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W DNIU 1-go LUTEGO r. b. ODBĘDZIE SIĘ

Gorący dzień w Sejmie.
Exposć min. Jędrzejewicza.

Odrzucenie wniosku o votum nieufności.

WARSZAWA. Dzień wczoraj-
Szy był niesłychanie ożywiony.

W komisji budżetowej wystąpił

Z wielką mową programową mi-

nister oświaty p.  Jędrzejewicz,

Zaś w komisji spraw zagranicz-
Nych minister Zaleski.

Q WYCHOWANIU PAŃSTWO-
WEM.

Większą część swego przemó-

Wienia poświęcił minister Jędrze-

iewicz sprawie t. zw. wychowania

Państwowego.

Jak to wychowanie państwowe

P. minister rozumie, widzimy z na-

stępujących ustępów jego prze-

mówienia:

„Jednym z najważniejszych ce-

lów wychowawczych jest przygo-

towanie młodzieży do pracy pań-
stwowo-obywatelskiej na każdym

odcinku pracy. Dlatego też mło-
dzież winna być wychowywana w
kulcie naszej państwowości, w

głębokim szacunku dla jej dzie-

jowej tradycji. Dlatego też kult

wielkich ludzi, których praca i

$enjusz na przestrzeni stuleci na-

szej historji tworzyły niezapo-

mniane wartości, winien być w
szkole zapewniony, on bowiem do-
starcza wrażliwym duszom mło-

dzieży żywych wzorów wycho-

wawczych, godnych szacunku, mi-

łości i naśladowania”.
Tych „wielkich ludzi” pragnie

p. minister znaleźć przedewszyst-

kiem w mniej „odległej epoce"

naszych dziejów i powiada:

„Właśnie z punktu widzenia

wychowawczego ostatni okres

walk o niepodległość zawiera

trwałe wartości wychowawcze.

Pośród tych ostatnich miejsc wy-
jąkowe i główne zajmuje niewąt-
pliwie pierwszy naczelnik naszego

państwa, zwycięski wódz naczelny

naszej armji. Postać Józeła Pił-
sudskiegó zbyt zaważyła na dzie-
jach Polski, czyn jego i dzieło ma
dla nas zbyt wielkie znaczenie,

aby można było pominąć milcze-
niem jego osobę i jeśo prace, gdyż
właśnie jego wysiłek i jego gen-

jusz zostawiły na rzeczywistości

polskiej niezatarte piętno.

Szkoła jest częścią tej rzeczy-

wistości polskiej. Jest rzeczą nie-
możliwą i niedopuszczalną, aby

osoba Marszałka Piłsudskiego, je-
go wysiłek, jego praca i jego zwy-

cięstwo ukrywać przed młodzieżą.

Szkoła wychowuje dla życia.

Dzieło Marszałka realizuje się w

życiu i pominięte nigdzie, więc

i w szkole być nie może.”

O AUTONOMJI UNIWERSY-
TECKIEJ.

Po tak ciekawem i wymownem

scharakteryzowaniu tego, czem

jest „wychowanie państwowe”,

minister Jędrzejewicz przechodzi

do omówienia ostatnich wypad-

ków na terenie akademickim,

twierdząc, że autonomję uniwer-
sytecką łamali ci, co z sal wykła-

dowych usuwali studentów żydów.

„Zielona wstążeczka — po-
wiada pan minister — źle w moich
oczach świadczy o szkole, w któ-

rej się na nią pozwala, lub do jej

noszenia zachęca.”

(Telefonem od własnego korespondenta.)

Wniosek, jaki stąd pan mini-

ster wyprowadza, brzmi:

„Ustawa o szkołach akade-

mickich jest wadliwa. Burdy anty-

semickie wykazały, że ciała pro-
iesorskie w oparciu o tę ustawę

nie potrafiły w zarodku przerwać
rozruchów. Zmiana przepisów tej

ustawy dojrzewa coraz wyražniej.“

Minister  Jędrzejewicz ne

wskazując, w jakim kierunku mają

zdążać zmiany, obszernie się roz-

wodzi nad atmosferą „plotek i

łgarstw”, jaka rzekomo dookoła

sprawy autonomji uniwersyteckiej

powstała.

„Wśród pewnych środowisk

akademickich powstały plotki na:

niczem nie oparie i wyssane z pal-

ca, że rząd zamierza skasować

autonomję szkół akademickich.

Oto poważni mężowie nauki, ule-
gając atmosferze plotki, zaczęli

rozważać grozę położenia na po-

ufnych konwentyklach i zjazdach,

a poszczególni profesorowie za-

częli jeździć po poszczególnych

szkołach akademickich, widocznie

przygotowując grunt do protestów.

Oczywiście, sprawa została wy-

jaśniona. Delegacja rektorów

szkół akademickich zgłosiła na

moje ręce zaufanie dla rządu i mo-

jej skromnej osoby, stwierdziła

konieczność zmiany w tej dziedzi-

nie oraz zgłosiła swój akces w

pracy nad nowem ujęciem ustawy

o szkołach akademickich, co z

wdzięcznością przyjąłem, gdyż nie

wyobrażałem sobie możliwości tej

pracy bez udziału samych zainte-

resowanych. Zdawałoby się, że

wszystko jest w porządku. Tym-
czasem dochodzą mnie wieści, że

w środowiskach protesorskich in-

terpretuje się tę sprawę tak, że

oto rząd został przez prołesorów

zmuszony i musi cofnąć się przed

zniesieniem autonomii. Takie prze-

dziwne oświetlenie sprawy zna-

lazło swój wyraz na łamach nie-

których organów prasy.

Jeżeli nad tem głupstwem za-
trzymałem się dłużej, to jedynie

poto, by wskazać na atmosferę, w

jakiej żyjemy. Używa się złośli-

wości, plotek i łgarstwa dla zwal-
czania rządu i dla budzenia nie-
chęci do władz państwowych.

Przemówienie swoje zakończył

min. Jędrzejewicz następującemi
słowami:

„Zarysowałem wytyczne wy-
chowania państwowego.

za moje zadanie program ten reali-

zować wytrwale i nieugięcie, a

wniesione przezemnie do Sejmu

ustawy oraz te, które będę miał

zaszczyt wnieść w przyszłości,

mają dać trwałe podstawy prawne

tej właśnie ideologji i praktyce

wychowania państwowego.”

W dyskusji, jaka następnie się

wywiązała, zabrał głos m. in. poseł

Kornecki (Stron. Narodowe), pod-

dając mowę ministra głębokiej

krytyce i wykazując wadliwą bu-

dowę budżetu Ministerstwa O-
światy. Wytknął zbytnią biuro-

krację i niewłaściwe traktowanie

nauczycielstwa. . Przy omawianiu

stosunku Ministerstwa do szkol-

nictwa prywatnego pos. Kornecki
wskazał na zbytnią ingerencję

Uważam

władz w dziedzinę tego szkol-

nictwa. Stronnictwo Narodowe nie
może mieć zauiania do polityki”

Ministerstwa.

PRZEMÓWIENIE POSŁA ZIE-
LIŃSKIEGO NA KOMISJI
SPRAW. ZAGRANICZNYCH.

W dyskusji nad exposć min.

Zaleskiego zabrał głos pos. Sta-

nisław Zieliński (Stron. Narod.),

który omawiał stosunki polsko-

niemieckie i politykę polską wo-

bec Niemiec w ciągu 11 miesięcy,

jakie upłynęły od ratyfikowania

traktatu handlowego z Niemcami.

Ruch hitlerowski stwierdza

mówca — można rozważać z róż-

nych punktów widzenia, ale dla

Polski formuła ta jest bardzo pro-

sta. Jest to stare hasło „ausrotten'”

z tą różnicą, że w tem nowem wy-

daniu demokratycznem niema już

najmniejszych skrupułów, płyną-

cych czy to z prawa Boskiego czy

ludzkiego. O ile chodzi o stosunki

handlowe, to nasz bilans handlo-

wy przedtem był dodatni. Tym-
czasem w 7 miesiącach roku ubie-

głego jest już ujemny na sumę

36!/: miljona zł. Dotychczas nie
uzyskało mocy prawnej postano-

wienie o prawie Niemców do

wjazdu do Polski, do osiedlenia

się. do powrotu tych, których z

takim trudem zdołano się pozbyć.

Tyiko od dobrej woli Niemców za-
leży, kiedy te postanowienia mają

wejść w życie. Zdaniem mówcy

ani doraźna korzyść gospodarcza,

ani czysto polityczna nie wypływa

z tej polityki — daje ona wyniki
ujemne. Mówca uważa, że obecna

polityka gospodarcza Niemiec jest

przesłanką polityki szantażu, gdyż
Niemcy gotują się do wojny.

OŚWIADCZENIE
MIN. ZALESKIEGO.

Następnie poseł Czapiński (PPS)

zainterpelował min. Zaleskiego w

sprawie rokowań z Rosją so-

wiecką.

Odpowiadając na tę interpe-

lację, min. Zaleski oświadczył, że

rokowania w sprawie paktu o nie-

agresję posuwają się w szybkiem

tempie naprzód i ostateczna re-

dakcja $otowa będzie zapewne za

kilka dni, poczem rząd polski

przystąpi do układów o konwencję

koncyljacyjną.

Z powodu ostatnich wystąpień

antypolskich w Dembowem iJe-

dwabnie w Prusach Wschodnich

rząd polski wyraża ubolewanie, że

ludność polska w Niemczech jest

pozbawiona warunków swobodne-

go życia kulturalnego. Stwierdzam

jednak, że możliwość akcji rządu

polskiego w sprawach wewnętrz-

nych Niemiec jest ograniczona,

gdyž poza terenem niemieckiego

Górnego Śląska mniejszość polska

w Niemczech nie jest chroniona
żadnemi zobowiązaniami między-

narodowemi Niemiec, jakkolwiek

uważam, że delegacja niemiecka

w maju 1919 roku dawała dość

precyzyjne zobowiązania. Dnia 16

czerwca 1919 roku mocarstwa

sprzymierzone i "stowarzyszone

wyraźnie oświadczyły, że przyj-

mują do wiadomości deklarację

HD EAA11100411ASS)RR EBY.
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Dyskusja nad wnioskiem
e votum nieufności.

Na plenum Sejmu panowały

pustki i nuda, aż do godz. 19-ej,

kiedy na porządku dziennym zna-

lazł się wniosek o votum nieułno-
ści dla rządu.

Pierwszy przemawiał poseł Żu-

lawski (P. P. S.), który zaznacza

odrazu, že ježeli opozycja przy-

chodzi z wnioskiem o votum nie-

ufności dopiero dzisiaj, to nie dla-

tego, by do tej pory miała zaułanie

do rządu, lecz wniosek ten ma

być — w/$ mówcy — konsekwen-

cją procesu brzeskiego.
„Podczas całego niemal prze-

mówienia pos. Żuławskiego na ła-

wach B. B. panuje niebywała
wrzawa.

Dość powiedzieć, że marsz.

Świtalski pięciu posłów z B. B.

przywołał do porządku i zapisał

do protokułu.
Następnie przemawiał poseł

Trąmpczyński (Stron. Nar.). Tre-

ścią jego mowy była również spra-

wa procesu brzeskiego. Pomimo,

iż mowa utrzymana była w tonie

nader ostrym, to jednak wysłu-
chano ją w spokoju.

Po replice posła Miedzińskie-

go, B. B. swoim zwyczajem zgilo-

tynował dyskusję, a następnie

odrzucił sam wniosek.
Żydzi powstrzymali się od gło-

sowania, za wyjątkiem posła
Griinbauma, który głosował za

wnioskiem.

Przywódca lewicy francuskiej w obronie
Niemiec.

PARYŻ (Pat). Po wczorajszem
przemówieniu premjera Lavala w
dyskusji przemawiał m. in. deputo-
wany Blum. Starał się on począt-
kowo tłumaczyć oświadczenie
kanclerza Brueninga nędzą narodu
niemieckiego. Na sali powstał
szmer, który stopniowo zamienił
się w wielki hałas. Mówca socjali-
styczny deputowany Blum zapytu-
je w dalszym ciągu, czy rząd fran-
cuski uczynił wszystko, co było w
jego mocy dla zapewnienia w
Niemczech przewagi sił republi-
kańskich i demokratycznych. Na

sali wrzawa się wzmaga. Niezra-
żony tem Blum stawia pytanie,
czy francuskie czynniki nie fawo-
ryzują czasem w Niemczech pro-
pagandy Hitlera. Na sali wielkie
zdenerwowanie, hałas się coraz
bardziej wzmaga. Zdaniem depu-
towanego Bluma komisja rzeczo-
znawców międzynarodowych po-
winna się ponownie zebrać i usta-
liė zdolność płatniczą Niemiec,
a następnie zbadać, czy spłaty do-
konane już przez Niemcy nie do-
równują wysokości wyrządzonych
szkód.

Stany Zjednoczone nieigodzą sie
na przedłużenie moratorium Hoovera.
PARYŻ (Pat). Według informa-

cyj urzędowych, odpowiedź, jaka
nadeszła z Waszyngtonu na inter-
wencję premjera Lavala u rządu
amerykańskiego w sprawie prze-
dłużenia moratorjum Hoovera po-
za dzień 1 lipca, jest odmowna.
Rząd amerykański nie chce do-
puścić do ustalenia zależności
między odszkodowaniami i dłu-
śgami. Ponadto zaznacza rząd ame-
rykański, że ponieważ umowa У

sprawie długów zawarta była od-
dzielnie, ewentualna ich rewizja
może być przeprowadzona rów-
nież na mocy rokowań z poszcze-
śólnymi dłużnikami. W obecnych
okolicznościach . zdaniem rządu
amerykańskiego mocarstwa euro-
pejskie mogłyby zapłacić swe dłu-
gi, gdyby potrafiły wzbudzić do
siebie zaufanie oraz zmniejszyć
koszty zbrojeń.

Różowa nadzieja «Daily Heraida>.
LONDYN (Pat). „Daily Herald“

donosi, że odpowiedź amerykań-
ska na zapytanie Lavala co do
prolongaty moratorjum nie zamy-
ka drzwi przed Europą i stwarza
pewną nadzieję dla Anglji. Odpo-
wiedź Hoovera, iż Stany Zjedno-
czone rozpatrzą długi każdego

państwa indywidualnie i nie pójdą
na zbiorowe załatwienie długów
wszystkich państw, wskazuje —
jak pisze dziennik — na chęć
Ameryki do traktowania długów
angielskichw sposób uprzywilejo-
wany.

