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Sprawa nadużyć wyborczych w komisji
< administracyjnej Sejmu.

B. B. woli nie odsłaniać tajemnic wyborczych.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Do komisji administracyjnej Sejmu został odesłany
wniosek klubu lewicy o wyborze nadzwyczajnej komisji śledczej do
zbadania nadużyć wyborczych w roku 1930 oraz wniosek całej opozycji
0 nadużyciach wyborczych w Przemyślu.

Wnioski te rozpatrywaławtzoraj komisja administracyjna Sejmu.
. _ Referent, pos. Duch (B. B.) usiłował dowieść, że wybory odbyły

się zgodnie z ustawą, a walka wyborcza prowadzona była lojalnie.
Do rozpatrywania protestów wyborczych, zdaniem pos. Ducha,

powołany jest wyłącznie Sąd Najwyższy, dlatego wnosi o przejście nad
wnioskiem do porządku dziennego.

Pos. Wierczak (Str. Narod.) wskazał przedewszystkiem na brak

objektywności w releracie pos. Ducha, który, opierając się na raportach

policyjnych do władz, stara sę dowieść legalności przeprowadzonych

wyborów :
Pos. Wierczak przytacza szereg konkretnych wypadkėw w Sie-

dleckiem, Radomskiem, Olkuskiem, gdzie zachodziły rażące nadużycia.

Przy wyborach użupełniających w okręgu Przemyśl protokuły

podpisane przez członków komisyj „obwodowych stały w rażącej

sprzeczności z protokułami, które przedstawiono do komisji okręgowej.

Nadużycia te są powszechnie znane i Sejm powinien je rozpatrzeć,

a to tem bardziej, że Sąd Najwyższy z natury rzeczy nie rozpoznaje po-

dobnych spraw.
Zresztą B. B., żądając odrzucenia wniosku, domagającego się

zbadania nadużyć, potwierdza niejako zarzut istnienia tych nadużyć.

Pos. Dubois (P. P. S.) przypomina, że b. minister spraw wewnętrz-

nych, gen. Składkowski, z całą szczerością przyznał, iż czynniki admi-
nistracyjne brały czynny udział w akcji wyborczej. *

Po przemówieniach posłów Araszkiewicza (Str. Lud.), Sommer-

steina (Żyd.), b. starosty Dunin-Maskiewicza (B. B.) i Zahajkiewicza

(Ukr.), zabrał głos wiceminister Nakoniecznikoff-Klukowski, który

oświadczył, że za to, co było podczas wyborów, nie należy winić niż-

szych organów administracyjnych, gdyż pełną odpowiedzialność pono-
szą wojewodowie i minister.

Większością głosów B. B. wniosek został odrzucony.

Stronnictwa opozycyjne zgłosiły votum mniejszości,
Również został odrzucony wniosek Ukraińców w sprawie odszko-

dowań za pacyfikację we Wschodniej Małopolsce.

Sytuacja w przemyśle węglowym.
Orzeczenie komisji arbitrażowej.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

KATOWICE. Dnia 28 b. m. o godz. 4-ej po poł. przewodniczący
komisji arbitrażowej na Górnym Śląsku, inż. Maske wydał orzeczenie,
na mocy którego płace robotników mają być obniżone o 8'/», poczynając
od dnia 1 lutego. Orzeczenie to obowiązuje do dnia 1 czerwca rb.

Całą kwotę, wynikłą z obniżenia płac robotniczych, przeznacza się
na specjalny fundusz wyrównawczy popierania eksportu. A

O ileby przemysłowcy od wykonania tej uchwały uchylili się, ko-
misja zastrzega sobie zmianę stanowiska.

Orzeczenie powyższe jednakże zostało przez przemysłowców
przyjęte. Również przyjęły je związki sanacyjne,

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.

19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-eį,

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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SPRAWY POLSKIE W RADZIE LIGI
NARODÓW. Е

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Genewy donoszą: Dzisiejsze posiedzenie Rady

Ligi Narodów rozpoczęło się o godz. 10 rano. . ‚

Na posiedzeniu tem były po raz pierwszy w czasie obecnej sesji

poruszane t. zw. sprawy polityczne, a jednocześnie obchodzące specjal-

nie Polskę. r
I ta: sprawa petycji księcia Pszczyńskiego, która jednakże spadła

z porządku dziennego wobec nieprzygotowania referatu przez referentą.

Została ona odłożona do jutra, ewentualnie soboty.

