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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

Rok XVI Wilno, Sobotą 23-gostycznia 1932 r.
 

DZIENNIK
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
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 wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

AJWILENIKI
im ——

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., zo| przesyłką pocztową 21. 4 ge. BG,
zagranicą 8 zł.

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

druku mogą być przez Kasstotnace. owak zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Hr. 80187.

       

 

     

 

    

     

    

odbędzie się, dziś w lokalu” przy ul. Orzeszkowej 1,
zorganizowanyfŃstaraniem Narodowej Organizacji Kobiet.
Czysty dochód przeznacza się na uruchomienie warsztatów pracy dla bezrobotnych.—Doskonała
muzyka, własny bufet, zorganizowany przez pp. Gospodynie-- Wstęp 2, akadem.—1 zł.--Pocz. o g9.|DANCING-BRIDGE
 

   

  

Za spokój duszy

š. + p.

Anieli Szyryn
odbędzie się uroczysta msza święta żałobna dnia 28 stycznia w czwartek

o PZL — w Kościele Księży Dienai przy ul. Subocz 18

Wczorajsze posiedzenie Sejmu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Posiedzenie sejmowe tiwało do g. 10-ej.
„ Zalatwiono szereg drobnych spraw. Dyskusja rozwinęła się do-

Piero przy pierwszem czytaniu projektów ustaw o ustroju szkoinictwa
| ustaw samorządowych
K sprawie pierwszej przemawiali posłowie Czapiński (PPS)

‚ Ornecki (Str. Nar.), którzy twierdzili, że przedłożenia rządowe
wa prywatne szkolnictwo w całkowitą zależność od ministra.

rzy omawianiu ustaw samorządowych wielką mowę wygłosił
Pos, Bielecki (Str. Nar.) wykazując, žė projekt rządowy inne
Calkowicie rozwėj samorządu i jest sprzeczny z konstytucją.

Socjalista Bleń twierdzi, że przedłożenie rządowe likwiduje
„ Pesztki samorządu sprowadzając czynnik obywatelski do zera.

„Min. Pleracki w odpowiedzi mówcom opozycji zapewniał, że
administracja nie zamierza korzystać z przysługujących jej praw,
a pos. Duch (BB) zapraszał wszystkich do pracy w komisji, która
faktycznie cały samorząd oddaje pod omnipotencję administracji.

B. B. znów grzebie sprawę zbadania
«tajemnicy» Brześcia.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Komisja prawnicza debatowała wczoraj nad spra-
wą utworzenia komisji nadzwyczajnej do zbadania sprawy znęcania

Się nad więźniami brzeskimi.

Sprawozdawca pos. Moszyński (BB) wyrażając zaufanie rządo-
wi i sądom zaproponował odrzucenie wniosku o wyborze komisji.

Stanowisko jego poparli posłowie Car, Bogdani i Perlikowski
2 В/ В;

W obronie wniosku wystąpił pos. Osada (Stron. Narod.), który
dowodził, że w interesie honoru Polski i godności narodu jest zba-

danie i wyświetlenie stawianych zarzutów.

Głosami B. B. wniosek o wyborze nadzwyczajnej komisji śled-
czej został odrzucony.

Krwawe wypadki w Paruszewie
na Górnym Sląsku.

2 zabitych, kilkunastu rannych.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. We czwartek wieczorem w Paruszewie pod
Rybnikiem na 6. Sląsku doszło do krwawych starć na tie za-
burzeń śród bezrobotnych. Po wiecu bezrobotnych, gdy tłum
ruszył pod starostwo, policja przegrodziła drogę pochodowi.
Z tłumu obrzucono policjantów kamieniami, przyczem 11 poli-
cjantów odniosłe rany.

Policja oddała salwę w powietrze, a gdy tłum nie prze-
Stawał bombardować kamieniami, oddano salwę do tłumu.
W wyniku tych strzałów 2 osoby z pośród bezrobotnych zo-
Stały zabite, 2 ciężko ranne, zaś kilkanaście osób odniosło
rany Ižejsze.

Na Sląsk wyjeżdża komisja ministerjalna,
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na 25 b. m. ma wyjechać na Siąsk komisja mi-

nisterjalna dla zbadania zatargu pomiędzy pracodawcami i robotni-

kami.

Minister pracy, gen. Hubićki, przyjął delegację związków zawo-
dowych z Moraczewskim na czele i oświadczył, że rząd dołoży
wszelkich starań, ażeby interesy robotników i pracowników zostały
uwzględnione. :

Zaburzenia bezrobotnych w Chojnicach.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. QOmaegaaj wieczorem w Cnojnicach, na Pomorzu,
około 200 bezrobotnych zaatakowało Magistrat domagając się świad-
czeń węglowych.

Bezrobotni wdarli się do środka demolując wewnętrzne urzą-
dzenie biur miejskich i tłukąc szyby

Wezwana policja użyła pałek gumowych, lecz nie zdołała opa-
nować sytuacji. Dopiero wezwane wojsko przywróciło porządek
i spokój.

*

5-lecie Teatru Polskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

RYGA. 22.1. Teatr Polski w Łoiwie w dniu 4 lutego r. b. obcho-
dzi 5-lecie swego istnienia. Na uroczystość tę wystawiona zostanie
sztuka Al. Fredry „Pan Jowialski” w lokalu teatru polskiego w Rydze.
Teatr polski pozostaje pod kierunkiem wytrawnego reżysera i bardzo
uzdolnionego artysty dram. p. Władysława Czengery'ego, który jest
właściwie twórca całego zespołu.

AINAVEGATTOOOORADZEPRZE

uwAGA! gzjcja Sceniczna Klubu M. SK. i 0. W.P.
5 urządza w dniu 30-1-32 r.

* WIELKĄ ZABAWĘ Na Poiegnanie Karnawał.
Muzyka Jazz-band. — Bufet — a Ea
które otrzymać można codziennie w Sekretarjacie ubu

UWAGA! Orzeszkowej 11 o aan iwiecz. —0 0

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.

Podpisanie sowiecko-finilandzkiego
paktu o nieagresji.

BERLIN Pat. — „Vossische
Ztg.* donosi, że wczoraj przed
południem w Helsinki podpi-
sany został pakt o nieagresji
między Finiandją a Rosją so-
wiecką.

U i К-
cie KeliogaI obowiązujena
trzy lata, a w razie о-
wiedzenia ma byčS aa
na dalsze trzy lata.

 

Rumunja zrywa układy z Sowietami.
BUKARESZT. Jak donosi „A-

deverul“ na podstawie iniormacji,
którą otrzymał z kół miarodajnych,
należy uznać rokowania rumuńsko-
rosyjskie, prowadzone w Rydze
w sprawie zawarcia paktu o nie-
agresji, za ostatecznie zerwane,

 

Możliwe, że podczas pobytu mini-
stra rumuńskiego Ghiki w Gene-
wie nastąpi spotkanie z Litwino-
wem i że wtenczas nawiązane bę-
dą ponownie rokowania w tej
sprawie.

 

Możliwość przesilenia gabinetowego
w Anglii.

LONDYN. (Pat). Szereg dzien-
ników donosi dziś o możliwości
nowego kryzysu w łonie gabine-
tu brytyjskiego, jaki się zaryso-
wał na tle polityki celnej. Pra-

wie pięciogodzinne wczorajsze
obrady gabinetu poświęcone by-
ły w dużym stopniu sprawom
taryfowym, ale porozumienie nie
zostało w łonie gabinetu osiągnię-
te. Członkami gabinetu, którzy w
sposób jak najbardziej stanowczy
opierają się prowadzeniu ogólnej
taryfy celnej, są lord Snowden i
minister oświaty Mac Lean, libe-
rał, który miał zagrozić ustąpie-

Długi niemieckie źródłem niepokoju.
Dyskusja w parlamencie francuskim.

ZNAMIENNA MOWA
" HERRIOTA.

PARYŻ (Pat). Izba Deputowa-
nych obradowała wczoraj w dal-
szym ciągu nad sytuacją między-
narodową, Dyskusja skupiła się
przeważnie -około przemówień
Louis Marin i Edwarda Herriot,
nadając posiedzeniu charakter po-
ważnej sesji o znaczeniu między-
narodowem.

Herriot. wstępując na trybunę,
zapowiedział, iż będzie przema-
wiał w imieniu rozsądku francus-
kiego. Punktem wyjścia wsze!kich
dyskusyj są oświadczenia kancle-
rza Rzeszy Niemieckiej. Istotne
ich znaczenie nie-podłega obecnie
żadnym wątpliwościom. Niemcy
nie chcą przyjmować żadnego
«ompromisowego rozstrzygnięcia.
Wola ich zmierza zdecydowanie
ku niepłaceniu reparacyj. Czemże
może być zastąpiona siła zbroj-
na — zapytuje Herriot — jeżeli
nie lojalnością w wykonywaniu
umów? Wspomina o zasadzie po-
szanowania umów, jako o podsta-
wie pokoju. Niestety walczą z so-
bą trzy pojęcia umów: francuskie
ujęcie problemu  kartezjuszow-
skiego legalności umów, — punkt
widzenia niemiecki, znany obec-
nie każdemu i wreszcie punkt wi-
dzenia z tamtej strony oceanu,
owa nowa koncepcja prawnicza,
w myśl której ten, kto może pia-
cić — płaci, a kto nie może —
wstrzymuje się od wszelkich spłat.
Mówca staje w obronie tezy tran-
cuskiej, która nie pozostaje w
sprzeczności z duchem umów, za-
wartych z dobrej woli.

Herriot opuszcza trybunę przy
burzy oklasków. Następnie Izba
postanawia odłożyć dalszą dys-
kusję na dziś po południu. Dys-
kusja nad interpelacjami wbrew
przewidywaniom nie została więc
tej nocy ukończona. Premjer La-
val przemawiać będzie dziś popo-
łudniu. Według wszelkich prze-
widywań debaty jeszcze się prze-
ciąśną.

KONFERENCJA W LOZANNIE
DOJDZIE DO SKUTKU, O ILE
NASTĄPI POROZUMIENIE,
PARYŻ (Pat). Według wiado-

mości kół poinformowanych,
przedwstępne obrady w sprawie
reparacyj toczą się nietylko po-
między Londynem a Paryżem, lecz
między wszystkiemi rządami, po-
siadającemi wierzytelności w
Niemczech i dopiero po dojściu
do ogólnego porozumienia można
będzie mówić o spotkaniu w Lo-
zannie. Wszelka inna procedura
wobec wyraźnie zaznaczonych
tendencyj Berlina do definitywne-
go zwolnienia się z reparacyj, nie
może doprowadzić do pozytywne-
go wyniku.

ZAPROSZENIE LAVALA
DO LONDYNU.

PARYŻ (Pat). „Echo de Paris“
dowiaduje się, że premier Laval
otrzymał wczoraj wieczorem za-
proszenie Mac Donalda do spotka-
nia się z nim w Londynie w dniu
iutrzejszym, t. j. 23 b. m.

PODEJRZLIWE NIEMCY.

LONDYN (Pat). Z kół zbliżo-
nych do ambasady niemieckiej w
Londynie korespondent PAT do-
wiaduje się, że ze strony Niemiec
dojście do skutku ewentualnej wi-
zyty Lavala w Londynie trakto-
wane byłoby z największą po-
dejrzliwością, jako nowe knowa-
nia przeciw Niemcom. Do poglądu
tego koła niemieekie dochodzą
pod wrażeniem taktyki rządu bry-
iyjskiego w ciągu ostatnich dni,
która wywołała w Niemczech naj-
większe wątpliwości. Koła te u-
ważają, że taktyka rządu brytyj-
skiego była ostatnio bardziej nie-
przychylna wobec Niemiec,- niż
może nawet taktyka rządu fran-
cuskiego. O ile w Paryżu nie wy-
suwano wobec Niemiec żadnych
specjalnych żądań co do wiązania
się zgóry w sprawie Lozanny, nie

ukrywając zresztą nieprzejedna-
nego stanowiska francuskiego w
sprawie odszkodowań, o tyle w
Londynie stosowano wobec Nie-
miec drogę najsilniejszego nacisku,
by wymóc na rządzie niemieckim
zgóry zgodę na przedłużenie mo-
ratorjum Hoovera na obecnych
warunkach na dalszych 6 miesię-
cy. Obecnie, gdy Niemcy katego-
rycznie odrzuciły żądanie angiel-

skie, co zostało oświadczone przez
kanclerza Brueninga ambasado-
rowi brytyjskiemu w Berlinie, Mac
Donald usiłuje porozumieć się z
Lavalem, co może mieć, w/ś opinii
kół niemieckich, na celu tylko
uzgodnienie z Francją. wspólnej
akcji nacisku franko-brytyjskiego
na Niemcy. Koła, o których mowa
powyżej, nie ukrywają swego po-
ważnego w tym względzie zanie-
pokojenia.

niem. Konserwatywni członkowie
gabinetu zebrali się u Baldwina,
ażeby się zorjentować, czy możli-
wy jest kompromis, albowiem
większość parlamentarna pragnę-
łaby uniknąć zwłaszcza ustąpie-
nia Snowdena, który cieszy się
w kraju wielką popularnością.
Również ustąpienie Mac Leana
uznane zostało za niepożądane,
albowiem oznaczałoby to począ*
tek odpadnięcia liberałów od rzą-
du i wzmocnienia opozycji Lloyd
George'a.

Hitler niechce być
prezydentem.

BERLIN (Pat.) W-g doniesień

prasy, Hitler miał odpowiedzieć

odmownie na żądanie pewnych

zbliżonych do niego koł, aby

kandydował na stanowisko preź

zydenta Rzeszy. Odmowę swą,

Hitler umotywował tem, iż przy-

jęcie przezeń tak wysokiego ue

rzędu równocześnie byłoby  u-

znaniem systemu, który zwalcza.

Konfiskatawkładów
bankowych windjach

BOMBAY. (Pat). Rząd zarzą-
dził konfiskatę sumy przeszło 3
tysięcy funtów, zdeponowanej w
dwóch miejscowych bankach ir.-
dyjskich na rachunek 4 kupców
indyjskich. Konfiskata nałożona
została dlatego, że rząd miał
wszelkle racje przypuszczać, że
pieniądze te przeznaczone były
na cele komitetu kongresowego
w Bombaju.

 

Powstanie komunistyczne
w Hiszpanii.

Strajk generalny i krwawe walki w Hiszpanii.
PIERWSZE WIADOMOŚCI.

MADRYT. W prowincji Kata-
lonji wybuchło komunistyczne po-
wstanie, które zaczyna przybierać
coraz groźniejsze kształty, Po-
wstańcy zniszczyli połączenia te-
lefoniczne i telegraficzne i opano-
„wali linje kolejowe. Rząd central-
ny w Madrycie wysłał oddziały
artyleryjskie i kawaleryjskie do
obszarów, objętych powstaniemi
wydał polecenie, by rewoltę stłu-
miono środkami drakońskiemi. W
samej Barcelonie panuje na razie
spokój. Jednakowoż i tu liczą się
z możliwością wybuchu niepoko-
jów. Wszystkie publiczne budyn-
ki i ważne punkty strategiczne
obsadzono wojskiem.
W miejscowości Corunna do-

szło między gwardją cywilną
a strajkującymi robotnikami do
krwawych starć, w czasie których
było dużo zabitych i rannych. Sy-
tuację uważają powszechnie za
bardzo krytyczną i łączą ją z pro-

pagandą sowiecką wśród komuni-
stów hiszpańskich w kierunku
wywołania ogólnego powstania.