 

Co będzie z konferencją w Lozannie.
LONDYN (Pat). Żadna chyba

konferencja międzynarodowa nie
znajdowała się w stanie takiego
zupełnego chaosu, jak wyznaczona

|EGPIEBADRETNGZ

delegacji niemieckiej w tej mierze.

Taki stan rzeczy, że jedne pań-

stwa mają ścisłe zobowiązania

wobec mniejszości, a drugie nie

mają, musi doprowadzić każdego

miłującego sprawiedliwość do

przekonania, że wyrównanie tej

różnicy staje się koniecznością.

Co się tyczy paktu o nieagresję to

w traktacie polsko-rosyjskim о-
czywiście nie może być mowy o

żadnej granicy zachodniej Polski,
jak to podaje „Berliner Tage-

blatt'. Dziś sprawa Wilna nie jest

poruszana. Mogę oświadczyć tyl-

ko tyle, że traktat o nieagresji —

jak jest przez nas pomyślany —
nie jest niczem innem, jak roz-

szerzeniem paktu Kelloga. Dodaje

on pewną prezycję do istniejącego

już między nami i wprowadzonego
w życie paktu Kelloga.

na 25 stycznia konferencja lozań-
ska, której losy są dziś, na 6 dni
przed datą rozpoczęcia, zupełnie
niewiadome. W Londynie zaczyna
przeważać pogląd, że konferencja
nietylko w poniedziałek nie roz-
pócznie się, ale że w najbliższym
czasie się nie odbędzie. Co praw-
da, Niemcy czynią rozpaczliwe
wysiłki, aby skłonić rząd brytyjski
do odbycia konferencji za wszel-
ką cenę. Opinja czynników miaro-
dajnych coraz bardziej: krystali-
zuje się w kierunku nieczynienia
Niemcom dalszych ustępstw, które
pod względem gospodarczym —
jak obecnie myślą w Lozannie —
mogłyby doprowadzić do przewagi
Niemiec nad Wielką Brytanią.
Decyzja ostateczna co do odbycia
konterencji oczekiwana jest w
Londynie w piątek.
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!  Proces o napad

w Jedwabnie,
NIBORK (Pat). W trzecim

dniu procesu o rewoltę w Jedwab-
nie sąd przesłuchał dalszych 37
oskarżonych. Zeznania ich wnio-
sły mało nowych szczegółów. Spo-
sób, w jaki oskarżeni bronią się,
świadczy o dokładnem przygoto-
waniu się ich do zeznań. Przy
milczącej aprobacie trybunału o-
skarżeni posługują się notatkami.
Z tego względu zeznania poszcze-
gólnych oskarżonych są zupełnie
podobne. Kilku oskarżonych stara
się wykazać, że groźną postawę
tłumu wobec prokuratora i policji
wywołali prowokatorzy, nadesłani |
*ze strony trzeciej. Moment ten
“jest skrzętnie wykorzystywany ą
przez obronę, która chce w ten
sposób zmniejszyć winę oskarżo- +
nych. Do przesłuchania pozostaje :
jeszcze około 50 oskarżonych i 40 |

šwiadkėw. Proces.przeciągnie 516 ‘
zapewne do przyszłego tygodnia.

fPrzybył do Wilna
i rozpoczął przyjęcia chorych

Prof. dr.

KRZYŻANOWSKI
(choroby wewnetrzne).

W godz. 12 — 1.1 4 — 7 codziennie
prócz dni świątecznych.

Wileńska 28, m. 9. — Tel. 700,

W Hiszpanii płoną
kościoły.

MADRYT. W Bilbav doszło do
nowych ciężkich wykroczeń. Przed
kilku dniami miasto to było wi-
cowiskiem walk ulicznych, z po-
wodu zgromadzenia politycznego,
które pociągnęło za sobą liczne
ofiary w zabitych i ciężko ran-
nych. Dziś manifestanci wdarli
się znowu do redakcji dziennika
katolickiego „Adelante*, zniszczyli
całe urządzenie, wyrzucając ru-
chomości na ulicę i paląc je.
Z Bilbao przeniosły się niepoko-
je na prowincję, gdzie tłum pod-
palił liczne kościoły. Kościół w
Mankanda został zniszczony
ogniem,  podłożonym również
przez elementy lewicowo komu-
nistyczne.

Demonstranci napadli następ-
nie w tem mieście na klasztor
Franciszkanów i doszczętnie go 3
spalili. W całej prowincji blskaj- +
skiej ogłosili robotnicy, jako pro- ;
test przeciwko wypadkom w Bil- t
bao strajk jeneralny. W Walencji 3
i w prowincji tej samej nazwy
ogłosili znowu strajk komuniści. FA
Również i tam spalono doszczęt-
nie 3 kościoły.
kWieczorem zgromadzili się mi*

nistrowie na nadzwyczajne po-
siedzenie, by zająć stanowisko |
wobec niepokojów w okolicy  - ы
Bilbao. Rada ministrėw uchwalila :
przedsięwziąć jaknajenergiczniej-
sze środki celem utrzymania
spokoju i zapobieżenia dalszemu
niszczeniu mienia kościelnego. dE
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" Rozwiązania zakonu !
Jezuitów w Hiszpanii.

MADRYT (Pat). Komisja pra-
wnicza, mianowana przez rząd, a
stwierdziła. że art. 26 konstytucji,
omawiający sprawę rozwiązania
zakonów religijnych, dotyczy za-
konu Jezuitów. Wobec takiej in-
terpretacji minister  sprawiedli-
wości prawdopodobnie wkrótce
zarządzi rozwiązanie tego zakonu.

us E PST

Czy jesteś członkiem 12

LOPP?

   

KOMUNIKAT KLUBU NARODOWEGO.
W niedzielę dnia 24 stycznia o godz. 5 po południu w lokalu własnym

ulicy Orzeszkowej 11 odbędzie się
sprawozdawcze zebranie poselskie, na którem przemawiać będą

posłowie

adwokat Zbigniew Stypułkowski, pro. Wacław Komarnicki.
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CYFRY.
Pierwsze, prowizoryczne dane

grudniowego spisu ludności zosta-

ły już ogłoszone. Zamieściliśmy je

w jednym z ostatnich nrów

„Dziennika”.
Cyfry te wymagają jednak

pewnych komentarzy oraz zesta-

wienia ze statystyką innych

państw europejskich, by z nich

można było wyciągnąć odpowie-

dnie wnioski.

Tak więc, według danych spisu

w dniu 9 grudnia r. ubiegłeśo na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej

przebywało 31,927,773 osób, nie

wliczając w to wojska skoszaro-

wanego, którego liczba w tej

chwili nie jest jeszcze zestawiona.

W! każdym bądź razie łącznie

z wojskowymi ogólna liczba lud-

ności przekracza 32 miljony, nie-

które źródła podają prowizorycz-

nie cyfrę 32.197.000. W stosunku
do spisu ludności z r. 1921, który

wykazał cyfrę 26.858.192, przyrost

w ciągu dziesięciu lat wynosi

okrągło 5.239.000. W przeliczeniu

na procenty jest to przeszło 19/0.

W innych państwach procent
ten wynosi za ubiegłe dziesięcio-

lecie: Holandja 12,9 proc., Włochy
10 proc., Czechocłowacja 8,2 proc.,

Węgry 6,1 proc., Norwegja 6 proc.,

Anglja 5,4 proc., Niemcy 5,2 proc.,

Francja 1,8 proc.

Jak widzimy, Polska wyprze-
dziła pod tym względem wszyst-

kie inne państwa. Dla zwolenni-

ków rozrostu liczebnego naszego

narodu powód niezwykły do ra-

dości — dla adeptów błędnej

zresztą teorji o przeludnieniu jest

to powód do poważnego zastano-

wienia się.

Jak pierwszym, tak drugim

musimy jednak powiedzieć, że re-

zultat powyższy przedstawia się

nie tak pomyślnie, ani też zatrwa-

żająco, jak to na pierwszy rzut

oka może się wydać.

Przyjrzyjmy się cyfrom, doty-

czącym _— poszczególnych  woje-

wództw. Największy przyrost wy-

kazują województwa wschodnie:

poleskie 51 proc., wołyńskie 32

proc., nowogródzkie 31,1 proc.,

wileńskie 29,9 proc.

Jeszcze jaskrawiej wypada to

na przykładzie poszczególnych

powiatów: np. Brześć 85,4 proc.,

Kossów 71,8 proc., Prużana 59

proc., Słonim 59 proc. Z miast

wymieniamy Wilno — 52,8 proc.

Rzecz jasna, że przyrost na-

turalny nie może wydać tak

znacznych odsetków, jakoż cyfry

powyższe obejmują także ogrom-

ną liczbę reemigrantów, którzy

po roku 1921 jeszcze napływali

ze wschodu, oraz 600 tys. żydów
rosyjskich, którzy, według pamięt-

nego oświadczenia p. min. Sławoj-

Składkowskiego, uciekli od pogro-
mów i w Polsce znaleźli nie tylko

przytułek, ale nadto obdarzono ich

obywatelstwem. Jak widać, chodzi

tu więc o elementy obee: żydow-

ski, ruski i białoruski.

Przeciwnie przedstawia się

sprawa w prowincjach zachodnich,

rdzennie polskich. W wojewódz-

twie poznańskiem wzrost wynosi

17,4 proc., pomorskiem 16,1 proc.,

śląskiem 15,5 proc. W niektórych

powiatach zachodnich mamy na-
wet ubytek, np. w śmigielskim

6,1 proc, koźmińskim 4,5 proc.,

gnieźnieńskim 3,4 proc.

Z drugiej jednak strony wiado-

mo, że przyrost naturalny

w tych prowincjach jest bardzo

znaczny, nigdzie może, w całej

Polsce niespotykamy tyle mał-

żeństw, liczących 12—20 dzieci,

jak na Śląsku i na Pomorzu. Niska

absolutnie cyfra przyrostu ludności

tłumaczy się znaczną emigracją

elementu niemieckiego do Vater-

landu.
Bardzo znaczny przyrost wy-

kazały miasta, Warszawa liczyła

przed 10 latami 936.713 mieszkań-

ców — dziś 1.178,211, czyli przy-

rost wynosi 25,8 proc., Łódź 33,9
proc.. Poznań 33,5 proc. Byd-

goszcz 34,1 proc.

I to nie jest przyrost naturalny,

tłumaczy się on masowym napły-
wem ludności wiejskiej do miast,

gdzie powiększają liczbę zawodo-

wych bezrobotnych, pobierając za
próżnowanie dość znaczne zapo-
mogi, podczas gdy prawdziwie

bezrobotni, zwłaszcza inteligencja
umierają z głodu, na wsi zaś pa-

nuje brak rąk roboczych. Bardziej

jeszcze wymownym od wzrostu

samych miast jest przyrost ludno-

ści w powiatach okalających wiel-
kie centra miejskie, gdzie prze-

ważnie tacy emigranci wiejscy

osiadają nie znajdując w samem
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2 prasy.
Rodzina.

W; związku z zamachem na ro-
dzinę jakim jest projekt nowej u-
stawy rozwodowej, zamieszcza
„Gazeta Warszawska” artykuł w
obronie nierozerwalności więzów
małżeńskich. Zaznaczywszy na
wstępie, iż głównym motywem tej

jest charakter
sakramentalny małżeństwa, o
czem niejednokrotnie i wyczerpu-
jąco pisano w prasie narodowej,
„Gaz. Bydgoska” pragnie oświet-
lić sprawę z innego jeszcze niż re-
ligijny, punktu widzenia — miano-
wicie od strony interesu narodo-
wego:

„Zwłaszcza znaczenie rodziny w na-
rodzie polskim jest bardzo wielkie.
Przypomnijmy sobie, co o rodzinie w
Polsce pisał hetman Żółkiewski, czy to
w swoim testamencie, czy w listach do
żony. Wszyscy uczeni w Polsce są zgodni
w tem, iż Jan Kochanowski jest jednym
z najwyższych wyrazów kultury polskiej
w wieku szesnastym. Cała twórczość
poety z Czarnolasu jest jednym hymnem
pochwalnym dla instytucji rodziny. Upa-
dek kultury w Polsce i znaczenia poli-
tycznego przypadają właśnie na okres
rozwiązłości moralnej i rozluźnienia wię-
zów rodzinnych. Rodzina w Polsce była
ostoją zasad moralnych, kuźnią kultury,
źródłem uczuć patrjotycznych i narodo-
wych.

Widoczne to się stało
większym stopniu w okresie niewoli,
kiedy żyliśmy jako naród bez swojego
państwa i w obręczach obcych organiz-
mów państwowych. Czyż nie wszyscy
wiedzą o tem, jaką rolę w walce z na-
jazdem i utrzymaniem ducha narodowe-
go odegrzła rodzina? Weźcie do ręki
dzieła wieszczów; otwórzcie albumy z
obrazami Grottgera; przypomnijcie sobie
znaczenie rodziny przy takich faktach
jach Września; a wreszcie niech wam
przed oczami stanie kapłanka rodzianego
ogniska miatrona polska — to wtedy о-
cenicie znaczenie rodziny dla życia naro-
dowego. Jeżeli ktoś chce, aby naród
polski nie składał się z luźnych atomów,
ale był silnym, zwartym organizmem spo-
łecznym — ten z całą siłą wystąpi do
walki w obronie rodziny, którą chcą
zniszczyć ci, którzy propagują nowe pra-
wo małżeńskie.

Walka nasza z rozbijaczami rodziny
wynika nietylko z zasad wiary, ale także
z naszego światopoglądu narodowego”.

Ponieważ zaś nasz światopo-
gląd narodowy w danym wypadku
odpowiada zupełnie zasadom Ko-
ścioła — światopoglad ten jest
bezsprzecznie słuszny i przy nim
trwać będziemy.

Wniosek o votum nieufności

W. związku z wnioskiem o vo-
tum nieufności wniesionym do Sej-
mu przez stronnictwo lewicowe,
który podpisany został również
przez Stron. Narodowe, pisze
„Gazeta Warszawska“:

Klub Narodowy podpisał wniosek i
stał się przez to jego współautorem.

Klub Narodowy nie od dzisiaj jest
przekonany o tem, że zarówno interes
państwa, jak i wola większości narodu,
której nie dano ujawnić się w akcie wy-
borczym, wymaga zasadniczej zmiany
tych stosunków politycznych. które za-
panowały u nas.

Myli się „Robotnik* twierdząc, że
obecny wniosek jest pierwszem żądaniem
ustąpienia rządu w obecnym Sejmie.

Wniosek taki zgłosił w kwietniu
1931 r. Klub Narodowy. Wniosek, moty-
wowany przez prezesa Klubu Narodowe-
go, posła Rybarskiego, ogólno-politycz-
nemi i gospodarczemi względami, oraz
naruszeniem konstytucji, odrzucony zo-
stał zapomocą „przejścia do porządku
dziennego”.

