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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.
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O czem zawiadamiają

    

  

chowanie państwowe” jest
Niem młodzieży.

Głąbi

stawił się nowelizacji przepisów

wiedliwości.

WARSZAWA. Kulczycki

DoK

98 arbitražų,

; LWÓW. (Pat). 20 stycznia w
Auli (lniwersytetu Jana Kazimie-
"za we Lwowie odbyła się aka-
demją z okazji 271 rocznicy za-
żenia uczelni tej we Lwowie.
a uroczystość przybyli przed-

sławicjele władz państwowych,
Ościoła, armji, miasta z woje-
Wodą dr. Różnieckim, dowódcą

„ K. gen. Popowiczem, arcybi-
Skupami Twardowskim i Teodo-

„Wspólna Sprawa* nieświeska
donosi: Wojewoda nowogródzki
Pułk. Kostek-Biernacki wyjechał
Na dłuższy urlop zdrowotny. We-

g jeszcze wprawdzie nieofi-
Cjalnych, ale pewnych wiadomo-

W związku z ułaskawieniem
p Kosmowskiej, o czem donosi-
iśmy onegdaj, podaje ABC nastę-
Pujące szczegóły:

rocedura ułaskawienia jest za-
Zwyczaj taka, że bądź oskarżony,
ądź jego obrońca wnosi podanie

0 łaskę i wówczas dopiero jest ono
Tozpatrywane przez p. Prezyden-
ta. P, Kosmowska, ani jej obrońca,
adw, Graliński żadnego podania o
ułaskawienie nie wnosili.

P. Kosmowska, korzystała do
czoraj z czasowego odroczenia
ary i miała już rozpocząć odsia-
ywanie więzienia. Jeszcze przed

kilku dniami adw. Graliński poro-
Zumiewał się z prokuratorem co
do więzienia, celi i t. d. Prokura-

wiadomo, by p. Kosmowska miała
więzienie odsiadywać.

Cjalnego zawiadomienia nie było,
p: Kosmowska zgłosiła się wczo-
raj do XI komisarjatu policji i
oświadczyła, że gotowa jest odsie-
dzieć karę. Otrzymała odpowiedź,
że prokurator nie  wygotowal
jeszcze odpowiednich dokumen-
tów, wobec czego p. Kosmowska
wróciła do domu.

Późnym wieczorem rozeszły
się pogłoski o ułaskawieniu p. Ko-
|smowskiej, które dziś znalezły
oficjalne potwierdzenie.

@ NIBORK (Pat.) W 4-ym dniu

  

  
   

kończono przesłuchiwanie reszty
skarżonych. Jutro zostanie prze-
łuchana część świadków, poczem

BERLIN (Pat.) Podczas rewizji,
rzeprowadzonej wśród stahlhel-
elmowców w Darmsztacie wy-
ryte zostały składy broni i amu-
icji, zawierające m. in. karabiny

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiern poniedziałków i dni poświątecznych.

W piątą bolesną rocznicę śmierci
$. Т р.

KAZIMIERŽA "WIMBORA
dn. 23 stycznia o godzinie 8 rano odbędzie się nabożeństwo żałobne w

kościele Św. Jakóba

„WARSZAWA. Wczoraj w komisji
skusją nad budżetem Ministerstwa Oświaty i nad exposć p. ministra.

in. dłuższą mowę wygłosił pos. prof
zarzucił rządowi usuwanie tych profesorów, którzy podpisali protest
rzeski, Wykazał też pos. Dąbrowski

niczem

tor odpowiedział, że nic mu nie -

Ponieważ jednak żadnego oli-“
'kackich i t. d.

rocesu o zajścia w Jedwabnie.

Żona I Dzieci

Dyskusja nad exposć ministra oświaty.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

budżetowej toczyła się dy-

Stefan Dąbrowski, który

dobitnie,
innem,

że tak zwane „wy-
jak partyjnem urabia-

Obrady Senatu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Podczas obrad Senatu zabierali głos senatorowie
ński i Godlewski ze Stronnictwa Narodowego.

: Pierwszy z nich wytknął nadmiar przedwczesnych emerytur, co
Pociągą za sobą nieprodukcyjny wzrost budżetu, zaś drugi przeciw-

kodeksu postępowania karnego,
Ponieważ projekt zmian nie ułatwia lecz utrudnia dochodzenie spra-

Sprawa .Kulczyckiego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

ceł odwołał się do sądu obywateiskiego
<iem wyświetlenia zarzutów stawianych mu przez prasę sanacyjną.

Groźna sytuacja na Górnym Sląsku.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Sytuucja na Górnym Siąsku jest bardzo poważna.
ski atowic udał się inspektor generałny dr. Klott Istnieje tendencja

ierowania zatargu pomiędzy górnikami,, a przemyslowcami na dro-

2000 bezrobotnych inżynierów.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

5Ь WARSZAWA. Według obliczeń Związku Inżynierów w Warszawie,
€cnie pozostaje bez pracy około 2000 inżynierów.

271 rocznica założenia Uniwersytetu
Jana Kazimierza.

rowiczem oraz prezydentem mia-
sta Drojanowskim na czele, rekto-
rzy bratnich uczelni, przedstawi-
ciele towarzystw naukowych i
kulturalnych. Po przemówieniu
powitalnem rektota (lniwersytetu
dr. Krzemieniewskiego prof. dr.
Sieradzki omówił w dłuższym
wywodzie chlubne dzieje Iwow-
skiej Almae Matris. ;

Ustąpienie pułk. Kostka-Biernackiego.
ści na stanowisko swoje już nie
powróci. Obowiązki wojewody
sprawuje jako p. o. wojewoda
dotychczasowy vice-wojewoda p.
Franeiszek Godlewski. ,

 

UŁASKAWIENIA p. KOSMOWSKIEJ.
Akt ułaskawienia podpisał p.

Prezydent Rzeczypospolitej na
wniosekministra sprawiedliwości.

*

Równocześnie krążą pogłoski
zamierzonej podobno amnestji w
związku z procesem brzeskim.

Według tych pogłosek więk
szość  sanacyjna ejmu  mia-
łaby udzielić rządowi pełnomoc-
nictw dla ogłoszenia amnestji w
formie dekretu Prezydenta Rze-
czypospolitej.

Dekret ten bylby siormutowa-
ny w ten sposób, że więźniom
brzeskim darowanoby karę, bez
skasowania winy. Dzisiejszy „Ro-
botnik* podaje pogłoskę, że ma to
na celu utrzymanie skutków wy-
roku, polegających na utracie
praw obywatelskich, więc bierne-

* go i czynnego prawa wyborczego,
sprawowania obowiązków adwo-

Sformułowanie
prawne takiej interpelacji wydaje
się jednak więcej, niż wątpliwe,
gdyż kodeks karny wyraźnie łączy
utratę praw obywatelskich z ka-
rą więzienia od roku do 6 lat.
W związku z  pogłoskami

amnestyjnemi zwraca uwagę fakt,
że na posiedzeniu komisji budże-
towej jeden z posłów BB. mówił
niedawno o konieczności zastoso-
wania amnestji, motywując to
względami oszczędnościowemi.

Proces o zajścia w Jedwabnie.
proces będzie odroczony do przy-
szłego tygodnia. Prokurator nie
zabiera prawie głosu. Nastrój
coraz bardziej przychylny dla
oskarżonych.

 

Arsenały hitlerowców.
piechoty, rewolwery różnych sy-
stemów, granaty ręczne, większą
ilość naboi i szereg przyborów;
należących do rynsztunku polo-
wego.

Telefon Redakcji.
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  Watykańskie uroczystości z okazji dzie-
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sięciolecia pontyfikatu Ojca Sw.
(CITTA del VATICANO, tel.“

wł. KAP.) Tegoroczne uroczysto-
ści w związku z rocznicą koro-
nacji Ojca Św. Piusa XI
okazalsze, niż w ubiegłych latach

tym roku dziesięciołecie pontyfi-
kału Ojca Św. Odbędą się one
nie w kaplicy Sykstyńskiej, jak

będą= dotychczas, lecz w Bazylice Wa-
tykańskiej i będą transmitowane

ze względu na przypadające w przez watykańską stację radjową.

zagranicą 8 uł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 ge. 56,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 85 дг., 1а
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowelnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.
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Chaos sprawie odszkodowań
* Konferencjaw Lozannie odroczona.

NIKT NIC NIE WIE.
LONDYN. -W sprawie odszko-

dowań panuje tu dziś zupełny
chaos. Niewiadomo nawet, czy i
kiedy odbędzie się konferencja
ekspertów, która ma zastąpić kon-
ferencję ministrów w Lozannie,
według wiadomości z kół oficjal-
nych nawet sprawa przedłużenia
moratorjum Hoovera do grudnia
będzie musiała być odłożona na
kilka miesięcy. Stanowisko an-
gielskie przy pozornem dążeniu do
wspólnego postępowania z Francją
jest raczej zbliżone do stanowiska
Włoch i Niemiec, mianowicie wy-
raża się ono za poglądem, iż od-
szkodowania powinny być raz na
zawsze skreślone.

Znaczny odłam opinji publicz-
nej głównie konserwatywnej prze-
ciwny jest temu, obawiając się
zbytniego wzmocnienia Niemiec
w dziedzinie handlu. Co się zaś
tyczy konferencji rozbrojenia о-
gólnie przewiduje się, iż pierwsze
kilka tygodni zajmą przygotowania
techniczne.
nald podobnie jak Stimson pojadą
do Genewy z końcem lutego.

Być może, iż Macdo- .

SPOTKANIE PREMJERA LAVA-
LA Z ANGIELSKIM MINISTREM
SPRAW ZAGRANICZNYCH,

PARYŻ (Pat). Z kół miarodaj-
nych informują, że na piątek lub
sobotę przewidziane jest spotkanie
międży premjerem Lavalem i mi-
nistrem spr. zagranicznych Wiel-
kiej Brytanji sir Johnem Simonem,
który udaje się do Genewy celem
wzięcia udziału w pracach Rady
Ligi Narodów.

POROZUMIENIE ANGIELSKO-
FRANCUSKIE W SPRAWIE OD-
ROCZENIA KONFERENCJI W

LOZANNIE,

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa

podaje, że rząd angielski oznajmił,

iż konferencja lozańska będzie od-

roczona. Decyzja ta została po-

wzięta w pełnem porozumieniu z
rządem francuskim. Z tego wzglę-

du i rokowania wstępne, prowa-

dzone między państwami wierzy-

cielskiemi a Niemcami nie mogą

być ukończone do tego terminu.

WRAŻENIE W RZYMIE.
RZYM (Pat). Wiadomość Reu-

tera o możliwości ponownego od-
łożenia konferencji lozańskiej wy-
wołała duże wrażenie w kołach
politycznych, które widzą w tem
nowe zaostrzenie sytuacji między-
narodowej.

NIEMCY PRZECIW
ODRACZANIU.

BERLIN (Pat). W/g doniesień

prasy niemieckiej, kanclerz Brue-
ning wypowiedział się nietylko
przeciw odroczeniu konferencji re-
paracyjnej, lecz również przeciw
odroczeniu konierencji reparacyj-
nej do listopada.

BISKUPI ANGIELSCY ZA ANU-
LOWANIEM SPŁAT.

LONDYN (Pat). Około 15 bisku-
pów kościoła anglikańskiego i licz-
ni przywódcy kościołów wolnych
wydali odezwę do chrześcijan
wszystkich narodów, nawołującą
do wywarcia wpływu na rzecz
anulowania spłat odszkodowaw-
czych i długów międzynarodo-
wych.

aL CÓRKAOPRZENT:

Echa afery inż. Dunikow-
skiego.

Sprawa markiza d'Arcan-
guela contra hr. Sobański.

PARYZ. Pat. — W związku ze
sprawą inż. Dunikowskiago. po-
zostaje skarga, niedawno wnie-
siona przez markiza d'Arcanguel
o odszkodowanie -przeciwko hr.
Sobańskiemu b. posłowi Rzeczy-«
pospolitej Polskiej w Madrycie.
Hr. Sobański był jednym z
pierwszych który finansował wy-
nalazek Dunikowskiegoi przed-
stawil sprawę markizowi d'Arcan-
guel, który ze swej strony dalej
ją finansował. Wczoraj hr. Sobań-
ski wytoczył skargę przeciwko
Dunikowskiemu.

Laury prof. Piccarda nie
dają spać hr. Zichy.

WIEDEN Pat.—Znany wegier-
ski sportsman hr. Teodor Zichy
zawarł umowę z wiedeńskim in-
żynierem Braunem w sprawie lo-
tu do stratosfery. Lot taki ma
być wkrótce przez obu wymie-
nionych podjęty, Hr. Zichy pra-
gnie pobić rekord prof. Piccarda.
Balon, na którym wymienieni wy-
ruszają* w stratosferę, ma być
większy od balonu Piccarda, a
nadto zaopatrzony będzie w spa-
dochron o średnicy 45 metrów.

Krecia robota rządu litewskiego
na terenie polskim.

„Rytas” i „Tow. św. Kazimierza” ośrodkami akcji
antypaństwowej.

Zgodnie z wystąpieniami pubilcznemi przedstawicieli rządu li-

tewskiego i Związku Wyzwolenia Wilna Kowno rozpoczęło ofen-

zywę na Wilno rozwijając na szerszą skalę akcję Iredenty-

styczną na naszem pograniczu. Do akcji tej wciagnięto towarzystwa

kulturalno aświatowe „Rytas” i „Tow. św. Kazimierza".
Władze nasze od dłuższego czasu były niepokojone wiadomo-

šciami o niedozwolonej agitaeji antypaństwowej śród członków po”

szczególnych oddziałów „Rytase* i „Tow. św. Kazimierza”. Wobec

tego iż robota krecia Kowna na terenie polskim dojrzała już tak

dalece, że zagrażała bezpieczeństwu ogólnemu. postanowiono ją
zlikwidować w jej najjaskrawszych przejawach.

Akcja likwidacyjna trwała trzy dni w pow. Święciańskim,
w gm' Kołtyniańskiej, w pow. Wileńsko-Trocólm w gminie
Gierwiackiej i w pow. Suwaiskim w woj. Białostockim w gmi-

Wiżajnskiej i Łoździejskiej.
W wyniku trzydniowych rewiji znaleziono mnóstwo dokumen-

tów, druków j bibuły kompromitującej. W związku z tem z rozpo-

rżądzenia władz sądowych nastąpiły liczne areszty wśród działaczy

tych towarzystw W pow. święciańskim aresztowano 11 osób,

którym zdołano dowieść antypaństwową działalność. W pow. wiień-
sko-trockim aresztowano 7 osób, zaś w pow. suwalskim 9 o-

sób oraz 4 osoby przybyłe z Litwy. Osoby te organizowały kon-

spiracyjne oddziały przeciwkopolskie.