Druga petycja mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku —

skarga indywidualna obywatela polskiego Błonki — została przez Radę

Ligi Narodów odrzucona jako nie podlegająca jej komptencji. .

Z większych spraw, interesujących specjalnie Polskę, Rada roz-

patrzyła raport reprezentanta Chin w sprawie ttanzytu polsko-litew-

skiego na linji Landwarowo—Koszedary i na jego podstawie przyjęła

do wiadomości opinję doradczą Trybunału Haskiego w tej sprawie. —
Przy tej okazji reprezentant Litwy p. Zaunius wygłosił dłuższe przemó-
wienie, w którem raz jeszcze przedstawił litewską interpretację całej

historji stosunków polsko-litewskich od roku 1919. Konkluzją p. Zau-
niusa było, że jest rzeczą niemożliwą przywrócić normalne stosunki

między Polską a Litwą, dopóki nie załatwi się zgodnie z zasadami spra-

wiedliwości sprawy konfliktu terytorjalnego. — Minister Zaleski złożył
następnie deklarację treścienastępującej:

Jeżeli zabieram głos, to bynajmniej nie wtym celu, by zatrzymać

się nad prawniczą kontrowersją między komisją komunikacyjno-

tranzytową a rządem litewskim, kontrowersją, rozstrzyśniętą obecnie

przez Trybunał Haski, a którą rząd litewski usiłował przekształcić

w debatę polityczną. Stwierdzam mimochodem, że Trybunał odmówił

pójścia w ślady rządu litewskiego. Spodziewam się, że Rada zechce

przyjąć tę samą procedurę i powstrzymuję się od odpowiedzi na pewną

opinję, wygłoszoną przed chwilą przez reprezentanta litewskiego.

Pragnąłbym natomiast stwierdzić, że opinja wydana przez Trybunał

w niczem nie jest przeciwna punktowi widzenia rządu polskiego. w/$
którego stworzenie normalnej sytuacji w dziedzinie komunikacji między

Polską a Litwą jest nieodzowne dla zrealizowania celów rezolucji Rady

Ligi Narodów z dnia 10 grudnia 1927 roku i 14 grudnia 1928 roku, bio-

rąc pod uwagę art. 23 paktu. Z zastrzeżeniem powyższem przyjmuję

raport. A
Po przemówieniu min. Zaleskiega Rada Ligi przyjęła do wiadomości

raport referenta. I

Ambasador Japonii u min. Zaleskiego,
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Genewy donoszą, że wczoraj wieczorem odwie-

dził min. Zaleskiego w jego mieszkaniu ambasador Japonji w Brukselli

dr. Sato, reprezenlant Japonji w Radzie Ligi Narodów, który jest jedno-

cześnie relerentem spraw mniejszości,

Dr. Sato odbył z min. Zaleskim dłuższą konferencję.

mocachBZ O III STN TR S

Los łodzi podwodnej «M 2» w dalszym
«ciągu nie wyjaśniony.

Związki klasowe udziału w posiedzeniu nie brały.
Przed gmachem, w którym odbywało się posiedzenie komisji arbi-

trażowej, zgromadziły się ogromne tłumy robotników, którzy na wia-
domość o obniżeniu płac ro:
wznosząc wrogie okrzyki p

zęli demonstrować przeciwko komisji,
adresem arbitrów i rządu.

WARSZAWA (Pat). W zatargu o płace na terenie zagłębia Dą-

browskiego, Chrzanowskiego i Krakowskiego sytuacja w dniu dzisiej-
szym nie uległa zmianie, ponieważ bądź nie wszystkie zainteresowane
strony udzieliły odpowiedzi w sprawie arbitrażu, bądź też nie wszyst-
kie wystąpiły z prośbą o przedłużenie im terminu na odpowiedź.

Podwyższenie taryfy na węgiel
importowany.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na zebraniu międzyministerjalnej komisji w któ-
rem brali udział przedstawiciele Ministerstwa Skarbu, Handlu i Piże-
mysłu, Rolnictwa i Komunikacji postanowiono podnieść taryfę dla
węgla importowanego od portów Gdyni i Gdańska o 250 proc., przy-
czem wysokość stawek taryfowych będzie spadać na dalszych prze-
strzeniach, a po 200 kilometrach ma zrównać się z normalną stawką