Mimo tego, wniosek miał swoje po-
lityczne znaczenie, podobnie, jak mieć
je będzie wniosek obecny.

Znana jest z dziejów starożytnego
Rzymu wytrwałość Katona Starszego,
który przez długi szereg lat, każde swe
wystąpienie w Senacie kończył oświad-
czeniem: „Caeterum censeo, Carthagi-
nem delendam esse“. I słowa te nie pc-
szły na marne. Kato przeszedł do historji,
jako wzór wytrwałej, nie zrażającej się
chwilowemi trudnościami i oporem wię%
szości, polityki państwowej.

Polityka oszczędności a samorząd.

Na temat powyższy zamiesz-
cza p. St. Miklaszewski na łamach
„Kurjera Warszawskiego” szereś
trafnych uwag, które streszcza-
my w sposób następujący:

„Kwestja oszczędności u nas, o ile
chodzi o budżety samorządów, jest od
paru lat żywo dyskutowana i wciąż wy-
suwana w prasie i w Sejmie, podkreślić
jednak należy z ubolewaniem fakt, że nie

jeszcze w

znalazła dotychczas wyrazu w drodze
ustawodawczej. Przeciwnie panuje u
nas, w dziedzinie polityki legislatywnej
tendencja do przerzucenia na budżety
samorządowe bądź dotychczasowych wy-
datków państwowych, bądź nieraz zupeł-
nie nowych wydatków.

Niezbędnem jest zaniechanie w do-
bie obecnej przerzucania wydatków ad-
ministracyjnych państwowych na budże-
ty związków komunalnych — gdyż me-
chaniczne przerzucanie tych wydatków
bez odpowiednich źródeł pokrycia, jak to
z reguły u nas najczęściej się praktykuje,
nie zmniejsza, lecz tylko zaciemnia
istotny stan obciążenia podatkowego
ludności i przytem dezorganizuje gospo-
darkę samorządów.

IWniesiony ostatnio do Sejmu  pro-
jekt nowej ustawy samorządowej ma za-
tem ścisły związek z kwestją oszczęd-
ności i pod tym kątem widzenia szcze-
gólnie winien być rozważany. Projekto-
wana organizacja samorządu przewiduje
m. in. wprowadzenie gromady w charak-
terze jednostki faktycznego samorządu
wioskowego, działającej w obrębie gmi-
ny, co pociągnęloby zapewne znaczne po-
drożenie administracji samorządowej wsi
i nowe obciążenia rolnictwa.

W dziedzinie samorządu miejskiego
projekt nowej ustawy dąży do wprowa-
dzenia elementu fachowości w zarządy
$min miejskich w formie tak zw. bur-
mistrzów i ławników zawodowych — co
jest w zasadzie pożądane. Jednak obo-
wiązkowe wprowadzenie zawodowych
członków magistratu w rozmiarach tak
szerokich, jak to przewiduje projekt u-
stawy, powiększyłoby ogromnie warstwę
biurokracji samorządowej i obciążyłoby
budżety miast.
W końcu chciałbym podkreślić, że

ani przepisy ustawowe, ani zarządzenia
władz nadzorczych, ani wreszcie opinja
działaczy samorządowych nie wystarczą
same dla oparcia gospodarki naszych sa-
morządów na zdrowych podstawach, bez
stworzenia w życiu politycznem kraju
warunków, koniecznych dla pracy nie-
zależnego czynnika obywatelskiego w sa-
morządzie.“

Odpowiedž „sanacyjnym rozwod-
nikom'*.

P. Boy-Żeliński wystąpił w
„Wiadomościach literackich“ z za-
rzutem do polskich ,„postępow-
ców'' i socjalistów, że mu nie chcą
pomagać w jego obronie projektu
ustawy małżeńskiej; tę ich niechęć
do angażowania się w obronie roz-
wodów przypisał „sojuszowi poli-
tycznemu' lewicy z prawicą i te-
mu, że lewicowcy nie chcą
„zmartwić ks. Panasia'.
W tej sprawie ogłosił red. Emil

Haecker wstępny artykuł w „Na-
przodzie“ jako odpowiedź p. Bo-
jowi-Żelińskiemu. Przytaczamy z
niego najbardziej  charaktery-
styczne ustępy.

„P. Boya-Żeleńskiego — pisze p.
Haecker — martwią wyłącznie małe nie-
dole pożycia małżeńskiego. Bezsprzecz-
nie dość ważny powód, do zmartwienia.
Ale innych ludzi jeszcze bardziej martwią
wielkie niedole życia obywatelskiego.
W odczuwaniu tych ludzi postępowych
ważniejsze i bardziej piekące są niedole
szkoły i sądu, niedole praworządności
i bezpieczeństwa prawnego,  niedole
wolności obywatelskiej i bytu państwo-
wego.

Wątpliwą dla postępowca pociechą
będzie świadomość, że jutro się będzie
mógł rozwieść, jeżeli dręczyć go będzie
niepewność, czy „nieznani sprawcy” po-
zwolą mu dożyć do jutra. Są tacy, któ-
rym idzie o rozwód. — nam idzie o życie.

Niechajże rozumie p. Boy, że do ża-
dnej sprawy nie da się rozpłomienić pół-
duszy. A jakże do tej*sprawy zapalić
całą duszę, skoro z za puklerza orędow-
nika reformy małżeńskiej wychyla się
ohydne oblicze zmory brzeskiej?! Nie-
chajże p. Boy zrozumie, co jego sprawę
kompromituje w oczach uczciwych ludzi.

Entuzjazmuje p. Boya wielkość i upa-
dek ks. Urbana, który wobec reformy
małżeńskiej zajął stanowisko bardziej
ugodowe niż reszta kleru. Ks. Urban jest
to jeden z tych nielicznych, lecz wpływo-
wych Jezuitów, którzy zajęli też wobec
sanacji stanowisko bardziej ugodowe, niż
reszta kleru i szczepili w duszach orjen-
tację sanacyjną. To też, jeśli widzimy po
jednej stronie barjery ks. Urbana, a po
drugiej wielkoduszne wobec Brześcia sta-
nowisko ks. Prymasa Hlonda i ks. arcy-
biskupa Teodorowicza, — to trudno wy-
magać od prasy postępowej, ażeby roz-
czulała się nad ks. Urbanem.

Tak jest! Gdy się gruntowniej obej-
rzy blaski i nędzę sanacyjnej Polski, tru-
dno się dziwić, że ludziom postępowym
bardziej zależy na tem, by nie martwić
tak czcigodnych postaci, jak ks. prał.
Świeykowski i ks. Panaś, aniżeli dogodzić
sanacyjnym rozkładnikom, dla których
zmiana żon jest niemniej ważnym dogma-
tem, jak Brześć.

Niechaj p. Boy raczy zatem zrozu-
mieć ludzi postępowych: Primum vivere,
deinde divortiari.“

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom którzy zalegają.z opła-
tą prenumeraty „Dziennika Wi-
leńskiego" będziemy zmuszeni
bezwzględnie wstrzymać prze-
syłanie pisma od 1 Lutego

1932 roku.

 

mieście dla siebie tanich miesz-
kań, Tak więc podczas gdy przy-
rost Warszawy wynosi 25 proc. —

powiatu warszawskiego 79 proc.,

powiat łódzki wykazuje przyrost

47 proc.

Bardzo pocieszającym  nato-
miast jest wzrost zainteresowania

się naszem morzem, co się wyraża
w następujących cyfrach: wzrost
powiatu morskiego 30,1 proc., oraz
rekordowy wzrost Gdyni 854 proc.

Kilka słów poświęcić należy
sprawie gęstości zaludnienia. Na

jeden kilometr kwadratowy przy-

pada mieszkańców w wojew. śląs-

kiem 309, łódzkiem 138, krakow-
skiem 131, Iwowskiem 117, kielec-
kiem 114, tarnopolskiem 98, po-

znańskiem 79, nowogródzkiem 46,
wileńskiem 44, poleskiem 26.

Różnica pomiędzy cyłrą 309 na
Śląsku a 26 na Polesiu i prze-
ciętnie 40—50 w innych woje-

Przekazanie soboru
Kazańskiego bezbożnikom.
MOSKWA (Pat). Władze ko-

munistyczne przekazały organi-
zaciom ateistycznym gmach so-
boru Kazańskiego w Leningradzi
na urządzenie wielkiego muze
antyreligijnego. W. organizacji mu-
zeum biorą m. in. udział członko-
wie akademji nauk.

wództwach wschodnich jest nie-
zmiernie wymowna i świadczy nie
tylko o szerokich możliwościach
przesiedleńczych, ale też i dalsze-

go wzrostu ludności.

Jakkolwiek Polska pod wzglę-

dem prżyrostu stoi na pierwszem
miejscu, niema cbawy, by nam za-

brakło gruntu pod nogami, nawet

gdyby liczba nasza się podwoiła
i potroiła.

Tedy nie ograniczanie natural-

nego przyrostu powinno być ha-
słem naszem na przyszłość — ale

racjonalna gospodarka, która do-

starczyłaby wszystkim rękom pra-
cy, wszystkim ustom  strawy,

byśmy nareszcie mogli kłam zadać
pesymistycznym słowom poety:

„dty zawodna,

Polska ziemio, tak bogata,

Że wykarmiłabyś pół świata,
A dla własnych dzieci nie masz

chleba.

Kto żegnał Cydyka z Góry Kalwacji.
Wtorkowy „Nasz Przegląd“ ха-

mieścił olbrzymi opis wyjazdu ca-
dyka z Góry Kalwarji do Pale-
styny.
W zakończeniu tego opisu czy-

RE
salonku wagonu sypialnego cadyk

przyjął liczne delegacje oraz prezesów
gminy żydowskiej pp. Mazura i Troken-
heima. Również żeśnany był przez dy-
rektora T-wa wagonów sypialnych p. Ro-
galskiego, zastępcę zawiadowcy stacji p.
Mościckiego, komendanta policji i przez
kilku wojskowych.

Szkoda, że „Nasz Przegląd“
nie podał, który to komendant po-
licji (p. Czyniowski czy p. Male-
szewski) i jacy to wojskowi
żegnali cadyka Altera, składając
mu wizytę w saloniku wagonu sy-
pialnego. Ogólną uwagę zwracała
nieobecność przedstawiciela BB.
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Z bólów nie mogła już się wcale poruszać—teraz pozbyła się
zupełnie reumatyzmu.

Co za okropne uczucie nie móc samemu
wstać z łóżka, tak sztywne są nogi i ra-
miona. Niezdolna do pracy — to zrozpa-
czona ofiara reumatyzmu. Lecz dziś znów
żwawa i ruchliwa jak dawniej i nie od-
czuwa żadnych bólów. Pani W. Sajkowa,
Grudziądz, Szewska 16/1 pisze nam o tem:
Od dłuższego czasu cierpiałam na reuma-
tyzm w nogach i ramionach. Bóle mi iak
dokuezaly, že często przez całą noc nie
mogłam zmrużyć oka. Nogi i ręce sta-
ły się z czasem do tego stopnia sztywne,
że nie mogłam prawie wcale się poruszać.
Nie mogę poprostu nikomu opisać, co
przez ten czas przecierpiałam. W ciągu
7 miesięcy próbowałam najrozmaitszych
leków, chcąc uwolnić się od tych strasz-
liwych cierpień, lecz prawdziwa popra-
wa nastąpiła dopiero, gdy zaczęłam za-
żywać tabletki Togal. Już po tygodniu
bóle ustąpiły i mogłam znowu spokojnie
sypiać. Zachęcona tym pomyślnym wy-
nikiem zażywałam w dalszym ciągu To-
gal ściśle według przepisu. Z czasem  

czułam też wyraźnie, jak ramiona i nogi
stawały się coraz bardziej giętkie i ela-
styczniejsze. Teraz już zupełnie pozby-
łam się tej przykrej choroby, tak że w
tym roku dzięki Togalowi mogłam śmiało
zrezygnować z podróży do uzdrowiska.
Rzeczywiście Togal jest radykalnym środ-
kiem! Podobnie świadczą tysiące cier-
piących, którzy przyjmowali Togal przy
reumatyźmie, podagrze, łamaniu w koś-
ciach, bólach nerwowych i głowy, grypie, _
przeziębieniach i pokrewnych cierpie-
niach. Nieszkodliwe dla serca, żołądka
i innych organów. Togal nietylko uśmie-
rza bóle, lecz w zarodku zwalcza te
niedomagania. Dlatego też nawet w
pomocy Togalu nadspodziewanie pomyśl-
ne rezultaty. Jeśli ponadto tysiące leka-
rzy lek ten ordynuje, to przecież każdy
z pełnem zaufaniem zakupić go może.
Spróbujcie więc sami dziś jeszcze, lecz
żądajcie wyraźnie tylko Togal. We
wszystkich aptekach. Kom. Rządu m.
st. Warszawy.

Obrona granic wschodnich
Polski.

General E. de Hennig-Michaelis ogłosił w
znańskim” artykuł. który ze względu na interes, Jaki

„Kurjerze Po-
posiada

specjalnie dla naszych ziem wschodnich pozwalamy sobie w
całości powtórzyć.

Wschodnie granice Polski zo-
stały ustalone traktatem pokojo-
wym z bolszewikami w Rydze.
Wytknięcie granic odpowiadające
interesom Polski politycznym, hi-
storycznym, strategicznym, ekono
micznym i kulturalnym, było zada-
niem nader trudnem. Na pierwszy
rzut oka zdawało się, że należy
dążyć do rubieży historycznych,
zakreślonych linją Dniepru aż po-
za Kijów ku dawnym Dzikim Po-
lom. Podpowiadała je wielka na-
sza przeszłość zrośnięta licznemi
węzłami z Ukrainą i Białą Rusią,
prosiła o nie kultura polska, za-
szczepiona przez wieki na tych
ziemiach, domagały się tego nasze
interesy ekonomiczne.
Ale takiemu rozwiązaniu sprze-

ciwiał się szereg poważnych
względów; na ich czele należy po-
stawić kwestję narodowościową:
zachodziła obawa, że wcielenie do
państwa zbyt dużej ilości obco-
»lemieńców osłabi jego polskość,
stworzy supremacje ilościową ob-
cych elementów. Prawdą jest, że
kresowa ludność polska pod wzglę
dem _ kulturalnym przewyższa
znacznie innych mieszkańców
tych obszarów, ale mieliśmy przed
sobą trudny proces  zrastania
trzech zaborów, mogło więc za-
braknąć sił do prędkiej asymilacji
mas ludności miejscowej,

Przyjeliśmy więc granicę kom-
promisową. Pozostawiła ona bol-
szewikom tak drogi nam Kamie-
niec Podolski, ważną pod wzglę-
dem strategicznym kolej przyfron-
tową Kamieniec-Szepetówka, po-
siadającą wspaniały starodrzew
puszczę Turowską i leżące tuż
przy rubieżach duże połacie zie-
mi, należącej do Polaków, które
komisja delimitacyjna  poprzeci-
nała nieraz w sposób fatalny.