Wśród zualezionych kompromitujących dokumentów znaleziono

mnóstwo korespondencji tajnej oraz cenne wskazówki rządu ko-

wieńskiego jak miejscowi działacze litewscy maję postępować wo-

bec władz polskich. Pozatem znaleziono cały szereg niedozwolonej

literatury, map I książek litewskich pochodzących z Kowna.

W związku z tem władze zamknęły klika oddziałów Towa-

rzystwa „Rytas” i św. Kazimierza w pow. święciańskim, wileńsko

trockim i suwalskim, zaś wszystkie akta tych oddziałów przekazane

władzomśledczo sądowym. (a)

Skompromitowani litwini uciekają
do Kowna. |

W związku z ujawnieniem an- go i święciańskiego zbiegło na
teren Litwy kilku wybitnych dzia
łaczy antypaństwowych. W za-
rządzonym pościgu zdołano ująć
wczoraj w rejonie Łyngmian 2
osobników, którzy usiłowali zbiec
do Litwy. Są to członkowie li-
tewskiego towarzystwa „Rytas“.

typaństwowej działalności wśród
działaczy litewskiego towarzystwa
„Rytas” i św. Kazimierza oraz
aresztowaniem kilkunastu człon-
ków tych towarzystw dowiaduje=
my się, iż na wieść 'o tem zWil-
na oraz z pow. wileńsko trockie-

 

Litwinow 'ma zatrzymać się w Berlinie" -
BERLIN (Pat.) W-g doniesień  brojeniową w Genewie zatrzymać

prasy sowieckiej, komisarz spraw się w Berlinie i spotkać się z
zagranicznych Litwinow ma w. kancłerzem Brueningiem.
przejeździe na konferencję roz-

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

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

posłowie

adwokat Zbigniew Stypułkowski, prof. Wacław Komarnicki.

Litwa chce interwenjować w rokowaniach
polsko-sawieckich o pakt nieagresji.
KRÓLEWIEC. 21.1. Z Kowna donoszą: Rząd iitewski posta-

nowił zamącić przebieg rokowań polsko-sowieckich w sprawie

paktu o nieagresji i neutralności przez wysunięcie sprawy
Wilna. W kołach politycznych krąży pogłoska, której echo

znajduje się w prasie litewskiej, że rząd litewski sonduje
w Moskwie grunt, czyby rząd sowiecki, opierając się na trak-

tacie pokojowym z 1920 r. z Litwą, nie mógł w rokowaniach

z Polską włączyć klauzulę wileńską lub postawić wyraźne za-

strzeżenie, iż pakt o nieagresji nie dotyczy terenów przyzna-
nych Litwie w traktatach z 1920r. Narazie rząd iitewski nie wy-

stępuje z formalnem żądaniem w stosunku do Moskwy. Poseł
litewski w Moskwie otrzymał już instrukcję zbadania pod tym

względem stanowisko rządu sowieckiego.

 

 

Burza na Dalekim Wschodzie
JAPONJA NIE MA AMBICYJ
TERYTORJALNYCH W MAN-

DŻURIJI.
TOKJO (Pat). Na dzisiejszem

posiedzeniu Izby minister spraw
zagranicznych Yoszizawa wyśłosił
przemówienie, w którem podkreś-
lił, że Japonja nie posiada żadnych
ambicyj terytorjalnych w stosunku
do Mandżurji i przestrzegać będzie
zasad polityki otwartych drzwi.
Mówca wyraził następnie zadowo-
lenie z powodu bezstronnego sta-
nowiska rządu sowieckiego i jego
powstrzymywania się od wszelkiej
interwencji. Minister pokłada du
że nadzieje w konferencji rozbro-
jeniowej, która — jego zdaniem —
opracuje sprawiedliwy, racjonalny
i wykonalny plan rozbrojenia, mo-
śący przyczynić się do utrwalenia
pokoju w całym świecie.

FLOTA JAPOŃSKA UDAJE SIĘ
DO SZANGHAJU,

TOKJO (Pat). W związku z
zaniepokojeniem wśród ludności
japońskiej w Szanghaju wysłano
tam krążownik, 4 torpedowce i
kilka mniejszych jednostek mor-
skich, oraz samolot wojskowy.

ROZWIĄZANIE PARLAMENTU
JAPOŃSKIEGO,

TOKJO (Pat). Parlament ja-
póński został rozwiązany. Na o-
statniem posiedzeniu premjer, mi-
nister spraw zagranicznych i mini-
ster finansów, wygłosili" dłuższe
exposćs o polityce rządowej, pra-
śnąc nie dopuścić do złożenia
wniosku nieufności przez opo-
zycję. Minister finansów zaatako-
wał politykę finansową i gospo-
darczą swego poprzednika, która,
jego zdaniem, spowodowała ogól-
nądepresję i odpływ złota z kraju,
'podczas gdy obecny rząd szedł po
linji, mającej na celu ogólne u-
zdrowienie. Natychmiast po tem

przemówieniu odczytane zostało
orędzie cesarskie o rozwiązaniu
parlamentu.

EMIGRANCI ROSYJSCY
W MANDŻURJI.

MOSKWA (Pat). Z Mukdenu
donoszą, że utworzono tam stowa-

rzyszenia Rosjan z Mandżurji i
Mongolji. Stowarzyszenie to po-
stawiło sobie za cel zjednoczenie
wszystkich organizacyj emigran-
tów rosyjskich na tym terenie.
Organizacja ta zamierza ściśle
współpracować z władzami japoń-
skiemi oraz z nowym rządem man-
dżurskim. Według doniesień, przy
rządzie mukdeńskim otworzony
podobno został specjalny departa-
ment dla spraw emigracji rosyj-
skiej.

ROZKAZ UWIĘZIENIA B. CESA-
RZA CHIŃSKIEGO.

WIEDEŃ (Pat). Dzienniki wie-
deńskie donoszą z Nankinu: Rząd
chiński w Nankinie wydał rozkaz
aresztowania byłego cesarza chiń-
skiego Pu-Ji, który, jak wiadomo,
miał być przed niedawnym cza-
sem proklamowany przez Japonię
cesarzem Mandżurii. Wvdano
również nakaz aresztowania no-
wego gubernatora w Charbinie i
szeregu generałów chińskich w
Mandżurji za udział w spisku.

WELLINGTON KOO PRZED-
STAWICIELEM RZĄDU NAN-
KIŃSKIEGO W LIDZE NARO-

DÓW.

MOSKWA (Pat). Komitet wy-

konawczy rządu  nankińskiego

mianował Wellingtona Koo przed-

stawicielem Chin w komisji Ligi
Narodów.
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Mowa Trąmpczyńskiego
w sprawie uzasadnienia wniosku 0 votum nieufności dla rządu.

Mowę tę cytujemy za „Kurje-

rem Warszawskim”.

Gdy mówca zjawił się na try-

bunie, na ławach B. B. wybucha

wielka wrzawa.
Pos. Trąmpczyński oświadcza:

Około pół wieku zajmuję się poli-

tyką, a 20 kilka lat byłem człon-

kiem różnych parlamentów, ale

muszę powiedzieć, że podobnej

sceny gdzieindziej nie przeżywa-

łem. Zdarzało się, że mniejszość

robi hałaśliwą obstrukcję, że nie

chce dopuścić do głosowania, ale

o tem nigdy nie słyszałem, żeby

większość nie dopuszczała mniej-

szości do głosu. (Wrzawa. P. mar-

szałek przywołuje posta Klesz-

czyńskiego do porządku z zapisa-

niem do protokółu.)

Pos. Trąmpczyński: Była z wy-

sokiego miejsca wyrażona teza, że

wyroków sądowych nie wolno

krytykować. Mojem zdaniem nie-

słusznie.
P. marszałek Świtalski: Powie-

działem, nie że krytykować nie

wolno, lecz że oględnie.

Pos. Trąmpczyński: Może nie
zrozumiałem. Krytykować wyrok

wolno w sposób przyzwoity. Sa-

ma kom'sja kodyłikacyjna pisze

"w motywach do kodeksu postępo-

wania, że jawność postępowania

jest kontrolą sądu, stron, świad-

ków i biegłych, więc kontrola sądu

jest przewidywana przez tak wy-

soki urząd, jak komisja kodyiika-

cyjna. Żaden parlament nie ma

prawa znosić wyroków sądowych,

ale krytykować może. W sposób
spokojniejszy poddam rozważaniu

panów rzeczywiste skutki, które

mniejszość sejmowa uważa za

straszne. Ograniczam sięw tej

chwili do sprawy Brześcia.

Ilekroć poruszano tę sprawę, a
pierwszy raz było to w grudniu

1930 r., zawsze odpowiadano, że

jest to sprawa wyłącznie sądowa.

Tymczasem przez cały rok 1931

w różnych procesach, czy to w To-

runiu, czy w Starogardzie, czy

w Katowicach, przewodniczący

sądu nie pozwalał mówić o przej-
ściach więźniów brzeskich. Oczy-

wiście wskutek nakazu zgóry.

Tak samo w procesie brzeskim

przewodniczący, który, przyznaję,

zachowywał się poprawnie, nie

pozwolił mówić o tem pod pre-
tekstem, że mogą być omawiane
tylko wypadki do 9-go września

1930 r. To postępowanie było zu-

pełnie bezprawne. Pewien wybit-

ny Francuz przed 100 laty powie-
dzieł, że śdyby go oskarżono o to,

że ukradł wieżę kościoła Notre

Dame, toby uciekł, bo jeżeli go
oskarżono, to mogą go i skazać.

Nie przypominam sobie o wy-

padku w którymkolwiek sądzie w

Europie, żeby oskarżonemu za-
broniono mówić o tem, co wycier-

piał w śledztwie.

Przyznacie panowie, że o tych

sprawach można mówić b. spokoj-

nie i rzeczowo. Celem kaźni

brzeskiej było nastraszenie prze-
ciwników rządu. Spekulacja była
mylna ze stanowiska ogólnoludz-

kiego i sentymentu polskiego.

Sprawa brzeska wywołała w spo-
łeczeństwie polskiem wielką soli-

darność uczuć. Prawie wszyscy

więźniowie brzescy są pod wzglę-

dem politycznym ideowo od nas
bardzo odlegli, ale widzimy w
nich, bez-względu na przynależ-

ność partyjną, tylko oiiary śwałtu.

Obowiązkiem więc naszym ludz-

kim jest wystąpić w obronie ofiar,

nietylko na zasadzie chrześcijań-

skiego hasła „Res sacra miser',

ale w obronie opinji narodu pol-
skiego, jako narodu kulturalnego.

Pos. Polakiewicz: A pogromy

żydowskie, panie pośle?

Pos. Trąmpczyński: Mnie oso-

biście żaden Żyd nie może zarzu-

cić żebym wobec niego lub wobec

Żydów wogóle zachowywał się

niewłaściwie. Dobrzeby było, że-

by w tym sejmie każdy w duszy
przyszedł do tego przekonania, że

krzywda bliźniego jest także jego

krzywdą i obniża powagę pań-

stwa. (Oklaski na prawicy i na

lewicy.)

Bezprawie w sprawie brzeskiej

rozpoczęło się już od pomysłu uży-
cia więzienia śledczego, jako środ-
ka do ukarania przeciwników poli-
tycznych, a, jak w procesie twier-

dzono co do pp. Dębskiego i Ba-
gińskiego, nawet do wykonania
zemsty osobistej ówczesnego mini-

stra spr. wewnętrznych. Wszyst-

kie nowoczesne ustawodawstwa

uważają złe traktowanie więźnia

w śledztwie za pospolitą zbrodnię.
I w Polsce mamy b. uczciwe prze-

pisy. W rozporządzeniu Prezyden-

ta z r. 1928 o więzieniach art. 5"

mówi wyraźnie, że rygory wię-

zienne mogą być stosowane tylko

w granicach, niezbędnych do zapo-

bieżenia ucieczce, zatarcia śladów

przestępstwa oraz dla utrzymania

porządku więziennego. Proszę z

tem porównać to, co się działo

w Brześciu. Kiedy mówiłem o tem

z pewnym zwolennikiem rządu,

nie znalazł innej odpowiedzi, jak:

to trudno, to wschód. Za tragicz-

ny uważam następujący moment:

Czytajcie panowie interpelację

brzeską, gdyby tam było słowo

nieprawdy, to każdy rząd, który

ceni swoją cześć, starałby się to

odeprzeć. Trzeba więc przypusz-

czač, że to jest zgodne z prawdą.

Proszę przeczytać 3-cią część

„Dziadėw“ Mickiewicza, gdzie jest

przedstawiony sposób traktowa-

nia więźniów wileńskich.

Ja odniosłem wrażenie, że to

przedstawienie katuszy blednie w

porównaniu z tem, co było w Brze-

ściu. Ktoś, nieznający stosunków

pomajowych, zapytał: a gdzie

prokuratura i sądy? Muszę, nie-

stety, stwierdzić, co do sądów

„cum grano salis“, ale prokurator

czuje się powołanym tylko do

obrony zwolenników rządu, a nie

jego przeciwników.

Nie wdaję się w krytykę wy-

roku, bo jest on jeszcze w apelacji,

ale motywy okazują taką pseudo-

logikę, która przypomina styl

obecnego posła, a b. ministra spra-

wiedliwości, który okazał pewien

artyzm w interpretacji. Sam pro-

ces, poza wyrokiem, przyczynił

się do uzdrowienia stosunków w

Polsce, gdy rzucił błyskawiczne

światło na otchłań, w którą Pol-

ska się stacza. Mniemam, że spo-

łeczeństwo może żądać od dyśni-

tarzy, wobec których padły w

przewodzie sądowym ciężkie za-

rzuty z ust jen. Kukiela i posła

Arciszewskiego, ażeby w jakiś spo-

sób reagowali. Dotychczas nie sły-

szałem, ażeby jakakolwiek reakcja

nastąpiła.

Głos: Koniiskaty,

Pos. Trąmpczyński: A zeznania

sen. Motza rzuciły też światło na

stosunki w sejmie, tak, że o tem

trudno myśleć spokojnie. I tu był-

bym za tem, że sprawa ta nie mo-

że pozostać niewyjaśnioną

Sprawa brzeska miała tę złą

stronę, że w okresie, poprzedzają-

cym rozprawę, zdyskredytowała w

znacznym stopniu sądownictwo.

Każdy wiedział, że cywilnych

więźniów nie można pakować do

więzienia wojskowego, a sąd ape-

lacyjny zastanawiał się nad tem

przez rok. Najgorszą rzeczą było

utrzymanie więzienia śledczego

bez pytania, jakie są poszlaki, że

popełnili coś zdrożnego. Już po

miesiącu wykazało się, że np. p.