taryfową.
Rozporządzen'e w tej sprawie wejdzie w życie prawdopodobnie

z dn. 15 lutego b. r.
—

TIEGAIS РАДНВ 3)TN II ОННЕ

Przesilenie gabinetowe w Austrii,
WiEDEŃ (Pat). Wczoraj po-

południu gabinet dr. Burescha
podał się do dymisji. Jako po-
wód, koła parlamentarne wymie-

niają fermenty w łonie stron-
nictwa chrześcijańsko-społeczne-
go a następnie nieuregulowane
stosunki w łonie większości rzą-

dowej. и
„Extra Blett" м wydaniu nad

zwyczajnem donosi: Dziś o go-
dzine 1530 odbyło się posiedze-
nie Rady Ministrów, na którem
uchwalona została ogólna dy-

misja gabinetu. Kanclerz Bu-
resch zawiadomił natychmiast
prezydenta Miklascha o uchwale
gabinetu. Prezydent  Miklasch
przyjął dymisję gabinetu do wia-
domości i powierzył dr. Bure:
schowi tymczasowe sprawowanie
agend rządowych.”

Prezydent powierzył dr. Bu
reschowi misję tworzenia nowe:
go gabinetu parlamentarnego.
Mają być natychmiast podjęte
rokowania celem szybkiego za
żegnania przesilenia.

Znów zaburzenie antyżydowskie
w Wiedniu.

WIEDEŃ (Pat.) W daiu 28 b.
b. w południe doszło w gmachu
uniwersytetu do zajść. Studenci
nacjonaliści uniemożliwili okrzy-

kami prelekcje kilku profesorów

i usunęli z gmachu uniwersytetu

studentów żydów. Do zajść do-
szło również w instytucie anato-
micznym, przyczem pobito do
nieprzytomności syna nacjonali
stycznego radcy miejskiego.

UWAGA!

№
UWAGA! Orzeszkowej 11 od

 

       

Sekcja Stoniema Ku M. SH i 0 WP.
urządza w dniu 30-1-32 r. я

KIELNĄ ZABAWĘ da Pożegnanie karnawału.
Muzyka Jazz-band. — Bufet. — Wstęp za zaproszeniami,
które otrzymać można codziennie w Sekretarjacie Klubu

lodz. 6-7-ej wiecz. Początek o 10.

LONDYN. Pat. — Dotychczas
nie zdołano definitywnie ustalić

miejsca zatonięcia łodzi podwod-

nej „M. 2* 28 b. m. Około połud-

nia jeden z torpedowców czy-

niących poszukiwania natrafił na

ślady oliwy na powierzchni mo-
rza. Wobec powyższego skon-

centrowano poszukiwania dokoła
tego miejsca. W admiralicji istnie-
je w związku z tem pewna na-
dzieja, że możliwe jest iż załoga
łodzi znajduje się jeszcze przy

życiu,
Wiele dzienników wskazuje na

to, że może śmierć 57 osób,
które zginęły na dnie morza w
łodzi podwodnej, poruszy sumie-
nie tych, co zasiadać będą wGe-
newie na konferencji rozbroje-
niowej, w kierunku urzeczywist-
nienia najważniejszego zadania
konferencji, a mianowicie znie-
sienia łodzi podwodnej, jako jed-
nostki bojowej.

Burza na Dalekim Wschodzie
STARCIA W MIEŚCIE.

STANOWISKO ANGLJI I STA-
NÓW ZJEDNOCZONYCH.

LONDYN (Pat). W/g informa-
cyj, otrzymanych po południu w
Londynie, wojska chińskie zaczęły
cstrzeliwać ilotę japońską. Japoń-
czycy na strzały odpowiedzieli
bombardowaniem.  Wylądowanie
wojsk japońskich zaczęło się przed
wieczorem i odrazu na peryierjach
Szanghaju doszło do ostrych starć
chińsko-japońskich. W związku z
temi. wiadomościami w Foreign
Office panuje poważna troska o
dalszy rozwój wypadków. Narazie
Foreign Office zachowuje milcze-
nie. Wielu korespondentów ame-
rykańskich pism w Londynie o-
trzymało dziś od swych redakcyj
potwierdzenie, że nota amerykań-
ska żąda od Wielkiej Brytanii
przyłączenia się do akcji bojkotu
gospodarczego Japonji, w razie
gdyby wojska japońskie wylądo-
wały w Szanghaju, co istotnie już
nastąpiło. Rząd brytyjski pragnął-
by za wszelką cenę usunąć się od
jakiejkolwiek  drastycznej akcji
przeciwko Japonji. Z drugiej stro-
ny jednakże trudno mu jest w
chwili obecnej narażać się na ad-
mowę i konflikt w stosunku do
Stanów Zjednoczonych W/g infor-
macyj niepotwierdzonych jeszcze
oficjalnie, Wielka Brytanja wyra-
zić miała sugestję bezzwłocznego
zwołania konsultacji 9 państw.
Taktyka brytyjska idzie w kierun-
ku pomniejszenia znaczenia wy- *
darzeń, zaś taktyka amerykańska
w kierunku ich wyolbrzymienia.
W: każdym razie sprawa Szangha-
ju wysunęła się na czoło zagad-
nień międzynarodowych.