CZERWONY SZTANDAR
W BERGAM.

BERLIN (Pat). Prasa niemiec-
ka donosi: Nadchodzą tu wiado-
mości o wybuchu powstania ko-
munistycznych związków zawodo-
wych Katalonji. Powstanie objęło
przestrzeń na północny zachód od
linji pomiędzy Alanrezą a miastem
Bergam.  Rewolucjoniści poprze-
rywali połączenia telefoniczne,
przerwali również komunikację
kolejową i obsadzili wojskowe
składy amunicji. W Bergamie po-
wstańcom udało się opanować
miasto, na ratuszu wywieszono
czerwoną flagę. W  Alanrezie
przyszło do krwawego starcia

między gwardją cywilną a strajku-
jącymi robotnikami. Wielu urzęd-
ników gwardji cywilnej i osób pry-
watnych zostało rannych. Rów-
nież w Corunnie doszło do po-
ważnych starć. Są zabici, Rząd
wysłał do różnych punktów, obję-
tych powstaniem, oddziały wojska.
Również okręt wojenny odjechał
w kierunku Brcelony, ażeby tam
wysadzić oddziały wojskowe.
W Barcelonie panuje narazie

spokój. Samochody prywatne i
ciężarowe zostały skonłiskowane
dla przewozu oddziałów wojsko-
wych do miejsc, objętych powsta-
niem. Powstanie rozpoczęło się
strajkiem generalnym, ogłoszonym
przez komunistów i syndykalistów
w okolicach Manrezy. Na wezwa-
nie to tysiące robotników przy-
łączyły się do strajku. Premjer
hiszpański zawezwał szefa śwardji
cywilnej i oświadczył mu, że re-
wolta musi być bezwzględnie stłu-
miona, nie zważając na to, ile
akcja kosztowałaby ofiar.

OŚWIADCZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH.

MADRYT (Pat). Minister spr.
wewnętrznych oświadczył, że od-
działy wojskowe opanowały sy-
tuację w Alanrezie. Według ra-
portu szefa gwardji cywilnej, od-
dział śwardji zaatakowany został
granatami ręcznemi przez syndy-
kalistów.  Gwardja cywilna zmu-
szona została celem opanowania
sytuacji do użycia broni palnej

BOMBA W SAN CARLOS.
SARAGOSSA (Pat). Wczoraj

o godz. 23 wybuchnęła przed se-
minarjum w San Carlos bomba,
powodując poważne zniszczenia.
Ofiac w ludziach niema.

w dniu 1-go lutego 1932 r. w Salonach

SYTUACJA W ALANREZIE.
BARCELONA (Pat). Do Alan-

rezy i innych miejscowości obję-
tych powstaniem wkroczyły od-
działy wojskowe. W miejscowosci
Bergam nieznany sprawca rzucił
petardę dynamitową na patrol
gwardji cywilnej, raniąc jednego z
członków gwardji. Wmiejscowo-
ści Suria na budynku merostwa
wywieszono czerwoną flagę. U-
zbrojone bandy zatrzymują na uli-
cach samochody.

ALANREZA (Pat). Strajk ge-
neralny trwa tu w dalszym ciągu,
jednakże w całej okolicy panuje
całkowity spokój. Władze doko-
nały kilku aresztowań.

W BARCELONIE SPOKÓJ.

BARCELONA (Pat). Mimo po-
głosek o strajku generalnym
wszyscy robotnicy z wyjątkiem
szoferów taksówek zgłosili się do
pracy. Obiega tu pogłoska, iż ge-
neralna konfederacja pracy po-
wzięła w dniu wczorajszym posta-
nowienie, ażeby nie wywoływać
strajku generalnego i zwróciła się
do- rewolucionistów w okręgu
Alanreza, ażeby nie stawiali oporu
armji rządowej.

REPRESJE WOBEC KOMU- ,
NISTÓW.

BARCELONA (Pat). Wczoraj
w ciągu popołudnia dokonano lu
w lokalu podmiejskim aresztowa-
nia 60 komunistów, których prze-
wieziono samochodami ciężarowe-
mi do więzienia.

FREE |STT

BANICJĘ TROCKIEGO PRZE-
DŁUŻONO.

BERLIN (Pat). Według prasy
iemieckiej, Politbiuro przedłu-

żyło banicję Trockiego na dalsze
Awa lata,

Jeżeli pragnieszprzyjść z pomocą młodzieży akademic-
kiej U. S. B. i chcesz wesoło spędzić czas — przyjdź na XIII Bal GHólacakademicki Oficerskiego Kasyna Garnizonowego.  

 



  

*

к
2

A
17

97
9

 

2
-———-

1

| Kto — z obowiązku — syste-

matycznie czytuje prasę sanacyj-

ną, niezawodnie musiał spostrzec

pewną zasadniczą zmianę, która

w ostatnich czasach zaszła w argu-

mentacji sanacyjnych publicystów

i działaczów.

Do niedawna punktem oparcia

dla nich we wszekich sprawach

była osoba p. min. Józefa Pit-

sudskiego. Posłuszeństwo ślepe,

oparte na wierze w jego nieomyl-

ność, było jakgdyby dogmatem.

Wola jego była absolutnym naka-

zem.
Gdy się sanatorom zarzucało

brak programu, przyznawali się do

teśo szczerze, z pewną dumą,

twierdząc, iż osoba p. Piłsudskiego

starczy im za wszystko: „dziadek

wie, co czyni”.

Można się oczywiście godzić

lub nie godzić z takiem stano-

wiskiem, trudno mu jednak od-

mówić pewnej konsekwencji, co

prawda nieco prymitywnej, bar-

dziej odpowiedniej dla czasów

wojennych, w stosunku między

żołnierzem a wodzem, niż w nie-

zmiernie skomplikowanych wa-

runkach życia współczesnego.

W ostatnich czasach jednak na

łamach prasy sanacyjnej, w prze-

mowach przedstawicieli tego obn-

zu, coraz rzadziej spotykamy się

z nazwiskiem p. Piłsudskiego, je-

żeli się wspomina tego bądź co

bądź żyjącego, współczesnego nam

człowieka, to przeważnie w for-

mie, w jakiej dotychczas mówiło

się i pisało o nawpół legendar-

nych herosach. Przykładem tego

służyć może niedawna mowa mi-

nistra oświaty. Osoba Piłsudskie-

$0 coraz bardziej usuwa się od

spraw, walk, intryg życia codzien-

nego, politycznego, w jakaś mgłę,

„przypominającą bardzo dym ka-

dzidła, w której nikną i zacieriją

się żywe, realne kontury.

Zamiast osoby p. Piłsud-

skiego coraz częściej prasa pro-

rządowa i zwolennicy jego powo-

łują się na jakąś „ideologję“,
nie wyjaśniając bliżej, o jaką wła-

ściwie chodzi im ideologję.

Wytłumaczyć to zjawisko nie

jest trudnem. Ludziom, posiadają-

cym dziś wpływy, chodzi o utrwa-

lenie tych wpływów, utrwalenie

swego stanowiska. Wiadomy jest

z historji smutny los różnych sate-

litów samowładnych monarchów,

dyktatorów i t. p, Z chwilą gdy

zgasło słońce, dookoła którego

krążyli, gasło także ich zapoży-

czone światełko. Jedni, szczęśliw-

si, kończyli w zapomnieniu, gdzieś

w dobrach nabytych w czasach

powodzenia — inni, bardziej wy-

bitni, aktywni... na wyśnaniu,

w Syberji lub w murach Ba-

stylji.

Życie ludzkie, nawet życie

absolutnych władców, podobno

jak życie ostatniego nędzarza, jest

co do czasu ograniczone.

Co innego... „ideologja“, ta,

jakkolwiek nie jest także wieczna,

przeżywa znacznie swego twórcę.

Objaw to jest znany nie tylko w
życiu politycznem, ale także w

dziedzinie nauki, sztuki, jak naśla-

dowcy i epigoni długo jeszcze po

śmierci swego mistrza żerowali na

jego ideowej spuściźnie, zbierając

niekiedy bogate, materjalne plony.
Z tego łatwo zrozumieć, dla

czego dziś na łamach prasy sana-

cyjnej coraz mniej się mówi 0 О50-

bie p. Piłsudskiego, o jego poli-

tyce, zamiarach realnych — coraz
więcej, w formie niezmiernie ogól-

nikowej, o jakiejś bliżej nie okreś-

lonej „ideologji“ — jušci že chyba

mając na względzie ideologię p.

Pilsudskiego.

Dla przeciętnego obywatela

Rzeczypospolitej nie jest oczy-

wiście obojętnem, jakiego rodzaju
jest ta ideologja, na której obóz

obecnie rządzący pragnie oprzeć

nie tylko politykę dnia bieżącego,

ale dalszą nawet przyszłość.
By się o tem dowiedzieć coś

ściślejszego, najwłaściwszem było-
by sięgnąć do zródła, to jest do

własnych słów twórcy tej ideo-
logji.

Świeżo wychodzi przecie zbio-
rowe wydanie piśm Józefa Pił-
sudskiego, które pod tym wzglę-
dem stanowi bogaty  materjał.

W działalności pisarskiej Piłsud-
skiego odróżnić trzeba trzy łazy:
pierwszą, przedwojenną, przeważ-
nie z czasów redagowania „Ro-
botnika”, drugą, poświęconą spra-

wom wojskowym, która podlegać
może jedynie krytyce fachowej

i w danej chwili nas nie obchodzi,

oraz trzecią, powojenną.
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O wychowaniu „państwowem*

W! odpowiedzi na mowę wy

głoszoną świeżo w komisji sejmo-

wej przez min. Jędrzejewicza na

temat t. zw. wychowania „pań-

stwowego” pisze „Gazeta War-

szawska”.
„Dość przyjrzeć się praktycznemu

wykonaniu programu min. Jędrzejewicza,

żeby zdać sobie sprawę z wartości, jakie

wnosi sanacyjne wychowanie „państwo-

we“ do naszego życia cywilizacyjnego

i do naszego szkolnictwa. Sprowadza się

ono w rzeczywistości do ciągłej walki,

jaką toczą władze szkolne z nauczy”

cielstwem i młodzieżą, usiłując nagiąć

życie wewnętrzne szkoły do potrzeb

i wymagań akcji politycznej, prowadzonej
przez obóz sanacyjny.

Metody wychowawcze, polegające na

przymusie i brutalnem narzucaniu prze-

konań, stosowane są do uczącej się mło-

dzieży na całej linji. Wszystko to wy-

wołuje wśród młodzieży zrozumiałe roz-

goryczenie i chęć oporu w stosunku do

swoich przełożonych, co z punktu widze-

nia wychowawczego jest zjawiskiem wy-

soce niepożądanem. Min. Jędrzejewicz

widocznie zapomniał o tem, że zadaniem

szkolnictwa publicznego jest wychowanie
przyszłych obywateli, a nie zwyczajnych

pretorjanėw i, że, wobec tego, życie

szkoły, nauczanie i wychowanie musi

opierać się na zasadach zgodnych z tra-

dycjami, które panują w Polsce już od-

dawna, conajmniej od czasów Komisji

Edukacyjnej.
Społeczeństwo nie da sobie narzucić

obcych naszemu” duchowi i naszej umy-
słowości zasad wychowania publicznego,
rozumie bowiem dobrze całą wagę i do-
niosłość tego zagadnienia. Działalność
podległego min. Jędrzejewiczowi urzędu
w zakresie wychowania sprowadza się
niestety w dużym stopniu tylko do sze-
rzenia, drogą przymusu i nacisku, kultu
rządzącego obecnie obozu i jego mglistej
ideologii.

Są to „syzyfowe prace”, które na
papierze mogą dać p. Jędrzejewiczowi
rzekome wysiłki, ale które nie zdołają
zmienić duszy młodych pokoleń, bardzo
dalekich swoją umysłowością i swojemi
instynktami narodowemi od tego, co dziś
stanowi obóz sanacyjny, a zespolone
ściśle z całem społeczeństwem. Wynika
to nie z prowadzonej wśród młodzieży
akcji politycznej obozu narodowego, jak
mylnie sądzi min. Jędrzejewicz, ale
z tego, że młodzież polska jest młodzieżą
narodu, żyjącego nie od dziś ideałami
cywilizacji zachodniej i mającego, wbrew
temu, co się mu imputuje, zdrowe in-
stynkty narodowe i państwowe".

Okopy.

W artykule pod powyższym ty-

tułem, zaczerpniętym z temino-

logii wojskowej, „Kurjer 5 Poznań-

ski* zwraca uwagę naniebywały

u nas obecnie rozkwit inicjatywy

i twórczości rządowej na polu u-

stawodawstwa. Uderza przytem
to ciekawe zjawisko, że twór-

czość ta zupełnie niemal omija tak

obecnie aktualny teren życia go-

spodarczego, a natomiast z wielką

gorliwością przeprowadza donio-
słe zmiany w zakresie urządzeń

społecznych i politycznych. Są-

downictwo, adwokatura, „szkol-
nictwo, samorząd terytorjalny i

gospodarczy, zgromadzenia i sto-

warzyszenia — oto dziedziny,
które w najbliższym czasie mają

ulec zasadniczej reformie w. duchu
„ideologji' obozu „sanacyjnego .

„Według tej „państwowej” czy „pań-

stwowotwórczej' ideologii we wszyst-
kich dziedzinach ma być wzmocniona
ingerencja administracji rządowej z rów-
noczesnem znacznem ograniczeniem swo-
bód obywatelskich i, społecznego sa-
morządu.

Wszystko to razem jest konsekwent-
ną etatyzacją życia społecznego, kultu-
ralnego i politycznego. Powoli, w ostat-
nich czasach coraz prędzej zbliżamy sie
do tvch wzorów, gdzie wszystko jest
upaństwowione, gdzie poza państwem
iegalnie nic istnieć nie może.

Wzmacnianie czynnika administra-

cyjnego w całem życiu publicznem, ce-

chujące wszystkie zgłaszane obecnie do
Seimu projekty ustawowe, wypływa z.
troski o jaknajdłuższe zatrzymanie wła-

dzy w swem ręku. Chodzi o tak daleko
idące opanowanie wszystkich dziedzin

życia, aby nic nie mogło się dziać wbrew

woli rządu, aby sparaliżowane zostały
wszelkie możliwe ogniska niezależności,

które mogłyby być oparciem dla poli-
tycznej opozycji.