Dębski trafił tu przez omyłkę,

a sąd okręgowy, który ma obo-

wiązek badać akty, na to nie

wpadł.
Wniosek o nieuiności mówi, że

niezawisłość sądów stawiana jest

pod znakiem zapytania. P. Car

w liście do prezesa sądu przy-

znaje — przepraszam za wyraże-

nie — naiwnie, że organizację są-

dów tak urządził, aby mógł się

pozbyć szkodnika, p. Mogilnic-

kiego, a minister sprawiedliwości

mówił o zawieszeniu nieusuwal-

ności sędziów dla wyeliminowania

niepożądanych jednostek, nie da-

jących gwarancji, że nie są w kon-

takcie z organizacjami przeciw-

państwowemi. My wiemy, co za

przeciwpaństwowe organizacje

jest uważane. Każdy, kto nie na-

leży do obozu rządowego, może

być o to posądzony. Takie przy-

znanie się jest złamaniem konsty-

tucji. Usunięcie sędziego może być

skutkiem reorganizacji, ale celem

jej nie może być usuwanie. Czyni

się to po to, aby z sędziów zrobić

posłuszne narzędzia.

Wiemy zgóry, że wniosek nasz

będzie odrzucony, ale chodzi o to,

aby kraj uprzytomnił sobie, w ja-
kie ręce rządy się dostały. Zwy-

cięzcom zarzuca się najcięższe

przestępstwa i wszędzie indziej

zażądanoby wówczas natychmia-

stowego śledztwa.

Przytoczone motywy nie wy-

czerpują wszystkich powodów, dla
których rządy te uważamy za złe.
Jest jeszcze regularna bezkarność

zbrodni przeciw członkom opo-

zycji. Sprawcy ich zawsze są nie-

znani. Dalej wykrętne świadomie

tłumaczenie ustaw, nadużycia
władz dla szkodzenia przeciwni-

kom i t. d.

2 prasy.
Moralność a polityka.

W związku z głośną sprawą
p. L. Kulczyckiego zabiera na ła-
mach „Kurjera Warszawskiego”
głos czołowy publicysta tego orga-

nu, podpisujący się znanymi inicja-

łami „B. K.':
„Jakkolwiek się stało, w każdym ra-

zie jest faktem, iż istnieje niezmiernie —

powtarzamy ciężki akt oskarżenia

przeciwko jednemu z działaczów poli*
tycznych, tak ciężki, że gdyby okazał się

usprawiedliwiony, musiałby wywołać
bezapelacyjne usunięcie wspomnianego

polityka z pola pracy publicznej. To też

zarówno z punktu widzenia osoby, jak

zainteresowanego stronnictwa (N. P. RJ

należy oczekiwać jaknajszybszego „osta-

tecznego wyświetlenia”.
Stoimy w tym przypadku tak dalece

na gruncie, słusznie obranym dziś przez

„Gazetę Polską”, że będziemy wyciągali

z niego także i dalsze konsekwencje.
Zapytamy tedy, czy ludziom, może sto-

jącym bliżej, niż ktokolwiek inny, róż-

nych ocalonych archiwów z doby wojen-

nej, niewiadomo o innych jeszcze „kon-

fidentach państw zaborczych”? Czy nie-

możnaby posunąć dalej badań w _kie-

runku, dajmy na to, informatorów Bese-

lerowskich?
A potem, potem, może przyjdzie czas

na „nieznanych sprawców', na tę naj-

wstrętniejszą kartę w życiu odrodzonego

państwa polskiego, na tę plamę moralną,

z której może zmyć nasze życie publiczne

tylko najdokładniejsze dochodzenie i naj-

sprawiedliwszy wyrok?
Przypomina się tu rzeczy powyższe

nie dlatego, aby pomniejszyć wagę mo-
ralną sprawy, wszczętej przez organ sa-
nacyjny. Owszem, ten proces niechbę-
dzie poprowadzony do końca; wyjaśnie-
nie i stwierdzenie faktów, w razie ich
ścisłości sankcja — wszyscy ludzie ucz-
ciwi będą tego oczekiwali. Ale należy
zarazem zaznaczyć, że przez to sumienie
moralne narodu nie dozna jeszcze żadnej
satysfakcji, że piersi polskie nie odetchną
jeszcze z ulgą, ponieważ znana jest po-
wszechniewielkość. „morza nieprawości”,
pouieważ wiadoma jest elastyczność mo-

ralna wielu tryumfujących polityków,

ponieważ wiadoma jest elastyczność mo-
jedynie pobudki czysto polityczne. Do-

póki to się nie zmieni, procesy, jak wy-

żej, będą indywidualnym aktem sprawie-

dliwości, ale nie oczyszczą atmosfery
moralnej w Polsce."

Własny rząd.

W motywach wyroku w proce-
sie brzeskim można wyczytać, że

Centrolew „podburzał tłum do

prowadzenia walki z własnym

rządem.
Na to odpowiada w n-rze

czwartkowym „Robotnik**:
„Z własnym rządem? Jest to oczy-

wiste nieporozumicnie. Przecież rząd

Piłsudskiego nie był rządem Centrolewu:

przecież „własny rząd” nie mógł wsa-

dzić przywódców Centrolewu do Brze-

ścia; prokurator nie mógłby ich oskar-

żyć o próbę obalenia rządu przemocą,

a dwaj sędziowie nie mogliby ich skazać

za spisek. Rząd Piłsudskiego jest „włas-

nym rządem” B. B, niczyim więcej.

Wszelka opozycja parlamentarna, mająca

prawo wyrażać rządowi votum nieufności

i żądać jego ustąpienia, nie może trakto-

wać tego rządu.jako „własnego”.
Dwaj sędziowie Sądu Okręgowego

mieli zapewne na myśli rząd polskii
chcieli zapewne powiedzieć, że Centro-x
lew podburzał tłum do walki z rządem

polskim. $

Ten sam zarzut słyszymy wciąż ze
strony „sanacji, zwłaszcza „pułkowni-

ków”, którzy idą tak daleko, że swój

własny rząd podnoszą do godności...
państwa, a każdego przeciwnika tego
rządu okrzykują jako wroga państwa.

Z tem pomieszaniem pojęć trzeba
raz na zawsze skończyć”.

Czy traina charakterystyka?

„Polska Wolność”,
pod redakcją Tadeusza Wieniawy-
Długoszewskiego, w nr. 1 umieścił
artykuł poświęcony  Kostkowi -
Biernackiemu. Autorka omawia-
jąc „Djabła zwycięzcę”, tak pisze,

o jego autorze:
„Dziś Biernacki, jako wojewoda no-

wogródzki, jak dawniej nienawidzi kleru,

tygodnik,

Jak dawniej, wbrew wszystkiemu, tępi
go i obniża jego autorytet, posuwając
się nawet do tego, że zabronił wziąć

udziału w jubileuszu dziekana wszyst-
kim urzędnikom i ich rodzinom.

Nienawidzi ziemiaństwa i wbrew

wszystkiemu, co czyni polityka dzisiej-

sza, oświadczył przedstawicielowi zie-

miaństwa, że ziemiaństwo jest hańbą
imienia polskiego.

Pragnę tylko jednego, abyśmy nie

czynili z Biernackiego nienormalnego
całówięka, nieodpowiedzialnego za swoje

czyny.
Bo Biernacki, jeden z nielicznych,

jest od początku do końca, tylko kon-

sekwentny, nie czyni łamańców, Wbrew

wszystkiemu jest silny, choć obcy

Pat
yle „Polska Wolność”.

Warto przypomnieć, że pierw-
szym który przyjął Kostka jako
wojewodę, wznosząc na jego cześć
bramy triumfalne i bijąc przed nim
ukłony do ziemi, był ks. Radziwiłł
w Nieświeżu, arystokrata i zie-
mianin...

Pensje inwalidzkie dla „armji
ukraińskiej.

Pisaliśmy o oświadczeniu po-
sła Polakiewicza, który w imieniu
BB. wypowiedział się za udziele-
niem rent inwalidzkich żołnierzom
z „armji ukraińskiej" r. 1918... Pos.
Palijew w „Nowym Czasie” ukra-
1ūskim stwierdza, że czego Ukra-
ińcy nie mogli uzyskać w poprzed-
nich sejmach, zdobędą teraz dzięki
temu, że BB. ma większość man-
datów. Ale i nawet to mū nie wy
starcza, co obiecał BB.

„Jeżeli ukraińska reprezentacja —

pisze — domagała się w Sejmie, aby
państwo polskie przyjęło na siebie wy-

płatę rent inwalidom UHA, to dlatego;

że jest to obowiązkiem polskiego rządu

dotąd niewypełnionym. Ale nigdy nie
zgodzi się społeczeństwo ukraińskie na

to, aby ten obowiazek ubierać w formę

„daru i łaski”. Takie stawianie sprawy

jest niegodne i dlatego dla ukraińskie-

go narodu jest nie do przyjęcia. Prawda,
że klub BB. może swojemi głosami prze-
prowadzić w Sejmie, co się mu podoba.
Ale jest rzeczą wykluczoną, aby pod ta-

kim wnioskiem położył swoje podpisy
Klub Ukraiński." :

Wolanie o žandarma,

Prawosławne organy „Słowo”
i „Woskresnoje  Cztienje“ od-
dawna już prowadzą nienawistną

kampanję przeciw unji, nie prze-
bierając środkami.

Ostatnio „Woskresnoje Cztie-

nje“ uderza w wielki dzwon alar-

mowy i apeluje do „miecza pań-
stwowego“ o interwencję przeciw
„niesławnoj unji“.

Z jednej strony składając, dy-
ktowane wyrachowaniem dekla-
racje lojalności, z drugiej prawo-

sławje usiłuje ocenić „unię, jako

niewątpliwie szkodliwą dla pań-

stwa”. Zachwaliwszy tak swój

ultrapatrjotyzm, prawosławne

„Woskresnoje Cztienje' w stylu
Cicerona woła przebiegle i zośli-
wie:

„Jak długo, Polsko, będziesz cier-

pieć i znosić unję! Przecież zagraża ona

najbardziej żywotnym twym interesom,

a ty milczysz?!”

Oceniając to niesłychane w

swej faryzejskiej obłudzie i per-

fidji wystąpienie, greko-katolicka

„Meta“ pisze:
„Gnebiė unję ogniem i mieczem i

przemocą świecką, to nie nowina dla

prawosławia, które i dziś chciałoby uto-

pić unję w morzu krwi i łez, jak ją nie-

dawno topili prawosławni metropolici
Linczewski i Jaworski, a co pozostanie
wiekuistą hańbą imienia prawosław-

nego." я с :

Echa te odzywają się obecnie

w fałszywych apelach prawo-
sławja pod adresem państwa pol-

skiego.

AT L i

Czyżby jeszcze jeden monopol?

Wśród wytwórców materjałów
papierniczo - piśmiennych wielkie

zaniepokojenie wywołała wiado-

mość o zamierzonem skoncentro-

waniu produkcji zeszytów  szkol-
nych w rękach jednego fabrykan- ;
ta, a tem samem stworzenia nowe-
go monopolu, grożącego likwi-
dacją warsztatów pracy całemu
szeregowi licznych placówek prze
mysłowych tej branży.

Jak donosi „Gaz. Handlowa"

nr. 13, sprawa przedstawia się w

ten sposób, iż p. Remigjusz Kwiat-

kowski, dotychczas branży pa-

pierniczo-piśmiennej nie znany, 0-

pracował nowy typ zeszytów

szkolnych, które tem różnią się od

dotychczas będących w użyciu, iż

każda z okładek zawierać będzie

z jednej strony podobiznę króla

polskiego, a z drugiej zaś strony

życiorys, przyczem sam format

kajetu ma być nieco węższy. Po-

wyższy pomysł p. Kwiatkowski

zdołał już opatentować, a tem sa-

mem naśladownictwo jego jest

wzbronione, ostatnio zaś poczynił
usilne starania o zatwierdzenie,

powyższych zeszytów przez Min.

Oświaty i Wyznań Religijnych ja-

ko znormalizowanych dla wyłącz-
nego użytku w szkolnictwie.

Według otrzymahych ze sfer

zainteresowanych informacyj przy

jęcie zeszytów produkowanych

przez p. Kwiatkowskiego za znor-
malizowane ma wszelkie dane
urzeczywistnienia, a tem samem

mielibyśmy znowu monopol, kon-

centrujący w jednych rękach wiel-

kie zyski, a przynoszący ruinę

istniejącym od wielu lat pozosta-
łym producentom zeszytów szkol-

nych.
Powyższa wiadomość jest tylko

jedną z wielu podobnych. Już nie-
raz cytowaliśmy na tem miejscu

zdania wybitnych nawet „sanato-

rów', wypowiadających się prze-

ciw monopolom zwłaszcza pry-

watnym. Jednakże w praktyce
wołania nawet wpływowych „sa-

natorów' znaczenia nie mają.

Istnieją tendencje etatystyczne na-

dal i nie widać, aby najbliższa

przyszłość przyniosła jakąś zmia-

nę w tym względzie.

ESSZTSRI GKS SSE

Hr. Bethlen w Rzymie.

BUDAPESZT. Pat.—Dzienniki

donoszą, że w czasie pobytu hr.

Bethlena w Rzymie omawiano z
Mussolinim kwestje o doniosłem

znaczeniu. Mianowicie, na pod-

stawie małżeństwa arcysięcia Ot-

tona z jedną z córek króla wlo-

skiego mają być jeszcze bardziej

zacieśnione stosunki wegiersko-

włoskie. W związku z bliskiem

zacieśnieniem stosunków między

Rzymem i Wiedniem z jednej

strony, z drugiej zaś między Bu-

dapesztem utworzony będzie go-

spodarczo uzupełniający się i po-

litycznie harmonizujący twór fie-

 

deratywny, który pod kierunkiem

Włoch zabezpieczy równowagę w
obszarze naddunajskim.
>——77DNSакехеичащЕя

Aresztowanie przywėdcy
hindusklego.

LONDYN. Burmistrz Sen. Gup-

ta, jeden z najwybitniejszych

przywódców hinduskich, oraz go-

rący wieibiciel Gandhiego po-

wracający na pokładziewłoskie

go parowca „Gamges* z Europy
do kraju został dziś aresztowany

w chwili opuszczania statku. Na

cjonaliści postanowili urządzić w
Bombaju z tej racji dzień żałoby.

znaczne opóźnienia kursów.
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przy udziale przedstawicieli władz orez miejscowego społeczeństwa.

Równocześnie podaje się do uprzejmej wiadomości, iż w dniu
24 b m. miedzy godziną 12—14, tabor kursujących po mieście aute-
busów będzie zmniejszony, przyczem mogą być przewidziane nie*

Dyrekcja poczyni ze swej strony wszystko, by w godzinach wy-
mienionych zapewnić publiczności możliwą wygodę w komunikacji.

DDU004910

„ДИВИАНИНИАНИННАНИОНЫВАННЫНЕНИННЫННННАНАННЫНАННННЫНАИНЫНАННИННННННИЮННИНИ.