SZANGHAJ Pat —Władze na
obszarze komisji międzynarodo-

wej w Szanghaju ogłosiły stan
wyjątkowych okoliczności. Bur-
mistrz chiński oświadczył nieofi-
cjalnie, iż gotów byłby przyjąć
cztery z postawionych żądań ja:
pońskichą

Niesnaski między chińczykami
trwają. 1500 żołnierzy Czang-
Kai-Szeka, przybyłych do Szeng-
haju, względnie pełnią nadzćr
nad garnizonem kentońskim. Zmo-
bilizowany został oddział ochotni-
ków. - Donoszą, że Japończycy
zamierzają zająć niektóre punkty
strategiczne na terytorjum chiń-
skiem.

Z Nankinu donoszą, że perso-
nel konsulatu japońskiego został
ewakuowany na pokładzie okrętu
japońskiego.

A LIGA RADZL

GENEWA (Pat.) T. zw. komi-
tet dwunastu * ustalił dziś tekst
deklaracjj w sprawie Mandżurii,
którą przewodniczący Rady zło-
ży na jutrzejszem posiedzeniu.
Jak słychać, w deklaracji tej po-
łożony będzie specjalny nacisk
na art. 10 paktu Ligi, dotyczący
respektowania integralności tery
torjalnej członków Ligi.

ESTNOTTAN KET

Czy jesteś członkiem
LOPP?

|Przybył do Wilnal
i rozpoczął przyjęcia chorych

Prof. dr.

KRZYŻANOWSKI
(choroby wewnetrzne).

W godz. 12 — 1 I 4 — 7 codziennie
prócz dni świątecznych.

Wiieńska 28, m. 9. _— Tel. 700.
a (T DRETAS

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Z1. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 83 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 28 proc. drożej.

druku mogą być przez Prasns
: onto czekowe w P. K. O. Mr. 80187.

Ogloszenia
Terminy

dowolnie zmieniane.

   

KS. URBAN O SPRAWACH UNIJNYCH
NA KRESACH.

Głośny ostalniemi czasy w
związku ze stanowiskiem, jakie
zajął w sprawie projektu ustawy
małżeńskiej i rozwodowej ks Ur-
ban wygłosił w tych dniach od-
czyt w Krakowie o postępach
unji na ziemiach kresowych
wschodnich. Nie podzielając za-
sadniczych poglądów ks. Urbana
na tę sprawę, podajemy, za spra-
wozdawcą „Głosu Narodu“ te
ustępy z odczytu ks. Urbana, któ-
re zawierają dane faktyczne o roz-
woju misji unijnej.

Praca unijna zaczęła się w r.
1924 na Podlasiu, potem zajęli się

nią QO. Jezuici, stwarzając pla-

cówkę w Albertynie, Obecnie jesl

ponad 20 tys. katolików obrządku

wschodniego. Są oni rozrzuceni
po całym obszarze ziem wscho-

dnichh \№ diecezji podlaskiej

istnieje 9 parafijj w wileńskiej 7,
pińskiej 9, łuckiej 8, w lubelskiej
istnieją dwa ośrodki, Katolicy
obrządku wschodniego” podlegają
odnośnyny biskupom łacińskim.

- Kapłanów jest około 30 (bez
Jezuitów). Są to częściowo dawni

duchowni prawosławni (z których

jednak wielu znów odpadło od

Kościoła), dalej kilku księży, któ-

rzy przeszli z obrządku łacińskie-

go na wschodni. Z zakonów pra-

cują na tem polu OO. Redempto-

ryści i Bazyljanie. Jezuici obrząd-

ku wschodniego należą do pro-

wincji _wielkopołsko - mazowiec-

kiej, lecz dłanowią odrębną gałąź

(Ł zw. „missio orientalis'). Jest

ich 10 kapłanów i 26 kleryków.