Używając porównania że stosunków
wojennych, możnaby określić nowe pro-
jekty ustaw jako okopywanie się na
zdobytych pozycjach. Owoce przewrotu
majowego, utrzymywane najpierw samą
dynamiką zwycięstwa, potem „radosną
twórczością”, a w końcu rozmaitemi me-
todami, których dosadnym symbolem jest
Brześć, mają być obecnie utrwalone przy
pomocy odpowiedniego ustawodawstwa."

"Traina ocena.

„Polityka“ p. Cat'a ze „Slowa“
wileńskiego doczekała się naresz-
cie słusznej oceny, co prawda aż
na... ostatniej stronicy „Myśli Na-
rodowej", w rubryce poświęconej
humorystycznym objawom naszej
smutnej rzeczywistości:

„Sanacja jest bardzo solidarna, gdy

—————

prasy.
chodzi o interesy BB, o' kult jednostki,

o posddy, o Brześć i t. p., daje natomiast

wolną rękę swoim ludziom, gdy sprawa
tyczy — Polski. Tu każdy może impro-
wizować kwestje terytorjów, ustroju pań-

stwa, sojuszów. Taki bebe czy bubek,.

jak Mackiewicz, kokietując krótkiemi

majteczkami, zmienia republikę na mo-

narchję, zrywa sojusze państwa i zawiera

nowe. A kiedy wynika z tego powodu

skandal międzynarodowy, pisze kostycz-
ny list do Jouvenela...

Skądże tytuły do tego? „Bo ja

chciałbym”... — odpowiada. A. co komu
do tego. czego chciałby rozwydrzony

Dyzio z Wilna!
Rzecz dziwna, że dzieje się to w

obozie,. głoszącym hasło: wszystko dla
państwa. Przedewszystkiem zacząć win-

no od siebie „wychowanie państwowe”,

nauczyć takich niedowarzoych chłopców
respektu dla spraw stanu,”

Handelzamienny.

W. „Gazecie Handlowej” taką

znajdujemy wiązankę faktów:
„Jakiś właściciel kinematografu w

Turyngji ogłosił, że przyjmuje chłopska

klientelę za opłatą w naturze — м ]а>

jach, maśle, chlebie i t. p. — Potem
żywo komentowano na Targach Lipskich

fakt, że jakaś fabryka maszyn przyjęła od
Sowietów jako zapłatę drzewo, leżące w
porcie francuskim. Na większą skalę

podobną tranzakcję przeprowadziły So-

wiety w Egipcie. W r. 1928 przybył do
Aleksańdrji statek proponujący wymianę

drzewa i nafty za bawełnę. Wymianę

uskuteczniono wbrew zabiegom angiel-

skim, które widziały w tem pogwałcenie
przywilejów giełdy w Liverpoolu. Do-
dajmy do tego, że wymiana egipsko-
rosyjska od tego czasu wydatnie wzrosła.
Przykład egipski nie był wyjątkiem.

Analogiczne interesy przeprowadzała Ro-

sja z Grecją, Italją i t. d.
Wkraczamy w dziedzinę wymiany,

Kronika przynosi nam następujące infor-
macje: wymiana niemiecko-brazylijska —
węgiel za kawę, wymiana niemiecko-
argentyńska — maszyny za zboże, wy
miania niemiecko-holenderska — węgiel
za kartofle i jarzyny, wymiana czecho-
słowacko-rosyjska — zboże za sprzęt
kolejowy, saletra -chilijska za naftę ro-
syjską, wino węgierskie za sól polską...”

Oznaczałoby to cofanie się
kultury naszej gospodarczej do
czasów zamierzchłych handlu za-
miennego. „Gazeta Handlowa" nie
uważa jednak objawu tego za
stały — to tylko przejściowa
anemja ustroju kapitalistycznego,
zakażonego bakcylem socjalistycz-
nym.

„Gospodarczy świat przedwojenny
był podobny do' doskonałej maszyny.
Obok niej wisiały przepisy, jak należy się
z nią obchodzić. Wliadomo było, jakie
następstwa wywołało odkręcenie każde-
o kranu, otwarcie każdego wentyla.
aszyna się popsuła. Zapatrzeni w

przepisy starzy mechanicy poruszają
różne śrubki aparatu i przepowiadają
zmiany, które powinny nastąpi! w myśl
przepisów. Zmiany te nie następują
i nie nastąpią. Powstaje jakaś nowa ma-
szyna i nowe koło niej będą wisieć prze-
pisy. Ten, kto je pierwszy zrozumie
i zastosuje, zyska pięrwszeństwo przed
innymi..."

Jak wygimnastykować... maszynę?

"MV pamiętnikach Aleksandra
Świętochowskiego, drukowanych
w wWiadomościach Litęrackich*, ,
czytamy taki ustęp, poświęcony

cenzurze rosyjskiej za czasów

przedwojennych:
„Pod cenzurą rosyjską można było .

zajmować się polityką własną tylko w

zamkniętym domu, a nie na trybunie

publicznej.  Wygimnastykowaliśmy jed-

nak nasze pióra nadzwyczajnie w zręcz-
ności stylistycznej i wynaleźliśmy sposo-

by mylenia czujnej straży w przemyca-
niu myśli i uczuć patrjotycznych....”*

Feljetonista „Kurjera Zachod-
niego”, cytując powyższy ustęp,
nawiązuje doń następującą smętną

uwagę:
„Takie to były dawniej czasy dla

publicystów.
Nadeszły nowe czasy. Dużo się

zmieniło. Technika uczyniła szalone

postępy. Dawniej literaci, publicyści,

dziennikarze używali piór, a dzisiaj ma-
szyn do pisania.

I tutaj zachodzi pytanie: „jak wy-
gimnastykować maszynę 7...“

„Ułani... ułani!”
Jest nazwą filmu... „pierwszej

polskiej komedji filmowej”, która

obiega obecnie kinoteatry całej
Polski. Jak wiadomo autorem jej
jest oficer bardzo wpływowy w
sferach sanacyjnych i popularnyw
kołach bawiącej się Warszawy,

Oto co o tej „polskiej komedji”
isze w „Wiadomościach Literac-

* Słonimski:
„W tym obrazie — powiada — od-

bija się niesłałszowana rzeczywistość pol-
ska. Rzecz dzieje się w koszarach, jest
tam sporo picia wódki i trochę bandy-
tyzmu na wesoło. Wyświetlają teraz
jednocześnie trzy polskie filmy. Jeden
jest o koszarach, drugi o policji, a trzeci
poprostu nazywa się „Cham”, W tych
trzech filmach jest jakaś nić wspólna,
w prawdzie swej došč posępna,“

Ta ostatnia, znana przeważnie

z wywiadów i tym pod. enuncja-

cyj, bliższa jest dla nas, przeto

bardziej ciekawa, ma ona: jednak

charakter wybitnie polemiczny,
negacyjny i bardzo mało zawiera
pierwiastków pozytywnych,

Co innego doba przedwojenna:
tu mamy całkiem skrystalizowaną
ideologję, jest to ideologia PPS —
Polskiej Partji Socjalistycznej, któ-

rej Piłsudski był współtwórcą,
od której jednak dzisiejszą naszą
rzeczywistość dzieli przepaść nie-

przebyta. Dość przeczytać to, co

w swoim czasie pisał Józef Pił-
sudski o swobodzie prasy, o wol-
ności przekonań, o wychowaniu...
z tem, co obecnie widzimy, by się
przekonać, że albo sam autor

zmienił zasadniczo zapatrywania

(co zresztą ujmy nie przynosi),

albo li też otoczenie jego spaczyło
z gruntu jego ideologję.

O istocie tej ideologji, jak się

ona dziś przedstawia, z pism Jó-
zefa Piłsudskiego nie możemy so-

bie wyrobić jasnego poglądu, stąd
musielibyśmy zwrócić się do jego

komentatorów,
Niestety właśnie ci, którzy

najgłośniej i najczęściej mówią

i piszą o „ideologji”, na bliższe jej
określenie nie mają nic prócz

ogólników, czczej SO: „łor-
miuł deklamacyjnych', słowem...
miedź brzęcząca.

Tymczasem, zwłaszcza w obec-

nych ciężkich warunkach, nawet
najzagorzalsi zwolennicy sanacji

pragnęliby dowiedzieć się coś kon-

kretnego.
Może „Gazeta Polska”, jako

najbardziej do tego powołana,

zechce uchylić rąbek tej tajemni-

czej zasłony i wyjaśnić nam, co się

kryje faktycznie pod magicznem
określeniem: „ideologja”'?
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Rodzicom ku rozwadze.
Walka o duszę młodzieży.

Niedawno przebrzmiała owa
skandaliczna ankieta, skierowana
dnia 3 grudnia roku ubieg. przez
ministerjalnego wizytatora w War
szawie do uczennic szkół śred-
nich na temat „Dziejów grzechu'.
Chodziło o skonstatowanie skłon-
ności i zainteresowań młodzieży
żeńskiej, — czy uczennice potę-
piają czy też usprawiedliwiają
Ewę Pobratymską, która scena z
„Dziejów grzechu” najbardziej u-
tkiła w pamięci, czy pociągają
opisy przeżyć miłosnych?,.. Cza-
sami się wyświetla w szkołach fil-
my, wcale nienadające się dla mło-
dzieży szkół średnich („Wierna
rzeka').. Podobno tańce nowo-
czesne były zakazane w szkołach,
ale zakaz pozostawał na papierze.
Dyrekcje młodzieży nie krępują
pod tym względem. Jedynie mło-
dzież uniwersytecka, bardziej u-
świadomiona, ulegająca zdrowej
opinji, świeci przykładem młodszej
braci.

Czy śluby cywilne będą u nas
wprowadzone, bliska pokaże przy-
szłość, ale projekt usunięcia nauki
religji ze szkół, nie jest za górami.
Taki projekt już naszkicował p.
Jerzy Ostrowski, obecn ka -
tor szkół Okręgu Szkolnego Wi-
leńskiego, w swej książce, napisa-
nej w r. 1925 pod tytułem „Żywa
szkoła”. Podając projekt progra-
mu szkoły średniej, na str. 130
autor mówi: „Religjia nie byłaby
traktowana jako przedmiot na-
uczania, lecz jako atmosłera (7)
zdrowia moralnego oraz ucieczka
w depresji. System ten wychował-
by na pewno bardziej wierzących
ludzi, niż ich wychowuje system
obecny, racjonalistyczny i intelek-
tualny'. Na czem będzie polegała
ta wiara, w co mają wierzyć ci lu-
dzie, autor nie mówi. Wiecznie
powtarzają się słowa  kusiciela:
„Otworzą się oczy wasze... i bę-
dziecie widzieli dobre i złe”. O Je-
zusie Chrystusie ani słowa w pro-
śramie. Niema mowy o dogmacie,
a nawet etyce chrześcijańskiej. Z
systematów religijnych wymienio-
ny tylko w programie dla przedo-
statniej klasy „buddyzm (porów-
nawczo - Schopenhauer)". Wobec
tego nie dziw, że nawet p. Ostrow-
ski, projektodawca nowego pro-
gramu szkolnego, odczuwa, cho-
ciaż niekonsekwentnie, po zazna-
jomieniu młodzieży z Buddą i pe-
symizmem Schopenhauera, po-
trzebę pewnej odtrutki, „ucieczki
w depresji”, potrzebę jakiejś re-
ligji i etyki, ale tylko nie chrześci-
jańskiej. Etyka chrześcijańska,
"zdaniem p. wizytatoro, jest „za-
przeczeniem natury ludzkiej” (str.
76), a „konsekwentny chrzešcija-
nizm jest niemožliwy do przyjęcia
dla ludzkošei“ (ibidem). Prztnaj-
mniej wyraźne i szczere credo,
niepotrzebujące żadnych komen-
tarzy. Tamże czytamy: „Wszel-
kie próby tłumienia dążności na-
turalnych wywołują... złe samopo-
czucie'. A dalej autor poucza:
„Pokora, posłuszeństwo, wiara w
autorytet, bierność, poskramia-
nie skłonności, zaprzeczenie pra-
wa rozwoju fizycznego organizmu
człowieka (7!), wyrzekanie się
wszystkiego (7?!) — należy do
przeszłości”. Opuszczamy moc in-
nych lapidarnych zdań, świadczą-
cych o braku elementarnej znajo-
mości chrystjanizmu.  Grzebie p.
wizytator religję i etykę chrześci-
jańską. Mickiewicz powiedziałby
na to: Chrystus żyje, „tylko umarł
w mędrców duchu”, Taki mędrzec
nietylko za czasów Polski przed-
rozbiorowej, ale i rozbiorowej,
gdyby się był odważył wygłaszać
zódodii neopogańskie poglądy,nie
mógłby piastować wysokiego u-
rzędu wizytatora szkół w pań-
stwie  chrześcijańskiem. Dzis...
może go zato spotka odznaczenie
i wyższe stanowisko. Czasy się
zmieniają. Ale fortuna variabilis,
Deus immutabilis Wszakże spo-

łeczeństwo polskie nie może za-
mykać oczu, śdy chodzi o przy-
szłość młodycii pokoleń, o przysz-
łość narodu. Stanisław Szczepa-
nowski, o którym sam p. Jerzy
Ostrowski mówi, że to jest „wiel-
ki, a nieoceniony dotychczas na-
uczyciel narodu,, powiedział. „Pol-
ska albo będzie katolicką, albo jej
wcale nie będzie”. Tego p. wizyta-
tor dotychczas nie docenia i nie
chce zrozumieć tego nauczyciel.
Muszą jednakże o tem pamiętać
wszyscy, komu jest droga Ojczyz-
na nasza.

P. Jerzy Ostrowski chce się
przyczynić do tego, „aby Rzecz-
pospolita Polska stała się Ojczyz-
ną Dzielnych Ludzi“ (str. 266).
Niech się nie ludzi: nie przysporzy
ich, jeśli będzie wychowywał na-
szą młodzież bez religji i etyki ka-
tolickiej. Ludzi się p. wizytator:
„Jeśli Pan nie zbuduje domu, próż-
no pracowali, którzy go budują”.
Praca jego pójdzie na marne.
Jednakże p. Jerzy Ostrowski,
stwierdzając, ,,że rzadko napotyka
się w szkolnictwie naszem  prze-
myślenie głębsze zagadnienia
etycznego i stworzenia jednolitej
koncepcji, konsekwentnej w swo-
jej strukturze“ (str. 75), konsek-
wentnie dąży do swojego celu.
Jak donosi „Kurjer Wileński" w
feljetonie z dnia 10 grudnia roku
ubiegłego, ma wychodzić pismo
dla młodzieży szkół średnich.
Autor feljetonu dr. Hirschberg po-
wiada, że p. Jerzy Ostrowski, „ja-
ko czynny pedagog ma pierwszo-
rzędne warunki dla spełnienia te-
$o zadania. Już niebawem ujrzy-
my pierwszy numer „Steru* Z
Wilna, które jest ośrodkiem czwar
tej części Rzeczypospolitej, może
ono i powinno promieniować —
twierdzi p. Ostrowski — przyczem
należy je przepoić kolorytem tych
ziem, zabarwić rumieńcem ich
swoistych cech kulturalnych i o-
byczajowych”. Chyba daremnie
się łudzimy, że pan Ostrow-
ski realizator projektu tego pi-
sma, dołoży starań, aby ono
miało cechy cywilizacji łacińsko-
zachodniej, cechy religji i etyki
chrześcijańskiej, której p. wizyta-
tor nie uznaje. Dalej w powyższym
feljetonie czytamy:.„Szowinizm,
szkodliwy nacjonalizm, uczucie
nienawiści rasowej, wyznaniowej i
narodowościowej nie dotrą do
młodych serc i dusz, które znajdą
się pod działaniem obywatelsko-
wychowawczem, opartem na od-
powiednich zasadach ideowych...
Nie perora, lecz siła zasad, która
przepoi wszystkie artykuły i no-
tatki w piśmie, będzie metodą
walki o czytelnika”, Siła tych za-
sad, należy przypuszczać, nie uleg
nie zmianie dlatego tylko, że ko-
mitet redakcyjny „Steru'”, jak mó-
wi p. Hirschberg, „odbywa swe
posiedzenia w mieszkaniu ks. bi-
skupa Bandurskiego” (od dłuższe-
go już czasu obłożnie chorego, do
którego wstępz tej racji jest przez
lekarzy wzbroniony). Tu się przy-
pominają słowa Zagłoby: „Ubrał
się w ornat i ogonem na Mszę
dzwoni”.