Towarzystwo Miejskich i  Międzymiastowych Komunikacji Autobusowych

ODDZIAŁ w WILNIE
Podaje do łaskawej wiadomości, Iż w dniu 24 b. m. o godzinie
w południe, odbędzie 519 па PlacuSatadralny wWilnie.

UROCZYSTE POŚWIĘCENIE AUTOBUSÓW
T-wa Miejskich I mama Komunikacji Autobusowych

"
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Nowa afera w Wileńskiej Dyrekcji
Kolejowej.

Urzędnik robił interesy na opłatach za naukę
dzieci kolejowców.

Dzięki przypadkowi w Wileń-
skiej Dyrekcji Kolei Państwowej
ujawniono nową aferę, która obec-
nie jest przedmiotem energicznego
śledztwa.

Urzędnik VIII-gc st. służb.
Stępniak, będąc rełerentem w wy-
dziale administracyjnym, prowa-
dził sprawy personalne, a między
innemi regulował opłaty za naukę
w uczelniach 'za dzieci pracowni-
ków kolejowych.

Manipulacja ta w praktyce
przeprowadzana była w ten spo-
sób, że w terminie właściwym na
regulowanie opłat sporządzany był
wykaz uczniów w poszczególnych
szkołach z wykazaniem sum i sto-
sownie do tego przekazywano
szkołom odpowiednie kwoty.

Jak się okazało, referent tego
działu Stępniak rozmyślnie do
wykazu wpisywał, prócz istotnych
uczniów, fikcyjne nazwiska, wo-
bec czego ogólna suma, przypada-
jąca za naukę, była znacznie wię-
ksza. Dyrekcja kolejowa przesy-
łała ją, nie przypuszczając pod-
stępu.

Kiedy Stępniak upewnił się, iż

stosowywał pisma o zwrot omył-
kowo przesłanych sum, upoważ-
niając jednocześnie do odbioru
pieniędzy samego siebie.

Oczywiście kwoty te szły już
do kieszeni pomysłowego urzęd-
nika.

Na ślad nadużyć, jak zazna-
czyliśmy wyżej, trafiono przy-
padkiem, a to dzięki temu, że
jedno z gimnazjów niesłusznie na-
desłane pieniądze zwróciło Dyrek-
cji przez pocztę, a przeto załatwie-
nie tej kwestji wymknęło się z rąk
Stępniaka.

Przy badaniu ksiąg, malwer-
sacje zostały ujawnione, a ich
sprawca pociągnięty do odpowie-
dzialności.

Do tej pory stwierdzono, iż
Stępniak zdefraudował około 7000
zł. Nie jest to jednak suma osta-
teczna, 3

Dalsze śledztwo, które jest nie-
zmiernie utrudnione, ponieważ
Stępniak zniszczył odnośne doku-
menty, ujawni niewątpliwie cały
szereg innych pozycyj zdefraudo-
wanych. :

Zdemaskowany Stępniak ii

pieniądze zostaly wyplacone, wy- zaaresztowany. a

 

Wyrok śmierci.
Sąd doraźny w Mołodecznie skazał szpiega na karę śmierci.

(Telefonem ed własnego kerespondenta.)

MOŁODECZNO. Wczoraj Wileński Sąd Okręgewy na sesji wy:

jazdowej w składzie sędziów: Zaniewskiego, Sienkiewicza i Szpa-

kowskiego
mieszkańca Mołodeczna Konstantego Soroko,

rozpoznał w trybie postępowania doraźnego sprawę

liczącego lat 33, ro-

botnika drogowego, oskarżonego o szpiegostwo wojskowe. Soroko

aresztowany został w dniu 16 grudnia z. r. na terenie powiatu moło-

deckiego w chwili, kiedy usiłował przekroczyć granicę państwa do

Rosji Sowieckiej, mając przy sobie materjały szpiegowskie. Sąd ska-

zał Konstantego Soroko na karę śmierci przez powieszenie.
Sprawa dwóch innych współoskarżonych została wydzielona i będzie

rozpatrywana w trybie postępowania zwyczajnego. Obrona skazanego

wystosowała podanie o ułaskawienie. Pan Prezydent Rzeczypospolitej

nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok miał być wykonany dziś o godz.

5-ej rano.

SREREREZZWISELWROOUZO TORRE TEERRACYABIO RTORPTRCANIEACCO

POŁOŻENIE ROLNICTWA POLSKIEGO.
Związek Org. Roln. R. P. na-

stępująco ocenia położenie rolnictwa:

Trwający od listopada ub. r. gos-
podarczego na światowych ryn-
kach lekki spadek cen zboża zna-

lazł w Polsce pewne odbicie w dru
giej połowie grudnia i to prawie
wyłącznie w stosunku do jęczmie-
nia i owsa. Ceny pszenicy po lek-
kim spadku ustabilizowały się; ży
to utrzymało się na niezmienionym

poziomie i było-notowane nawet
niekiedy wyżej od pszenicy. Z te-
go wynika, że przynajmniej w za-
kresie żyta nasz rynek zbożowy w

znacznym stopniu uniezależnił się
od wpływów rynku światowego,
notującego spadek cen tego zboża,

spadek zresztą niczem  nięuspra-

wiedliwiony, gdy się zważy, że te-

goroczne zbiory światowe żyta są

jedne z najniższych w ostatniem
dziesięcioleciu.

Ta pewna odporność naszego

rynku na fluktuacje cen zboża na
rynkach światowych nie daje jed-

nak żadnych podstaw do optymi-

stycznych zapatrywań na sytuację

rolnictwa polskiego, którą należy

uznać za bardzo ciężką. Jeżeli bo-

wiem wziąć pod uwagę, że na sy-

tuację w zakresie zboża można

spoglądać z pewną dozą nadzei, to

pozostaje jeszcze drugi niezmier-

nie ważny dział wytwórczości rol-

nej, — hodowla, która stała się

gałęzią produkcji wysoce deficy-
tową. Spadek cen na zwierzęta

rzeźne dochodzi do rozmiarów ka-

tastrofy. Porównanie cen z grud-

nia 1929 r. z cenami tego samego

okresu rb. daje dla cieląt spadek
> 65,2 proc., dla jałowizny 59

procent, dla krów 57,6 procent,

dla buhajów 64 proc., dla świń o

wadze 80 — 100 kg. 63 proc. itd.

Nie trzeba jednak sięgać tak dale-

ko. Wystarczy porównać ceny np.
z sierpnia 1931 r. z cenami z grud-

nia tegoż roku. Okaże się, że spa-

dek ceny cieląt w tym okresie
wynosił 45 proc, jalowizny 39
proc., krów 36 proc., buhajów 41

prawie 40 proc.
Bezpośrednim wynikiem wy-

czerpania finansowego rolnictwa
jest masowe wyprzedawanie się
rolników pomimo tak niskich cen
z inwentarza i to nie tylko zwy-
kłego materjału konsumcyjnego,
lecz również i wysoce wartościo-
wego materjału hodowlanego, co
zagraża poważnie przyszłości na-
szej hodowli. W tych warunkach
zarówno Związek Organizacyj Rol
niczych R. P. jak i czynniki rzą-
dowe podjęły wytężone prace,
zmierzające do zastosowania środ-
ków łagodzących kryzys cen pro-
duktów hodowlanych, rozważając
to zagadnienie zarówno pod ką-
tem widzenia natychmiastowej po-
mocy jak i zarządzeń, zmierzają-
cych do trwałego uporządkowania
stosunków w tym zakresie.

Najważniejszą jednak troską
stanowi kwestja finansów rolni-
czych. Kryzys zbożowy zdaje się
przemijać, ceny produktów hodo-
wlanych w wyniku skurczenia się
pogłowia inwentarza żywego rów-
nież wcześniej czy później ulegną
poprawie. Pozostaną jednak na-
wet w okresie pomyślnej konjunk-
tury i ciężyć będą nad rolnictwem
skutki obecnego kryzysu w po-
staci ogromnego obciążenia war-
sztatów rolnych zobowiązaniami
dłużnemi. Tu leży więc sedno
sprawy i trzeba sobie zdać jasno
sprawę z tego, że o likwidacji kry-
zysu rolniczego w Polsce można
będzie mówić dopiero z chwilą
rozwiązania problemu finansowe-
go warsztatów rolnych.

Przy neuralgji, migrenie i bólach
wszelkiego rodzaju działają tabletki Togal

szybko i pewnie, Nawet w chronicznych
wypadkach osiągnięto przy pomocy To-
galu niezwykle pomyślne rezultaty. Prze-
szło 6000 lekarzy wyraziło swe uznanie
dla skuteczności działania Togalu. Wy-
próbujcie więc sami, lecz żądajcie zawsze
tylko oryginalnych tabletek Togal, niema
bowiem nic lepszego! We wszystkich
aptekach. Cena zł. 2—. Kom. Rządu
m. st. Warszawy.

 

proc., świń o wadze 80 — 100 kg.

Paul Boncour zastąp! Brianda wLidze
Narodów.

PARYZ (Pat) Podają do wia-

domaści, że wobec tego, iż Laval

jako minister spraw zagranicznych

musi pozostać w Paryżu w celu

uczestniczenia w obradach par-

jamentu, a Briandowi, stalemu

delegatowi rządu francusk'ego

do Rady Ligi Narodów, uniemo-
žliwia stan zdrowia udanie się do
Genewy, będzie Francję repre-

zentował na najbliższem  posie-

dzeniu Rady Ligi Narodów Paul-
Boncour.
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Wstęp dla akademików wolny,

W niedzieię dn. 24 stycznia r. b.

liki ММ МО
KRONIKA.

SPRAWY MIEJSKIE.
— 0 typ jezdni na ulicach

w lokalu lzbyWiina. Onegdaj
rzemysłowo Handlowej odbyło

się zebranie poświęcone omówie-
"iu aktualnej obecnie
zmiany w Wilnie

sji projektu |ansowanego

drzewnej.

wał inż. Wojewódzki. Z ramienia
Izby. z dłuższym

tern,

Э. deńszczyźnie,
|, Jak. nie można lepiej do tego

| Todzaju nawierzchni. P. Guchman

| Powoływał się na Londyn, śdzie

większość jezdni wyłożona jest z

KOstkj drzewnej, przyczem gros

materjału drzewnego sprowadzo-

No włąśnie z Wileńszczyzny. ;

4 kolei gios zabrał szef sekcji
technicznej Magistratu wicepre-

zydent Czyż zaznajamiając obec-

nych z jego indywidualnym pun-
i ktem widzenia, który, jak zazna-

| Czył, uksztaltował się na podsta

Wie skrupulatnych badań oraz
 Opinij otrzymanych od Magistra-

tu m. Warszawy. Jak wynikło z

Przemówienia, p. wiceprezydent
| Iest zwolennikiem asfaltów. Ob:

| Szernie uzasadniając swój pogląd
_ Teferent zaznaczył, że uważa

-. lezdnię z kostki drzewnej za mniej
Wartościową od asfaltowej na

erzchni. Przedewszystkiem kost-
a jest droższa w budowie i

D
z

eksploatacji oraz mniej trwała
d asfaltu. W dalszym ciągu wice-

Prezydent Czyż podkreślił, że sa-
Mmorząd w zasadzie nie mając
Nic przeciwko budowie próbnych
€zdni stanowczo sprzeciwia.się

stePerymentowaniu na koszt mia-

W toku dyskusji, jaka wywią-
załą się w dalszym
nia głos zabierali: przedstawiciel

yrekcji
Podkreślając wartość materjału
drzewnego w jaki obfituje Wileń-

SZczyzna i w związku z tem wy-

powiada się za kostką drzewną.
Inż. Wańkowicz w krótkich sło-
Wach wypowiedział „się za na-

|, Wierzchnią asfaltową. Reszta

| mówców wypowiadała się za i
Przeciw, ogólnie górowało jednak

, Zdanie, jak jeden tak i drugi typ

omawianych jezdni ma swe dobre

złe strony i że w. związku z

tym decydującym czynnikiem
przy wyborze jezdni musi być
kalkulacja kosztów budowy. a.

Z MIASTA.
— Arbon chce uruchomić

nowy typ wozu. Jak się do-
Wiadujemy, Arbon nosi się z za-

r. b. nowego typu autobusu tu-

rystycznego. Wóz ten z rucho-

mym dachem obsługiwać ma

wycieczki krajoznawcze. a.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

— Zjazd Starostów Wojewódz-

twa Wileńskiego. W dniach 18 i
" 19 bm. odbył się pod przewodnic-

twem p. Wojewody Beczkowicza
przy udziale p. Wicewojewody,
naczelników Wydziałów i inspek-
torów Urzędu Wojewódzkiego
zjazd starostów województwa wi-
leńskiego. Na porządku obrad by-

ły sprawy, dotyczące bezpieczeń-
stwa publicznego, zagadnienia go-

_imotne rellekcje
„Młodzieżdzisiejsza o wiele bar-

dziej moralna od dorosłych”.
Ben. B. Lindsey.

Znamiennym objawem naszego
życia dzisiejszego jest to, że nad
faktami, które z natury swej żywo
w normalnych warunkach poru-
szają opinję publiczną, przechodzi-
my do porządku dziennego, nie
zdobywając się w należytej mie-
rze na odpowiednie nastawienie
psychiczne, na prawidłowe re-
akcje myślowe. podobny mniej
więcej sposób zaznaczył się stosu-
nek większej części naszego spo-
łeczeństwa do zaszłych niedawno
wśród młodzieży szkolnej dwóch
wypadków samobójstwa, stosu-
nek, nacechowany dziwną sztyw-
nością i obojętnością w odniesie-
niu do tego, co u każdego człowie-
ka budzi zazwyczaj uczucie zdu-
mienia i przerażenia. Nie inaczej
jak pod ciężarem najróżnorodniej-
szych trosk dnia dzisiejszego

" wpadliśmy w stan odrętwienia du-
chowego, bezwrażliwości.

Samobójstwo młodzieży, będąc

 
organizacji psychicznej dzieci i
życia społecznego, niezmiernie

przyczynowym

*

; іро‹і względem

sprawy
nawierzchni

jezdni. Zebranie zostało zaaran-

żowane przez wydział przemysło-
wy lzby w celu poddania dysku-

przez
sfery przemysłowców drzewnych

udowy w Wilnie jezdni z kostki
Zebraniu przewodni-

Czył p. Bohdanowicz, sekretarzo-

referatem wy-
a ił p. Guchman, starając się u-
owodnić wyższość kostki drzew-

Rej nąd innemi rodzajami jezdni,
A w pierwszym rzędzie nad asfal-

Referent podkreślił wysoką
Wartość materjału drzewnego w

nadającego Się;

ciągu zebra-

Lasów Państwowych,

Miarem uruchomienia z wiosną

spodarcze i samorządowe.