Granica ta, poza biegiem Żbru-
cza, jest sztuczna, oparta na słu-
pach granicznych i drutach kol-
czastych, posiada zatem wszelkie
wady, wynikające z braku rubieży
naturalnych. Liczy ona 930 klm. i
jest poza Polesiem dostępna wszę-
dzie dla dużych mas woiska.
Obszar Polesia zajmuje centrum
naszych kresów wschodnich i z
powodu dużego  zabagnienia,
olbrzymich lasów oraz braku
dróg nie nadaje się do szerszej
akcji wojskowej, dzieli więc cały
front na dwa teatry operacyjne,
łączące się na wschodzie za
PAD, a na zachodzie w doli-
nie Bugu. Pozatem łączność na-
szych armji poprzez teren Polesia,
zajmujący przeszło 200 klm. fron-
tu, utrzymuje kolej Baranowicze—
Łuniniec — Sarny, posiadająca
olbrzymie znaczenie strategiczne.

Płaskowyż białoruski jest od-
kryty i poza rzeką Niemnem,
Szczarą oraz Bugiem nie przedsta-
wia żadnych przeszkód dla ruchu
mas, nadaje się więc znakomicie
do dużych operacyj. Cztery linje
kolejowe łączą go z wnętrzem
Rosji Na Ukrainie sytuacja dla
manewru jest mniej dogodna —
liczne odpływy Prypeci i Dniepru
przecinają drogi, wiodące od za-
chodu na wschód. Mamy więc do
obrony 700 klm. granicy suchej,
otwartej, która poza rejonem Wi-
leńszczyzny słabo nadaje się do
umocnień stałej fortyfikacji. W
danych warunkach terenu były
one zbyt kosztowne a mało sku-
teczne. Ciągłe, długie linje obron-
ne są nie do pomyślenia, a krótkie
rejony umocnione mogą być łatwo
oskrzydlone.

Zatem armja polska musi w
danym razie bronić granic pań-
stwa prawie wyłącznie w polu
otwartem, a dopomóc jej winna
przedewszystkiem polityka, pole-
gająca na zawieraniu sojuszów po-
litycznych i wojennych. Na fron-
cie wschodnim ma Polska jako
sprzymierzeńca Rumunję, ale jej
szczupłe siły zbrojne i długa gra-
nica wschodnia : ograniczałaby
chyba jej ewentualny współudział
do obrony naszego prawego
skrzydła; na czynną dywersję w
kierunku Ukrainy liczyć trudno.

Na wgchodzie próbowaliśmy
odgraniczyć się od Sowietów >
stewkami buforowemi, ale kon-
cepcja ta rozwiała się. Północna
ranica polska opiera się o Łotwę.
swoim czasie starała się dyplo-

macja nasza o zawarcie sojuszu

wojskowego z państwami bałtyc-
kiemi, ale są one tak słabe militar-
nie, że w razie wojny nie mogłyby
wywrzeć żadnego wpływu dodat-
niego na przebieg operacyj na
froncie polskim, a wymagałyby na-
szej pomocy czynnej.
zatem żądanie zachowania ścisłej
neutralności ze strony Łotwy, co
zabezpiecza w pewnym stopniu
armję polską od obejścia jego le-
wego skrzydła.

Sytuację na froncie północnym
komplikuje znajdująca się na jego
tyłach Litwa Kowieńska. Wróg
ten jako sojusznik naszych prze-
ciwników zagraża bezpośrednio
Wilnu i Grodnu. Tu nie pomoże
żadna polityka, decyzja zależy
wyłącznie od akcji strategicznej,
bardzo zreszto utrudnionej. Dy-
plomacja obdarzyła Polskę grani-
cą z Litwą, urągającą elementar-
nym wymaganiom. Biegnie ona na
przestrzeni 60 klm. w odległości
2—8 klm. od kolei, łączącej
Grodno z Wilnem, znajdującej się
w strelie skutecznego ognia arty-
lerji polowej; nie przejdzie zatem
tędy w razie wybuchu działań wo-
jennych ani jeden pociąg, a ziemia
wileńska będzie odcięta od bez-
pośredniego połączenia z podsta-
wądziałań, znajdującą się nad
Wisłą.

A właśnie nad Niemnem musi
się rozegrać pierwszy, może naj-
ważniejszy akt walki obronnej na
froncie wschodnim. Ziemia wileń-
ska jest barjerą, dzielącą na-
szych przeciwników, będą więc
oni dążyli za wszelką cenę do
przełamania jej w celu otrzymania
wspólnego frontu i wyzyskania
przez Sowiety dobrze zaopatrzo-
nej bazy Prus Wschodnich, która
będzie do ich dyspozycji, niezależ-
nie od jawnego czy tajnego udzia-
łu Niemiec w wojnie. Dla tych po-
wodów rejon Wileńszczyzny wi-
nien być przygotowany do upor-
czywej obrony. Jedynie budowa
stałych umocnień, rozwój i u-
lepszenie sieci komunikacyjnej i
działania wojenne, dążące przede-
wszystkiem do natychmiastowego
wyrwania żądła kowieńskiego, za-
bezpieczą tyły armji, działającej
w kierunku wschodnim. *

Przygotowanie terenu na ca-
łym obszarze frontu wschodniego
ma na celu ułatwienie manewru
armji polowej i polega na rozwoju
komunikacyj oraz utrwaleniu pol-
skości kresów. Dokonać tego po-
winna kolonizacja polska bardziej
ważnych rejonów strategicznych i
wychowanie w duchu państwo-
wym ludności miejscowej, która
w czasie mobilizacji powinna za-
bezpieczyć od uszkodzeń kruche
z natury objekty komunikacyjne.

Jasnem jest, że armja polska

spotkałaby w danym razie głów-

ną masę przeciwników na szlaku

smoleńskim, który obiecuje im

największe korzyści. Spotkania z
wrogiem należałoby szukać ze
względów natury moralnej i stra-

tegicznej poza z Polski,

ale niedaleko od nich, by móc wy-
korzystać zwycięstwo przy pości-
gu, nie zagłębiając się zbytnio w
kraj nieprzyjacielski. Długa linja
komunikacyjna osłabia bardzo si-
ły frontu. Gdyby przeciwnik nie
przyjął bitwy decydującej i rozpo-

czął odwrót za Dniestr, stosując
tradycyjną _strategję Scytów,
armja polska nie powinna dać się
wciągnąć w trzęsawisko rosyjskie,
ale prowadzić pościg tylko kawa-
lerją i zmontoryzowanemi jedno-
stkami oraz niszczyć gruntownie
środki komunikacyjne na terytor-
jum nieprzyjacielskiem.

Niema wątpliwości, że jedno-
cześnie z operacją główną na fron-
cie białoruskim przeciwnik ze-
chciałby powtórzyć ukraiński rajd
Budiennego z 1920 roku. Walka z
nim powinna się trzymać tych sa-
mych zasad, co-«na północy, u-
wzślędniając charakter konnej
prezważnie armji wroga.

Wobec ogromu Rosji taki spo-
sób prowadzenia obrony może nie
dać szybkiego decydującego zwy-
cięstwa. O ile przeciwnik zdążył
by wycofać się za Dniepr ku cen-
trum państwa, nie byłaby wyklu-
czona możliwość organizacji po-
wtórnego natarcia; byłoby ono

Wystarcza .

SZKICE I OBRAZKI.
ZIMA.

I to ma być zima?!

To skandal, a nie zima!
Człowiek zaoszczędził w czasie lata,

a na jesieni zakupił wiaderko węgla, a tu

zimą nie ma-poco palić!

Ogromny kapitał w paliwie uloko-
wany zamurowany został bezprocentowo |

na długie miesiące.

Narty się rozeschły i nadają się na

łuczywo, które jest niepotrzebne.

Jeden z moich znajomych urządził

się jeszcze gorzej, bo oto zakupił jakiś

wspaniały płyn na porost włosów i wy*

smarował nim płaszcz letni.

A teraz...
Teraz porosło mu wspaniałe futro,

nie tylko wyrosło, ale wyrasta dalej

i trzeba je postrzygać i golić, by się na

dało znów na jesionkę.

A już najgorzej czują się panie...

Co zrobić z futrami i kiedy się w
nich pokazać?

— A przecież tak się cieszyłam na

to, że jak Celinka moje popielice zoba-

czy, dostanie żółtaczki — mówi jedno
babsko do drugiego, o swej przyjaciółce.

Sama z rozpaczy dostała żółtaczki

i teraz kazano jej jechać na południe, na

kurację (naturalnie bez futra).

A Zakopanie, „stolica zimowa Pol-
ski“, wygląda tak, jak Egipt w tych
chwilach szczęśliwych, gdy go opuścili

żydzi.
Przyjezdni Zakopanego nie poznają.

— Co to jest, chyba nie Zakopane?

Ulicami chodzą same katoliki!
U Trzaski i Karpowicza pstrąg ko-

sztuje 10 zł., „mum” 60 zł., za pokazanie

autentycznego żyda 100 złotych!...

Dlaczego?dlaczego ?...
Zakcpane stoi pod wodą, a ta, jak

wiadomo, żydom jest wstrętna. Nie uży-
wają jej na wewnątrz, a co niech Bóg
broni do mycia.

Mieliśmy tego próbkę w historji, gdy
trzeba było przejść wodę, to żydzi zro-

bili wielki gwałt i morze przed nimi
uciekło.

Zakopane jest wyludnione, a žydo+

winowie siedzą w Wilnie.

Ale nie na długo...
Codziennie badam stan wody i baro-

metru. Podnosi się.

Dziś wynosi 2 milimetry ponad po-
ziom.

Jeszcze dni parę, a woda zabulgocze

po ulicach.

Uciekną żydy.
Ale woda opadnie... a żydy.. nie!

Chyba już nie powrócą.
W każdym razie, kto nie ma baro-

metru i wodomierza, niech chodzi do

'Sztralla czerwonego, i patrzy na skrzyp-

ka...

Jak on gral...
„Cavalerię“ jak Włoch rodowity,

„Rumbę” jak murzyn, „Wołgę” łka jak

wielkorus, a mazura... no, jak sam Gold!

—

* Gdy będzie źle z tą wodą, on pierw-

szy rzuci skrzypce i zbiegnie, jak rączy

jeleń z góry Libanu. A więc uwaga!

M. Junosza.
 

Manifestacja Japończyków.

TOKJO. (Pat). — Zaszedł tu
drebny incydent w związku z
manifestacją, która odbyła się
przed gmachem ambasady bry-
tyjskiej, by protestować przeciw-
ko zaaresztowaniu Gandhiego.

Około 12 manifestantów, w
których liczbie byli członkowie
organizacyj konserwatywnych,
wtargnęło do ambasady, żądając
posłuchania u ambasadora. Nie
uzyskawszy go, wszczęli głośną
awanturę, po której wywołaniu
śpiesznie odjechali taksówką.

jednak słabsze i łatwiejsze do od-
parcia. Stan wewnętrzny Rosji nie

ja uporczywej walce.
"PE" "EDe Honslag-Mickóokń

generał, 
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Komunikat Młodieiy Wszechpolskiej
W niedzielę

W SALI

—" DZIENNIK MIEEŃSKI

dn. 24
o godz. 12 m. 30

SNIADECKICH U.

stycznia r. b.

Ibiniew  Stypałiawgki
senjor Młodzieży Wszechpolskiej

M

WYGŁOSI ODCZYT P. T.

Honor| Zadania AkadonikaРОН
Wstęp dla akademików wolny, dla nieakademików za zaproszeniami które otrzymać można w lokalu Koła (Orzeszkowej 11) od g. 18 do 19-tej

KRONIKA.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Taryfa gospodarcza w
elektrowni. W rajbliższym cza-
sie będzie rozpatrywaną sprawa
ustalenia nowej taryfy gospodar-
czej dla prądu elektrycznego.
Taryfa ta będzie dotyczyć grzej-
ników, jak żelazka do prasowania,
imbryki, płytki, piecyki i t. p.
i będzie wynosić 0,35 złotego za

jedną kilowatogodzinę zużytego
Prądu. Dla tego eelu abonenci
otrzymają specjalne liczniki. Licz-

Niki te będą mogły być wydzier-
żawiane od elektrowni po cenie

złotego za miesiąc. Energja
€lektryczna wskazana przez ten
Cznik będzie opłacana jako ta-

lyfa gospodarcza. Licznik będzie

Przenoszony i będzie mógł być
Włączany do każdego kontaktu
W mieszkaniu. Elektrownia prze-

Prowadza pertraktacje z firmami
Sprzedającemi grzejniki elektrycz-

ne, aby przedmioty można było
nabywać na raty od 6 do 12 mie-
Slęcy. Wprowadzenie tej taryfy
nastąpi prawdopodobnie już w
lutym b. r. i przyczyni się do
ułatwienia życia gospodyni domu.
Dla obznajmienia z użyciem,
kosztami i zastosowaniem urzą-
dzeń będą wygłoszone popularne
Qdczyty z pokazami.

SPRAWY SZKOLNE.
: „Gwlazdka“. W lokalu

gimn. im. J. Lelewela dn. 24 b. m.

© godz. 16-ej. odbędzie się przed-
stawienie, zorganizowane przez
ćwiczeniówkę Państw. Szk. Ochr.

Wystawione ! ędą jasełka „Gwiazd-
ka Jezuska”, w których wystąpią
Jako artyści, ńajmłedsi wycho-
Wankowie przedszkola.

Po jasełkach gry i zabawy.
Przypuszczać należy, iż w nie-

dzielę w gimn. J. Lelewela zgto-
madzi się licznie dziatwa wileńska,

by mile i wesoło spędzić wieczór.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Walne zebranie Akademic-

kiego Koła Białostoczan odbędzie
się 24 bm. o godz. 3 po poł w
Ognisku Akademickiem.