Ponieważ p. Ostrowski lubi
przytaczać Spencera, nie zaszko-
dzi, aby pamiętał o jeśo wyznaniu
przedśmiertnem: „Zawsze  głosi-
łem, że największem okrucień-
stwem jest pozbawienie ludzi wia-
ry. Teraz dodam, że już od wielu
lat myśl o nieskończoności i wiecz
ności budziła we mnie takie uczu-
cia, od których drżałem. Niech
mię przed ludźmi
publiczne wyznanie, — niech ono
będzie ostrzeżeniem dla nich”, A
Goethe, którego p. wizytator rów-
nież zdaje się poważać, powie-
dział: „Ludzkość w dziedzinie
techniki może »czynić olbrzymie
postępy, ale w dziedzinie moral-
ności nigdy nie przekroczy granic
etyki Chrystusa”. K. L.

Z caleį Polski.
Kary na zbierających ofiary
dla ubogich i bezrobotnych.

(Kap). Wskutek doniesienia po
licji państwowej powiatu Łomżyń-
skiego i Ostrowskiego woj. Biało-
stockiego Sądy Grodzkie w Zam-
browie i w Czyżewie nałożyły man
daty karne na kilkanaście osób,
pomiędzy innemi także na ks. pro-
boszcza Haraburdę w Puchałach,
za zorganizowanie i zbieranie o-
fiar na rzecz bezrobotnych, po po-
przedniem ogłoszeniu tej akcji
charytatywnej w Kościołach i na
osobnych zebraniach parafjalnych.
Osoby ukarane odwołują się natu-
ralnie do dalszej instancji, ponie-
waż nie mogą pojąć i zrozumieć,
aby zbieranie ofiar zorganizowane
przez księży na ubogich i bezrobot
nych było karygodne, wychodząc
ze słusznego założenia, że chyba
wolno jeszcze proboszczom w swo
ich parafir.ch pomagać ubogim, kar
mić głodnych i przyodziewać na-
gich i w tym celu z pomocą orga-
nizacyj religijnych i bractw kościel

nych zbierać ofiary. Takie postę-
powanie władz lokalnych jest isto-

tnie niebywałe i niesłychane i
swiadcząc o zupełnem niezrozumie
niu warunków, w jakich ludność
dzisiejsza żyje, przyczynia się do
coraz większego rozgoryczenia na
stosunki dziś panujące.

Agitacja za projektem
ustawy małżeńskiej.
(Kap) Na pomoc osławion

„AViudamoselkii Literackim" >
propagandzie projektu prawa mał-
żeńskiego Komisji Kodyfikacyjnej
ruszyły świeżo założone tygodniki
„Jutro Rzeczypospolitej" i „Ośni-
wo'. Zwraca powszechną uwagę,
że oba te pisma wydawane są na
luksusowym papierze i że rozsy-
łane są w dużej ilości gratis.

„Jutro Rzeczypospolitej”, reda-
$owane przez radykałów o ideo-
logii pułk. Kostka-Biernackiego,
występuje przeciwko Akcji Kato-
lickiej z racji zwalczania przez nią
pe ustawy małżeńskiej, Ze-
rania po parafjach Akcji Katolic-

kiej w pojęciu redaktorów tego
pisma to — „manifestacja zupeł-
nej niezależności kleru od czyn-
ników rządowych, to coś, co gra-
niczy z anarchją“. A zatem, we-
dług tych panów, nie sieją anarchji
ci, co chcą burzyć ogniska rodzin-
ne w Polsce, ale ci co bronią sakra
mentu małżeństwa i zdrowia du-
chowego Narodu.
W dalszym ciągu swych wywo-

dów „Jutro Rzeczypospolitej” na-
wołuje władze rządowe do re-
presyj przeciwko duchowieństwu i
społeczeństwu katolickiemu, do
rewizji Konkordatu i t. d. Wiele
w tem jest perfidji, śdyż usiłuje się

rozgrzeszy to.

Z

SZKICE I OBRAZKI.
Kochany magistracie.

Tak się już złożyło, że kochamy się
bardzo z czcigodnym magistratem miasta

Wilna.
Ja coprawda nie zachodzę

gdy, bo i poco.

Raz tylko poszedłem do biura mel-

dunkowego i tam się pięć godzin nacze-

kawszy wyszedłem znudzony z wyrazem

twarzy na temat „wszystko mi jedno”.

Magistrat za to o mnie pamięta i z

wytrwałością niemej kochanki przysyła

listy i kartki, pełne mądrości i cyfr ja-

kichś strasznych.

Ja kwitków nie czytam (dlatego za-
chowałem taką pogodę ducha), a za ty-

dzień zjawia się znów, do mnie jakiś bia-

ły cherubinek i nową kartę zostawia.

Ale dość było milczenia z mojej

strony. Pewnego dnia przed dom zaje-

chała kolasa jakaś i kilku zbójców z dra-

matu Szyllera.

Siepacze owi popatrzyli na mnie, na

moje mieszkanie i zapłakali rzewnemi

łzami.

Podobnej próżni nie spotyka się bo-

wiem nawet w rurce Tozicellego.
Nie o tem jednak pisać chciałem, ale

o magistracie, który jest obiecujący jak

dziewcze ośmnastoletnie, a zarazem...
do niczego jak dziwożona, w której się

już tylko psy i koty kochają i która świę-

tuje po raz dwunasty 35-tą rocz-

nicę urodzin.

tam ni-

Musimy wiele zrobić —  zawołały
mądre ojce miasta, bo wielu rzeczy w

mieście niema.

A więc — kanalizację.

To się zrobi!

Pawilonów użyteczności publicznej

lnie ma się czego wstydzić, bu we

wszystkich miastach świata cywilizowa-

nego są takie lokale).

To też się zrobi... ale już później.
Jezdnię — to niewiadomo.

Chodniki i to też zapewne.
Mijają lata i epoki historyczne.

Radcowie postarzeli. Naradę miej-

ską przeprowadzają ich wnuki i praw-

nuki, ba nawet jeden to podobno docho-

wał się potomka w dwunastem poko-
leniu.

A projekty leżą.

A pieniądze były i to nie jedne były.

Nocami straszą w sali obrad upiory,

zrodzonych, a niewykonanych projek-

tów.. a za dnia nad pożółkłemi pergami-
nami kiwają brodami postarzale raice

Wilno ostatnio propagowane jako

jedno z miast turystyki polskiej, nie spo-

sobi się do przyjmowania gości... bo

przecież nie na raz sztuka i kto raz

przyjedzie, niechaj mile nas wspomina,

tęskni i znów powraca.

O brudach już ani

wspomnę, bo to nadaremno,
Nie — będzie ich i koniec.
Ale, na miły Bóg, europeizujmy

Wilno.

słowem nie

M, Junosza.

Projekt satnnata bezdiie|-
ВН Frantuzok.

W towarzystwie „Ochrony ra-
sy Irancuskiej“ w Paryžu powstal
sensacyjny projekt, który znalazł
wielu zwolenników wśród Francu:
zów i stał się przedmiotem żywych
dysput. у

Twėrca projektu dr. Betuel
przyszedł do przekonania, iż żadne
środki nie są w stanie zapobiec
wyludnieniu się Francji, skoro ko-
biety nie chcą wydawać na świat
dzieci. Trzeba więc je zmusić do
spełnienia obowiązku patrjotycznez I zczoz

“ Ród męski ujęty jest w surowe
karby organizacji wojskowej. Od
każdego Francuza wymaga ojczy-
zna, by przelewał swą krew i gi-
nął na polach bitew. Kobiety na-
tomiast mają jeden obowiązek two
rzyć nowe pokolenia, jednak obo-
wiązku tego nie spełniają lub wy-
konywuią go coraz oz Ž
W tym celu dr. Betuel opraco-

wal projekt następującej ustawy:
1) Każda obywatelką francuz:

ka po ukończeniu 21 roku życia
odbyć musi dziesięciomiesięczną
służbę dla państwa.

2) Uznana przez komisję lekar-
ską za zdolną do macierzyństwa,
poślubi jednego z przedstawionych
sobie trzech kandydatów. Zwol:
nioną od wyboru może być ta o-
bywatelka, która przedstawi włas
nego kandydata, zatwierdzonego
prze komisję lekarską, З

3) Od chwili zaślubin pozostaje
obywatelka przez 10 mięsięcy sko
szarowana, otrzymuje ubranie, je-
dzenie, mieszkanie i ścisłą opiekę
lekarską.

‚ 4) Jeśliby w przeciągu 10 mie-
sięcy nie została matką, pobyt w
koszarach przedłużony będzie na
następny okres,

Pomysł dr. Betuel'a nieustępuje
warjackim pomysłom hitlerowców,
Co raz częściej w naszych „postę-
powych'”, bezreligijnych czasach
traktuje się kobiety jak klacze roz
płodowe. Tak w istocie wyglą-
dą wymarzona „wolność”,

wmówić, że cała akcja protesta-
cyjna jest zwrócona "przeciwko
rządowi, a nie Komisji Kodyfika-
cyjnej, mimo że uchwały precyzu-
ją wyraźnie kogo się czyni odpo-
wiedzialnym za projekt prawa
małżeńskiego.

Dziwna jest moralność redak-
torów „Jutra Rzeczypospolitej!:
twórcom i zwolennikom projektu
małżeńskiego wolno jest agitować
i narzucać projekt społeczeństwu,
katolikom zaś nie wolno bronić
swych zasad. 2
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W niedzielę dn. 24 stycznia r. b.

lomnikat Modreiy Wozoctqolskiej w

_ DZIENNIK MICEŃSKI

o godz. 12 m. 30
SALI SNIADECKICH U. S. B.

Ihigniow Stymnłkowski
senjor Młodzieży Wszechpolskiej

mi asi SAS>Akiai T

WYGŁOSI ODCZYT P. T.

Honor | ZadaniaAiadomikaolskiogi.
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.
— Konierencja w sprawie no-

wego preliminarza budżetowego
miasta. Onegdaj wieczorem ko-
legjum Magistratu odbyło dłuższą
onierencję ze specjalistą spraw

skarbowych prof. Gutkowskim.
Tematem narad był nowy budżet
miasta na rok 1932/33, (a)
— Magistrat ponawia starania

9 kredyty na cele budowlane. Jak
Już podawaliśmy, Komitet Rozbu-
oby m. Wilna wstrzymał wyda-

wanie pożyczek na remonty do-
mów oraz na restaurację posesyj
zniszczonych podczas minionej po-
wodzi. Decyzja ta spowodowana
została calkowitem wyczerpaniem
się kredytów, przeznaczonych na
ten cel, Obecnie, jak się dowiadu-
jemy,Magistrat zamierza wszcząć

Ponownie starania w Banku Go-
spodarstwa Krajowego o przyzna-
Nie miastu większej pożyczki.

ile starania te dadzą pozytywny
wyn'k, Komitet Rozbudowy wzno-
Wi akcję wydawania pożyczek. (a)

Z MIASTA,
— Przyjazd wycieczki dzienni-

karskiej do Wilna. W niedzielę
rano do Wilna przybywa wyciecz-
a dziennikarzy warszawskich.
oście zwiedzą miasto oraz zapo-

znają się z życiem  kulturalno-
Śospodarczem naszego miasta i
Wezmą udział w' poświęceniu
„Arborių“, (a)

SPRAWY SANITARNE.
— Bezpłatna łaźnia magistrac-

ka, W dążeniu do podniesienia
higieny ubogiej ludności miasta, co
Ostatnio nabrało specjalnej wagi
W związku z groźbą epidemji ty-
Usu plamisteżo, Magistrat prze-
znaczył łaźnię miejską do bez-
płatnego użytku najbiedniejszych,

tórzy, jak się dowiadujemy,
skwapliwie korzystają z tego do-
rodziejstwa, gdyż dziennie śred-

Nio na koszt Magistratu kąpie się
zgórą 500 osób. (a)

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Konferencja w sprawie ure-

$ulowania streły granicznej.

p.zyszłym tygodniu w Wilnie od-

ędzie się konferencja z udziałem

Przedstawicieli władz wojewódz-

kich, K. O. P. i władz administra-

Cyjnych. Tematem konferencji bę-
ie sprawa uregulowania strefy

$Śranicznej na pograniczu polsko-
sowieckiem, polsko-łotewskiem i
Polsko-litewskiem. (a)

SPRAWY PODATKOWE.
— W sprawie płatności po

datku obrotowego. W Nr. 10
2 dnia 14 b. m. naszego pisma
znalazła się w rubryce spraw po-
datkowych notatka, dotycząca
terminu płatności podatku obro-
towego Zaliczka na podatek ten
winna być płatna w dniu 15 b.m.
edług znowelizowanych przepi-

sów termin ten miał być przesu-
nięty na 15 marca. Tymczasem
Projekt ten podany został nam

jako przepis już obowiązujący,
Co nie odpowiada istocie rzeczy.
Nowela odnośnego przepisu nie
weszła jeszcze w życie.

POCZTA i TELEGRAF,
— Ruch pocztowy na terenie

m. Wilna. W/ miesiącu ubiegłym
ruch pocztowy na terenie m. Wil-
na aził się w cyfrach następu-
jący. Nadano w Wilnie: prze-
syłek listowych 1.081.219, przesy-
łek poleconych 38.500, listów war-
tościowych 1797, wpłat na P. K.O.
dokonano 13.677 na sumę 4.348,447
złotych, czasopism nadano 514,271,
telegramów 7800, rozmów telefo-

* nicznych międzymiastowych i mię-
'dzynarodowych przeprowadzono
9226.
W tym samym czasie nadeszło

do Wilna: przesyłek listowych
965.617, przesyłek poleconych
97.502, listów wartościowych 5910,
wpłat P. K. O. dokonano 6745, na
sumę 849.900 złotych, czasopism
nadeszło 55.526,m 1192,
rozmów telefonicznych miejsco-
wych przeprowadzono 1.774.276.
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šmulno pellokij
Ciężka atmosfera przeciętnego

domu, nacechowana niepewnością
jutra i depresją, pełna niezadowo-
enia i zgrzytów, zabija w dziecku
promienną radość życią, słonecz-
ną pogodę ducha. Ź taką rzeczy-
wistością dziecko nie umie się po-
godzić, od takiej. rzeczywistości
ratuje się ucieczką w świat innv,
piękniejszy, bo nierealny.