Pp. starostowie złożyli dokład-

ne sprawozdania, dotyczące rów-

nież i wykonania budżetów okre-

su bieżącego. Ze sprawozdań tych

wynika, iż we wszystkich powia-

tach budżety gminne zaś przede-

wszystkiem budżety powiatowe

uległy ze względu na przeżywany

kryzys gospodarczy — znacznej

redukcji W dalszym przebiegu

obrad poświęcono wiele czasu
szczegółowemu omówieniu środ-

ków zaradczych, mających na celu

przyjście z pomocą bezrobotnym,

POCZTA I TELEGRAF.

— Rozwój sieci teleionicznej

w Wilnie, W! chwili obecnej Wilno

liczy 1800 abonentów  telefonicz-

nych, z miesiąca jednak na mie-

siąc liczba abonentów stale wzra-

sta W związku z tem Wil. Dyz.

P.i T. przeprowadziła rozbudowę

miejskiei centrali, obliczając ją
obecnie na 3000 numerów. Mając
na względzie sprawne i dobre
funkcjonowanie telefonów prowa-
dzone są obecnie roboty nad za-

mianą sieci powietrznej na pod-

ziemną-kablową. W tym kierunku

dokonano już b. wiele, gdyż przy-

łączono już całą ulicęMickiewi-

cza, gdzie znikły słupy telefonicz-

ne oraz część Tatarskiej i kilka

innych ulic. Ostatecznąrealizację

programu Dyrekcja spodziewa się

osiągnąć z wiosną rb. (a) i

—Linja międzymiastowa Wil-

no- Wołkowysk uzyskała nowe

przewody — telefoniczne. „Dzięki

przeprowadzonej inwestycji linja

telefoniczna na szlaku Wilno —

Wołkowysk zaopatrzona została

w nowe przewody telefoniczne, co

wydatnie podniosło sprawność

funkcjonowania tej linji. (a)

HANDEL i PRZEMYSŁ.

— Księgi handlowe. Stowa-

rzyszenie Kupców i Przemysłow-

ców Chrześcijan w Wilnie komu-

nikuje, że w myśl noweli do usta-
wy o podatku przemysłowym,

przedsiębiorstwa, prowadzące pra-

widłowe książki handlowe, będą

korzystały z ulgowych stawek
podatkowych.
W myśl tejże noweli—Minister

Skarbu w porozumieniu z Mi-

nistrem Przemysłu i Handlu i po
wysłuchaniu opinji izb przemy-

słowo handlowych ustali w roz-
porządzeniu:

1. Bliższe określenie pojęcia
prawidłowych ksiąg handlowych
w rozumieniu niniejszej ustawy
oraz zasady w przedmiocie ich
prowadzenia, badania i oceny.

2. Kategorje lub rodzaje mniej-
szych przedsiębiorstw i zasady
uproszczonej księgowości, posia-
dającej moc dowodową. przewi-

dzianą w niniejszym artykule,i
której prowadzenie przez tych
podatników będzie  uzasadniało
zwolnienie od podatku lub stoso-
wanie stawek, przewidzianych dla

prowadzących prawidłowo księgi
handlowe.

Równocześnie komunikuje się,
że w ubiegłym miesiącu odbyło
się w Izbie Przemysłowo-Handlo-
wej Warszawskiej ostateczne po-
siedzenie Sądu Konkursowego w
sprawie uproszczonej księgowości.

Według otrzymanych przez
Stowarzyszenie Kupców i Prze-
mysłowców Chrześcijan w Wilnie
informacyj praca nagrodzona ma
być w najbliższym czasie udo-
stępniona szerokiemu ogółowi.
Ponieważ w Sądzie Konkursowym
brali też udział przedstawiciele
władz skarbowych, są wszelkie
dane, że właśnie praca nagro-
dzona, bęczie mogła być uznaną
za wzorowy typ uproszczonej

skomplikowanym, nie może być
oceniane i rozważane pod kątem
widzenia abstrakcyjnych teorji, w
oderwaniu od całokształtu wa-
runków tego życia. Zrozumienie
splotu etjologicznego coraz  czę-
ściej zdarzających się wśród mło-
dzieży wypadków samobójstwa, a
zatem i istoty tego zjawiska, staje
się nie do pomyślenia bez dokład-
nego poznania środowiska, w któ-
rem młodzież dzisiejsza żyje i wy-
chowuje się. Zbyt często mówi się
u nas o psychopatji, posługujemy
się tym terminem w odniesieniu
do dzieci nieposłusznych, opor-
nych, trudnych do kierowania, nie
poddających się stosowanym
przez nas zabiegom wychowaw-
czym, uciekamy się do pomocy
modnej dziś psychopatji, ilekroć
nie możemy dać sobie rady z tego
rodzaju dzieómi, nie umiemy
wczuć się w ich swoistą, odrębną,
tak do naszej niepodobną struktu-
rę psychiczną, dopatrujemy się
pierwiastków wygodnej dla nas
psychopatji w rodzinie i w szkole,
i tam, gdzie są one, i tam, gdzie ich
niema, by nie zadawač sobie tru-
du poznania własnych wad i błę-
dów, niedomagań najbliższego oto-
czenia; w t, zw. degeneracji doszu-
kujemy się głównej i jedynej przy-
czyny samobójstwa młodocianych

RL
— DZIENNIK MIDEŃSKI

o godz. 12 m. 30

SALI SNIADECKICH U. S. B.
ТЫАОЙ
senjor Młodzieży Wszechpolskiej

dla nieakademików za zaproszeniami, które otrzymać można w lokalu Koła (Orzeszkowej 11) Od g. 18 do 19-tej.

—с

WYGLOSi ODCZYT P. T.

Honor | Zadania Akadonika Palskieyo,

Na froncie gospodarczym bez zmian.
księgowości, posiadającej moc do-
wodową dla władz skarbowych.
— Zatarg w fabryce papieru w

Kuczkuryszkach. Jak się dowiadu-
jemy, w fabryce papieru w Kucz-

kuryszkach powstał zatarg mię-

dzy robotnikami a zarządem  fa-

bryki na tle projektowanej przez

Zarząd fabryki zniżki płac robot-
niczych. Na tle tego zatargu wy-

łania się groźba strajku. (a)

SPRAWY PODATKOWE.
— Wysłanie nakazów na poda-

tek lokalowy. Wydział podatkowy

Magistratu m. Wilna w_ najbliż-
szych dniach przystąpi do rozsy--
łania nakazów płatniczych na po-

datek lokalowy za pierwszy kwar-
tał. Podatek ten w stosunku do

roku ubiegłego ogólnie biorąc

zwiększony został o 8 procent. (a)
SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Przestał istnieć Związek Ce-

chów Chrześcijańskich, Skutkiem
przejęcia przez Izbę Rzemieślniczą

wszystkich spraw rzemieślniczych,

jak szkolenie terminatorów, egza-

minacja majstrów, terminatorów
i czelaników i t. p. przestał
faktycznie istnieć Związek Ce-
chów Chrześcijańskich.

Już od 5 miesięcy wspomniany
związek istnieje tylko na papie-

rze. Likwidacja związku nastąpi
w najbliższych dniach. (s)

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Do Stowarzyszeń Akade-

mickich i Kół Naukowych U. S. B.
W związku z mającym się ukazać
numerem „Almae Matris Vilnen-

sis“, Zarząd Kół Naukowych i Sto-
warzyszeń Akademickich są pro-
szone o nadsyłanie sprawozdań i
wzmianek o swojej działalności do
Stowarzyszenia Bratnia Pomoc
Pol. Młod, Akadem. U. S. B. (ul.
Wielka 24) na ręcę kol. Mgr. Wi-
tolda  Rudzińskiego redaktora
Działu aktualnego.
— Komisja Rewizyjna Bratniej

Pom: Pol. Młodz. Akadem. U.
$. B. Po ustąpieniu kilku czton-
ków Komisji Rewizyjnej w zwią-
zku z ukończeniem przez nich u-
niwersytetu — skład komisji przed
stawia się obecnie następująco:
przewodniczący kol. Michał Ko-
walik, członkowie: .kol. kol. mgr.
Witold Rudziński, Konrad Achrem
Achremowicz oraz Kazimierz An-
tonowicz.
— Koło Prawników Studen-

tów U. S. B. Dziś w lokalu Koła
(Zamkowa 11) 21 b. m. o g. 20-ej
odbędzie się zwyczajne zebranie
dyskusyjne p. t. Piątek Kryzyso-
wy. Na porządku dziennym: Bar-
jery celne i Kryzys walutowy.
Wstęp wolny.
— Zarząd Sodalicji Marjań-

skiej Akademików podaje do
ogólnei wiadomości członków, że?”
dnia 241 1932 r. o godz. 8 rano
odbędzie sie w kaplicy sod. ul. *
Wielka 64 Msza św. z Komunją
św., poczem nastąpi śniadanie
i zebranie ogółne z "referatem
W. O. E. Życzkowskiego T. J.
p. t. „Pierwsze Sodalicje Marjań-
skie jako czynntk odrodzenia ży-
cia katolicktego“.

Gošcie mile widziani:
Jednoczešnie podaje się do

wiadomości że dyżury w lokalu
sod, ul Wielka 64 odbywają się
w poniedziałki, wtorki, środy.
czwartki i piątki od g. 7—3 wiecz.
— Koło Matematyczno - Fi-

zyczne U. S. B. urządza w dniu
24 stycznia r. b. drugi z kolei
odczyt z cyklu historji astronomii
p. t. Kopernik i Kepler, który
wygłosi dr. Szeligowski. Odczyt
odbędzie się w lokalu Seminar-
jum Matematyezneoo (ul. Zam-
kowś 11) o godz. 14-ej. — Wstep
wolay. Gošcie mile widziani“.

„Wieczór taneczny Koła Me-
dyków U. S. B. Zarząd Kola
Medykėw U S. B. uprzejmie ko-

osobnikėw. Czyž istotnie degene-
racja, w sensie czynnika biolo-
gicznego, tak poważną odgrywa
rolę w procesie kształtowania się
psychiki dziecięcej, czyż ze stano-
wiska owej degeneracji dają się w
całości oświetlić na każdym nie-
mal kroku obserwowane braki
zborności i spoistości wewnętrz-
nej w przejawach życia duchowe-
go młodzieży, jej niewłaściwości w
zachowaniu się, kroczenia i
ekstrawagancja? a szczęście
wbrew subjektywnemu zapatry-
waniu ogółu sprawa przedstawia
się zgoła inaczej, co potwierdzają
wyniki podanych przez szereg u-
czonych badań nad zrozumieniem
wybitnie patologicznego tworem
młodzieży. Mniej lub więcej wy-
raźnie zaznaczone cechy psycho-
patyczne stanowią jakby nadbudo-
wę w całokształtnymobiaża psy-
chiki każdego bez wyjątku czło-
wieka, właściwości psychopatycz-
ne w mniejszym lub większym
stopniu ujawnia każde bez wyjąt-
ku dziecko, za zdrowe i normalne
uważane. Wyrównanie niedociąg-
nięć i skrzywień wewnętrznych u-
skutecznia się u dorosłych przez
kontrolę hierarchicznie wyższych
czynności duchowych, u dzieci zaś
i młodzieży odbywa się w drodze
racjonalnego wychowania, cięž-

LIKWIDACJA PRZEDSIĘ-
BIORSTW HANDLOWYCH

NIE USTAJE,
Urząd przemysłowy m. Wilna

stwierdził, że już w pierwszej po-
łowie stycznia ilość zgłoszeń o li-
kwidacji firm handlowych znacz-
nie przekroczyła normalny ruch
w tej dziedzinie. Codziennie urząd
przyjmuje po kilka a nawet kilka-
naście zgłoszeń o rezyśncaji z dal-
szego prowadzenia zakładu. Za-
znaczyć należy, że ta masowa li-
kwidacja sklepów, przeważnie
drobnych, wynika obecnie w pier-
wszym rzędzie wskutek obowiąz-
ku zaopatrzenia się w nowe świa-
dectwo przemysłowe.

Ogółem podług prowizorycz-
nych obliczeń w ciągu pierwszej
połowy stycznia likwidacji uległo
w Wilnie około 60 przedsiębiorstw
handlowych i przemysłowych. (a)

šaška IE
munikuje, iż dnia 24 b. m. (nie-

dziela) odbędzie się Wieczór Ta-
neczny Medyków w salonach
Ogniska Akademickiego (ul. Wiel-
ka 24). Wieczór ten zaszczycą

swoją obecnością członkowie Zja-
zdu Rady Delegatów Ogólnego
Związku Akademickich  Towa-
rzystw Medycznych ze wsystkich
środowisk akademickich w Ро!-
sce. Początek o gooz. 9ej. Wstęp
dla gości 2 zł., akademickie 1 zł.
50 gr. dla członków Koła Medy-

ków 1 zł”
— Bal Ogólnoakademicki. Nie

wszyscy mogą chodzić na sobótki.
Wszyscy spotkamy się na Ogólno-
akademickim Balu, który odbędzie
się 1 lutego rb. Bal Ogólnoakade-
micki — to zjazd dobrych przyja-
ciół. Bal Ogólnoakademicki to je-
dyny niezwykły dzień w roku. Za
proszenia otrzymać można w Brat-
niej Pomocy (ul. Wielka 24) w g.
13 — 15i 19 —21.
— Zniżenie cen wstępu na so-

bótki akademickie. Referent Ogni-
ska Akademickiego zawiadamia
niniejszem, że ceny biletów wstę-
u na sobótki akademickie zosta-
y obniżone do 1 zł. — akade-
mickie oraz 2,50 zł. — wprowa-
dzeni goście.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Doroczne zgromadzenie

Związku Lekarzy. W lokalu To-

warzystwa Lekarskiego przy ul.
Zamkowej 24 odbyło się onegdaj
doroczne walne zgromadzenie
członków Związku Lekarzy Pań-
stwa Polskiego.

Przewodniczył obradom gen.
dr. Religioni.

Po zatwierdzeniu porządku
dziennego dr. Butkiewicz odczy-
tał protokół z poprzedniego wal-
nego zgromadzenia, odbytego
przed rokiem, oraz sprawozdanie
zarządu związku z całokształtu
działalności związku w roku u-
biegłym.

Następnie dr. Bądzyński zre-
ferował sprawozdanie kasowe za
ubiegły rok. Poczem przystąpiono
do wyboru nowego zarządu na
rok przyszły.
W skład nowego zarządu we-

szli: pp. dr. dr. Sztolcman, Wasi-
lewski, Safarewicz, Pawłowski,
Mardolis, Brodzki, Giecow i Klem-
czyński — jako członkowie, zaś
pp. dr. dr. Łuczyński, Siedlecki,
Marburg, Markiewicz, Jabrow, Li-
bo, Wajsztejn i Butkiewicz—jako
zastępcy.