ZE STOWARZYSZEŃ.
— Nadzwyczajne Walne Ze-

branie Stow. Kupców i Przem.
Chrześcijan odbędzie się w nie-

dzielę dnia 31 b. m. w lokalu

Stowarzyszenia (Bakszta Nr. 11)
o godz. 4ej po poł. Porządek
dzienny obejmuje sprawy nastę-
pujące: Sprawę dalszego utrzy-
mywania przez Stowarzyszenie
Szkół Handlowych. Sprawę oży-
wienia handlu.
—Oddział Wileński Polskiego

Towarzystwa Tatrzańskiego. Na
zebraniu, które odbędzie się w
piątek dnia 22 bm. o godz. 8 wiecz.
w lokalu Seminarjum filozoficzne-
go Uniwersytetu, Dr. Jan Kruszyń
ski wygłosi pogadankę ilustrowa-
ną własnemi zdjęciami fotogra-

ficznemi pt. „Wrażenia z wyciecz-

ki letniej 1931 r. (Pieniny — Lip-

tów — Orawa)”. Wstęp dla człon-
ków bezpłatny, goście płacą 1 zł.

— Walne posiedzenie Tow. Gi-

nekologicznego odbędzie się dziś

o godzinie 8 w lokalu Kliniki Po-

łożniczo-Ginekologicznej U. S. B.

(ul. Bogusławska 3).
Na porządku dziennym nastę-

pujące referaty: Prof, Jakowicki
— „Powikłany przypadek gruźlicy
narządów rodnych”. Prof. Jako-
wicki — „Przypadek cięcia cesar-
skiego metodą Protesa“.
— Związek hodowców dro-

biu ziemi Wileńskiej organizuje
w lutym b. r. tygodniowy kurs

hodowli drobiu w Wilnie dla ho-

dowców drobiu i miłośników dro-
biarstwa. W programie kursu

uwzględni się wychów, żywienie,

pielęgnacja drobiu, walka z cho-

robami drobiu, sztuczne lęgi itp.
W wykładach przyjmą udział
wybitni fachowcy. Zapisy na
kurs przyjmuje kancelarja Wileń-
skiego Towarzystwa Organizacyj
i Kółek Rolniczych w godzinach
urzędowych do dnia 5 lutego b.r.
Opłata za kurs wyniesie zł. 8
dla osób nienależących» do Zwią-
zku. Członkowie, którzy opłacili
składkę za rok 1932 są wolni od
opłat za kurs. Zgłoszenia na kurs
osobiście lub przez pocztę z po-
daniem miejsca zamieszkania
należy składać do dnia 5 lutego
b. r., uiszczając jednocześnie
opłatę za kurs.

Dokładny termin kursu i miej-
sce zostaną podane w osobnych
ogłoszeniach i komunikatach ra-
djowych.
— Zarząd T-wa Hodowców

Gołębi pocztowych „Czuwaj* w
Wilnie zwołuje na dzień 7 lutego
r. b. Ogólne Walne Zebranie człon
ków Towarzystwa, na które za-
prasza nietylko członków, lecz i
wszystkich, którzy interesują się
hodowlą i tresurą gołębi poczto-
wych.

Zebranie odbędzie się o godz.
17-tej w lokalu Prezesa T-wa p.
oe przy ul. Kopanica 12
m. 4.

—Miesięczne zebranie człon-
ków Wileńskiego Towarzystwa
Pszczelniczego odbędzie się w
dniu 22 b. m o godz. 17 w lo-
kalu Wileńskiego T-wa Organi-

—

 

zacyj i Kėlek Rolniczych, Wilno—
Sierakowskiego 4. Na powyžszem
zebraniu zostanie wygłoszony re-
ferat na temat: „Nowsze zdoby-
cze w dziedzinie hodowli pszezół*
oraz będzie omawiana sprawa
przydziału bezakcyzowego cukru
dla podkarmiania pszczół.

ODCZYTY.
— W sprawie prawa małżeń-

skiego. Dn. 22 bm. w piątek o g.
7 w. odbędzie się w Domu Sodali-
cyjnym (ul. Królewska 9, II p.) od-
czyt Prof. Dr. Stefana Glasera, pt.:
„Projekt nowego prawa małżeń-

skiego”. Wstęp dla członków So-

dalicyj Marjańskich i zaproszo-
nych gości. Zaproszenia można

otrzymać od członków  Sodalicyj
Marjańskich.

RÓŻNE.
— Podziękowanie. Dom O,ie-

ki Matki Bożej Miłosierdzia na
"Antokolu, składa najserdeczniej-
sze „Bóg zapłać”. J. E. Księdzu

Arcybiskupowi Romualdowi — а-

brzykowskiemu, _Przewielebnym

Ojcom Jezuitom, Przewielebnemu

ks. kanonikowi Maciejewiczowi,

Przewielebnemu Ks. Proboszczowi

Tracewskiemu, WPanu Żejmo,

WPanu Kuleszy, oraz wszystkim

łaskawym Ofiarodawcom, którzy
czy to datkiem pieniężnym, czy

ofiarą w naturze, przyczynili się

do urządzenia Gwiazdki wycho-

wankom Zakładu.
Siostry Najświętszej Maryi

Panny Miłosiernej.
—Podziękowanie. Komitet Zjazdu

Maturzystów Gimnazjum im. AdamaMi-

ckiewicza w Wilnie raża niniejszem

podziękowanie firmie „Bazar Przemysłu
Ludowego” przy ul. Zamkowej R za bez-

interesowne wypożyczenie kilimów dla

udekorowanie sali podczas Zjazdu w
dniu 5 stycznia r. b.

ZABAWY
— Dancing-bridge. Staraniem

Narodowej Organizacji Kobiet i
Młodzieży Wszechpolskiej dnia

.23 go b. m. odbędzie się dancing-

bridge w lokalu przy ul. Orzesz-

kowej 11. Całkowity dochód prze-
znacza się na uruchomienie war-

sztatu pracy dla bezrobotnych.

Wstęp 2 zł, akademickie 1 zł.

Początek o g. 9-ej. Zaproszenia

w sekretarjacie N. O. K. (Orzesz-

kowej 11) od 11 do 1 godz.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

premjera sztuki GarbjeliZapolskiej „Pan-

na Maliczewska”. Ceny o 50% niższe od

normalnych. E

— Teatr Miejski „Lutnia* Dziś i

jutro wesoła farsa „Hulla di Bulla“.

— Występ Warszawskiej Op

„Nowości* w ilnie, Operetka „Czar

walca” — w Teatrze na Pohulance, c

zespół Warszawskiego Teatru

wystąpi w Teatrze naPohu-
botę i niedzielę w me-

kowity z
„Nowości:
lance w piątek, so
lodyjnej operetce Oskara Straussa „Czar

AL Dóadę ról główniejszych sta-

nowią: Tola Mankiewiczówna, Rawicz-

Sowilska, Radwanówna, Taszczykówna,

Dembowski, Horski, Redo, Szczawiński,
Miller, Ostrowski i inni. Przy pulpicie
dyr. Mieczysław Kochanowski. Bilety na
wszystkie występy operetki warszaw-
skiej są do nabycia w kasie Teatru
Lutnia od 11—9 wiecz.

— Z Konserwatorjum. Belgijskie Trio

nadworne. Niezwykłą atrakcją i ewentu-

alnem artystycznem clou sezonu będzie

występ belgijskiego trio nadwornego,

pod protektoratem. królowej Elżbiety.

Niezrównany ten zespół występuje w

Wilnie jeden tylko raz w piątek 29. b.

m. w Sali Konserwatorjum.
W programie: Franck, Brahms i Ra-

vel.
Bilety po cenach dostępnych w biu-

rze podróży „Orbis”,
— „Reduta* w Wilnie. Zespół „Re-

duty“ grać będzie w Wilnie w ciągu
trzech dni 27., 28. i 29 b. m. w Teatrze
na Pohulance.

Wystawioną zostanie ostatnia no-
wość repertuaru, oryginalna sztuka an-
gielska „Przedziwna podróż”.

Jednocześnie „Reduła” organizuje
28. i 29. b. m. w „Lutni” dwa widowi-
ska popołudniowe dla młodzieży szkol-
nej po cenach najniższych.

Widowiska te wypełni doskonała ko-
medja J. Kraszewskiego „Radziwiłł pa-
nie kochanku”, z F. Rychłowskim w roli

tytułowej.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Czwartek, dnia 21 stycznia.

11.58. Sygnał czasu.
12.10. Kom. meteor.
12.35. Poranek szkolny z Warsz

15.00. Progr. dzienny. *

15.05. Kom. z Warsz.
15.35. „Wśród książek”, — pogad.

z Warsz.
15.50. Audycja dla dzieci z Warsz.
16.20. Lekcjaa z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek powieścio

wy.
16.50. Dawna mużyka z płyt.
17.10. „Djalog o strusich piórach" —

z Warsz.
17.35. Koncert z Katowic.
18.50. Kom. Tow. gomn. „Sokėl“.
19.00. „Skrzynka pocztowa Nr. —

185" listy radjosłuchaczów omówi Witold
Hulewicz, dyr. progr. R. W.

19.20. „W świetle rampy“ — no-
wości teatralne omówi Tadeusz Łopalew-

ski.
19.35. Progr. na piątek i rozm.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. „W muzeum kolejowem“ —
z Warsz. wygl. T. Strzetelski
20.15 Muzyka lekka z Warsz.
21.25. Audycja literacka z Warsz.
22.10. Pieśni z powstania stycznio-

wego w wyk. T. Łuczaaj z Warsz.
22.35. Kom. i muz tan. z Warsz
23.00. Spacer detektorowy po Euro-

pie — przewodnik Karol Wyrwicz-Wi-
chrowski, art. dram.

WYPADKI
— Podrzutek. W korytarzu domu

Nr. 14 przy ul. Artyleryjskiej znalezicno
odrzutka w wieku około 2 tygodni, przy
a była kartka z napisem: „O-

chrzczone — na imię Wanda '. Podrzut-
R umieszczono w przytułku Dzieciątka
ezus.

felį.

Burza na Dalekim Wschodzie
Emigranci rosyjscy wobec
„niepodległości" Mandżurii.

MOSKWA (Pat) Prasa sowiec-
ka podaje, że przeszło 2 tys emi-
grantów rosyjskich, zamieszkałych
w Mandżurji, czyni obecnie sta-
rania o uzyskanie obywatelstwa
nowego państwa mandżurskiego.

Sprawa kolei mukdeńskiej.

MOSKWA (Pat.) Donoszą, iż

pomiędzy władzami japonskiemi
a przedstawicielami finansistów
angielskich toczą się obecnie ro-

kowania o uregulowante sprawy

kolei mukdeńsko - pekińskiej, w

ktorej kapitały angielskie są po-

ważnie zaangażowane Hnglja nłe

zamierze jakoby bronić chińskich

praw suwerennych na kolei muk-

deńsko-pekińskiej. lecz pragnie

jedynie źżapewnić wkłady swych

obywateli.

 

Muzyka w Wilnie.
Przyjazne wiatry przywiały do

nas nową falę koncertów, a wraz
z nią kilka pierwszorzędnych
atrakcyj.

Trzymajmy się jednak porząd-
ku chronologicznego i omówmy
z początku wydarzenia z miejsco-
wego życia muzycznego.
W omawianym okresie odbył

się tercjałowy wieczór w Kon-
serwatorjum. Reprezentowane
były prawie wszystkie klasy.
Nowych talentów nie zauważy-
liśmy, lecz dano nam możność wy-
słuchania porządnej gry. Oczy-
wiście na wieczorze tym były
efektowniejsze popisy, lecz naj-
bardziej zaimponował doskonale
prowadzony mały uczeń klasy
prof. Tymińskiej, posiadający wy-
bitne dane na przyszłego wirtuoza
fortepianiu.

Zaciekawienie wzbudziło przed-
stawienie dziecinne, pieczołowicie
przygotowane przez profesorostwo
E. Dziewulskich. O doskonalem
tem widowisku, w ktėrem brala
udział wybitnie uzdolniona i obda-
rzona niezwykłem poczuciem mu-
zycznem mała Ijola Dziewulska,
pisano już w „Dzienniku”. Z mu-
zycznego punktu widzenia przed-
stawienie to interesowało ze
względu na podkład muzyczny
kompozycji prof. Dziewulskiego.
Świat baśniowy, to temat, który
specjalnie odpowiada rodzajowi
talentu prof. Dziewulskiego.

To, cośmy zdołali usłyszeć, od-
znaczało się poetyckim wdziękiem
i wykwintną inwencją melodyjną.

Niestety, z powodu wadliwego
umieszczenia zespołu muzycznego,
dolatywały tylko szczątki z muzy-
ki prof. Dziewulskiego. Czujemy
się tem pokrzywdzeni.

O występie tenora Smirnowa
nie będę wiele pisał, ponieważ sły-

szeliśmy go już w Wilnie kilka-
krotnie, śpiewającego e. za-

wsze te same rzeczy. Największą

zaletą tego artysty jest dziś znako-
mita szkoła.

Zawitał do nas kwartet polski
w składzie: Irena Dubiska —
I skrzypce, Mieczysław Flider-
baum — Il skrzypce, Mieczysław
Szaleski — altówka i Zofja Adam-
ska — wiólonczela. Chociaż ze-
spół ten gra zaledwie od roku, co
w wieku zespołów kameralnych
jest zaledwie wiekiem podlotka,
wysunął się on szybko na czoło
kwartetów polskich, pracowicie
służąc sprawie propagandy mu-
zyki kameralnej i polskiej.

Każdy z członków zespołu jest
solistą, posiadającym mniejsze lub
większe imię w świecie muzycz-
nym, nic też dziwnego, że pod
względem technicznym kwartet
stoi na wysokim poziomie. Naj-
sympatyczniejszą cechą świetnego
zespołu jest solidny, poważny styl
gry. Żadnego efekciarstwa, afek-
tacji i innych grymasów pod adre-
sem publiczności, od czego często
nie są wolne zespoły nawet o eu-
ropejskiej sławie.

Jeżeli chodzi o jednolitość za-
wsze trafnej i wysoce muzykalnej
koncepcji interpretatorskiej, lub
o stronę rytmiczną wykonania, to
kwertet jest zgrany znakomicie.
Wykonanie jest zawsze plastyczne
i pełne polotu, zarówno wtedy,
gdy wykonywuje rzeczy klasyczne,
jak i wtedy, gdy zaznajamia pu-
pliczność z rzeczami nowoczes-
nemi

Bardzo ciekawym pokazem
nowszej literatury muzycznej była
audycja Towarzystwa Muzyki
Współczesnej, na której świetni
ci artyści wykonali kwartet Jar-
celliego, 2 części z I kwartetu
Szymanowskiego, _sonatinę na
dwoje skrzypiec Honeggera, jedną
część z serenady Kodalego i tryp-
tyk wiolonczelowy Maklakiewi-
cza.