Jeżeli młodzież nie czuje sza-
cunku dla rodziców i wychowaw-
ców, nie uznaje ich powagi, nie da-
rzy zaufaniem, to wina w tem,
śmiem twierdzić, samych że rodzi-
ców i wychowawców. Kto nie
szanuje siebie i swoich przekonań,
nie ma prawa wymagać szacunku
dla siebie i od innych, kto sie do-
puszcza kompromisów z własnem
stimieniem, nie może żądać od in-
nych uznania jego autorytetu mo-

Wyżej wyszczególniony obrót
przyniósł Dyrekcji Pocztowej zysk
w wysokości 225.984 złotych. (a)

SPRAWY UNIWERSYTECKIE,
— Promocje doktorskie.

Dziś o godzinie 13-ej w Auli Ko-
lumnowej Uniwersytetu odbędzie
się najpierw promocja p. Henry-
ka Zaherskiego na doktora praw,
a potem p. Janiny Natalji Rad-
lińskiej na dektora wszechnauk
lekarskich. Wstęp wolny.

SPRAWY SZKOLNE,
— W państwowem glmna-

zjum im. J. Słowackiego (ul.

Dominikańska 3) egzaminy wstęp-,

ne do kl. |--V rozpoczną się dn.

6 lutego 1932 r. Podania przyj:

muje się w sekreterjacie gimna-
zjum de dn. 1 lutego włacznie.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Koto Etnologiczne Stud.

U. S. B. podaje do wiadomości,
że na walnem zebraniu w dniu
11.XII.31. został wybrany nowy Za-
rząd w składzie następującym:
kol. Pieciukiewicz  Maijan—pre-
zes; kol. Znamierowska-Prūffero-
wa Marja—vice-prezes; kol. Ku-
charska Irma—skarbnik; kol. Ko-
rybutiak Zygmunt-Jan—sekretarz.
Kemisja rewizyjna: kol. Sienkie-
wiczówna Eugenja i kol. Doma-

niewska Kazimiera. Bibljotekarz
kol. Kucharska Irma
— Koło Chemików Stud.

U. S$. B. urządza doreczne walne
ze ranie w dn. 27 stycznia b. r.

o godz..19 w sali bibljoteki w

gmachu Jędrzeja Sniadeckiego

ul. Newogródzka 22.
— Ze Związku Akademików

Województwa - Nowogródzkie-
go I b. Ziemi Mińskiej. Dzisiaj
w sali | gmachu gł. Ч. $. В. о

godz. 5 pp. w pierwszym termi-

nie, względnie o godz. 6 pp. w

terminie drugim odbędzie się
Doroczne Walne Zebranie człon-
ków Związku Akad. Wojew. No-
wogródzkiego i b. ziemi M ńskiej.

° — ZKotaPolonistėw. W nie-
dzielę dn 24 b. m. w lokalu Se-
minarjum Pelonistycznego odbą-
dzie się ogólne zebranie nauke-
we Koła, zwołane przez aegendę
kulturalno oświatową Na perząd
ku dziennym popularny odczyt
kol. St. Stupkiewicza p. t. Bo-
lesław Prus. Początek zebrania
o godz. 11. Geśrie mle widziani.

SPRAWY PRASOWE.
— „Głos Wileński". (<azał

się 3-ci numer „Giosu Wileńskie-
go'* najtańszego popularnego ty-
gednika 16 stron zawiera bogatą
treść i ładne ilustracje.

Nabyć można we wszystkich
kioskach, przed kościołami i w
Redakcji Mostowa 9. Czytajcie i
prenumerujcie to pismo. Prenu-
merata: kwartalnie 1 zł. 50 gr.,
półrocznie 3 zł.. rocznie 6 zł.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Komuniści na zebraniu

szewców. Na odbytem przed paru
dniami walnem zebraniu człon-
ków Chrześcijańskiego Związku
Zawodowego Szewców nieznani
komuniści rozrzucili ulotki, pod-
pisane przez Polską Partję Komu-
nistyczną (K. P. B. Z.). (s)
— Konierencja piekarzy. Od-

była się wczoraj w lokalu Izby
Rzemieślniczej konferencja Chrze-
ścijańskiego Związku Zawodowe-
go Piekarzy z przedstawicielami
cechów piekarskich chrześcijań-
skiego i żydowskiego.

Na konferencji tej omawiano
sprawę wciąż wzrastającego bez-
robocia w piekarstwie, przyczem
postanowiono wyłonić wspólną
komisję, która zajmie się zwalcza-
niem bezrobocia.

Komisja ta zbierze się w przy-
szły czwartek, w celu omówienia
środków zwalczania bezrobocia,
W najbliższych dniach odbędą się
zebrania ogólne cechów i związku
również w tejże samej sprawie. (s)

RÓŻNE.
— Ważne dia radjoamato-

rów i krótkofalowców. Towa-

ralnego, — młodzież umie się po-
znać na pozorach dętej i zakłama-
nej moralności starszych i z po-
gardą je odrzuca, — kto nie potra-
fił wychować siebie w zasadach
uczciwości, to w myśl formułki
„słowa uczą, przykłady wychowu-
ią“, nie może rościć pretensji do
uczciwego wychowania innych.
7arzucamy naszej młodzieży szkol
nej, i nie bez słuszności, brak chę-
ci do pracy systematycznej tudzież
brak poczucia obowiązku, prośbą
lub groźbą próbujemy ją zmusić
do pracy, przy pomocy słów, rza-
dziej w drodze żywego przykładu
zachęcamy do  obowiązkowości,
czynimy to jednak bez głębszego
przeświadczenia o celowości po-
dobnej metody wychowawczej,
fakty bowiem, zapożyczone ze
smutnej naszej rzeczywistości,
świadczą o tem, że o powodzeniu
życiowem niezawsze i nie wszę-.
dzie decydują intelektualne i mo-
ralne wartości człowieka. Wciąż
się słyszy o tem, że młodzież
szkolna w swej masie odznacza się

 

rzystwo Kursów Technicznych w
Wilnie Halendernia 12 (gmach
Państwowej Szkoły Technicznej)
otwiera od 1 lutego b. r. mie-
sięczne kursy  radjotechniczne.
Wykłady w połączeniu z prak-
tycznemi zajęciami oraz warszta-
tami dla wyrobu aparatów radjo-
technicznych pozwolą radjoama-
torom i krótkofalowcom ugrunto-
wać swą wiedzę.

ZABAWY,
— Bal Karnawałowy na rzecz Polsk.

Mac. Szk. im. Sienkiewicza odbędzie się
w dn. 23 stycznia od godz. 22 w sali
Techników (Wileńska 33). Zaproszenia
i'karty wstępu można otrzymać przy

wejściu.
— Dancing Towarzyski odbędzie si:

w dniu 23 stycznia 1932 r, o godz. Ža
w cukierni B. Sztralla (ul. Mickiewicza
12) staraniem Centrali Opiek Rodziciel-
skich Średnich Zakładów Naukowych w
Wilnie, dochód z którego przeznacza się
na Kolonje Letnie dla chorych i nieza-
możnych uczni, Wbtęp 2 zł., akademicki
1 zł. Bufet na miejscu, obficie zaopa-
trzony,

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— Teatr na Pohulance. Dziś po raz

drugi melodyjna operetka Oskara Straus*
sa „Czar Walca”. Zniżkr nieważne. Po-
czątek o godz. 8 m. 30.

Jutro — „Czar Walca”,
— Teatr Lutnia. Dziś „Hulla di

Bulla*, Pocz. o godz, B-ej. Farsa ta
schodzi już z repertuaru, ustępując miej-
sca również wesołej sztuce p. t. „Ta,
której szukamy”,

Jutro — ostatni raz „Hullą di Bulla”*,
WIDOWISKA DLA DZIECI.

— Poranek dia dzieci w Lutni. O
lodz. 12 w poł. niespodzianka dla dzieci!

Bo raz 4-ty dana będzie jedna z najcza«
rowniejszych baśni p. t. „Królewna
Śnieżka”, Ceny miejsc bardzo niskie,
umożliwiają przybycie na to widowisko
wszystkim dzieciom

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE.
— Rewja Sylwestrowa — na Pohu-

lance. Q godz. 4 pp. po raz ostatni na
Buhulance odbędzie się przedstawienie
opołudniowe, po cenach  znižonyvh
ewji Sylwestrowej, z udziałem całego

zespoły artystycznego,
— retka „Królowa nocy* —

Lutni. O godz. 4-ej pp, jedyny pepo-
łudniowy występ gaścinny operetki war-
szawskiej. Dana będzie „Królowa nocy',
czarująca operetka karnawałowa; Wikto”
ra Kollo, po cenach zniżonych. Udział
biorą; Tola Mankiewiczówna, Radwa-
nówna, Łaszczyk, Ostrowski, Jaxa-Szy-
mański, Dembowski, Redo, Szczawiński,
Horski, Julicz i inni.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 23 stycznia 1932 r.

11,58 Sygnał czasu.
12.10. Poranek szk.
13.40. Progr. dzienny,
14.15. Koncert życzeń (płyty).
15.15. Komun.
15.25, Przegl. Wydawn. perjod.
15.45.. Koncert dla młodz. (płyty).
16.15. Radjokronika.
16.40. Codzienny odcinek  powie-

ściowy.
16.50. Koncert życzeń (płyty).
17.10. „Szlakiem rozwoju teletech=

niki i telewizji” — odczyt.
17.35. Koncert.
18.05. Aud. dla

wróżki”.

18,30. Muzyka.
18.50. Kom. Wil. Tow. Org. i Kół,

Roln. ?
19.00. „O wsi wzorowej“ — adezyt,

wygł. P. Gozutis.
19.20. Kwadrans akademicki.

dzieci: „Bał u

19,35. Progr. na niedzielę i rozm.
19.45. Pras. dzien, radj., feljeton i

koncert,
21.55. „Filatelistyka“ — feljeton,
22.10. Koncert chopinowski,
22.40. Kom. i muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO
Dla dzieci.

Sobota, 23. L, godz. 18,05 (na całą
Polskę). Słuchowisko p t. „Bal u Wróż-
К'' wprowadzi najmłodszych radjosłu-
chaczy w krainę dziwów i czarów. Dq:
bra Wróżka przygotowała dla swoich
gości wiele niespodzianek, o których się
człowiekowi nawet nię śniło. и

Dła kolekcjonerów.

Szlachetna pasja zbierania marek
pocztowych, której poświęcają wiele
czasu i pieniędzy królowie i żebracy.
doro'li i mali, aa jak wszystkie na-
miętności ludzkie również swoje strony
zabawne. Podpatrzył je bystrem okiem
p. Teodor Bujnicki i zebrał w dowcip-
nym feljetonie Rt Filatelistyka. Niech
mu wybaczą filateliści ten wybryk hu-
moru: autor feljetonu sam był kiedyś
„filatelisem”. (Godz. 21,55). я

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Miłosierdziu się poleca dwoje sie-

rot, b. dobrze się uczących, pozostają-
cych na opiece ciotki, byłej nauczycielki,
bardzo gorliwej i ideowej. Obecnie pra-
cuje igłą na siebie oraz na opłatę szkoły,
ubranie i wyżywienie tych dzieci. Jest
ślepą na jedno oko — drugie zaśrożo-
ne skutkiem wytężonej pracy igłą.
Gfiary proszę składać w Redakcji
„Dziennika” na „2 Sierot na opiece pół-
ślepej ciotki”, *

biernością duchową, brakiem
szerszych horyzontów, zanikiem
ideałów. Ów zarzut byłby niewąt-
pliwie słuszny, gdyby się udało do-
wieść, że starsza generacja prze-
kazała młodzieży bogate dzie-
dzictwo zdrowia, piękna, prawdy,
odwagi i rzetelności, a tego chyba
nikt dokonać nie zdoła. środo-
wisku bezideowości, rozluźnienia
się wszelkich hamulców etycz-
nych, gdzie spore zasoby energji
idą nie na szukanie, lecz na AE
czanie prawdy, nie znajdziesz
gruntu podatnego, na którym zdro
wy idealizm rozwijać się może, A
przecież w takiem niezdrowem
środowisku rośnie młodzież dzi-
siejsza.

Czy szkoła, głównem zadaniem
której powinno być „wychowanie
młodego pokolenia na zdrowych
fizycznie i moralnie, uspołecznio-
nych, twórczych państwowo oby-
wateli“ (okólnik M. W. R.iO. P
z dnia 25 sierpnia 1927 r.) jest w
stanie chociażby w części wyrów-
nać szkody, wyrządzone dzieciom

Studenci żydzi u prof.
Wróblewskiego.
Warsżawskie żydowskie pismo,

wydawane w języku żydowskim,
„Nasz Przegląd* w namerze 22-im
pisze, iż wileńscy akademicy ży-
dowscy zgłosili się do swego ku-
ratora prof. Wróblewskiego ze
skargą na „studentów endeków”,
którzy jakoby nadal szykanują
„kolegėw-žydėw“, zmuszając ich
do zajmowania oddzielnych
miejsc po lewej stronie w salach
wykładowych, seminarjach, a na-
wet w szatniach i... ubikacjach.
(Dosłownie! W ubikacjach!).

Tyle „Nasz Przegląd".
Ach ci endeccy studencil Na-

wet w ubikaejach nie dają bied-
nym żydkom spokoju. у
W každym razie, jak zapew-

niają uczęstnicy delegacji, prof.

Wróblewski potraktował sprawę
z całą właściwą powagą.

Jeśli mamy wierzyć „Nasze-
mu Przeglądowi“ z podobną skar-
gą mają się udać studenci żydzi
do Rektora. M»ią tupet.
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Opryszek usiłował udusić
- РОРКЦПП'О-

Wczoraj o godzinie 4 w nocy po-

sterunkowy rezerwy policji p. Jan Starca,

zamieszkały przy u!icy Słowiańskiej nr. 7
po wyjściu z mierzkania zauważył, iż
drzwi jednego ze sklepów w sąsiednim

domu są wyważone i jakiś osobnik przy
pomocy wytrycha usiłuje otworzyć na-
stępne drzwi wewnętrzne. Posterunkor

wy zbliżył się do włamywacza, cheąc

zaaresztować. lecz złodziej w ostatniej

chwili zauważył zbliżającego się policjan-

ta i rzycił się do ucieczki. Podczas po-
ścigu*został jednak schwytany przez po:
sterunkowego. Wówcząs włamywacz rzu*

cił się na policjanta z niezwykłą gwał
towqością. obalił go na ziemię i zaczął
go dusić. Wywiązała się akropna walka
na śmierć i życię. Pa dłuższych wysił-
kach udałe się posterunkowęmu uwolnić

ad ściskających go kleszszy. W tej chwili
nadbieglo jęszcze dwóch policjantów,
przy pomocy których napastnika zwią-
zana i osadzono w areszcie. Okazał się
nim znany włamywacz, czterokrotnie ka-

rany już przez sądy zą kradzieże * wła-
mania, lzydor Kalinowski.