Do komisji rewizyjnej: pp. dr.
dr. Bądzyński, Zawadzki i Wir-
szubski. s.
— Z życia Akcji Katolickiej

parafji ś-go Jakóba. W dniu
24 b. m. t, j. w niedzielę zaraz
po sumie odbędzie się w górnej
sali parafjalnej ogólne zebranie
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kie postacie psychopatji, pozosta-
jące poza nawiasem t. zw. życia
normalnego, korekturze zazwy-
czaj nie podlegają. Jeśli degene-
racja, jak mówi R. Radziwiłłowicz,
posiada swój odpowiednik biolo-
giczny regeneracji, jeśli inwo-
lucja nie przeczy możliwości na-
stępczej ewolucji, to skierowanie
uwstecznienia na tory prawidło-
wego rozwoju jest wdzięcznem
zadaniem i obowiązkiem sztuki
wychowania.

Diirkheim, omawiając w wy-
czerpującem swem studjum socjo-
logicznem przyczyny samobój-
stwa, wrodząną konstytucję
psychpatyczną sprowadza do roli
czynnika usposabiającego, który
sam przez się w odosobnieniu od
innych momentów etiologicznych,
nie jest w stanie spowodować aktu
samobójczego. Po linji poglądów
Dirkheima idą Morselli i Legoyt,
i oni również wychodzą z założe-
nia, że zasadnicza przyczyna sa-
mobójstwa młodzieży tkwi nietyl-
ko w wadliwości ustroju decydu-
jących się na taki krok osobników,
ile w zespole ujemnych warunków
środowiska, w niezdrowej atmo-
słerze społecznej.

Prócz odziedziczonego zwyrod-
nienia, warunkującego u dotknię-
tych niem osobników psychiczną

BEZROBOCIE WŚRÓD PIEKA-
RZY WZRASTA.

Bezrobocie wśród piekarzy w
dalszym ciągu wzrasta. Bezrobot-
ni stanowią obecnie 30 proc. ogól-
nej liczby, W ciągu ubiegłego ty-
godnia bezrobocie wzrosło o 12
osób.
W związku ze wzrostem bezro-

bocia, jak również i groźbą zam-
knięcia 45 piekarń dotychczas nie
zmechanizowanych i znajdujących
się w suterenach, zarząd Chrześci-
jańskiego Związku Zawodowego
iekarzy zwołuje na niedzielę 24

stycznia r. b. na godz. 9 rano do
lokalu przy ul. Metropolitalnej 1

 

członków i sympatyków organi-
zującej się „łasy pogrzebowej”
w celu ostatecznej redakcji sta-
tutu i wyboru członków Zarządu
kasy.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Tow. Opieki nad zwie-

rzętami urządza w dniach od 25
do 31 stycznia b. r. włącznie
„Tydzień  propagandowy*. Na
program tygodnia złoży się film
z życia skautów holenderskich

pod tytułem „Co zwierzęta mają

do powiedzenia” w 6'iu częściach

połączony z krótkim referatem.
Film będzie wyświetlany w Sali

Miejskiej w godzinach południo-

wych t. j. od godz. 12 do 14 m.30
z zezwolenia władz administracyj-
nych i szkolnych.
— Z Sokoła. Zarząd T-wa

Gimn. „Sokół” niniejszem zawia-

damia, że w dniu 23 b. m. urzą-

dza Sobótkę wyłącznie dla człon-

ków i ich rodzin. Początek o

godz. 9-ej. Orkiestra salonowa.

Wstęp 1 zł.
RÓŻNE.

— Ku uczczeniu pamięci Bar-

bary Radziwiłłówny. Ks. Janusz
Radziwiłł wraz z całą rodziną na-

desłał do Wilna ku uczczeniu pa-

mięci królowej Barbary Radzi-

wiłłówny na ręce J. E. ks. Arcy-

biskupa  Jałbrzykowskiego na

rzecz biednych m. Wilna 2000
złotych. J. E, ks. Arcybiskup z su-
my tej 600 złotych przeznaczył na
obydwie Aa św. Wincen-
tego A Paulo dla najbiedniejszych,

400 złotych na sieroty w Domu

Dzieciątka Jezus, 400 zł. na komi-
tet walki z żebractwem i 600 zł.

na rzecz komitetu wojewódzkiego
do walki z bezrobociem.
— Konsulat łotewski wWi!-

nie zawiadamia, iż we wtorek

będzie nieczynny z powodu rocz-

nicy uznania Łotwy de jure.

ZABAWY.
—Zabawy taneczne i rewja w lokalu

Związku Artystów Sztuki Kinematogra-
ficznej w Wilnie. Związek Artystów

Sztuki Kinematograficznej w Wilnie u-
rządza w sobotę 23 i w niedzielę 24 b. m.

w lokalu związku Karnawałowe Wie-
czory taneczne z rewją i niespodzian-
kami. Początek rewji w sobote o godz.

21, zaś w niedzielę o godz. 20-ej. Po
rewji tańce do rana. Bufet na miejscu.
Stroje wieczorowe. Wstęp 3 zł, akade-
micki 2 zł. za zaproszeniami, które można
otrzymać w lokalu Związku, Mickiewicza
11—1 (Klub Myśliwski), codziennie od
godz. 17—20.
— Komitet Domu św. Arano

zgodnie z wieloletnią tradycją, urządza
w ostatni wtorek karnawału, to jest 9-go
lutego, w salach Georges'a zabawę ta-
neczną, zakończającą o północy tańce
karnawałowe. Zaproszenia zawczasu na-
bywać można u pp. Gospodyń.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— Teatr na Pohulance. Występy $o-

ścinne operetki warszawskiej. Dziś ope-
retka Straussa „Czar Walca'. W rolach
głównych ujrzymy: T. Mankiewiczównę
(art. opery warszawskiej), I. Radwanów-
nę, „. Bańkowską, 1. Taszczyk, W.
Ostrowskiego, A. Jaxa-Szymańskiego, K.
Dembowskiego, W. Szczawińskiego, J.
Redo, B. Horskiego, W. Julicza i in.

Jutro — „Czar Walca".
— Teatr Lutnia, Dziś wesoła farsa

niepełnowartościowość, życie po-
nadto zna i inną, bez porównania
groźniejszą, postać zwyrodnienia
nabytego, stanowiąca nieprzebra-
ne zródło energji negatywnych.
Owe nabyte zwyrodnienie bez-
sprzecznie jest czynnikiem de-
strukcyjnym, niszczy bowiem i
rujnuje wszelkie wartości ducho-
we w życiu jednostki, z takim nie-
raz możołem i trudem w drodze
wychowania zdobyte, sprowadza
głębokie niedomagania w życiu
zbiorowości, tak jaskrawo w dobie
obecnej przejawiające się w posta-
ci zdziczenia, spustoszenia moral-
nego.

Przyglądając się dzisiejszej rze-
czywistości, dochodzi się do wnio-
sku, iż zwyrodniające pierwiastki
zdradzają wyraźne skłonności do
przenikania we wszystkie dizedzi-
ny życia, do wszystkich warstw
społeczeństwa, a co gorsza, wyka-
zują tendencje przerzucania się z
pokolenia starszego na młodzież,
nawet na dzieci, odbiera się wra-
żenie, jakgśdyby ta rzeczywistość
znalazła się w orbicie wpływów
rons kryzysu wo
Ażeby zrozumieć młodzież,

przejawy jej duszy i życia, ażeby
krytycznie i sprawiedliwie usto-
sunkować się do jej wad, — a te
niewątpliwie istnieją, — należy

walne zgromadzenie, w celu po-
wzięcia odpowiednich uchwał i
wysłania memorjału do władz. (s)

SZTEPERZY PORZUCILI PRACĘ
Onegdaj o godz. 11-ej przerwa-

na została praca we wszystkich
warsztatach szteperskich w Wil-
nie. Przerwanie Noe nastąpiło
na skutek uchwały Zarządu cechu
szteperskiego, powziętej przed kil-
ku dniami. Uchwała ta wypływa
z nieprzychylnej konjunktury go-
spodarczej, która ma na celu w
ten sposób osiągnąć pozytywne
korzyści materjalne dla członków
gechu. (a)

„Hulla di Bulla".
Jutro — „Hulla di Bulla“.
— Popoludniėwka sobotnia w Te-

atrze na Pohulance. W sobotę o godz.
4 pp. odbędzie się przedstawienie zabaw-
nej komedji „Burza w szklance wody”

— Koncert. Stowarzyszenie b. wy-
chowanków Gimn. przy kościele św: Ka-
tarzyny w Petersburgu organizuje w dn.
23 stycznia koncert na rzecz dożywiania
biednych dzieci. Koncert odbędzie się
w sali Gimnazjum Lelewela o godz. 8.30.
W koncercie wezmą udział panie: E. Su-
szczewiczowa, I. Sumorokowa, H. Wierz-
bicka, M. Winczyna, L. Olszewska, W.
Biszewska, Czuchowska, 'H. Hohendlin-
jn oraz panowie: W. Jodko, K.

yrwicz- Wichrowski, I. Rewkowski, R
Mroszczyk, E. Olszewski i M, Beynar. —
Po koncercie zabawa taneczna dla mło-
dzieży.

POLSKIE RADJO WILNO.

Piątek, dnia 22 stycznia 1932 r.

11.58, Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzienny.
14.15. Muzyka z płyt.
15.15. Komunikaty.
15.25. „Powstanie styczniowe w po-

wieści polskiej” — odczyt.
15.45. Audycja dla chorych.

16.20. Odczyt.
16.40. Codzienny

ściowy. 1
16.50.
17.10.

odczyt.
17.35.
18.30.

odcinek  powie-

7” Lekcja angielskiego.
„Bismark a Polska w r. 1863“,

Koncert popularny.
Kom. LOPP

19.00. Polakom na Kowieńszczyźnie.
19.15. „Przegląd prasy rolniczej kra-

jowej i zagranicznej”.
19.25. „Kłopoty Oszmiańczuka* —

feljeton.
19.40. Progr. na sobotę.
19.45. Pras. dzien. radj.
20.00. Pogad. i koncert symfoniczny

z Filharm.
22.40. Kom. i muzyka taneczna.
23.00. Audycja w związku z roczni-

cą powstania styczniowego: „Wierna
Rzeka” — Stefana Żeromskiego

23.30. Muzyka taneczna z płyt.

Z ZA KOTAR STUDJO
Koncert symfoniczny z Filharmonji

Warszawskiej.

Dnia 22. L o godz. 20.15 w koncer-
cie symfonicznym, transmitowanym z
Filharmonji Warszawskiej, dyrygentem
będzie Oskar Fried, artysta o dawno u-
stalonej reputacji znakomitości. Jego
popisowym utworem: „Symłonja Fanta-
styczna” Hektora Berlioza, Pierwsze to
dzieło muzyki „programowej”, sensacja
symfoniczna z przed stu laty, do dzisiej-
szego dnia jest atutem muzyki fran-
cuskiej. Symfonja Berlioza jest fanta-
styczna już z założenia. Przedstawia wi-
dzenia i halucynacje młodzieńca, który
chcąc się otruć, zażył opium. Dawka po-
grążyła go tylko w letarg, w którym ma
widzenia. idzi swą ukochaną na balu,
słyszy śpiew pastuszków na polu przed
burzą, wreszcie (w śnie) zabija ukochaną,
za co zostaje stracony, a w piekle uczest-
niczy w orfgji czarownic. Wśród nich
jedną jest właśnie pani jego serca. —
Koncerty fortepianowe Mozarta (Es-dur)
i Prokofjewa (C-dur) wykona znakomity
pianista Leopold Minzer ze Lwowa.
Artysta wykona nokturn Des-dur, dwie
etiudy, walca op. 64. Kołysankę, mazu-
rek G-moll i Scherzo B-moll.

W 69 rocznicę Powstania Styczniowego

nadaje Rozgłośnia Wileńska słuchowisko
pióra H. Hohendlingerówny, osnute na
tle Elas, „Wiernej Rzeki” Stefana
Żeromskiego, Audycja ta przypomni je-
den z najtragiczniejszych momentów z hi-
storji narodu naszego tak wytrwale pro-
wadzącego walkę z zaborcą, walkę
uwieńczoną zwycięstwem wolności. (Go-
dzina 23).

 

przedewszystkiem poznać układ
warunków społecznych, klimat
moralny, w którym ona wzrasta i
wychowuje się. Idąc tą drogą, u-
twierdzamy się w przekonaniu, iż
młodzież nasza wcale nie jest zła
i mniej zasuguje na naganę, niż do-
rośli Niezrównoważona uczucio-
wo, goniąca za czemś niezwykłem,
szarpiącem nerwy, psikówoa
silnych  podniet,  odczuwająca
wstręt do celowych wysiłków,
zbyt mało odporna w stosunku do
trudności, jakie na każdym kroku
jej się nastręczają, zbyt łatwo ule-
gająca wpływom, materjalizują-
cym formującą się filozofję życia,
nie może być odpowiedzialna za
swe uchybienia i błędy, gdyż ich
istnienie w lwiej części starszej
generacji zawdzięcza. Jeśli dzieci
"nie mają należytego przywiązania
do domu rodzicielskiego, to po-
chodzi to stąd, iż źle się w nim
czują, czy to w skutek tego, że są
pozbawieni ciepłej, serdecznej 0-
pieki, która „ich ranek złoty
strzeże”, czy to z powodu, że nie
znajdują w swem otoczeniu wczu-
cia się w ich potrzeby duchowe i
troski.

Dr. Wacław Odyniec.
(Dok. nast.)
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Z KR AJU.
Katastrofa lotnicza,

Onegdaj w pobliżu Derewna
na skutek defektu motoru opadł
na pola samolot wojskowy łecący
z Białej -Podlaskiej do Lidy. W
czasie lotu pilot zauważył, że mo-
tor szwankuje, jednak próba skie-
rowania samolotu na bardziej
odpowiednie do lądowania miej-
sce mimo wysiłków obsługi nię
powiodła się. Maszyna opadła ze
znacznej wysokości na nierówny

Tajemnicze

We wsi Jeżewicze koło Klecka
szerzy się sekciarska robota bab-
tystów. Jeden ze starszych go-
spodarzy dał się przeciągnąć na
stronę sekciarzy, synowie jego
-ednak zdecydowanie przeciwsta
wili się odszczepieństwu ojca, —
Wynikły stąd długotrwałe spory
rodzinne. — Przed paru dniami
gruchnęła po wsi i okolicy wia-
domość, że na szybach okiennych
powaśnionej rodziny ukazał się
tajemniczy krzyż, który po zmy-
ciu ponownie się pojawia. — Lu-

teren, co w konsekwencji pocią-
gnęło za sobą uszkodzenie pod-
wozia. Lotnicy, którzy ulegli ka-
tastrofie, a byli to dwaj podofi-
cerowie, poważniejszych obrażeń
nie doznali. Powiadomione o wy-
padku władze wojskowe  skiero-
wały do Derewna komisję, która
na miejscu zbada
powyższego wypadku. (a)

zjawisko.

dność uważa to za jakieś tajem-
nicze zjawisko i tłumnie ciągnie
na miejsce, by na własne oczy
obejrzeć „cud*. — Pojawienie się
krzyża uważane jest za błogosła-
wieństwo dla synów, niechcących
przyłączyć się do sekty, to też
policja musl pilnować, by babty-
stom ćo złego się nie stało. —
Cała historja jest zapewne obja-
wem zwykłej zbiorowej psychozy,
stanowi w każdym razie sensację
dla Klecczyzny.