Koncert młodego pianisty Leo-
polda Szpinalskiego zelektryzował
nasz świat muzyczny. Szpinalski
rzyjechał do nas, jako uczeń
$nacego Paderewskiego, uznany
przez mistrza za gotową, dojrzałą
siłęzanistewaka:

ainteresowanie więc skupiło
się nietyle na indywidualności ar-

Zajścia w Szangchaju.
SZANGHAJ (Pat) Wczoraj

tłum Chińczyków zaatakował bez
żadnego powodu 5 mnichów ja-
pońskich w dzielnicy chiskiej.
Dwaj z pośród zaatakowanych
odnieśli ciężkie rany. Grupa mło-
dych Japończyków, chcąc zasto-
sować represje w stosunku do
Chińczyków, usiłowała podłożyć
dziś ogień w jednem z przedsię-
biorstw chińskich, poczem starała
sią przedostać do międzynarodo.
wej koncesji. Po drodze doszło
do starcia z policją chłńską, pa-

trolującą ulice, przyległe do Коп-
cesji międzynarodowej. Jeden z
policjantów chińskich, raniony
nożem, zmarł niebawem, Dwaj

inni odnieśli ciężkle rany. Z po=
śród Japończyków trzech zastało
ranionych strzałami, przyczem je-
den z nich zginął:

Dunikowski

 

 

Spieszcie ujrzeć największy film
dźwięk. o którym mówicały światl

(mówiony w języku pollskim) w kinie „PAN“
Dla młodzieży dezwolone

<Afryka Mówi» |

Nowoczesny alchemik.
Doświadczenie inż. Dunikowskiego.

PARYŻ (Pat). Wczoraj inż.
Dunikowski miał przeprowadzić
w obecności sędziego swe do-
świadczenie. Należy zaznaczyć,
że doświadczenie miało wskazać
tylko rezultat, a nie tajemnicę wy-
dobywania złota. W. próbie tej
mieli wziąć udział rzeczoznawcy.

oświadczył, iż. do-
świadczenie wykona tylko w obec-
ności adwokatów. Po oznajmieniu
mu, iż eksperci sprzeciwiają się
obecności adwokatów, inż. Duni-
kowski odmówił wykonania pró-
by. Sędzia zagroził wówczas za-
stosowaniem aresztu odosobnione-
go. Dunikowski zarządzenie sę-
dziego przyjął i został odprawiony
zpowrotem do więzienia. Rzeczo-
znawcy postanowili wykonać do-

Życie Młodzieży Akademckiej.

Odczyt
posła seniora Zbigniewa Stypułkowskiego.
W nadchodzącą niedzielę w Sali Śniadeckich U. S. B., odbędzie

się odczyt seniora Młodzieży Wszechpolskiej posła Zbigniewa Stypuł-

kowskiego p. t. „Honor i zadania akademika polskiego”. Początek o

g. 12 Ppół.
Wstęp dla akademików wolny, dla nieakademików za zaprosze-

niami, które otrzymać można w lokalu Związku (Orzeszkowej 11), po-

między g. 18 — 19.

Zarówno temat odczytu, poruszający niezwykle ciekawe i aktualne

zagadnienia, jak i osoba prelegenta, czyni odczyt niedzielny nader in-

teresującym.

Poseł Stypułkowski jest zasłużonym działaczem na terenie aka-

demickim, brał w nim czynny udział jako korporant, samopomocowiec

i członek Naczelnego Komitetu Akademickiego. 3

Do Sejmu wszedł jako przedstawiciel Ruchu Młodych Obozu Wiel-

kiej Polski i dał się poznać jako wytrawny, a jednocześnie bardzo śmia-

ły mówca. Ostatnio właśnie zwrócił na się uwagę śmiałem napiętnowa-

niem z trybuny sejmowej oszczerstw, rzucanych na młodzież polską

przez posłów żydowskich i sanacyjnych z osławionym Miedzińskim na

czele.

serdeczne przyjęcie.
Nie wątpimy, że Młodzież Wszechpolska zgotuje swemu senjorowi

 

Niezdrowa mgła.

Młodość ma to do siebie, iż

rzeczywiście należy do stanów

wyjątkowych. SE
W młodości korzystamy z ta-

kich przywilejów, z jakich nigdy

potem korzystać już nie będzie-

my.
Yo. co u ludzi starszych na-

zywamy głupotą, młodzieży ucho-

dzi jako objaw dobrego humoru.

Młodym wolno błądzić, ba na-

wet popełniać szaleństwa.

Ale jest przytem jeden mały

warunek.

Młodość naprawdę musi być

„górną i chmurną”.

Skoro zstępuje z chmur, traci

wszystkie swe przywileje, a po-

stępowanie jej spotka się odrazu

z wręcz inną niż dotąd oceną.

Niestety _ ostatniemi czasy

chmury, na których ulatuje mło-

dzież akademicka, zniżają się co-

raz bardziej i nieraz pełzają po

błocie ulicznem w postaci wstręt-

nej, wilgotnej mgły, pełnej nie-

zdrowych wyziewów.

Widywaliśmy taką mgłę rów-

nież i dawniej. :

Siewcami jej byli rozmaici

GZWRYTZEZWEIZRZZDOJORAIA:WAAA SMI

tystycznej młodego artysty, któ-

rego znaliśmy już z poprzednich

występów w Wilnie z przed paru

laty, lecz na stylu gry, szkole i me-

todzie mistrza, reprezentantowa-

nych przez jego ucznia.

Żądnych sensacyj i silnych

wrażeń spotkał zapewne zawód.

Szpinalski nie należy do typu

pianistów, fascynujących tłumy

wulkanicznemi wybuchami tempe-

ramentu. Gra spokojnie, z rozwa-

gą, dokładnie i czysto. Jest to

pianista objektywny, rodzajem gry

przypominający Józefa Hofmana.

-Szpinalski zaprezentował się

w całym blasku dopiero pod ko-

niec koncertu. Prawie połowa

programu zeszła na oswajaniu się

z naszym koncertowym Bechstei-

nem o niezwykle ciężkiej klawia-

turze, niezmiernie utrudniającej

wydobycie pięknego piana z wi-

bracją dźwięku.
Artyzm Szpinalskiego jest ro-

dzaju czysto muzycznego. Sądzę,

że idąc śladami swego wielkiego

mistrza, wybiera on najprostsze

podejście do wykonywanej kom-

pozycji. Urok tej szlachetnej

prostoty wzmaga oczywiście świe-

tna pianistowska technika, przy

której wszystko jest zagrane tak,

jak jest napisane, żadna nutka nie

powocda i nic nie jest zamazane.

wietne palce, staccata, oktawy,

bardzo finezyjna i oszczędna pe-

dalizacja, także cecha gry Pade-

rewskiego, składają się na całość

naprawdę imponującą.
Wszystko to wysuwa młodego

pianistę na jedno z czołowych
miejsc w pianistyce polskiej.

St W—ski.

starsi, nieraz umundurowani pa-

nowie „odkomenderowani” z róż-
nych „biur i oddziałów” do ro-
boty na uniwersytetach.

Okres ten jednakże mirąłi
zdawało się wielu, że już nie po-

wróci.
Niestety powrócił w postaci

stokroć gorszej, bo w osobach
szeregu karjerowiczów, zapisują”

cych się dla posady lub miejsca
w domu akademickim, do orga-
nizacyj ideowych, gotowych z ka-
mieniem lub laską w ręku iść

rozbijać zebrania przeciwników,
by następnie uciec przed odpo-
wiedzialnością pod opiekę moż-
nych protektorów, gotowych
zawsze osłonić swych godnych
wychowanków.

Powrócił pod postacią całych
organizacyj, istniejących jedynie
dzięki subwencjom, urządzającym
swe zjazdy jedynie wówczas, gdy
się ma bilety wolnej jazdy.

Co gorsza, powrócił w posta-
ci „konfidentów* wdzierających
się w czapkach studenckich do
każdej organizacji, do każdej in-
stytucji akademickiej.

Doszło do tego, że dziś na
korytarzach uniwersyteckich lu-
dzie zaczynają mówić szeptem,
rozglądając się, czy kto nie pod-
słuchuje.

Zapanowała atmosfera, jakiej
nie było w Polsce nigdy przed-
tem.

Wiemy na szczęście z jakiej
strony wieje ten wiatr, co nam
napędza podobną mgłę.

Potrafimy ją rozproszyć, bo
jesteśmy wszak młodzi i słońce
dla nas musi świecić.

Wszechpolak.
 

Kronika wileńska.
Przed wyborami. -

Ukazał się czwarty numer pis-
ma „Wilcze Kły* poświęcony na-

paściom na Młodziaż Wszech-
polską, oraz wychwalaniu a na-
wet samochwalstwu p. Dembiń-
skiego. Z humorem przyjęli nie-

liczni czytelnicy „wywiad, w któ-
rym samochwalstwo p. D. zatra-
ca wszelki umiar. Co zaś do za-
rzutów, a raczej oszczerstw pod
adresem młodzieży narodowej, to
w swoim czasie odpowiemy tym

panom, przypomnimy im też fak-

ty, o których starannie zapomi-
nają, występując w roli sanato-
rów życia akademickiego. Natu-
ralnie jest to niczem innem, jak

przygrywką do zbliżających się
wyborów,

Sekcja Pośrednictwa Pracy
Koła Medyków powiadamia, iż
jest natychmiast do objęcia po-
sada lekarza rejonowego. Wyma-
ganem jest posiadanie prawa
praktyki lekarskiej.

świadczenie sami bez Dunikow-
skiego, ten jednakże, przewidując
taki obrót, usunął potajemnie am-
pułkę magnetyczną swego wyna-
lazku, uniemożliwiając tem odby-
cie próby. Obrońcy Dunikowskie-
go założyli protest przeciwko za-
rządzeniom sędziego.

Apel do ogółu Polskiej Mło-
dzieży Akademickiej U. 5. В.

Występujemy tą drogą z ape-
lem do ogółu Polskiej Młodzieży
Akademickiej o zapisywanie się
na członków Akad. Koła Polskiej
Macierzy Szkolnej. Instytucja tego
rodzaju stała się koniecznością
chwili.

My, Akademicy, musimy stwo-
rzyć placówkę z ludzi najrózniej-
szych przekonań  poiitycznych, a
przecież apolityczną w założeniu
i celach dzialania. Naszym celem
jest nieść nasz dorobek duchowy
tym, którzy go zupełnie nie po-
siadają. A więc A K.P. M. Sz.
za najwyższy cel stawia sobie pra-
cę kulturalno oświatową na tere-
nie Wilna i Wileńszczyzny. Wy-
szkolić musimy oświatowców, któż
rzyby poprowadzili akcję oświa-
tową i społeczną tam, gdzie jest
ona zupełnie sparaliżowana z bra-
ku chętnych do bezinteresownej
pracy. Musimy stworzyć typ pra-
wdziwie uspołecznióny, zawsze
chętny do oddania swej cząstki,
choćby czasu, na rzecz innych.

Pracą nad sobą, a potem pra-
cą nad innymi zwalczymy zło,
które wciska się we wszelkie
dziedziny życia.

Stwórzmy placówkę wytężonej
pracy, placówkę, któraby zawsze
przychodziła z pomocą tam, gdzie
zachodzi tego istotna potrzeba.

„Gdziekolwiek jesteś wstań
i twórz. Grzechem zasadniczym
bowiem jest życie bezpłodne*.

Zarząd Akademickiego
Koła Łodzian w Wilnie.

Zapisy na członków A. W. P.
M. Sz. przyjmuje się we czwartki,
od godz. 19—21 i niedziele od
11—13. w lokalu P. M. Sz., ul.
Wileńska 23, m. 9.

— Z Koła Historyków Sł. U.
S. B. W piątek 22, I. 32., o godz.
18 w L. terminie, 18,30 w II. termi-
nie — bez względu na ilość obec-
nych członków odbędzie się Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie
Koła Historyków w Sali wykł.
Sem. Hist. z następującym porząd-
kiem dziennym:

1) Odczytanie protokułu z u-
biegłego Waln. Zśgr.,

2) wybór prezesa,

3) sprawozdanie komisji VIII.
Zjazdu Zw. Kół Hist. i

4) Wolne wnioski.

— Czwartek Akademicki. Dn.
21 stycznia rb. odbędzie się
„Czwartek Akademicki* w Ogni-
sku Akademickiem (ul. Wielka
24) poświęcony najbardziej emo-
cjonującym w czasach obecnych
zagadnieniom gospodarczym. Dy-
skusja pod tytułem: „Logika Pana
Baltazara“ obejmie najciekawsze
zagadnienia kryzysu światowego,
zwłaszcza z za kulis polityki wiel-
kich trustów przemysłowych. „Lo
gika Pana Baltazara”, króla mie-
dzi okazuje się wolą, rządzącą za-
sugestjonowanym wiarą w potę-
ge wielkiego kapitału — światem.

oczątek o godz. 20.

Zabawy młodzieży Wszech-
polskiej.

Obok wytężonej pracy organi-
zacyjnej potrafili nasi wszechpola-
cy wytworzyć nader ożywione ży-
cie towarzyskie.

Urządzono szereg herbatek za-
poznawczych, a następnie zabaw
tanecznych we własnym lokalu.

Początkowo zbierano się jedy-
nie w gronie wyłącznie członków,
ale stopniowo poczęto wprowa-
dzać na zebrania towarzyskie sym |
patyków, aż urządzono po ferjach
świątecznych 2 zabawy publiczne:
jedną w lokalu własnym, na Orze-
szkowej, a drugą, ostatnią w Oś-
nisku Akademickiem. Obie zaba-
wy miały ogromne powodzenie i
znacznie zasiliły kasę koła.

Szersze koła młodzieży akade-
mickiej miały możność w ten spo-
sób zetknąć się z wszechpolaka-
mi na gruncie towarzyskim i chy-
ba każdy bezstronny widz stwier-
dzić musi, że wszechpolacy są mi-
łymi gospodarzami, którzy potra-
fią zorganizować zabawę, jak nikt
w Wilnie, pomimo, iż robiło się to
tanim kosztem, przy niskich ce-
nach wstępu.

Tańczono też przeważnie sta-
“ re walczyki, oberki i mazura, a о-
statnią zabawę w „Ognisku” za-
kończono burzliwą polką, Ю

Kierownicy sekcji towarzy-
skiej mają w przyszłości urozmai-
cić zabawy taneczne szeregiem nie
spodzianek.

 



   

Z KRAJU.
Ujęcie fałszerza w Plisie.