Kalipowski będzie odpowiadał za
usiławanie zabójstwa policjanta i nieuda-
ne włamanie do sklepu. (a)

 

 

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Aresztowanie sprytnego 0-

szusta W dniu wczorajszym w
wyniku długotrwałych obserwacyj
agenci wydziału śledczego areszto-

wali sprytnego oszusta Piotra Ba-

gatkiewicza, zamieszkałego przy

ulicy Nieświeskiej nr, 20, który dla
dokonania swych oszukańczych

machinącyj podawał się za aspi-
rąnta policji śledczej oraz bliskie-

o krewnego wiceprezesa Izby

Sa w Wilnie.
Zatrzymany Bagątkiewicz od

dłuższego już czasu oszukiwał
właściciela piwiarni przy zaułku
Dominikańskim nr. 2 Michała Mo-
taka. Będąc częstym gościem w

piwiarni, Bagatkiewicz podawał

się za aspiranta policji śledczej

i teroryzował Motaka, jedząc u

miege i pijąc, a nawet częstując
kolegów i płacąc za to wszystko...
obietnicami okazania mu jakichś
przysług,  zanulowania jakichś
sporządzonych przez policję pro-
tokułów i t. p. (a)
— Panie, noście ostrożnie torebki!

W/ dniu 21 b. m. do przechodzącej ulicą

Podgórną około domu Nr. 4 Piotrowskiej
Józetiny (Podgórna 10) podeszło dwóch
osobników, z których jeden uderzył ją
pieścią w głowę i wyrwał z ręki torebkę

damską, zawierającą 5 zł. i różne notat-

ki, poczem rabusie poczęli uciekać. Na
ul. Jakóba Jasińskiego post. Kondrato-
wicz zatrzymał ich i doprowadził do
komisarjatu. Okazało się, że są to Mi-
kołajun Józef, lat 17 (Wileńska 20) i Pie-
tuchowski Stefan (Wierzbowa 20). To-
rebki nie odnaleziono.
— Zatrzymanie oszusta, udającego

policjanta. W dniu 21 b. m. do zakładu
fryzjerskiego przy ul. Kalwaryjskiej 82
zgłosił się jakiś osobnik, który przedsta-
wił się jako wywiadowca policji śledczej,
przybyły z Warszawy i zaczął przepro-
de w zakładzie rewizję. Na zapvta-

nie właściciela fryzjerni Hilcberga Zelika,
czy posiada nakaz uprawniający go do
przeprowadzenia rewizji, osobnik ów od-
powiedział, że nie. Powiadomiona policja
zatrzymała oszusta, którym okazał się
Osoliński Władysław (Zarzecze 17).
A TRLASTi ACYCH (TOWA

OFIARY,
zložone w Administracji „Dzien. WiL“

; Na dwoje Sierot — Bezimiennie
zł. 3—.

Na_ kościół św. Teresy w Kamion-
ce — G. D. zł 5—.

przez niewłaściwe wpływy oto-
czenia rodzinnego? Nie rozminę
się z prawdą, jeśli powiem, że od-
powiedź na podobne pytanie wy-
paść musi negatywnie. Jak uczy
nas doświadczenie codzienne, ży-
cie wewnętrzne wychowanka na
terenie szkoły dla przeważającej
większości personelu nauczające-
go jest całkiem obojętne, nie u-
łatwia się tu zazwyczaj młodzieży
wyjścia z rozterki duchowej, nie
dodaje się wiary i zaufania w jej
siły, nie zachęca się w należytej
mierze do wysiłków i pracy samo-
dzielnej, a co więcej zapomina się
o tem, że wszelkie krzywdy, wy-
rządzone dziecku czy to w domu,
czy w szkole, sięgają wgłąb jego
duszy, stając się nieraz czyn-
nikiem, paczącym charakter. Nie-
jednokrotnie pisałem o tem, jak w
wysokim stopniu narażona jest
młodzież dzisiejsza na zgubne od-
działywanie ulicy i otoczenia po-
zadomowego, gdzie najgorsze od-
najdują przykłady, zabójcze wpły-
wy złego towarzystwa. Słów parę

SĄD DORAŹNY W WILEJCE
skazał szpiega na śmierć.

W związku z ujawnieniem
afery szpiegowskiej na terenie
powiatu Wilejskiego został ujęty
mieszkaniec osady FAdamary Ol-
gierd Szabunio, liczący lat 25
który, newiązawszy kontakt z a-
gentami wywiadu obcego, udzie-
lał im wiadomości, stanowiące
tejemnicę państwową,

Szabunię urząd prokuratorski
postawił w stan oskarżenia z art.
1 $ 3 rozporządzenia P. Prezy-
denta z dn. 16-II-1928 r. i przeka-
zał go sądowi okręgowemu do
osądzenia w trybie doraźnym.

Rozprawę wyznaczono na dzień
wczorajszy w Wilejce, dokąd wy-
jechał z Wilna skład sądu doraź-
nęgo w osobach p. p. sędziów:
Zaniewskiego., Szpakowskiego i
Sienkiewicza, 4

Oskarženie wnosil wice-proku-
rator p. Jacuński, zaś bronił o-
skarżonego adw. Steckiewicz.

Rozprawa toczyła się przy
drzwiach zamkniętych, a w rezuł-
tacie sąd skazał osk. Szabunię
na karę Śmierci przez powie-
szenłe.

Obrońca oskarżonego odwołał
aię do łaski P. Prezydenta Rzpłi-
tej, lecz o ile ułaskawienie nie
nastąpi, egzekucja wykonane bę-
dzie dziś nad ranem. Kos.

WILNO (Pat.) W sprawie ska-
zanego na śmierć w Wilejce po-
wiatowej Olgierda Szabuni do-
wiadujemy się, że Pan Prezydent
Pzeczypospolitej z prawa łaski
nie skorzyssał, wobec czego wy-
rok będzie dziś rano wykonany.

 

Wielka afera szmuglersko-celna.
17 osób postawiono w stan os*arżenia.
Przyszły proces potrwa kilka tygodni.

Po blisko trzechletnich wy-
siłkach zakończony zostało nieda-
wno dochodzenie w sprawie naj-
większej afery szmuglersko-cel-
nej, jaka wykryta została w ciągu
ostatnich lat na naszym terenie.
Afera ta skutkiem której Skarb
Państwa poniósł olbrzymie straty
zlikwidowana została przy dużym
nakładzie sił. Specjalna kom.
śledcza wyjeżdżała nawet dwu-
krotnie w tej sprawie do Łotwy.
Afera ta polegała na sprowadze=
niu do Polski z Niemiec lub Fran-
cji via Łotwa przez stację Tur-
monty drogich jedwabi i innych
towarów podlegających wysokie-
mu ocleniu bez opłaty odpowied-

 

niej celnej, Towary te przecho-
dziły przez stację graniczną jako
surowce, podlegające nieznacz-
nemu ocleniu.
W wyniku żmudnych i nie-

zwykle zawikłanych dochodzeń
postawiono w stan oskarżenia 17
osób na czełe ze znanym Wiłnu
właścicielem wielkiego domu
tówarowo ekspedycyjnego A. Ar-
łukiem,

Przyszła sprawa wobec ol-
brzymiego materjału dowodowego
potrwa kilka tygodni. Wśród o-
skarżonych znajdują się również
urzędnicy cełni, którzy działali
na rękę przemytnikom hochszta-
plerom. (a)

 

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Nie wybór ale nominacja.
W. najbliższych dniach wpły-

nie do Sejmu projekt noweli do u-
stawy o prawie przemysłowem w
części dotyczącej rzemiosła, któ-
ry m. in. będzie przewidywał no-
minację jednej trzeciej części
członków Izb rzemieślniczych.

Komornicy.
Związk Izb Przemysłowo-Han-

dlowych R. P. przesłał komisji ko-
dyfikacyjnej opinję swą w sprawie
projektu egzekucyjnego. —W naj-
istotniejszej kwestjj — organów
egzekucyjnych. — Związek wyra-
ził zdanie, iż komornicy winni u-
rzędować przy sądach okręgo-
wych i przy sądach grodzkich.

Do kompetencji komorników
przy sądach okręgowych winny

jeszcze wskutek lekceważenia
przez komorników wartości wszel
kich wytworów rolniczych. Świad-
czy o tem wysprzedawanie inwen-
tarza po cenach wprost śmiesz-
nych. Oto parę przykładów:

U jednego z osadników w pow.
brodnickim (Pomorze) komornik
zajął na sumę 1038 zł. całą chlew-
nię, szacując świnie bekonowe po
20 zł., a prosiaki po 10 zł. Ponadto
zajął kilka jałowic, oceniwszyje
po 50 zł, sztuka. '

Rzecz jasna, komornicy nie po-
siadają w większości wypadków
żadnych podstaw do ustalenia
wartości produktów rolniczych i
słusznie zwraca się w sferach za-
interesowanych (raczej: pokrzyw-
dzonych) uwagę na konieczność
powołania specjalnych komorni-

należeć sprawy egzekucji skiero-,* ków rolniczych, obznajomionych z

wanej do większych nierucho-;>*produkcją rolniczą i jej efektywną

mości, do komorników przy są-

dach grodzkich wszystkie inne

sprawy.
Związek Izb podkreślił w szcze-

gólności sprawę nadzoru nad ko-
mornikami. Zdaniem Związku. ko-

mornicy winni działać pod bezpo-

średnim nadzorem jednego z sę-

dziów, specjalnie do tych spraw
delegowanego. Sędzia taki nie
byłby instancją sądową, a jedynie

władzą przełożoną komornika i
byłby władny udzielać komorni-
kowi wszelkiego rodzaju zleceń
w zakresie jego działalności.

Podkreślono również, iż wyna-
grodzenie komornika winno być
zbudowane na takich zasadach, by
nie dawało ono zachęty w kierun-
ku przewlekania sprawy.

Związek lzb zwrócił szczegól-
ną uwagę na ograniczenie moż-
ności stesowania środków praw-
nych w toku postępowania egze-

kucyjnego, a to w celu udaremnie-

nia dłużnikom wnoszenia nieuza-

sadnionych odwołań  zmierzają-

cych do przewlekania egzekucji.

Do czego dochodzi?

Tragiczne pe w jakie

znalazło się rolnictwo, pogłębia się

o rozrywkach młodzieży naszej,
wśród których na pierwszy plan
wysuwa się kinematograi. Jak
stwierdził pewien obserwator, z
381 wyświetlanych filmów, 97
rzedstawia morderstwo, 45 samo-

 skanakę 50 rozwody, 22 uprowa-
dzenie 147 rabunki i kradzieże.
Jeśli uprzytomnimy sobie tę oko-
liczność, że podobne filmy mogą
skłonić młodzież w drodze sugestji
do naśladownictwa czynów, skie-
rowują jej uwgaę na negat ą
stronę žycia, rozbudzają wyobraž-
nię w kierunku niezdrowym i bu-
dzą nižsze instynkty, to przekona-
az się, że deprawująca duszę
młodzieży rola dzisiejszego kina
nie podlega wątpliwości. Nie
lepszy posiew dają i takie roztyw-
ki, jak przekazane przez starszych
modne tańce dzisiejsze, jak nie-
właściwie częstokroć prowadzone
gry sportowe, wytwarzające pato-
logicznie podniecającą atmosferę,
w której nie sposób „dziecku być
dzieckiem, odzieży zachować
czystość i świeżość duszy”. Biją-

wartością.
Komornik - egzekutor winien

conajmniej czytać ceduły giełdy
towarowej dla zyskania orjentacji
w cenach.

Zdarzają się również wypadki,
że różne instytucje czy kasy cho-
rych (w woj. poznańskiem i po-
morskiem), gdy rolnik zalega ze
składką w wysokości 50 zł., wy-
syłają komorników, którzy prze-
konywują się na miejscu, że już
inni zajęli przed nimi, co było do
zajęcia. Nic nie wskórawszy, do-
liczają koszty egzekucji i zamiast
50 zł. rolnik musi płacić 75 zł.

Zresztą w dziedzinie egzekucji
obserwuje się na każdym odcinku
obrazki wprost absurdalne. W
Warszawie np. zlicytowano ostat-
nio pewną kawiarnię, gdzie „hjen
licytacyjne" (przeważnie żydzi)
miały możność nabycia krzeseł
po... 50 gr. sztuka i stołów z bla-
tami marmurowemi po... 4 zł.
szbiika: >>:

ROBAWODZOZ ETEBORSZEMI
Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.
Wileńska 13—5.

ca na sensację literatura, pałająca
rozszalałą nienawiścią i błotem
obrzucająca wszystkich i wszystko
pewnego typu prasa codzienna —
uzupełniają podawany młodzieży
dzisiejszej pokarm duchowy. Zo-
brazowany całokształ warunków
środowiska jest podłożem, na któ-
rem się rodzą przewrażliwione i
kruche organizacje psychiczne,
niewytrzymujące próby życia.

Szeroki ogół skłonny jest przy-
pisywać przyczynę samobójstwa
młodzieży niepowodzeniom szkol-
nym. Taki punkt widzenia wyma-
ga uzupełnienia. Niepowodzenia
szkolne łącznie z surowem trakto-
waniem dziecka w domu, z obawy
przed karą, niezawsze sprawiedli-
wą, mogą spowodować niewspół-
mierną reakcję psychiczną spaczo-
nego przez czynniki nietyle natury
biologicznej, ile socjalnej, ustro-
ju. — Wielka tragedja w młodej
duszy jest następstwem tej reakcji.

Dr. Wacław Odyniec.          



Z KRAJU.
Stracenie szpiega w Mołodecznie.

Wczoraj nad ranem na pod-
wórku więzienia w Mołodecznie
dokonano egzekucji na osobie
Soroki, b. robotnika kolejowego,
skazanego onegdaj przez wileń-
ski sąd doraźny na karę śmierci
przez powieszenie za działalność

szpiegowską na rzecz Rosji so-
wieckiej. Egzekucji dokonał kat
Maciejewski w obecności przed-
stawicieli władz sądowych, poli-
cyjnych i więziennych. Przed
egzekucją Soroko pojednał się
z Bogiem.

Aresztowanie fałszerza 26 zł. banknotów.

Na skutek listów gończych
w pobliżu Druskienik aresztowano
Wacława Suchodolika falszerza
20 zł. banknotów. Suchodolik ja-
dąc pociągiem z Warszawywkie-
runku Wilna był już śledzony
przez funkcjonarjuszy śledczych.
Przed stacją Druskieniki Sucho-

dolik wyskoczył z pościgu i rzu-
cił się do ucieczki. W zarządzo-
nym pościgu zdołano go zatrzy-
mać wraz z walizką, w której
znaleziono paczkę fałszywych
banknotów. Suchodolika przeka-
zano władzom śledczym. a

Siedemnastu stulatków mieszka na Wileńszczyźnie.