W styczniu 1931 r. O. Czar-
necki mianowany został biskupem

tytularnym i wizytatorem” parafji
obrządku wschodniego, W paź-

« dzierniku tegoż roku powstało w

s

Dubnie seminarjum celem wycho-

wania świeckiego kleru wscho-

dniego. Seminarjum to powstało

kosztem Stolicy Apostolskiej.

©  Omówiwszy zkolei źródła nie-

chęci do pracy unijnej, przeszedł

prelegent zkolei do argumentów,

na których opierają się przeciw-

nicy obrządku wschodniego. Tro-

chę słuszności przyznał jedynie

zarzutowi, że akcja ta może kom-

promitować Kościół, bo robią ją

ludzie nieudolni lub  niegodni.
Faktycznie wcisnęło się kilku-
nastu karjerowiczów, którzy prze-
chodząc z prawosławia na kato-
licyzm, kierowali się niezbyt szla-
chetnemi pobudkami. Naturalnie
zostali oni usunięci.

Ks. Urban uważa za nieuza-
sadniony zarzut, że jest to nowy
obrządek, którego nie przewiduje
konkordat. W rzeczywistości —
według prelegenta — obrządek
katolicki wschodnio - słowiański
jest tym samym obrządkiem, co
w Małopolsce Wschodniej. Różni-
ce między nim a grecko-katolic-
kim są prawie nie większe jak
między obrządkiem łacińskiem w
Polsce a łacińskim np. w Anglii.
Należałoby więc mówić o jednym
obrządku w* dwóch odmianach:
$recko-katolickiej (w ściślejszem
znaczeniu) i wschodnio-słowiań-
skiej. 2

W sprawie języka užywanego
w obrządku wschodnim oświadcza
ks. Urban, odpierając zarzuty ru-
syfikacji, co następuje: й

„Jest wprawdzie kilku księży
wychowanych w duchu rosyjskim,
którzy posługują się językiem ro-

syjskim, ale wszędzie używa się

tego języka, jakiego życzą sobie

parafjanie. Na Wołyniu księża

wschodnio - słowiąńscy używają
wszędzie języka ruskiego, wśród
Białorusinów przeważnie mówi się
po białorusku, gle często sami pa-
rafjanie żądają języka rosyjskiego.
Dlatego np. w Albertynie w jedną
niedzielę jest kazanie białoruskie,
w drugą rosyjskie.
W seminarjum w Dubnie wię-

kszość alumnów stanowią Ukraiń-
cy i Białorusini, Jeszcze się nawet
nie uczy rosyjskiego!

Tyle ks. Urban. Od siebie mo-
żemy tylko dodać, iż nie wiemy,
co jest bardziej szkodliwe: misy-

fikacja czy też wytwarzanie fikcji

jakiegoś języka białoruskiego, kió-

rego faktycznie niema. Jest gwara

judowa, która rychło zlałaby się

z macierzystym językiem polskim,
gdyby temu nie przeciwdziałały
niefortunne eksperymenty wpro-
wadzenia jej do Kościoła. |

 

Grecko-katolicki prałat
przed sądem Iwowskim.

Przed  trybunałem sędziów

przysięgłych we Lwowie stanął

kanclerz grecko-katolickiej kapi-

tuły lwowskiej, proboszcz św. Ju-

ra, sędzia synodalny i profesor

teologii moralnej ks. prałatKu-

nickij, oskarżony o zdradę głów-

ną i zbrodnię zaburzenia spokoju

publicznego, a wraz z nim odpo-

wiada za te zbrodnie b. poseł sej- *

mowy dr. Iwan Zawałykut.

Ks. Kunickij stał się już sław-
ny przez swą niepohamowaną nie-
nawišč do Polski. W r. 1921 „ska-
zany zostal za obrazę urzędnika w
stužbie na 14 dni aresztu i następ-
nie był pociągany do odpowiedzial

ności za podburzejące przemówie-
nie na pogrzebie szpiega Besara-
bowej i t. d. Był okres czasu, że
na łamach prasy pisano o coraz

to nowych poczynaniach szowini-

stycznych wojowniczego prałata,

który korzystając z nietykalności

poselskiej, jeździł po wsiach, zwo-

ływał wiece, na których wygła-

szał przemówienia, nawołując

otwarcie do buntu. W jesieni 1930

r. ks. Kunickij w związku z tą

agitacją został aresztowany i osa-

dzony w areszcie śledczym w

Czortkowie. ‹
Akt oskarženia zarzuca ks.