Napad ze sztyletem w ręku.

We wsi Stary Pohost gm. bra-
sławskiej zatrzymano niejakiego
Józefa Kościukę, który z zakrwa-
wionym sztyletem w ręku usiłował
ukryć się w jednym z domów.
Kościuka jak się okazało napadł
na drodze Wacława  Boturna
któremu zadał w bok i szyję kilka-
naście ciętych ran. Gdy Boturna
pod silnemi razami padł nieprzy-
tomny na ziemię, napastnik są-

 

dząc, iż zamordował swoją ofiarę
stracił panowanie nad sobą i ucie-
kając w kierunku wsi począł
krzyczeć „zabiłem rywala! Na-
reszcie z nim skończyłem!

Boturna w stanie beznadziej-
nym odwieziono do szpitala po-
wiatowego w  Brasławiu, zaś
Kościukę osadzono w więzieniu w
temże miasteczku. (a)

 

Z pogranicza.
Bojówkarze litewscy hulalą na pograniczu

polskim.
Podpalenie folwarku ze szkołą polską.

Z pogranicza donoszą, iż w no-
cy z 19 na 19 b. m. bojówkarze
litewscy podpalili zabudowania
folwarku „Piotrowo* położonego
w pobllżu Oran litewskich. W za-
budowaniach folwarku mieściła
się szkoła polska. Ogień strawił
cały budynek szkolny wraz z in-
wentarzem. Stróża folwarku Ha-

rasimowicza Marcina znaleziono
w odległości 100 mtr. od zabu-
dowań nieprzytomnego. Jak się
okazało Harasimowicz  usilowal
zatrzymać dwóch osobników, lecz
ci kastetami zbili go do utraty
przytomności i zbłegłi. Policja
prowadzi dochodzenie. (a)

Tajemnicze zajście na granicy sowieckiej. — Zastrzelenie
sowieckiego

Na odcinku granicznym Do-
maniewicze w pobliżu osady De-
rewki patrol K. ©. P. zauważył
trzech podejrzanych osobników
usiłujących przedostać się przez
granicę przy pomocy straży so-
wiecklej. Osobnicy kieroweli się
do folwarku Prudy.

Na widok żołnierzy polskich
przybysze wyciągnęli rewolwery
i zasypali ieh gradem kul. Patrol
również użył broni. Wywiązała się
obustronna strzelanina. Strzałami
zaalarmowane sąsiednie patroie,

 

przybysza.

które przybyły z odsieczą. Tym-
czasem osobnicy ostrzeliwując się
poczęli cofać się w kierunku
granicy. Za uciekejącymi zarzą-
dzono peścig. W czasie pościgu
sowieccy strażnicy chcąc ułatwić
ucieczkę swym ziomkom otwo-
rzyli ogień karabinowy do ściga-
jących żołnierzy K. O. P. W wy-
niku strzelaniny jeden ze zbie-
gów sowieckich został ciężko
ranny w plecy i szyję i przed
przybyciem pomocy lekarskiej
zmarł. Drugiego osobnika zdoła-

okoliczności

DZIENNIK WILENSKI

S PORT.
Przeciwko głosowi społeczeństwa.

Hokejowa reprezentacja Polski do-
bija już do brzegu Ameryki. W Now-
Tok powiie je Polonia lerykacakci
za kilka dni reprezentacja nasza rozegra

przed olimpjadą

 

pierwszy treningowy
mecz hokejowy.

Polska jest jedynem państwem z
Europy, biorącem udział w hokejowych
rozgrywkach olimpijskich. Mieli jechać
N cy, ale ci wciąż targują się z amery-
kanami o warunki turnieju i prawdopo-
dobnie nie pojadą.

Udział Polski w igrzyskach olimpij-
skich wywołał cały szereg ciekawych
dyskusyj, a nawet sprzeczek.

Jedni byli za tem, że trzeba jechać,
drudzy sprzeciwiali się, żądając stanow-
czo od reprezentacji, żeby ona przedtem,
nim opuści kraj, wykazała swoją wartość
sportową. Zorganizowano cały szereg
turniejów, kilka razy wzięto udział w za-
wodach zagranicznych, ale niestety wy-
ników nie było. Wszystkie mecze prze-
grywano z krełesem, ale ci, którzy u-
ważali, że Polska jechać musi, cieszyli
się każdym wynikiem, cieszyli się, że
nasi chłopcy zamiast 10 bramek dostali
tylko 5 i t. d.

Słowem zadecydowano jechać, Całą
akcję przeprowadzać zaczął poseł Pola-
kiewicz, będąc zarazem prezesem P. Z.
H. Na argumenty przytaczane ze strony
przeciwnej, że Polska w dzisiejszej do-
bie bezrobocia i kryzysu ekonomicznego
nie może wydać ani grosza na sport, za-
częto bębnić, że wszystkie koszty po-
krywa Ameryka, że to nic nas nie kosz-
tuje, że jechać musimy: stosunki, propa-
ganda i t. d. i t. d.

Wyniki, mniejsza o wyniki. Jedzie-
my uczyć się. Jedziemy zaciągnąć wę-
zły przyjaźni z Ameryką.

Mniej więcej temi słowy przemawiał
przed odjazdem poseł Polakiewicz do
mikrofonu radja Polskiego.

Zapomniano o jednem. Ba! Nietylko
o jednem.

Nie wzięto pod uwagę, iż z Europy
bardziej bogate państwa reprezentacyj
swoich nie wysyłały, aczkolwiek repre-
zentacje te były lepsze od Polski.

Pominięto milczeniem opinję, jaką
cieszy się obecnie Polska w Ameryce.
Wykreślono z pamięci sukcesy Polakie-
wicza, Walasiewiczówny, kawalerzystów
i sławę Kusocińskiego. To wszystko wy-
dało się posłowi Polakiewiczowi niczem.

Nie słuchano głosu społeczeństwa -i
zdecydowano jechać. Zaczęto układać
reprezentację Polski. Wśród szeregu na-
zwisk szukaliśmy Godlewskiego, ale na-
próżno. Byliśmy mocno zdziwieni pomi-
nięciem naszego najlepszego hokeisty.
Znaleźli się w reprezentacyjnej drużynie
gracze o przeciętnych zdolnościach, a na-
wet tacy, którzy w tym roku ani jednego
nie grali meczu, a więc byli bez treningu,
bez zaprawy, bez zgrania.

Nareszcie sklecono mizerną drużyn-
kę reprezentacyjną, która w dniu odjazdu
rozegrała ostatni swój mecz w kraju z
jeszcze większemi patałachami z repre-
zentacją Warszawy. Mecz ten był wiel-
kim skandalem. Sam wynik 1:1 mówi
wyraźnie, że zespół wyjeżdżający jest b.
słaby. Nic też dziwnego, że publiczność
Warszawska w czasie zawodów zgorszo-

UA DEAL WEZOAPCIWEOOWAWÓRZRRZA

no schwytać, trzeci zaś
przy pomocy strażników sowiec-
kich przedostać się na teren so-
wiecki. Przy zmarłym nie znale-
ziono żadnych dokumentów. Na-
tomiast przy zatrzymanym ujaw-
niono w kamizelce marynarki
dokument opiewający na nazwi-
sko Michała Dawgaiewa, zam.
w kolektywie „Krasnojard” w
okręgu zasławskim. Przy obu
obywateli sowieckich znaleziono
rewolwery systemu „Nagan* naj-
nowszej konstrukcji oraz 70 naboi.

(a)

  

zdołał -

 

na formą olimpijczyków krzyczała z try-
bun „Do Pacanowa, a nie na Olimpjadę“.

Polska olimpijczyków nie żegnała.
Pojechali. sami.

_ Zgodziliśmy się z hasłem, że skrzyw-
dziono Wilno. Pojechali na wycieczkę
delegaci z Warszawy, Krakowa, Lwowa.
nawet Poznania...

Kombinacje przy zielonym stoliku
zakończyły się. Gdy w tem nadchodzi do
Godlewskiego ni stąd ni zowąd depesza
jedna, druga żeby natychmiast przyjeż-
dżał. Tak, jakby Godlewski tylko czekał
na to. Nie tak łatwo jednak wyjechać
Godlewskiemu jak pos. Polakiewiczowi.

Opamiętano się ostatecznie i wsta-
wiono naszego hokeistę do reprezentacji.
Godlewski chciał jechać, rwał się, Bo
któż z nas nie chciałby jechać.

Wyjechać jednak Godlewski nie
mógł.

Wiemy przecież wszyscy doskonale,
że Godlewski uprawia sport z amator-
stwa, że nie jest przecież zawodowcem,
że musi z czegoś żyć, a tem samem musi
pracować na kawałek chleba, by poma-
gać w domu. Z drugiej strony wiemy, że
wydaje się u nas dużo i nawet b. dużo
pieniędzy na propagandę i na szereg bez”
myślnych kursów jak chociażby w obec-
nej chwili na prowadzenie kursu nauki
na nartach (bez śniegu nawetll..), który
trwa na Pośpieszcze i t. d.

Sprawą Godlewskiego nie zaintere-
sował się nikt, prócz kilku koleśów, któ-
rzy również pieniędzy nie mieli.

Sportowe Wilno nie postarało się
o to, żeby mieć chociaż jednego olimpij-
czyka.

Bo jeżeli już zdecydowano, iż Polska
jedzie, to zupełnie śmiało mógł pojechać
i Godlewski, jedyny reprezentant Wilna
Nie chodziło w danym wypadku o tysią-
ce złotych, ale o płatny urlop urzędnika
XII czy XI kategorji.

Bezwzględnie, że to nie jest wielką
tragedją, że Godlewski nie pojechał, ale
z drugiej strony kraje się zapewne serce
każdego sportowca, że kolega nasz nie
pejechał na olimpjadę tylko dlatego, że
zabrakło mu 200 — 300 zł.

Jeżeli klub, do którego Godiewski
należy, nie miał pieniędzy, to przecież
istnieje Miejski Komitet W. F., który
musiał tą sprawą bliżej zainteresować
się, asygnując ze swojej kasy kilkaset
złotych, zwłaszcza, że Miejski Komitet
W. F. stać nawet na opłacanie miesięcz-
nie 300 zł, intendenta, który niema żad-
nej określonej funkcji, bo Miejski Komi-
tet W. F. niema inwentarza, (do tej
kwestji powrócimy niebawem).

W osobie Godlewskiego Wilno mia-
łoby pierwszego olimpijczyka i doskona-
łego trenera, który po przyjeździe z
Ameryki zaznajomiłby nas z szeregiem
ciekawych rzeczy.

Trudno! Dziś kwestja ta staje się już
mniej aktualną. Pozostawia jednak ona
przykry niesmak, bo przecież i P. Z. H.
też wiedział, że trudno
czasach rzucić wszystko i lecieć na zła-
manie karku do Ameryki P. Z. H. też
jest winnym, bo przecież mógł z Godlew-
skim załatwić sprawę, udzielając mu
chociażby pożyczki.

Teraz, gdy hokeiści Polski znajdują
się już na nowym kontynencie, trzeba
cierpliwie czekać pierwszych wyników,
które ostatecznie powiedzą nam czy
dobre imię sportu polskiego zachowa się
w dalszym ciągu i czy warto było sprze-
ciwiać się głosowi społeczeństwa.

Ja. Nie.
 

BOKS.

Warszawa — Wilno.

W. niedzielę będziemy świadkami
ciekawego spotkania naszych pięściarz:
z drużyną warszawskiej „Polonii”.

Tak się jakoś złożyło, że w Wilnie
bodaj jedynie boks ożywia ospałe życie
sportowe, to też w boksie obserwujemy
postęp i znaczne podniesienie się pozio-
mu zawodników. .

Mistrza drużynowego Warszawy w

w dzisiejszych .

Ze šrody..
O dramaturgų

Wczorajsza środa literacka po-
święcona została twórczości mało
ogółowi znanego poety dramatur-
ga.D. Magnuszewskiego.

Uproszony przez Związek Lite-
ratów p. Czarnocki (Wł. Renard)

poszczególnych wagach reprezentują:
W wadze muszej doskonały bokser

Pasturczak — lat 18, ma za sobą 23
walki, z których 13 wygrał i 4 razy zre-
misował. M. in. zwyciężył Pasturczak ta-
kich bokserów, jak Urkiewicz (Makabi—
Warszawa), Michalski (mistrz G. Śląska),
Wyrzykiewicz i Rogalski z Poznania.

Ostatnio jednak przegrał on z Wein-
holmem (Berlin).

Przeciwnikiem Pasturczaka będzie
Bagiński, który słynie z k. o. Walczył
on tylko 5 razy. Wygrał 4 razy przez
k. o. Jest on jednak słabym technikiem
i jeżeli dobrze trafi przeciwnika, to wte-
dy tylko zwycięża, ale trzeba przecież
trafić i to dobrze.
W wadze koguciej wystąpi Kazi-

mierski, lat 22 — walczył 41 razy, wy-
grał 35 razy. Jest on reprezentantem
Polski. Odniósł świetne zwycięstwo w
Oslo, ponadto pokonał Rohdego (Berlin),
Haplera (Berlin), Moczkę (mistrza Pol-
ski), z wyciężył mistrza Norwegji Lii-
chenslósena, mistrza Czechosłowacji Za-
brodlika i mistrza Niemiec Balla.

Przeciwnikiem mistrza będzie Krzecz-
kowski, który pierwszy raz wystąpi w re-
prezentacji.
W wadze piórkowej walczyć- będzie

Goss, lat 21. Był on reprezentantem
Polski i stałym reprezentantem War-
szawy. Walczył Goss 35 razy wygrał
20 razy. Pokonał mistrza Polski Forlań-
skiego, zwyciężył w Oslo, wygrał z
Menziuką (Brno), a ostatnio zremisował
z Rudzkim, obecnym mistrzem Polski.

Przeciwnikiem Gossa będzie stary
zawodnik Wilna Łukmin, który znajduje
się obecnie w niezłej jakoby formie.
W wadze lekkiej Warszawę repre

zentuje Damski Ryszard. Jest on jeszcze
b. młody, ma 19 lat. Walczył 10 razy,
wygrał 6 razy. Jest mistrzem .,pierwsze-
go kroku* bokserskiego. Posiada b. silne
ciosy.