Kierownik urzędu pocztowego
w Plisie Bol. Harłampowicz za-
trzymał niejakiago Jochela Gun-
chowicza, który usiłował puścić
w obieg podczas wymiany fałszy
wy banknot 100 zł. Gunchowlcza

 

oddano w ręce policii, która za-
rządziła energiczne dochodzenie
celem ustalenia, gdzie się znajdu-
je warsztat fałszerski i skąd po-
chodzi sfałszowany banknot. (a)

 

Z pogranicza.
Obrabowali i wysiedilili z granic Litwy.

Przykra przygoda kupców warszawskich.

Na odcinku granicznym Wi-
żajny z granic Litwy wysiedlono
3 kupców obywateli polskich, po-
chodzących z Warszawy, którzy
przez Prusy Wschodnie przedo-
stali się do Litwy w sprawach
handlowych. Kupcy ci nieoficjal-
nie zaproszeni zostali przez grono
przedstawicieli kupiectwa kowień-
skiego, z którymi odbyli konfe-
rencję w sprawie dostarczenia
dziesięciu wagonów towarów ga-
lanteryjno-bławatnych.

Władze litewskie na wieść o
przyjeździe polskich kupców do
Kowna udały się do hotelu i tam

ich aresztowały. Firesztowanie na-
stąpiło rzekomo z powodu nie-
formalności i braku wiz wjazdo-
wych do Kowna.

Po
areszcie litwini kupców polskich
odwiezli do Kalwarji i tam oddali
w ręce straży granicznej. Dnia
17 b. m. kupców wysiedlono na
teren polski. Jednemu kupcowi
Janowi Malinowskiemu (Nowoli-
pie) skradziono 25 dolarów amer.,
50 rb. w złocie oraz 150 marek
niem. Kradzieży tej dopuścili się
strażnicy litewscy. a.

Niedozwolone „spacery“ sowieckich samolotów na pogra-
niczu polskiem.

Na odcinku granicznym Iwie-
niee i Tomaszewicze w dniu
onegdajszym zauważono 5 samo-
lotów sowieckich, które przez
dłuższy czas oblatywały pogra-
niczne miejscowości. Dopiero gdy
patrole użyły broni palnej samo-
loty odleciały w kierunku Kojda-

nowa. Również w dniu wczoraj-
szym zauwazono sowiecki samo-
lot w rejonie Dzisny. Samolot
ten w ciągu kilku minut doko-
nywał tajemniczych lotów nad
miasteczkiem, poczem odleciał w
kierunku Drui. a.

Katastrofa sowieckiego balonu obserwacyjnego.

Onegdaj rano mieszkańcy po-
granicznych wsi w rejonie Dzisny
byli świadkami katastrofy so-
wieckiego balonu obserwacyjne-.
go, który wskutek silnego wiatru

 

ROZMAITOŚCI.
W amerykańskich więzieniach. 2

[W więzieniu karnem w San Fracisco
udało się więźniowi, który odsiadywał
tam pięć lat za kradzież z włamaniem,
wynaleźć zamek — absolutnie niedo-
stępny dla wytrychu i łomu. Wynalaz-
kiem tym zainteresowała się pewna fir-

urwał się z uwięzi i wraz z lotni-
kiem wzniósł się w górę a na-
stępnie runął do rzeki. Obserwa-
tor balonu spadł ze spadochro-
nem na granicy łotewskiej. a.

 

  

Sala do wynajęcia
na bale odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

 

    

ma, która odkupiła patent od wynalazcy
za sumę 100.000 dolarów.

„na

tygodniowym pobyciu w“

DZIENNIK WiLENSKi

Dyktator, który potrafił odejść.
W. Brukseli wyszła książka pt.

„Król Albert i wódz naczelny wo-
bec inwazji niemieckiej”, a auto-
rem jej jes generał Galet, długo-
letni adjutant króla Alberta, pod-
czas wojny oficer sztabu general-
nego.

Treścią tej książki, która jest
właściwie czemś w rodzaju pa-
miętnika jest krytyka poczynań
armji belgijskiej podczas inwazji
niemieckiej w roku 1914 oraz oce-

działalności sztabów armji
sprzymierzonych w tymże okresie
czasu.

Ta krytyka właśnie wywoiata
burzę w belgijskiej szklance wody.
Generał Galet jest wojskowym i
ma przytem niemałą odwagę cy-
wilną. Słów w bawełnę owijać nie
potrafi. Ostro, kategorycznie i —
jak wielu twierdzi, niesprawicdli-
wie scharakteryzował on dzialai-
ność dyktatorów wojskowych na
początku wojny.

Nie oszczędzał nikogo, nie po-
minął żadnego nazwiska, nie z!ąkł
się żadnego autorytetu. W pro-
stych surowych słowach stwier-
dził, że w armji belgijskiej pano-
wał przez cały czas wojny strasz-
liwy chaos, że jej najróżniejsi do-
wódcy niejeden ciężki grzech ma-
ją na sumieniu.

Na łamach prasy francuskiej
ukazały się w związku z tem pro-
testy ludzi jeszcze żyjących i go-
rące sprzeciwy potomków wiel-
kich ludzi wojennych, których pa-
mięć czciła dotąd cała Belgja, a
których po raz pierwszy spróbo-
wano ściągnąć z piedestału na
którym ich postawiła historja.
Prasa francuska ze specjalną nie-
chęcią odnosiła się do tych_ 10z-
działów książki jenerała Galeta,
w których mowa jest o działal-
ności marsz. Focha.

Jedyną jasną postacią na tem
wcale ponurem i ciemnem tle jest
osoba samego króla belgijskiego
Alberta I-go. Generał Galet nie
ma dla niego dość gorących słów
uznania. Tezą przewodnią jego
książki jest myśl, że gdyby nie
działalność króla, który całym
swoim autorytetem potrafił się
przeciwstawić nieudolności i nie-
dbalstwu naczelnego dowództwa
nigdyby nie można było zotgani-
zować w należyty sposób obs ony
Belgji i doprowadzić do zwycię-

skiego końca inwazji. Według ge-
nerała Galeta, król Albert I-szy
był podczas wojny cichym dyxia-
torem armji belgijskiej, któremu
cała Belgia zawdzięcza dziś swoją
wolność. Gdyby nie on wszystko
rozsypałoby się w gruzy, w ni-
cość, wpadłoby w ręce najeźdźcy;
zniknęłoby niemal z powierzcl.ni
ziemi. Generałowie belgijscy, fran-
cuscy, angielscy i włoscy radziliby
tymczasem bardzo gorąco nad o-
śólnem położeniem kraju...

Nie do nas należy ocena, czy
generał Galet ma rację. Być może,
iż w zapale polemicznym posunął
się zbyt daleko i że widział aż w
tak jasnem świetle swego ukv.na-
nego władcę, iż wszyscy inni wy-
dali mu się pogrążeni w ponurym
cieniu. Ale z jego książki godz:
się podkreślić właśnie ten gorący
ton w stosunku do wielkiego króla
Belgów, tego bohaterskiego czło-
wieka, który szczycić się może
nietylko swojemi czynami wojen-
nemi ale bodaj większą jego zasłu-
śą jest to, że potrafił w czasie po-
koju zapomnieć całkiem o swoich
iście dyktatorskich uprawnieniach
i działalności wojennej i powrócić
bez protestu do znacznie skrom-
niejszej roli monarchy  konstytu-
cyjnego, ściśle przestrzegającego
praw obowiązujących w jego oj-
czyźnie...

 

Sport
Sprostowanie,

Do wczorajszego artykułu p. t. „Co
na to Kuratorjum Szkolne? wkradła się
przykra omyłka zecerska, którą prostu-
jemy.

W 58 wierszu zamiast zdania „Ma
przed sobą poważne zadanie krzewienia
sportu wśród uczniów” — winno być:
„Ma przed sobą poważne zadanie krze-
wienia sportu wśród studentów”.

47-letni sportsmen.

Sport i młodzież to jedno, bo prze-
cież w sporcie młodość nie mierzy się
ilością lat, ale tą prawdziwą młodością,
która tkwi w duszy każdego człowieka.
Dowodem tego jest chociażby fakt, który
mówi nam wyraźnie, że sport jest do-
stępny wszystkim ludziom bez różnicy
wieku.

Niedawno właśnie została przyznana
st. sieržantowi 3 B. Sap. K. Stasiakowi
Państwowa Odznaka Sportowa. Stasiak
zdobył złotą odznawrę, mając lat 47.

Jest to bezwzględnie rzadki wypa-
dek, ale udowadnia on, iż Państwowa
Odznaka Sportowa zainteresowała rów-
nież starsze społeczeństwo.

Ja. Nie,

 

Uwięzienie dzieła
sztuki.

Według otrzymanych z Konstantyno-
pola wiadomości, bezcenne mozajki, zdo-
biące ongiś wnętrze słynnej świątyni
„Aja Sofia" w Bizancjum, a od czasu
zdobycia grodu tego przez Turków,
ukryte przed okiem „wiernych* pod gru-
bą warstwą tynku, mają już wkrótce zo-
stać wyzwolone z pod pokrywającej je
powłoki.

Gdy w czerwcu roku 1453, w trzy
dni po zdobyciu Konstantynopola, sułtan
Mahomet II wkroczył do miasta, wydał
on natychmiast rozkaz wzięcia wspania-
łego chramu chrześcijańskiego w posia-
danie. Przybywszy w otoczeniu swej
świty przed portal świątyni, sułtan
zsiadł z konia i pieszo wszedł do wnętrza
bazyliki, Wersja, jakoby zwycięski wódz,
na koniu wdarł się do „Aja Sofii* prze-
pełnionej kobietami i dziećmi, że trato-
wał modlacych się ludzi i że w końcu, na
wieczną rzeczy pamiątkę, okrwawioną
dłonią wycisnął znamię na jednej z płyt
marmurowych, nie odpowiada prawdzie
historycznej.

Gdy Mahomet Il wstąpił w progi ko-
ścioła,ten był zupełnie pusty i władca
turecki olśniony przepychem Domu bo-
żego, długi czas stał, patrząc w zachwy-
cie na otaczające go cudne dzieła na-
tchnionych artystów. Wzrok jego prze-
suwał się po lśniących marmurowych
płytach, wznosił po wspaniałych antycz-
nych kolumnach — wzwyż ku błyszczą-
cym mozaikom górnych ścian i kopuł,
skąd nań spozierały olbrzymie postacie
proroków i męczenników, Dziewica
Marja i chóry anielskie, skąpane w zło-
tych blaskach. .

Gdy sułtan, wyrażając swój zachwyt,
zwrócił się do otoczenia, zauważył żoł-
nierza, usiłującego szablą podważyć jed-
ną z płyt marmurowych. Wtedy oburzo-
ny władca, wydobywszy miecz, silnemi
razami spłazował chciwego wojaka, po-
czem wydał rozkaz, by nad świątynią
roztoczoną została pieczołowita opieka.
Następnie sułtan kazał gromko wygłosić
dogmaty Islamu i, wraz z swem otocze-
niem, legł na ziemi, korząc się przed
Allachem.

W ten sposób Aja Sofia przeistoczo-
ną została w moszeę.
. | Mahomet II był władcą oświeconym
i, jak na owe czasy, sprawiedliwym. Wo-
bec innowierców był tolerancyjnym i
patrjarchę greckiego w jego godności za-
twierdził, zaś miejscowych obcych osied-
leńców, przeważnie pochodzenia ital-
skiego, aczkolwiek ci w obronie miasta
przyjmowali czynny udział, — nie prze-
śladował. Chociaż sułtan ten różnych
przesądów wiary mahometańskiej, jak
np. wyklęcie obrazów ze świątyni nie
uznawał, to jednak chrześcijańskie ma-
lowidła w nowo kreowanej moszei, wy-
dawały mu się, ze względu na swych
muzulmańskich poddanych, niemożliwe
do tolerowania.

Wobec tego wydał — zapewne
wbrew swemu wewnętrznemu przekona-
niu — polecenie pokrycia owych arcy-
dzieł sztuki bizantyńskiej VI-go wieku —
tynkiem wapiennym. Powłoka ta, już
prawie od pięciuset lat, ukrywa przed
oczami ludzkości te prawdziwe ab,
genjalnych artystów. Raz tylko, w roku

1846, sułtan Abduł Medjid, chcąc przed
światem cywilizowanym  zadokumento”
wać swoją „europejską* kulturę, kazał
tynk częściowo usunąć, aby sprowadzo*
nym ad hoc fachowcom dać możność
stwierdzenia stanu obrazów mozaiko-
wych. Te ostatnię, jak się okazało, za”
chowały w zupełności swe żywe błysz*
czące kolory, a skonstatowane tu i
owdzie nieznaczne uszkodzenia, pocho*
dziły, według opinji biegłych, jeszcze zo
czasów przed tureckich. Po dokonaniu*
koniecznych reparacyj, mozaikowe cuda
znów zniknęły pod warstwą tynku.

Obecnie, jak słychać, liberalny rząd
młodej tureckiej republiki, postanowił
odkryć mozaiki Aji Sofji, przyczem
fundusze na pokrycie kosztów tych ro-
bót, wynoszących około 15 miljonów
złotych, zebrane być mają w Ameryce.

Wprowadzając w czyn swe postano=

wienie, rząd angorski zaskarbi
bezwątpienia wdzięczność całego cywili-
zowanego świata.

EEETKABETROWSZEŃ

Wielki brak ubrań i obuwia daje

się odczuwać w szeregach bied-

nych Tow. Pań Miłosierdzia św.,

Wincentego 4 Paulo, to też zwra-

camy się z gorącą prośbą do Sz.

Społeczeństwa o składanie tako-

wych do biura św. Wincentego —

Młynowa 2, od śodz. 10—1 w poł.

Bóg zapłać zgóry tym, którzy nie

będą głusi na nasze wołanie.

ZARZĄD.
TAVE STS

SIEŁDA
WARSZAWA (Pat.) 20. I. 1932 r.
Waluły i dewizy:

Dolary 8,92 —8,94—4.90.
Budapeszt 5,33—5,36 —5,30.
Gdańsk 174,15—174,58 173,72.
Holandja 359,35—360,25—358,45,
Londyn30,75—30,90— 30,60
Nowy York 8,917— 8,937—8,897.
Nowy York kabel 8,923—-8,943—8,903.
Paryż 35,11—35,10—35,19—35,01.
Praga 26,4!'|,—76,4 3—26,35
Szwajcarja 174,25—174,58—173,82.
Włochy 45,'0—45,00—45,28— 44,32.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe:
41. pożyczka inwestycyjna seryjna

89,50. Stabilizacyjna 54—51,50—52. 10%,
kolejowa 101. 8, L.Z B. G. K.i B. R.,
obligacje B. G. K. 94 Te same 7|
83,25. 4%, L. Z ziemskie 31. 4'|,0, ziem-
skie 40- 39,50 59%/, warszawskie 50,0 —
51. 8%, warszawskie 62,25—64—62,50.
8”, Łodzi 60,50. 10'/,. Siedlec 61. Tea-
dencja niejednolita.