Kunickiemu i dr. Zawalykutowi,
iž w lecie i jesienią 1928 r. na wie-
cach poselskich w Medyni, Bie-
lowcach, Szerszeniowcach, Bilczu
Złotym, Hłuboczku, Hermanówce,

Zielnej, Mszańcu i Tłusteńkiem,
w gminach województwa Тагпо-
polskiego, oraz w samym Tarno-
polu, prowadzili zbrodniczą anty-
polską agitację, szerząc nienawiść
i godząc w całość i jednolitość pań
stwa polskiego.

Jak daleko posunął swą niena-
wiść do Polski, świadczy następu-
jący ustęp ż jego przemówienia na
jednym z wieców: ‘
— „Polacy są największymi

wrogami ukraińców, piją z nich
krew jak pijawki, które trzeba
oderwać, bo już pogrubiały jak
palce. Nie będzie zgody z Polaka-
mi, dopóki ukraińcy nie uzyskają.
samodzielności. Matki ukraińskie
winne wychowywać dzieci w du-
chu nienawiści do Polaków”.

Przesłuchany w _ pierwszym
dniu rozprawy, ks. Kunickij na
pytanie, dotyczące jego podróży
na zjazd ukraińców w Berlinie w
r. 1920, przyznał się. Na drugie
pytanie, czy będąc w Berlinie, był
w towarzystwie płk. Konowalca,
ks. Kunicki dawał początkowo
odpowiedzi wymijające, w końcu
jednak przyznał, że widział się z
Konowalcem, ale spotkanie z nim
miało formę wyłącznie towarzyską
Pozatem przyznał ks. Kunickij, że
w r. 1927 jęździł do Gdańska i
wydał tam broszurę pełną zainte-
resowania Poznaniem i Pomorzem.

Rozprawa potrwa około ty-
„ godnia.

Fakty i pogłoski.
„Z za kulis.*

„Robotnik* wczorajszy  za-:
mieszcza następującą wiadomość

pochodzącą rzekomo „z kół t. zw.

dobrze poinformowanych':
„Marsz. Piłsudski nie bierze

dziś bardzo czynnego udziału w po
lityce rządowej. Pod płaszczykiem
jego nazwiska dokonywa się pró-
ba utrwalenia systemu rządzenia

o własnych —- że tak powiem —
siłach. Tu walczą ze sobą dwie
koncepcje. Obiedwie liczą się z
usłąpieniem p. Prystora ze stano-
wiska premjera; p. Prystor wrócił-

by do Ministerjum Pracy i Opieki
Społecznej. -

Koncepcja pierwsza: gabinet
„pojednawezy“ (p. WŁ Raczkie-
wicz, gen. Sosnkowski), pożyczka
znśraniczna; uspokojenie w kraju;
pos» się zobaczy, co będzie da-
ej. й ®

Koncepcja druga: albo p. Sła-
wek, albo p. Pieracki; zwolennicy
p. Pierackiego urządzili mu wła-
śnie owacyjne przyjęcie w Komisji
Budżetowej ina plenum Sejmu;
jeżeli p. Sławek — to „nic się nie
zmieniło”; jeżeli p. Pieracki — to
nowy kurs „praworządny” z „sil-
ną ręką". ć

„Za kulisami” — konwentykle,
narady, miny, kontr-miny. Decyzje
mają zapaść po uchwaleniu budże-
tu raczej, nie wcześniej”,
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„Paryž mėwi 0 wojnie“ — nie
są to nasze słowa... dalecy jesteś-
my od chęci szerzenia paniki. To
są słowa, wyjęte z organu kancle-
rza Rzeszy, Briininga, „Germanji“

. która wielce zaniepokojona na-

| strojami, które, zapanowały w

ostatnich dniach we Francji, tak
isze:

E — „Paryž mėwi o wojnie. Wszędzie,

gdziekolwiek się nadsłuchuje, pierwszem
słowem jest: la guerre, wojna”.

By zrozumieć słowa powyższe,
wytłumaczyć sobie tak radykainą
zmianę, jaka zaszła w ultra poko-

jowych do niedawna i nadmiernie
ustępliwych nastrojach Francji,

wystarcza uprzytomnić sobie wy-
padki ostatnich tygodni:

х Dnia 6 b. m. kanclerz niemiecki dr.