Przeciwnikiem Damskiego będzie Ma-
tiukow, który również ma silne ciosy.
W wadze półśredniej wystąpi „An-

dy“-Andruszkiewicz (Warszawa), lat 18.
Walczył 11 razy, wygrał 7 razy, w tem
6 razy przez k. o., zdobywając nagrodę
za najładniejszy k. o.

Przeciwnikiem „Andy” będzie uta-
lentowany pięściarz Wilna Pilnik, który
zapewne dołoży wszelkich sił, by walkę
wygrač.

W wadze średniej mamy młodego
przeciwnika Mroczkowskiego, który wal-
czył tylko 5 razy. Jest on b. ambitny
zna: Walczył raz z Majchrzyc-

im.
Przeciwnikiem Mroczkowskiego bę-

dzie najlepszy bokser Wilna Wojtkie-
wicz, który zapewne walkę rozstrzygnie
na swoją korzyść.
W wadze ciężkiej ma wystąpić Mi-

zerski, ale prawdopodobnie Mizerski do
Wilna nie przyjedzie, a zastąpi go ewen
tualnie Urban.

Przeciwnikiem Urbana będzie Lu-
bart.

Widzimy więc, że mecz zapowiada
szereg sensacyj sportowych.

O wynikach trudno jest coś pisać,
gdyž nie wiemy obecnej formy naszych
zawodników. W każdym bądź razie wy-
nik tego meczu powie nam wyraźnie, czy
zdobyliśmy choć trochę doświadczenia
i czy wciąż jesteśmy najsłabszym okrę-
giem w Polsce.

Przypuszczać należy, iż organizato-
rzy raz nareszcie zerwą z abnegacją or-
ganizacyjną i porządnie przeprowadzą
zawody, a w pierwszym rzędzie punktu-
alnie je rozpoczną.

Mecz odbędzie się o godz. 18-е]
w sali teatru przy ul. Ludwisarskiej 4.

Zawody od godz. 18.15 do godz. 19
transmitowane będą przez radjo.

Ja. Nie.

na środę,
zapomnianym.

omówił życiorys Magnuszewskie-
go, jego działalność jako drama-
turga i poety, zwracając uwagę na
dramat sceniczny pióra Magnu-
szewskieśgo p. t. „Barbara, jeszcze
Gasztołdowa żona”.

Dowiedzieliśmy się od prele-
genta, że dyrekcja teatrów wileń-
skich w miesiącu marcu projektuje
wystawienie „„Barbary”, której
sceniczne opracowanie powierzo-
no dyr. W. Wysockiej.

Magnuszewski rodzi się w roku
1810 w Warszawie, jako pięcio-
letni chłopiec zostaje zupełnym
sierotą, zaś wychowywany przez
dziadka w atmosferze ukochania
przeszłości ojczyzny, jako kilku-
nastoletni chłopiec pisze pierwszy
utwór dramatyczny p. t. „Stary
kawaler".

Gdy zaś pierwsze utwory dra-
matyczne spotykają się z niesły-
chanem powodzeniem na deskach
nowo powstałego w Warszawie
teatru „Rozmaitości, Magnuszew-
ski porzuca studja, oddając się
pracy literackiej,
W latach 1830—1831 bierze

udział w walkach powstańczych,
po upadku zaś powstania, udaje
się na emigrację do Prus, następ-
nie do krewnych do Małopolski. *

Umiera w majątku ks. Puzy-
nów w r. 1845, złamany przed-
wcześnie nieuleczalną chorobą.

Z licznych dramatów pióra Ma-
gnuszewskiego na plan pierwszy
wysuwa się „Barbara“.

Dramat, osnuty na tle poznania
i zapoczątkowania się miłości mię-
dzy królem Zygmuntem a Barbarą,
niestety posiada szereg błędów
historycznych. Nieco przewlekły
i nużący, w odpowiedniej scenicz-
nej przeróbce i reżyserji wzbogaci
naszą literaturę dramatyczną pię-
knym dorobkiem.

Reżyserja, jak to danem nam
było. usłyszeć od p. Wysockiej,
wystąpi z nader ciekawą wystawą
i specjalnem opracowaniem „Bar-
bary”.

Wilno, które w ostatnim czasie
wstrząśnięte zostało cennem od-
kryciem grobowca królewskiego,
ujrzy żywych ludzi i czasy, któ-
rych przez lat setki kryła krypta
grobowa. F. D.

GIEŁDA
WARSZAWA (Pat.) 21. 1. 1932 r.
Walutyi dewizy:

Dolary8,914, —8,93'|,—8,89',.
Belgja 124,35 —124,65—124,04
Gdańsk 174,10—174,53 —173,67.
Holendja359,00—359,90—358,10.
Londyn 30,90 —30,85—31,03- 30,73
Nowy York kabel 8,923—8,943—8,903.
Paryż 35,11—35,20—35,02.
Praga 26,4!'|,—26,43—26,35. .
Szwajcarja 174,25—174,68—173,82.
Włochy45, 0—45,33— 44,57.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,10.

3% budowlana 32,25—31,60. Inwe-
stycyjna 83. Ser:jna 90. 57%, konwer yj
na 40. 4'|, dolarowa 43—44. Stabiliza-
iż 51.75—52,25. 4'|, % L Z ziemskie
41. 8|, L. Z B G. K. i B. R., obligacje
B. G. K. 94 Tesame 7| 83,25. 8, L Z
Warszawskie 64—62,50 - 62,9". ”

Dolar w obrotach prywatnych:
8,91 w żą?aniu, 8,919, w płaceniu.

 

 

 

-Trzeba być punktualnym

. Młoda dama wchodzi
do kawiarni, ogląda się
naokoło i pyta kelnera:
— Czy był tu pan, któ-
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Ostrobramska 5. Do wynzjęcia
lokal 2—3 pokoje pod
biuro może być z te:
lefonem, lub miesz-

niekiego. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w.
L

Od poniedziałku 18 stycznia Ё w rolach glėwnych: JANE NOVAK į slynny malec
| 1952 r. godz. 4, 6, 81 10 «Cieniewięzienia»WILLI kóneetówa orkiestra pod Sula M. Sal-
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Dbajciejo swoje zdrowieł Oz. Panika. Wilno,al NiemmieckaBmu!) . aa pades eauli LWIERZYNSKIEGOв6 przeprowadziła się, _UREEEEUNZZENINNCNA = — kuje pracy. Posiada świa-R . °
Szwajcarskie Gorzkie Lioła Zimkowa:jimi=f Tam Podczas  przedstawie- 102—20 dectwa i rekomendacje. Mostowa UI, 1. Tel' 12-44

(z marką „Kogut*) są stoso:||że gabinet kosmetycza ODNROŻENIE nia niezwykle nudnejI === —— Skle Może zejąć się domem, PRZYJMUJE DO DRUKU
waneprzy chorobach żołądka,|]poprawia cerę wia słabej sztuki rozpoczyna Sprawy LOKALE B ; dziećmi, reperacją bie-
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į J * sskowyca. by ' pa (z kogutklem) > or Koka dre- Ч ają owe |! kite przy »z (Zwierzyniec) A. G. gr BILETY WIZYTOWE,
ss giego aktu. Wtem wsta- ewicza 7, EE ži

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOLA“ WWYSBKTTAOORESDEH I ” MROZOL je jakiś jegomość i wo= Place dosprzedanla ZARAZ do wynajęcia Markusa Szera do wy- Mieszkania į ZA PR OSZE NIA,
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz- leczy i goi ranki, JĄ ła na całą salę: różnej wielkości, tanio mieszkanie 3 pokoje, najęcia. Dowiedzieć się k +1 RÓŻNE KSIĄŻKI
czającym, ułatwiającym funkcje organów tra- Sposób powstałe od odmro- * _ 5 okójl Nalpierw dogodnie. inf Finna 5/2 kuchnia, wygody odpo- u właścicielki domu:S-to I pokoje |
wienia izdziałającym przeciwko otyłości : żenia. kohiety'1I NelPierW m. 3 od godz. 5 do 6 wiednie też na biuro Jerski 3, m. 4 od2—4pp. „DO OPRAWY

  

okėj umeblowany do
wynajęcia Teatralna
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Sprzedają apteki iSprzedają po 2 zi. za pudełko apteki I składy — Pozwalasz twemu
składy apteczne.

wiecz. 8227 —1 że być telef 8219apteczne. W.Z.P. Nr.10 mężowi zabierać klucze mo ME Cis WYKONYWA ›
zczegół ladomość:Salano оиии«ОŠis SEA PUNKTUALNIE,

PETKRRLIMIATSE SSLSOS KAS R ANRK III IOAS TIEAIKIS AITIRTTSEETSWEEISUETBAEANETTT ВЕВ |

— Proszą pan Maythorne'a, czy to który z pa- oma Chyba, skoro zgłosił się do hotelu zaraz
nów? o nich.

Maythorne wszedł do budki i wziął słuchawkę. z — Chciałem powiedzieć — poprawił Manners—
— Od młodszego portjera — krzyknął, — Pani że przyjechał specjalnie za nimi, albo tylkoza nią.

Elphinstone i panna Sheili wróciły. — I to jest jasne — odparł Matythorne. — Tem |
ROZDZIAŁ XXVII. bardziej, że poszedł potem za paniami i za Alicją. |

Oskarżenie. — Ale dlaczego? — zapytał Manners. — Dla-

Do tej chwili odgrywałem bierną rolę zaintere- czego? Dlaczego? : : З
sowanego widza, lecz nieoczekiwane oznajmienie Nastąpiła krótka chwila milczenia, poczem Cor-
Maythorne'a pobudziło mnie do akcji. Rzuciłem się  kerdale rzekł:
biegiem ku drziwom, ale on dogonił mnie i przytrzy- — Jeżeli to był reporter, to wiadomo, że tacy
mał. lubią wsadzać nosy tam, gdzie niepowinni. Istni kłu-

— Dokąd pan tak pędzi? — krzyknął. sownicy. Już mi oni popsuli niejedną grę. Lubią się
r— Dokąd? Naturalnie do Shorta — odpowie- bawić w detektywów, bo jak im się co uda, to idą

działem. — Apan nie? w górę w oczach swoich chlebodawców. Pewniei
— I ja — odpowiedział, — Ale zaczekaj pan. ten prowadził śledztwo na własną rękę i doszukał się Ą

 

    
  

 

. 60 podwórko, które w ten piękny, wiosenny wieczór
wyglądało szczególnie ponuro. Ciągnęło się ono od
domu do furtki w wysokim murze i było formalnie

J. S. FLETCHER.

. a r s . zawalone pakami, beczkami, pudłami, słomą i troci-
z! nami i innemi odpadkami sklepowemi.

| z = wa go mei —rzekł trwożnym szep-
tem Kilthwaite. — Chciałem wyciągnąć kawałek de-

: (The Mazaroii Murder). ski z tego stosu odwalitem parę skrzynek, a tu patrzę:
POWIEŚĆ. ręka. Odciągnąłem trochę rupieci i patrzę: człowiek!

Baka Sa aus Nie bylo widać żadnych śladów walki. Ale policja,r y y z ang go. co tu szukała powiada, że go tu wciągnęli przez furt-
kę. Że były znaki. Ano, może i były.

— (o jest za tą furtką i za murem? — zapytał
Corkerdale.

Poszliśmy zobaczyć.
Za furtką i za murem ciągnęła się wąska bruko-

 + —- Co pan sądzi o tem morderstwie? — zapyta-
łem po dłuższem milczeniu.
— Sam nie wiem, co sądzić — odpowiedział po

dłuższem milczeniu. — Ze wszystkiego, co wiemy
wynika, że biedak przyjechał do Londynu za Elphin-
stonami, wytropił w którym hotelu stanęli i później wana uliczka, stanowiąca połączenie między dwiema  Zabierzemy ze sobą sierżantów. I chciałbym jeszcze śmierci. Sam siebie zamordował. |
poszedł za panią Elphinstone. Ale co to wszystko  przecznicami Harrow Road. Uliczka ta była zagro- powiedzieć parę słów kupcowi. — A! — mruknął Maythorne tonem sarkazmu,
znaczy, dlaczego on przyjecha?... dzona z obu stron i na całej długości wysokim mu- Wyszedłem przed sklep drżąc z niecierpliwości. na którym się obaj policjanci nie poznali. — Może

„Po chwili wyszli tamci trzej i poszliśmy szukać tak- pan ma rację. Szkoda tylko, żeśmy się z nim nie
sówki, co w tej nędznej dzielnicy nie było rzeczą zetknęli, kiedy jeszcze żył. Bo musiał już dużo wie-
łatwą. Wkońcu znaleźliśmy jakiś stary gruchot, któ- .*dzieć skoro go zamordowali. Jesteśmy!
rego wolny bieg wprawiał mnie w stan bliski szaleń- 'Młodszy portjer zbiegł po schodach hotelu, ot-
stwa. Moi trzej towarzysze milczeli, pogrążeni w  worzył drzwiczki naszej taksówki i spojrzał porozu-
myślach. Gdyśmy już dojeżdżali do Shorta, Man-  miewawczo na Maythorne'a.

rem i całe jej oświetlenie sprowadzało się do dwóch
słabych latarń gazowych. Krótko mówiąc, było to
wymarzone miejsce do krwawego czynu.
— Policja znalazła na tych kamieniach plamy

krwi — rzekł szeptem sklepikarz. — Ja nie słysza-

Rozłożył bezradnie ręce.
— Czy pan przypuszcza, że on przyszedł za nią

na tę ulicę? — zapytałem. — Bo jeżeli tak, to trudno
sobie wyobrazić...

Urwałem wymownie. a 5
— W takiej proletarjackiej dzielnicy mogą się) łem żadnych hałasów i nie wiem do tej chwili, żeby *dziać różne rzeczy — odparł wzruszając ramiona- kto słyszał. Widać załatwili się z nieborakiem ро-  ners rzekł: r Wróciły zaraz jak ja przyjechałem — rzekmi. — Kto to może'wiedzieć? Cała rzecz przedsta- cichu. — Ten biedny Bownas musiał przyjechać do Lon  półgłocem. — Taksówką, więc zatelefonowałem powia się jako jedno puste pole domysłów. Obejrzy- Wróciliśmy do sklepu, gdzie wywiązała się dłuż-  dynu tym samym.pociągiem, co Elphinstone'owie! pana.my jeszcze ten dom i podwórze, to może, co wy- sza dyskusja na temat zagadkowości morderstwa. Wysłosił to takim tonem, jakby zrobił jakieś nad (e. d )

cda,zwyczajne odkrycie.Mieliśmy już wychodzić, kiedy zadzwonił telefon.
— No, chyba! — rzucił trochę drwiąco Mayt-

kryjemy.

Kiltkwaite, który skoczył zaraz do budki zawołał:Sklepikarz zaprowadził nas przez sklep na tylne

—
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