Akcje:
Bank Polski 102—103.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

„Dillonowska 52,50 — 53. Stabilizacyjna
51,25 - 51,50.

Dolar w obrotach prywatnych: 8,91',
w żadaniu, 8,913', w płaceniu.

Rubel: 5,02',.

 

MIEJSKI KIAERATOGAAE |
 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

„HELIOS“
ulica Wileńska 38, tel. 926.
 

HOLLY KINO-TEATR |

«HOLLY wO0D»;
MICKIEWICZA 26 22.

 

DŹWIĘKOWE KINO

ceijiN©| BOMBY
wielka 47, tel. 15-41.

 

Od poniedziałku 18 stycznia
1932 r. godz. 4, 6, 8 i 10

cy „X-27*1
„Магоссо“

D ZI Ś PREMIERA! Ulu-
bieńcy publiczności

«Cienie wi
niekiego. Ceny miejsc: balkon

zienia» yu

Silvia Sidney

 

£mil Jamnings i Olga Czechowa
w arcydziele
dźwiękowem

4, 6, 8 i 10,15 w niedzielę od g. 2-ej.

Dziśl Słynny 100 proc. fiim Śpiewno - dźwiękowy p. t.:

NAD MONTE CARLO.
Wspaniała operetka o przepięknej muzyce.

w. SARI MARITZA i HANS ALBERS.

 

rolach głównych: JANE NOVAK | słynny malec
Koncertowa orkiestra pod batutą M.

gr. parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w.

Dziś! Największa sensacja Ameryki i Europy. Miłość Amerykańska, miłość Europejska. Najnowsze areydzieio twór-
i ; ie słyn leściT.Drelzera. W rol. glówn. bohaterka obrazu „Uli

Tragedja Amerykańska wers: "Siivia sidney "i wielki ektor Philips Holmes. Nad program: Dodatki
dźwiękowe. — Na 1 seans ceny zniżone. -* Seanse o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w niedz. od g. 2-ej.

ULUBIENIEC BOGÓW
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la kancelarja Kursów

Za-

(Wilno, Holendernia 12,

 

Przepych wystawy!
Tańce! Muzykal PAWIA

cerę

 

usuwa

2 Mieszkania
3—4 pokojowe ze wszel- Mickiewicza— Zamkowej
kiemi wygodami i wanną
do YYY, P pławska

e Mi kani Vakmagarė aNwy

Ogłoszenie. RJm
PREORZECTEETYT ATTI PE godz. 1—3ej Micklewi-

MIESZKANIE trzypoko- “28 22—46. 43
Kursy Radjotechniczne lawe isześciopokojowe, Bo ISA

o t ; -|5-miesięczne dame wyaajica HG. | ZGUBY. |
dia amatorów 1 pracowników przemysłu radjo- kiewicza 46. 8205—2 -———00

Dnia 20-1-32 r.
zgubiono w okolicach ul.

kolczyk—szaflr, naokoło
brylanty. (iczciwego zna-

 

gmach Państwowej Szkoły Technicznej) w godzi- m. I lazcę uprasza się o
nach 17—19. 12—2 € w” (rzecz A
ч s wa) za wynagrodzeniem

| NAUKA |> adresem Sosnowa
AKUSZERKA 27—1 sulja Arcisz. 8223

ŚMIAŁOWSKA R ó Žž NE m— —
przeprowadziła się. Poszukuję nauczycielki 3

amkowa 3 m. 3— Tam: —7————————. do ošmioletniej dzie LOKALE
że gabinet. kosmetyczny MASKARADOWE wczynki na wyjazd do

folwarku w Wileńszczyż <=
rodawki, kurzaiki i wą damskie Kostjumy nie. Wymagane świadec- Duży lokal nadający się

 

Splew. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 10,15. Na 1-szy seans ceny zniżone. gry. 102—0 o do wynajęcia A Aaa ARRAY na warsztaty lub skład

222222
sa :

Wlino, Wleika 3 m. 10. towska 12—1 Lubleńska. go,,o dnajętia. W -Pohu-
DŹWIĘKOWY YLOÓW E Dziśj Największe i najpiękniejsze 107 proc. dźwiękowe bezkonkurencyjne arcydzieło po raz pierwszy w Wilnie p.t: dx1* 7714—9 8224 158 9:2. Informuje do-

KINO-TBATR „A I | M d Potężny dramat wschodu w 14 akt. prawdziwy wybuch wulkanu konflikt uczuć żywiołów, źwierząt i LAA zorca. 8212—2

WIELKA 86. | araūu ludzi. Przepych erotyka i sensacja. W rolach gł. najpiękniejsza rowa gwlezda Rose HobartI Char- Różnica. DO SPRZEDANIA lub PMMA
les Bickford. Uwage: Wspaniała realizacja kosztowała 12 miljonów dolarów i 6-tv miesiąc anna powodze- Jaka różnica istnieje wydzierżawienia Miesza Da“ Ašies sia

nia i wyświetlania w Warszawie. Następny program: Nowe 100 proc. dźwiękowe arcydzieło „Kult Clata“. między optymistami a AS a wz się * Prawdziwa Kobieta. oraz anas 2 pe

M ZO pa kręgówiić 0 irdtkich dalelės е Gzy žiniaai je Alis z „radai Ul.
ryś z giełdiarzy londyń-| а Р * S-to Jańska11udo-

DZWIĘK. KINO- «PAN» Dziś! 100 preę. dźwiękowiec cały mówiony po polsku. Po raz pierwszy gigantyczny film dźwiękowy—POLSKA wersja skich. 1 Nh dczy 2 ipeżedskebajćK son 8225
TEATR ° džwię- I || Ni j Przepiękne arcydzieło które, przewyższa wszelkie oczekiwania bywalców kinowych. Rzecz Odpowiedź: — Opty- AŽ Pr Ta w Cari kac

Ui. WIELKA 42. kowa | d WI dzieje się na obszarach „Czarnego lądu" od Atlantyku do indyjskiego oceanu. Fauna | flora miści mówią: pewnego ID 5 ‘ок“’,_'з ED UIASS SIENOS

Il dźungli Afryki ożyła i przemówiła w tym filmie. Cudo-technikal Zadziwiajające momenty! Napięcie! Dla młodzieży dnia pójdziemy z torba- poz Tak!
dozwoione. Ned program; Najnowsze atrakcje dźwiękowe Początek seansów punktualnie o godz. 2, 4, 6, 8 110,30. mi i będziemy żebrać, ODNROENIE — че ме ое DRUKARNIA

——————————————————— Pesymiši zaś dodają:|] O,gjnalna maść || łam. I INTROLIGATORNIA 

 

  
      

DŹWIĘKOWY 64 ziślD Potężny prze- daje kolosalne wrażenia z wojny światowej. W rol. gł:

KINO-|EATR „L U X bój dźwiękowy! Podcięte Skrzydła John Garrick | Helena Chandler. Atak wielkiegom > „ MROZÓL "
ul.$Miekiewicza Nr.;i1 tel. 15-62 Zepelina na Londyn! Panika lucności. — Ned picgren:  Dedatki dżwiękowe. — Dia młodzieży dozwolone 1 i i ki

Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. i=ao
е ……. "Р:о d ż P ženia.

Zi i id Sprzeda apteki I‹ NOWOŚĆ!  RADJO NOWOŚĆ! uzzzzumuwawm Z Sawiem.
P PROSZEK || Dość siedzieć ze słuchawkami na głowie! Argument. Akuszerki į Okazyjnie
$ KOGUTEK Každy može sluchač radjo naglošnk. an > šgot kė aka ūkis —————
a Z Polecamy aparaty krysztalkowe wraz ze WZMA- „wego iokaje: y AKUSZERKA pali face, ać 2 Sprawy nicznej, zdolny, pracowi-

; (DLADOROZEVEH | Ša z : е i
Ni cniaczem, zasilanym z sieci ošwietieniowej.-- Czy. — Gdzie to, Janie, na MARJA LAKNEROWA nwón tłotetalych 2 liey- majątkowe ty z

FONAKLA

%.4 BOL GŁOWY   

-  

 

 

34—1 0 Wilno, Wileńska 38.—Tel 941.

KOĄCLZ (BB: 6_,- $ WZ.P.Nr 16

o lwam śśiił

59
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li
ia POWIEŚĆ.

Przekład autoryzowany z angielskiego.

— Panowie pomyśleli to samo, co my —rzekł.
My przyszliśmy się przekonać, czy
człowiek, który kręcił się koło Shorta.
wpadliśmy na dobrą myśl, żeby zabrać tego człowie-
ka. Mówiąc to, wskazał na portjera.
— Widzieliście trupa? — zapytał Maythorne.
— Jeszcze nie — odparł Corkedale. — Jest w

mordze. Pójdziemy tam. Jeszcze tu wrócimy — rzekł
do sklepikarza — i poprosimy pana o pokazanie nam
podwórka.

—Jestem na rozkazy — odparł sklepikarz, za-
cierając ręce. — Zawsze rad pomagam policji. Ci pa-
nowie też pomagają?
— Trochę — odparł Corkedale,

do Maythorne'a. Niech panowie idą,

0 dyd оУИ.
(The Mazaroti Murder).

sty i silny odbiór —Łatwa obsługa. — Fparaty te
świetlic,

| do domu. — Ceny niskie.
* nadają się do szkół,

restauracji, kawiarń
wileńska Pomoc Szkolna.

kasyn,
szpitali, spacerek?

 

bliżej.

to był ten sam
Tylko nie

dynku, z którego wiało śmiercią.
licjant otworzył nam drzwi do dużego pokoju o bie-
lonych ścianach, gdzie na środku stała skrzynia z ka-
miennem wiekiem, czy coś w tym rodzaju, a na niej
leżał sztywny kształt, przykryty białem przeście-
radłem. Dyżurny policjant ujął za róg prześcieradła,
a Maythorne dał znak  portjerowi,

Poprowadził nas ponurą ulicą do ponurego bu-
Dyżurujący po-

żeby podszedł

— Czy go poznajecie? — zapytał szeptem.
Ale nim portjer zdążył odpowiedzieć, stało się

coś niespodziewanego. Wszyscy otoczyliśmy kołem
cichą postać i pochylili się nad zgasłą twarzą. Nagle
ja spojrzałem na Manersa, a on na mnie i z ust na-
szych wyrwał się jednoczesny okrzyk:
— Znamy tego człowieka!
Wszyscy spojrzeli zdziwieni.
— Znacie go... wy obaj? — wykrzyknął Mayt-

horne. — Więc któż to jest?
—Reporter z moich stron — objaśnił Manners.

Nazwiskiem Bownas. Pan go nie spotkał, bo on pra-

uśmiechając się
to niedaleko.

cował głównie w okolicy Gilchesteru. Ale pan Holt
śo poznał. To jest napewno Bownas,

Był u mnie pod Słonką z panem sierżantem—
rzekłem. — I później spotkałem go w Gilchesterze.
Tak, tak. To jest napewno Bownas. Nie ulega naj-

legiwać się cały dzień. ы i

ы (Zona Mucha).EDCLi

zgoda—ale u kogo?

przyjmuje od godz, 9 do tacji rzeczy sprzedaje
— Tak, proszę pana. 7 w. Kasztanowa 7 m. 5. tanio Lombard, ul. Bisku- Do sprzedania dom mu

Niepodobna przecieź wy-

(z kogutklem)

 

zostawić w Administracji
wzP69 Pla 4, tel. 14-10 (od 9 do rowany piętrowy. Adres 6, m, 2.

mniejszej wątpliwości. Biedny chłop!
— Kto go tu mógł zamordować w Londynie? —

mruknął Manners.
— Na Boga, co to może znaczyć? W co on się...
—Przepraszam — przerwał Maythorne i zwró-

cił się do portjera. — Zastanówcie się i powiedźcie,
człowiek dowiadywał się

Elphinstone'ów i potem poszedł za paniami? Przyj-
rzyjcie się dobrze, żebyście się nie omylili. Rozstąp-

czy to ten

cie się panowie!
(Ale portjer potrząsnął głową na znak, że nie

potrzebuje się przyglądać, bo już wie i więcej nie
upewni się,
— O, to jest ten sam! — wykrzyknął. — Pozna-

łem go, ledwie spojrzałem. To jest ten sam! Nikt tyl-
ko on. Nie może być mowy, żeby to był kto inny.
Spojrzałem i poznałem. Ma się rozumieć za życia
nie był taki blady, ale...

Przeszliśmy do kancelarji i Carkedale wdał się
w cichą rozmowę z urzędnikiem policyjnym, który
kazał nam pokazać ubranie po zabitym. Corkedale

i przeczytał wszytą wewnątrzchwycił. melonik
etykietę.

2 pp. I od 5 do 7w.)
18—9 „Dz Wil.”

o państwa

powodu ciężkich
warunków materjalnych
po zukuje jakiejkolwiek
Ra Warszawski zauł.

(Żółta Mucha).
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Stanąłem z boku, przyglądając się ciekawie jak
Maythorne, Manners i Corkedale przeglądają częścci
ubrania. Ale znaleźli tylko jedną rzecz godną uwagi,
mianowicie etykietę krawca z Newcastle przyszytą
wewnątrz kieszeni
mogło posłużyć do potwierdzenia tożsamości.

-— To zupełnie niepotrzebne — rzekł Manners.
Ja znałem Bownasa doskonale. Był reporterem Ga-
zety Pogranicznej w Gilchesterze. Co on tu robił w

kurtki z datą i numerem, co

Londynie? Dlaczego przyjechał?
— Co robił u Shorta? — dorzucił Maythorne, —

Należy przypuścić, że przyjechał za panią Elphin-
stone. Później pilnował kiedy ona wyjdzie na miasto.

raz są?

— O tem nie było w gazetach — rzekł. — Pro-
szę spojrzeć: Spółka Kapelusznicza, Carlisle. Zupeł-
nie nowy kapelusz. A inne ubranie?

Co to mogło znaczyć? Dokąd poszły trzy kobiety?
Czy może były tutaj w tej dzielnicy? I on przyszedł
za niemi. Ale pocoby one tu przychodziły i gdzie te-

— Chodźmy do sklepu — rzekł Corkedale.
Wyszliśmy na podnurą ulicę. Portjer, który zro-

bił co do niego należało, śpieszył się zpowrotem do
hotelu. Maythorne odesłał go taksówką, a my reszta
wróciliśmy do sklepu Kilthwaite'a.
szliśmy koło siebie.

Maythorne i ja

(c. d. n.)
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