; Briining oświadczył francuskiemu amba-

3 sadorowi w Berlinie, p. Francois Pon-
cet'owi, że Niemcy nie mogą już więcej

spłacać odszkodowań wojennych. Dnia 7
b. m. p. Francois Poincet przywiózł tę

wiadomość wprost do Paryża. Dnia 8 b.
m. złożył kanclerz takie same oświad-

czenie ambasadorowi angielskiemu. Dnia

: 9 b. m. dowiedział się o tem rząd angiel-

: ski, a tymczasem rząd francuski wysłał

A do Berlina protest.
Dnia 14 b. m. kanclerz dr. Briining

ponownie w imieniu rządu berlińskiego
zapowiedział, że Niemcy: nie mogą i nie

й będą płacić odszkodowań.

: Oto krótki przebieg wydarzeń,
które były wstępem do nowego
okresu dziejów nad Renem.

Kod Zapoczątkował ten okres ze
* strony Francji premjer Laval swo-

ją przemową, wygłoszoną dnia 22
b. m. w której w słowach pełnych
stanowczości oświadczył, że Fran-
cja swoich praw się nie zrzeknie.

3 Naród francuski nie ugnie się
: przed wolą niemiecką, jednostron-

kr nie dyktowaną. Mefody niemiec-

: kie nie mają wplywu na usposobie
nie ducha francuskiego. Przeciw-

“nie, one wzmacniają poczucie fran

cuskiej godności i narodowej siły.

Francja nie może się zgodzić na
to, ażeby ze stosunków między-

państwowych usunięto moralność.
Słowa premjera Lavala wywo-

łały olbrzymie wrażenie w całym

świecie, szczególnie zaś w Berli-
nie. Z zapartym tchem, rzec można
wyczekiwano, jak na te słowa za-

reaguje Francja, w pierwszym zaś

rzędzie parlamęnt? Czy większość

opinji francuskiej oświadczy się

za premjerem i jego polityką?
W głosowaniu pad votum zau-

fania rząd p. Lavala otrzymał 312

głosów; przeciwko niemu głoso-
wało 261 posłów.

Cyfry powyższe nie odźwier-
ciadlają jednak dokładnie stanu

faktycznego, trzeba bowiem wy-
jaśnić, iż mniejszość 261 posłów,
którzy głosowali przeciwko Lava-

lowi, nie składała się wyłącznie z
lewicowych pacyfistów, przeciw-
nie,“ znaczny odsetek stanowiła

4 skrajna prawica Zz“ p. Franklin-
Bouillonem zaciętym wrogiem
Niemców. Było to głosowanie de-
monstracyjne, w celu wykazania,
że polityka rządu jeszcze nie dość
jest stanowcza, za bardzo ustępli-
wa. Takich „przeciwników” p. La-
val obawiać się nie potrzebuje;

   

przeciwnie, może być im szczerze
wdzięczny, gdyż faktycznie popie-
rają oni jego politykę.

Co się tyczy socjalistycznej le-
wicy, to głosowała ona raczej „z
zasady”, ze względów partyjnych
przeciwko rządowi Lavala, o ileby
się dziś sama znalazła u steru,
prawdopodobnie nie zmienilaby
kierunku polityki zewnętrznej, za
którą stoi cały naród.

Jeżeli idzie o odszkodowania,
to śmiało można powiedzieć, że
we Francji istnieje front jednolity,
od socjalisty Bluma do narodowca
Marina. '

* Oto co mėwil w toku rozpraw
ostatnich w parlamencie „towa-
rzysz' Blum:

м „Niepodobna wyobrazić sobie, że-
byśmy mogli cośkolwiek płacić Ameryc
popas to, co sami možemy otrzymač od
iemiec“.

* -Dalej zaš ošwiadezyl przywėd-
ca socjalistów:

„I my także sądzimy, że żaden na-
ród nie może rozdzierać kontraktu czy
to drogą jednostronnej manifestacji swej
woli, czy.to drogą gwałtu.”

Przywódca radykałów społecz-
nych Herriot przypomniał:

„Opuściliśmy Nadrenję przed termi-
nem, ustalonym w traktatach. Czy nam
podziękowano za to choćby jednem sło-
wem? Zaledwie żołnierze nasi rozpoczęli
marsz powrotny, już ich znieważono.
Niech nikt nie dopuszcza się złudzeń
Сpowodu artykułu Depeche de Toulouse,
napisanego przez dziennikarza w porywie
irytacji przeciwko wiecznemu problema-
towi odszkodowań. Francja tdk SZCZo-
dra, ale nie chce być głupia.”