W wyniku przeprowadzonego
spisu ludności ustalono, iż na
terenie województwa wileńskiego
mieszka w obecnej chwili 8 osób
(mężczyzn) liczących ponad 100
lat i 9 kobiet liczących od 97—

USE LDASESPTSEBS ane

101 lat. Wszyscy ci wiekowi lu-
dzie cieszą się dobrem zdrowiem
i pamiętają dobre i złe czasy.
Z mężczyzn wiekowych dwóch
brało udział w powstaniach pol-
skich. a

 

Z pogranicza.
Pomyłka sowieckiego strażnika. — Zastrzelił

komunistę na granicy.

Ubiegłej nocy na odclnku gra-
nicznym  Dołhinów w pobliżu
strażnicy KOP., Soczewka, odda-
lonej o 5 mtr. od granicy znale-
ziono zwłoki łącznika komuni-
stycznej partji Nr. 13, który z in-
strukcjami partyjnemi usiłował
dostać się na teren polski. Jak

Wyłapywanie litewskich

Na odcinku granicznym Ka-
lety podczas przekraczania gra-
nicy został aresztowany czionek
litewskiego towarzystwa „Rytas”,
Witkunas. Witkunas w drodze do
strażnicy usiłował dwukrotnie
zbiec, co mu się jednak nie uda-
ło. Onegdaj wieczorem Witkunas
usiłował powiesić się na kracie

okna.

Jak zdołano ustalić, Witkunas
należąc do konspiracyjnej jaczej-
ki litewskiej prowadził akcję anty-
polską i będąc zdemaskowany
wraz z innymi członkami po

 

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

należy przypuszczać, podczas
przekraczania granicy łącznik
natknął się tuż przy granicy na
żołnierza sowieckiego, który
wziąwszy go za zbiega z terenu
sowieckiego dwoma wystrzałami
w szyję i bok położył trupem
komunistę. a

wywrotowców na granicy.

zniszczeniu papierów usiłował
zbiec do Litwy. a

EEEZ ZADE OSTEORZA

Ruch wydawniczy.
Królewna powieść dla dorastających

panienek Marji Reuttówny, wydanie
Ill-cie, nakład księgarni $-go Wojciecha
w gepėnis Cena w oprawie sześć zło-
tych.

Wśród innych książek, które w roku
bieżącym na rynek księgarski rzuciła po-
ważna firma Ś$-go Wojciecha w Poznaniu,
znajdujemy powieść wileńskiej autorki p
Reuttówny. Znając i rozumiejąc psy-

chikę dzieci i młodzieży, Reuttówna
umie przemawiać do młodych swych
czytelników, dowodem czego jest duża
poczytność jej książek. Dwa pierwsze
wydania „Królewny” (a 5 tysięcy eg-
zemplarzy nakł. każde), rozeszły się na-
der szybko jak na polską książkę, bo w
ciągu niespełna óśmiu lat. Trzecie wyda-
nie z radością powitane zostało przez
młodzież zwłaszcza żeńską.

Rozpieszczona jedynaczka Bronka,
pierwsze lata swego życia spędza wśród

LZiENNIK

Sport
3600 zł. rocznie.

Istnieje w Wilnie organizacja spor-
towa, która zwie się „Miejski Komitet
WE

Organizacja ta słynie z tego, że nic
nie robi.

Ostatnio jednak dowiadujemy się, iż
Miejski Komitet W. F. posiadając swój
fundusz, wynajął intendenta, któremu
wypłaca się od roku 300 zł. miesięcznie,
a więc 3600 zł. rocznie.

Intendentem tym jest p. Michał

Frank. Intendent Miejskiego Komitetu
nic również nie robi, bo Komitet nie po-
siada właściwie żadnego inwentarza, jest
więc to jakaś fikcja i jeżeli pieniądze te
nie płyną bezpośrednio do Komitetu p.
M. Franka, to w takim razie płyną one
do kasy jakiejś organizacji, która w ten

sposób sprytnie zdobywa zasiłki z Miej-
skiego Komitetu W. t

Mamy więc w Wilnie alerę sportową,

ktėra doskonale odzwierciadla nam obec-
ne, niezdrowe stosunki.

Sport nasz jest taki przecie biedny.
Brak nam na każdym kroku pieniędzy,
a tu Miejski Komitet W. F. pozwala so-
bie wypłacać fikcyjnemu  intendento-
wi 3.600 zł.

Za te pieniądze można przecież wy-
budować: basen pływacki, trek kolarski,
cały szereg boisk do gier sportowych,
kort tenisowy, zakupić parę łodzi. Zresz-
tą można zużyć te pieniądze na zorgani-
zowanie poważnych zawodów. Można
powtórzyć chociażby drugi taki trójmecz
bałtycki i przeprowadzić cały szereg
atrakcyjnych imprez itp.

M/ Polsce widocznie za dużo mamy
jeszcze pieniędzy, a za mało sumiennych
ludzi.

Reprezentacja Polski walczy z burzą
na Atlantyku.

Od kilku dni na Oceanie Atlantyc-
kim szaleje śwałtowna burza.

Okręt „France“, którym jadą do
Ameryki na olimpjadę nasi narciarze
i hokeiści, walczy z burzą, to też przyjazd
naszej reprezentacji spóźniony został o
dwa dni i z tego powodu pierwszy pro-
jektowany mecz z drużyną Harvard w
Bostonie odwołano.

Prawdopodobnie dziś okręt „Fran-
zawita już do New Yorku.

Ja. Nie.
SASUISSC оынлалильо

(zy płci stałą kładkę
r Sromictwo Narodowe?
Składki I ofiary przyjmuje Se-
kretarjat, Orzeszkowej 11 m. 19
POZEW ZEWOWDZEPYZCENNECEOOM ORZEWRENC
zbytku, którym otacza ją ojciec i po-
chlebstw otoczenia. Śmierć ojca i zmia-
na warunków mateijalnych spadają nagle
na małe jeszcze dziecko. Bronka prze-
chodzi ciężkie chwile. Rozumna opieka
ciotki dawnego przyjaciela ojca, zmienia-
ją do gruntu usposobienie królewny.
Uczy się , pracuje, kocha pamięć zmar-
łego ojca i pragnie stać się mu podobną.
Praśnie jak on pracować dla kraju, pod-
nosić jego bogactwa i przemysł. Praca
ta będzie jej królestwem.

Zajmująca i pożyteczna powieść, sta-
ranne wydawnictwo, piękny druk i pa-
pier oraz artystyczne ilustracje p. M. Bu-
kowskiej podnoszą wartość „Królewny”.

ce“

WiLENSKi

Z LITWY.
PLANY PROF. WOLDEMARASA
B. premjer litewski zadowolni się
stanowiskiem nauczyciela wiej-

skiej szkoły.

Jak podają pisma, prof. Wolde-
maras wyjechał na 3 — 4 tygodnie
do Jezioros. Nie składał on poda-
nia o powrót do Uniwersytetu, ani
też prowadził w tej sprawie roko-
wań. Narazie wciąż jeszcze pracu-
je nad swemi dziełami o kwestji
wileńskiej i zagadnieniach kłaj-
pedzkich. Dwa tomy w języku
francuskim są już gotowe do dru-
ku, i autor prowadzi rokowania z
wydawcą.

Prof. Woldemaras nie wierzy,
iż uda mu się otrzymać katedrę na
Uniwersytecie. Pragnąłby brać u-
dział w pracy kulturalnej i nie u-
ważałby dla siebie za kompromitu
jące zostać nauczycielem wiejskiej
szkoły. O przyszłej swej sprawie
o przywłaszczenie duńskich koron
utrzymuje, że nie tylko zostanie u-
niewinniony, ale nawet Sąd przy-
sądzi na rzecz jego pewną sumę,
której się dopomina od rządu.

LITWA NIE INTERESUJESIĘ
ZUPEŁNIE KŁAJPEDĄ.

„Liet. Žinios“ zauwaža, že ob-
chodzona przed kilku dniami rocz-
nica przyłączenia kraju kłajpedz-
kiego wywołała nader nikłe zain-
teresowanie w szerszych warst-
wach społeczeństwa, co świadczy.
o pewnej obojętności jego na spra-
wy kłajpedzkie. Taką samą oboję-
tność, bierność i brak zaintereso-
wania okazało społeczeństwo wo-

bec urzędowej wiadomości o nocie
protestu wysłanej przez rząd do
Berlina w sprawie nieprzychylnej
akcji Niemiec w stosunku do kraju

kłajpedzkiego. Dokładna treść no-
ty nie jest znana, wiadomo jedynie,
że wywołały ją jakieś rokowania,
prowadzone przez rząd Rzeszy z
przedstawicielami  klajpedzkiego
dyrektorjum. Wiadomość o tem
niedopuszczalnem zjawisku nie wy
wołała jednak żadnej reakcji w
społeczeństwie litewskiem, pozo-
stawiającem widocznie rządowi za
łatwienie tej sprawy. Rząd zaś o-
graniczył się do wysłania noty i
przygotowania się do rokowań z
Niemcami. W swoim czasie opra-
cowano projekt ustawy, regulują-
cej stosunki kraju Kłajpedzkiego z
całą Litwą, lecz ustawa nie zo-
stała dotychczas wydana i nie wia-
domo, kiedy się ukaże.

Pismo wyprowadza z powyższe
o wniosek, że stosunek do kraju
łajpedzkiego może uregulować je

dynie ustawa, wydana przez auto-

Wyolirzymiane polskie
„iebezpleczeńsiwo” НОНЕ
W związku z notowanemi nie-

dawno przez prasę niemiecką rze-
komemi przelotami polskich samo-
iotów spotykamy się tam znowu z
niepowściągliwemi wymysłami i o-
belgami, utrzymującemi, iž Polska
szykuje się do wojny do obrzucania
bombami upatrzonych objektów,że
Polacy chcą również osłabić ducha
oporu wśród ludności na wypadek
inwazji. Pisma wzywają rząd do
ostrzeliwania polskich samolotów
choćby z karabinów maszynowych.

Przy okazji napada się na orga-
nizacje polskie w Niemczech. Sens
tych wywodów jest mniejwięcej ta
ki: „Równolegle z pewietrznem
szpiegostwem prowadzi się pospie
sznie w ostatnich latach propagan-
dę polską w poszczególnych
wsiach pogranicza. Niewiele szczę

„ścia mają Polacy w tej propagan-
dzie. Mimo to uprawia się ją ce-
lowo od czasu do czasu zmienia-
jąc sposoby. Polscy zbóje—ryce-
rze (Raubritter) nie porzucili jesz-
cze swego fanatycznego planu
wcielenia Prus Wschodnich do Pol
ski. Coraz bardziej wygląda na to,

iż plan ten propagują oni z coraz
większą energją, rozrzucając co-
raz większe środki pieniężne, by
postawić swą sprawę na nogi. Na
sukcesy będą musieli czekać nie-
skończenie długo, gdyż ludność
pogranicza Prus Wschodnich stoi
niewzruszenie przy niemczyźnie i
w dążeniu do wolności Niemiec,
oraz tęskni do dnia, gdy zażąda ra-
chunku za wyrządzone jej przez
korytarz bezprawia i pogwałcenie
braci niemieckich w niegdyś nie-
mieckich obszarach.

Z tego rodzaju majaczeniami
nie można i nie warto się: zajmo-
wać obszerniej, Kto bowiem jest
nieuleczalnie chory, tego nikt i nic
uzdrowić nie zdoła.

nie podlegały zmianom ze strony
Rady Stanu, lub Gabinetu Minist-
ród. Koniecznym tu jest autorytet
całego narodu.

Silniejsze wrażenie na nielojal-
nych elementach kraju Kłajpedz-
kiego wywiera poczucie siły nie-
mieckiej, niż wola litewskiego spo-
łeczeństwa, nie ujawniającego ani
inicjatywy, ani siły, ani energji, ani
zapału, któregoby łatwo można o-
czekiwać od tak młodego państwa.
Cóż będzie dalej? — zapytuje pi-
smo — czy po wysłaniu tej noty
znów będziemy po dawnemu cze-

ROZMAITOŚCI.
NIEZWYKŁE CZYNNOŚCI DLA MAŁP

w cyrku paryskim.

Według krążących w świecie artys*
tycznym Paryża wieści, wejdzie nieba-
wem w życie inowacja, której cel narazie
nie jest jeszcze zupełnie jasny, lecz któ”
ra już wzburzyła do głębi cały persone
pracowników teatralnych, a szczególnie
tych, którym od niepamiętnych czasów
powierzono czynności i wprowadzania na
widownię publiczności i wskazywania od|
nośnych miejsc, zakupionych przy kasie:
Sprawa przedstawia się

ielki cyrk, mający niebawem powstać
w Paryżu, postanowił na miejsce dotych*
czasowych bileterek wprowadzać małpy:
specjalnie wyszkolone, które będą skie”
rowywały publiczność na właściwe miej-
sca na widowni. Wiadomość poruszyła
do głębi wszystkie „ouvreuses” teatralne,
tak bowiem zwą się w Paryżu panie lub
panny, które w teatrach i kinach wska”
zują widzom miejsce. Ponieważ bileterki
paryskie wymagają wprost od publicznoś
ci conajmniej jednego franka „piwnego”
—i to nie jako dobrowolny datek, lecz
raczej jako przymusowy niemal, ргхей
zwyczaj uwieczniony już haracz, pow
je pytanie, czy zastąpienie ich „prawdz
wemi małpami' nie stanowi rodzaju zer”
wania ze starym zwyczajem, lub też czy
„nowe bileterki* będą tak samo wyma*
gały napiwka od publiczności, które w
tym wypadku szłoby jedynie i wyłącznie
na korzyść dyrekcji.

ASUNESNAŲSATS RINKTINĖSВЕИ

Wielki brak ubrań i obuwia daje
się odczuwać w szeregach bied-
nych Tow. Pań Miłosierdzia św.
Wincentego A Paulo, to też zwra-
camy się z gorącą prośbą do Sz.
Społeczeństwa o składanie tako-
wych do biura św. Wincentego —
Młynowa 2, od godz. 10—1 w poł.
Bóg zapłać zgóry tym, którzy nie
będą głusi na nasze wołanie.

ZARZĄD.

UMETTARIETETEUDSECIKDS й

GIEŁDA
WARSZAWA (Pat.) 22. |. 1932 r.

Waluty i dewizy:
Dolary 8,90—8,92—38,88.
Belgja 124,35—124,65—124,04.
Holandja 359,50—360,40—358,60.
Londyn31,05— 31,02—31,19 - 30,69
Nowy York kabel 8,923—8,943— 8,903.
Paryż 35,12—35,21—35,03.
Praga 26,42—76,43—26,36

   

" Szwajcarja 174,19—174,62—173,76.
Berlin w obrotach niecficjalnych 211,25.

