się w nim.mam wcale zamiaru oddawać panu. Wzruszywszy ramionami, pochy- uważył, że stale ukryta za odłam-

A. AWERCZENKO. Zwolna Narymski zaczął urzą- jaknajwygodniej. Na brzegu znalazł łuzji! Ja jaznalazłem, a nie pan. 1 się, aby ugasić pragnienie czystą kiem skały i śledząca jego postępo-

ь r dzać się na wyspie. Zebrat wyrzuco- wyrzuconą przez lale morskie skrzy-| | — Za znalczienie ma pan prawo przežroczystą wodą, kiedy na nad- wanie figura, wyskoczyła szybko i

l |ne przez morze na brzeg różne czę- nię z książkami, fuzję i beczkę słoni- jedynie do 50 proc... — rozpoczął brzeżnym ułamku skały ujrzał nowy rzuciwszy się w morz у t
: ы у Z ь y y się e, popiynęła w

l . | ści okrętu i z resztek tych zaczął bu- ny, oraz beczułkę prochu i śrutu i Akacyjski, lecz zrozumiawszy bez- napis: kierunku tonącego. *

Kiedy okrei tonąl, uratowało się|dowač sobie...dom, : wszystko natychmiastpoprzeniesie- | sensowność tego, co mówi, przerwał! — Nie pić wody nieprzegotowa-| Kiedy Narymski otworzył oczy, :

tylko dwuch pasażerów. Akacyjski ponurym wzrokiem niu do domu, siarannie przesuszył, |i zakończył z gniewem: nej! Za mestosowanie się do tego przekonał się, iż leży na piasku na ‘

Pawel Narymski — pracownik u- |obserwował jego pracę, ukryty w | Pewnego dnia,kiedysprzykrzyła | М Pan nie ma prawa napolowa-'rozporządzenia, winni podlegają... brzegu, głowa jego spoczywała na ko :

myslowy i inteligent. | pobliżu za większym ułamkiem ska- się mu już codziennie jedzonasłoni: nie! Wogóle panu polować nie wol-| — — Zasnąwszy po sytej kolacji na ianach Hipolita Akacyjskiego, który 3

Hipolit Akacyjski—były urzędnik „ty: zacierającala rozgrzewki chude, na, wziął iuzję i zaglębit się w las no! ciepłej swej pościeli z suchychliści, 'rozcierał piersi i ręce topielca, 3

policyjny. gołe ręce. Ujrzawszy, że Narymski dziewiczy w celu ustrzelenia zwierzy — A dlaczego? \ | Narymski w nocy usłyszał nagleja-| — Žyje pan?... — zapytał Aka- I

Rozebrawszy się zupełnie, aby |skończył budowę ścian, pewnego ny. ; — A dlatego, że teraz jest czas kieś pukanie i otworzywszydrzwi, |cyjski, pochylając. się nad Narym-

nie krępować ruchów podczas pły- |dnia ukradkiem zbliżył się do niego Przez cały czas wyczuwał poza ochronny. W miesiącu czerwcunie ujrzał przed sobą Hipolita Akacyj- skim, a w głosie jego można było

wania, zeskoczyli obaj z tonącego o- i nagle zawołał głośno: swemi plecami obecność milczącej,|wolno polować! | skiego o specjalnie ponurej twarzy i|wyczuć zaniepokojenie. .

krętu i zaczęli pracować rękami i — Aha! Nareszcie złapałem pa- cicho przebiegającej od drzewa doj — A pan ma kalendarz? — zapy-'błyszczących oczach. — żyje! 1

| nogami, płyną: w kierunku oddalo- | na! Co pan tu robi? * drzewa, figury, ukrywającej się za tał złośliwie Narymski. — Czem mogę panu służyć? Ciepłe uczucie wdzięczności i| °

| nego brzegu. . — Buduję sobie czasowo schro- grubszemi pniami drzew, lecz nie Akacyjski zamyślił się, przestą-| — Proszę wpuścić mnie dla do- |współczucia odezwało się w duszy| |

: Akacyjski dopłynął pierwszy. nisko. ‚ zwracał na to uwagi. Ujrzawszy prze (pił z nogi na nogę i rzekł urzędowym :konaniu rewizji! Na podstawie wia- ;Narymskiego, up 1

| MWdrapal się na skalisty brzeg i po- — O, bardzo proszę... Ja się znam biegającą kozicę, wziął ją na: cel i|tonem: ; i : domości konficencjonalnych... — Niech pan mi powie... Prze-| |

| czekał na Narymskiego, a kiedy ten|na tem... To nie czasowe schronisko, wystrzelił. — W takim razie aresztuję pana — A ma pac rozkaz na piśmie?— |ciež pan ryzykował właściwie życie '