Papiery procentowe:
4, poiyczka Inwestycyjna seryjna

90. 5%, konwer yjsa 40. 6/, dolarowa
55. 79), stabilizacyjna 52,35—55—52,7*.
8 L. Z. B G. K. 1 B. R, oblig:cje
B. G. K. 94 Tesame 7 | 83,25. 897, obli-
gacje bud. BGK. 93. 4'|, %%, L. Z ziemskie
41. Bl, warszawskie 62.50 -64,25—63,15.
8% Piotrkowa 55,50. 10%, Radomia 63.
10% Siedlec 61. Dla pożyczek tenden-
cja mocniejsza, dla listów—niejednolita.

Akcje:
Bank Polski 101. Lilpop 13. Tenden-

cja utrzymana. *
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

Dillónowska 52 — 5274. Stabilizacyjna
50,5 —50*4,.

Dolar w obrotach prywatnych:
8,90 w płaceniu 8,90', w żądaniu.

Rubel: 5,00 w żądaniu.
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Ostrobramska 5.
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«HOLLY WO0D»
MICKIEWICZA Mi 22.

wa'xiso CASINO
Wielka 47. tel. 15-41.
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DZWIEK. KINO-
TEATR «PAN>|| szw.

Ul. WIELKA 42. kowa

 

SNY „LUX
uł.; Miekiewicza Nr./11 tel. 15-62 ||

|
 

kmo rara „A TULOWY"
WIELKA 36.

nia i wyświetlania w Warszawie.

 

NAT TNS
AKUSZERKA

przyjmuje od godz. 9 do poprawia cerę
7 w. Kasztanowa 7 m, 5, brodawki,

WZP69 gry. .

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

 

D Zi Ś PREMIERA! Ulu-
bieńcy publiczności

reż. E. Pommera. Nad program:

Dziśl Słynny 100 proc. film
śpiewno-dźwiękowy p. t.:
pych wystawy! Tańcel

Airyka Mėwi

ziślD Potężny prze-
bój dźwiękowy!

Zepelina na Londynl

Maradu

AKUSZERKA
ŚMIAŁOWSKA

przeprowadziła się.
Zamkowa 3 m. 3 — Tam-

MARJA LAKNEROWA że gabinet kosmetyczny różne
kurzaiki i wą-

102—00 wiecz.

niekiego. Ceny miejsc: balkon

Muzykal

«Cienie wi
 

Emil Jannings i Olga L
Dodatki Dźwięko

Bomby Nad Monte Carlo
Spiew. Nad program: Dodatki dźwiękowe.

Na 1-szy seans ceny zniżone.

Place do sprzedania ka
wielkości, tanio pow.

usuwa dogodnie. inf

8227- 0

 

 

Dzlśl 100 proce. dźwiękowiec cały mówiony po polsku Po rez pierwszy gigantyczny film dźwiękowy — POLSKA wersja
Przepiękne arcydz'eło które, przewyższa wszelkie oczekiwania bywalców kinowych. Rzecz dzie-
Je się na obszarach „Czarnego lądu" od Atlantyku do indyjskiego oceanu. Cla młodzieży do-

zwolone. Nad program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe Początek seansów punktualnie o godzinie 2, 4, 6, 8 i10,30.
Aby dać możność wszystkim oglądać te wielkie arcydzieło urzącza się Dziś I Jutre od godz. 12-ej

nach zniżonych od 30 gr. — Anons: Wkrótce najnowsze arcydzieło dźwiękowe „C.

Podcięte Skrzydła
Panika ludności. — Nad prcgram:

Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąt. o g. 1-ej.
Dodatki dżwiękowe.

Dziśj Największe i najpiękniejsze 109 proc. dźwiękowe bezkonkurencyjne arcydzieło po raz pierwszy w Wilnie p.t:
Potężny dramat wschodu w 14 akt. prawdziwy wybuch wulkanu konflikt uczuć żywiołów, źwierząt i
ludzi. Przepych erotyka i sensacja. W rolach gł. najpiękniejsza nowa gwiazda Rose Hobart

les Bickford. Uwaga: Wspaniała realizacja kosztowała 12 miljonów dolarów i 6-tv miesiąc rekordowego powodze-
Następny program: Nowe 100 proce. dźwiękowe arcydzieło „Kult Ciała".

за | Okazyjnie do sprzeda-UNS
Spra nia Folwark 22 hektary

majątkowe ziemi I klasy z zabudo-
- =————— waniami gmina Glerwiac-

kolonja
Wileńsko = Trocki

Finna 5/2 wiadomość na miejscu
m. 3 od godz. 5 do 6 u właściciela Łukszy.

parcele z budynkami i
bez, ośrodki oraz 2

Palestyna młyny wodne sprzedaje

lacyjna, ul.
9—3.

| ORIGEKIRSCZAK

 

JAChOWA dackęace ULUBIENIEC BOGÓW
Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz,

4, 6, 8 110,15 w niedzielę cd g. 2-e].

 

Wspaniała operetka o przepięknej muzyce
W rol. gł: Sarl Maritza I Hans Albers. Prze-

Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 10,15.

daje kolosalne wrażenia z wojny światowej. W rol.
John Garrick | Helena Chandler. Atak

— Dla młodzieży dozwolone
Ceny od 40 gr. 5

(ASSBLTA M DKA TK OWERCSPACATZ PEKAES WOZEK

|. Sprzecaż |
I Wileńska 353 Parce- Fortepian tanio

ickiewicza 4 sprzedania z. Warszaw-

 

poszukuje pana — WYKWALIFIKOWANEGO
BUCHALTERA-BILANSISTĘ, kióry obejmie

przedstawicielstwo na ziemię Wileńską

Oferty pod „Definiłiv* przyjmuje do dn. 25
h. m. administracja pisma.

 

ae ы

ZE ili Lubicz

8328—1
  
palto, futra,

tacji

Poranki po ce-

gl:
wielkiego

I Char- 7, pod biuro.
dzieć

Ajent
do sprzedaży lub

Okazyjnie
ubrania, 0-

buwie, pianina i wiele in-
nych pozostałych z iicy-

tanio Lombard, ul. Bisku- ko pisemne.
ia 4, tei. 14-10 (od 9 do
pp. I od 5 do 7 ” Е

EA
Mieszkania |

zjalnej 4 (koło sądu) moż-

się Gimnazjalna
4—4 od 4 do5. 82

(kolporter) do

wszechniania jakiegokol-

Zastępców
RE na terenie ca-
ej Polski Spółdzielnia
Kredytowa w Krakowie

 

 

LOKALE |

 

I pokoje Avira skład

Mieszkanie ( WMJĘCIA
7-mio pokojowe do wy:| lokal 2—3 pokoje pod
najęcia przy ul. Gimna-| bluro może być z te-

lefonem, lub miesz-
kanie z 3 pokoi,z
kuchnią, wygody. Od-
onecie sk małej
rodziny. zczegóły:

Rysopis.

— Pana żona zglnęła?

Dowie-

 w

PRACA

rozpo-

powstale od odmro-

Sprzedają apteki i

A. Dom. rytatywny organ, którego uchwały  kać?

w rolach głównych: JANE NOVAK I słynny malec EZ 2 =Zienia» wii koncertowa orkiestra pod bałułą M. Sal NOWCCZESNA:BIUROWA Požyczek
gr. parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w. - niskoprocentowych i długoterminowych udziela

* Spółdzielnia Kredytowa z ogr. odp. w Krakowie
9—11. Bliźsze Informacje i prospekty

po nadesłaniu znaczków na odpswiedż, 131—20

nos upudrowany, mał Еpause у W Warszawie

ODNROŻENIE

Załatwiamy, doglądamy
wszelkich spraw w (irzę-
dach i Sądach. Załatwia-
my szybko, sum ennie i
tanio. Ważne dla zamiej-
scowych. Biuro Zleceń
T. Pieńkowskiego, War-
szawa, Nowogródzka 16
m. 32. 3384—1

  Do odnajęcia od zardz

      

   

rzeczy sprzedaje Lubicz 9. Zgłoszenia tyl- |]Oryginalna maść w domu bszdekretowym
131—2 (z kogutklem) mieszkanie szešciopoko-

MROZÓLsa Jowe z nowoczesnemi
” wyg'dami i garażem ul.

18—9 leczy i gol ranki,|]Grodzka Nr.1 koło Ra-
djostacji dowiedzieć się
u właścicielki domu Nr. 3
Do spizedenia nowy dom
warunki pod tymże adre-
sem. 8229—1

  żenia.

 

   y apteczne.
  

С°onuranna
I INTROLIGATORNIA

ALEKSANDRA ZWIERZYŃSKIEGO
ILNO, MOSTOWA |.

PRZYJMUJE

WSZELKIE ROBOTY
W ZAKRES DRUKARSTWA
I INTROLIGATORSTWA

TEL. 12-44.

wiek artykułu poszukuje Czy może mi pan dać aa
—T ski 9 — 1 (Obok Rossy). pracy. Šubocz 65, m. 2 Jej rysopis? Е WCHODZĄCE — —

17—0 A. Božyczko. gr — Fryzura garsonki, LllikiZBO

J. 5. FLETCHER.

tdi
POWIEŚĆ.

Przekład autoryzowany z angielskiego.

— Dziękuję — odparł Maythorne. — Ale tylko
pani z córką, a służąca nie?
— Nie, proszę pana. Tylko pani z córką, Pewnie

pani chora, bo wezwali doktora.
— Chora? Czy wiecie co więcej?
-— Nie, proszę pana, Pani pojechała na górę win-

dą. Nie wygląda na chorą tylko na zmęczoną, ale
zaraz posłali po doktora.

Maythorne zwrócił się do dwóch

) ОНО ата
(The Mazarofi Murder).

61 sztą córka nie jest chora i ją możemy wybadać. Ona
wie, co się działo z matką przez te trzy dni. I co się
stało ze służącą. Idziemy, sierżancie!

drzwiami.

Weszli na piętro, na którem mieścił się aparta-
ment Elphinstonów i Corcerdale zatrzymał się przed

— Pan kapitan Holt zna tę rodzinę. Niech pan
„wejdzie pierwszy i zobaczy jak rzeczy stoją. My nie
chcemy się narzucać, proszę pana, ale musimy się

„przygody,

„dowiedzieć, jak to było. Niech pan pomówi z panien- -
ką — wskazał głową na drzwi i urwał.

Ja spragniony widoku Sheili i niespokojny o jej
zapukałem mocno w drzwi i wszedłem.

Sheila stała koło kominka, rozmawiając z wysokim
panem z kapeluszem w ręku, naturalnie lekarzem.
Pan Elphinstone stał obok nich, z twarzą wyrażającą
właściwe mu trwożne zakłopotanie. Lekarz spojrzał
na mnie odruchowo i zwrócił się ponownie do Sheili:
— ..noc wypoczynku i wszystko będzie dobrze.

sierżantów, Ale zajrzę jeszcze za parę godzin i, w razie potrzeby,

— №с się pani nie stało? — zapytałem gorącz-
kowo.
— Nic — odpowiedziała, — Jestem cała i zdro-

wa. Ale sytuacja jest zła. Gdzie jest Maythorne?
- —Czeka w hallu z policją — rzekłem. — Z sier-

żantami: Mannersem i Corkerdalem. Czy mam ich
wpuścić?

Pan Elphinstone, który usłyszał naszą rozmowę,

Sheilo,
wpuszczaj tych ludzi, Matka wróciła chora — trze-
ba było posłać po doktora i pielęgniarkę, ja sam nie
dowiedziałem się jeszcze, co się z wami działo —

podszedł i rzekł cierpko:
— Och, Bože, Bože!

dlaczegoście znikły i doprawdy...
—Musimy zaraz rozmówić się policją, — przer-

wała energicznie Sheila. — Niech wejdą. Niech ich
uści, Usłyszy ojciec moje zeznania. Ale pręd-pan

ko... Niech ich pan wpuści!
Otworzyłem drzwi i trzej czekający weszli do

pokoju, Dwaj policjanci zapomnieli na chwilę języka,

tak długo nie wracamy, prawda?
— Szukaliśmy pań na wszystkie strony — rzekł,

„odzyskując głos
chwili.
wały?

mnie.

Corkerdale. — Do tej ostatniej
Czy mogę zapytać, gdzie się panie podzie-

Sheila popatrzyła na Maythorne'a, a potem na

— Gdzieśmy się podziewały? — powtórzyia.
Porwano nas, to jest mnie i mamę.

proszę cię nie

— A co, nie
Pan Elphinstone jęknął tryumfalnie.

mówiłem? — wykrzyknął. Mnie to
przyszło do głowy, ale panowie — wskazał palcem
na Maythorne'a — pan Maythorne i pan Crole po-
wiedzieli, że to niemożliwe. Ale ja wiedziałem czu-

— Kto pan
Maythorne.

łem, że to było porwanie!
ie porwał? — zapytał spokojnie

Sheila pochyliła się ku niemu i odpowiedziała
nieświadomie zni.żonym głosem:

— Alicja Murdoch!

następująco:|
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lecz w tej chwili do hallu weszła szybkim krokiem  zaaplikuję pani środek nasenny. Pielęgniarka niech ale Maythorne uśmiechnął się do Sheili i rzekł: — Gdzie ona teraz jest? — pytał dalej de- |
kobieta w stroju pielęgniarki i zbliżyła się do portje- zostanie całą noc. To oszczędzi państwu kłopotu. „,  — Mam nadzieję, że pani czuje się dobrze —  tektyw. — Ale pewnie pani nie wie! Mam wrażemię, ||
wa,który zaprowadził ją do windy. Zatem — narazie — do widzenia! „rzekł. — Czy pani Elphinstone jest poważnie chora? że pani nie wie. {

— Nie — odparła Sheila — nie wiem.
Maythorne wskazał głową na drzwi sypialni.
— Czy matka pani wie? #
— Tyle, co ja. Naturalnie Alicja znikła.
Corkerdale aaurzędowo i rzekł:

(c. d. n.)

Słyszałem, że sama wysiadła z auta.
— Mama doznała wstrząsu nerwowego — odpo-

„wiedzała Sheila. Ale doktór mówi, że jutro będzie
zdrowa. Niech panowie usiądą, to to opowiem wszyst
ko — ciągnęła szybko. Panowie dziwili się gdzieśmy
się podziały — mama, ja i Alicja — i dlaczegośmy

— Widocznie doktór telefonował po pielęgniar-
„kę — zauważył Maythorne. — Hm! nie wypada nam
nachodzić chorej.

Ale Corkerdale potrząsnął głową.
— Nie — rzekł surowo. — To jest za poważna

sprawa, żeby się bawić w takie delikatności. I zre-

Odwrócił się i skierowął do wyjścia. Otworzy-
łem mu drzwi i gdy wał zamknąłem je na za-
sówkę. Tamci trzej musieli zaczekać. Ja musiałem
się wpierw o czemś upewnić. Dla mnie ta sprawa
była sto razy donioslejsza niż dla nich. Odwróciłem
się i znalazłem twarz w twarz ze Sheilą.

 

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW.NIECIECKI,Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1.
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