“ zadyszany zaczął też wreszcie wdra- lecz prawdziwy dom! Buduje pan so- Wtedy z zadrzewawyskoczył za zakłócenie wystrzałami spokoju i zapytał z uśmiechem Narymski. z powodu mnie?.. Uratował mnie

| pywać się na mokre kamienie, zapy- bie dom! Doskonale!... A zna pan u- Akacyjski i schwycił  Narymskiego|mirudomowego. ! Akacyjski jęknął, schwycił się za;pan.. A więc jednak ma pan dla |

| tał go urzędowym tonem: stawę budowlaną? е 'za rękę: й : „— Niech mnie pan aresztuje!Bę-głowę i z okrzykiem smutku i tę-|mnie jakąś sympatję. Jestem panu

| —. Pański dowód osobisty!? — Nie znam i nie chcę znać! į 26 Aha! Złapałem cię, rabusiu dziepanmusiał mi dać mieszkanie, sknoty wybiegł z izby. drogi? ё

i Nagi Narymski rozpostrzegł sze-|  — A czy ma pan pozwolenie ko- jeden!.. Ma pan pozwolenie na broń karmić mnie, abać o mnie i prowa- Po dwuch godzinach, już o świcie Hipolit Akacyjski westchnął, o- :

| roko mokre ręce: misji budowlano - strażackiej? _ ji na polowanie? > : dzić mnie na spacery. . | zapukał jeszcze do okna i krzyknął: |brzucił wzrokiem bezgraniczny hory

L ‹ ‚ — Nie mam żadnego dowodu o- — Czy pan nareszcie odczepi się,  Zdzierając skórę z kozicy, Na- Akacyjski zaczął mrugać oczami,',— Proszę przyjąć pod uwagę, że |zont czerwieniejącego o zachodzie
`

 

 

     

sobistego! Wszystko utonęło!
Akacyjski zachmurzył się.
— W takin. razie będę zmuszo-

my.

 

odemnie!...
— Nie, nie odczepię!.. Zabraniam

panu budować kamienicy bez pozwo!
lenia odnośnych władz kompetent-

   

rymski w odpowiedzi wzruszył tylko
ramionami.
— Czego pan wciąż czepia się

mnie? Możeby się pan lepiej zajął

 

 

 

 
 

    

 

 

 

   
 

 

  

  
 

 

  

 

 

ukryłwzruszył ramionami i się
wśród drzew.

Narymski wracał do domu inną

| widziałem w pańskim domu książki...
| Być może, książki te zawierają treść
„przestępczą, a winni tegopodlegają...
|  Narymski chrapał głośno...

morza i szczerze, otwarcie odpowie-
dział:
— Naturalnie, że jest mi pan dro-

gi. Po powrocie do kraju będzie pan

"Narymski uśmiechnął się  złośli- |nych... własnemi sprawami?! drogą. ' ; | ala — — — — — — — — — — — musiał zapłacić około stu dziesięciu

wie: Narymski, nie zwracając uwagi — Przecież ja właśnie zajmuję Przechodząc ponad rzeczką po | Pewnego drsa, kąpiąc się w ciep- |tysięcy grzywien, albo siedzieć oko*

—Aha... Niema gdzie! na te słowa, uśmiechnął się razje- się własnemi sprawami! — odpowie- złamanym przez burzę palu drzew- łem dizemiącemi od znoju morzu, Na- |ło stupięćdziesięciu lat.

Akacyjski podrapał się po gło-
wie, westchnął ze zmartwienia i bez-  szcze i zaczął dopasowywać drzwi.

A.kacyjski westchnął ciężko, po-
(dział Akacyjski obrażonym tonem—
Proszę mi oddać broń za pokwitowa-  nym, ujrzał na drugim brzegu słupek

z deseczką, na której było coś wy-
|rymski odpłynął tak daleko od
'brzegu, że osłabł i zączął tonąć.

A po chwili milczenia dodał ser-
decznym tonem: czelności, a następnie w miiczeniu,|stał czas jakiś i wreszcie oddalił się niem, zanim sprawa pańska znajdzie|drapane: Czując w nogach kurcze, zebrał — Niech panu Pan Bóg do zdro*

nagi i zasmucony skierował się w!iw głąb wyspy. swój epilog w sądzie.,. Zbliżywszy się, przeczytał: resztki sił i mstynktownie zaczął| wie, długie lata i bogactwol

głąb wyspy. Wybudowawszy sobie dom, Na- — ie na to czekalem! Nie — Jazda po moście tylko stępa! wzywać pomocy. W tej chwili za- ‘
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