Marin, „tryumtujac z powodu
upadku Brianda, ośwładczył:

„Dziś zniknął Briand, a jutro zniknie
jegopolityka bo do tego dąży bieg wy-

ów.

Marin, Herriot, Blum — to
skrajna prawica, środek i lewica,
to trzy największe ugrupowania,
które po raz pierwszy od czasu
wojnypodają sobie dłonie na znak
wspólnej woli nie ustąpienia wo-
bec szantażu niemieckiego.
„- Opinję Izby francuskiej po-
twierdził w zupełności senat, usta-
mi prezesaswego p. Lebruna, któ-
ry tego dnia przy otwarciu obrad
oświadczył:

„Nie można żądać od Francji, aby
zrzekła się zasad, kierujących wspólnotą
państw cywilizowanych, t. i. poszanowa-

r ›га danego słowa, podpisanych trakia-
tów, umów swobodnie zawartych. Poza
niemi niemasz przecież an* stabilizacji,
ani zaufania, ani kredytu.”

ży Stanowisko obu Izb francuskich
A arła w zupełności prasa wszel-

i ich kiefunków i odcieni. Nie mo-
| żemy tu, dla braku miejsca przyta-

 

„Paryż mówi o wojnie”.
czać poszczególnych jej głosów,
ograniczymy się do jednego, który
jak żaden inny powołany jest re-
prezentować całą  patrjo-
tycną, bohaterską Fran-
cję. Czy trzeba dodawać, że jest
to ios Poincare'go?

aryski „Eccelsior“ zamiešcil
dn. 25 b. artykuł pod tyt.
„lstnieje tylko jedna uczciwość”.

„Znakomity francuski mąż stanu po-
lemizuje w tym artykule z tezą niemiec-
ką, jakoby odszkodowania opierały się
na przepisach prawnych Traktatu Wer-
salskiego, który narzucony był Niemcom
siłą. Stwierdzić jednak należy, iż prawa
Francji do odszkodowań nie opierają się
wyłącznie na Traktacie Wersalskim.
Francja zrzeka się wielu pretensyj do
odszkodowań na korzyść swych dłużni-
ków.

Konferencja londyńska. plan Davesa
i plan Younga, polepszyły sytuację Nie-
miec w sposób bardzo wyraźny kosztem
Mow. poczynionych przez Francję.

odczas rokowań w sprawie nowego
uregulowania odszkodowań miałem moż-
rość — pisze Poincare — widywania się
z niemieckimi mężami stanu, którzy by-
najmniej nie robili wrażenia działających
pod przymusem, którzyby czując nóż na
gardle, byli zmuszeni podpisywać układy
niekorzystne dla swego kraju. Przeciw-
nie. Stresemann nie ukrywał swego za-
dowołenia, a nawet na znak uznania dla
wyrozumiałego stanowiska Francji, uczy-
nił gest kurtuazji, przesyłając pani Poin-
care kosz kwiatów. Umowy więc były
zawarte z zachowaniem swobody woli
stron i po dojrzałym namyśle. Czyż takie
umowy można porównywać do świstka
papieru. Cóż wtedy pozostanie? Jeżeli
zastosujemy taką metodę działania, to
czy kiedykolwiek będzie możliwe zawar-
cie jakiegokolwiek porozumienia między
cywilizacyjnemi narodan% świata? Prze-
cież podpis, który składają na ujnowie
członkowie rządu musi być tak święty,
jak podpis na umowie prywatnej. Nie
mogą istnieć dwie uczciwości: jedna,
która każe dotrzymywać słowa, i druga,
która pozwala łamać to słowo.”

<« Tak przedstawia -się sprawa

wewnątrz Francji. Byłoby nie tyl-

ko przesadą lecz fałszem twier-
dzić, że Francja dąży do wojmy —
z drugiej strony jednak rozumiała
Francja. iż za daleko posunęła się
w swych ustępstwach i że dalej nie
wolno jej posunąć się ani kroku.

Nastąpił przełom w dotychcza-
sowej polityce zewnętrznej, które-
$o wyrazem stał się upadek Brian-
da, jednego z najpopularniejszych
polityków doby powojennej, jed-
nocześnie zaś największego szkod-
nika Francji — mimo woli.

Dodajmy jeszcze śmierć mi-
nistra wojny Maginota, który u-
marł w okolicznościach zagadko-
wych. Na jego miejsce przyszedł
jednak twardy Tardieu.—Nad gro-
bem Maginot'a przysięgał premjer
Laval, że dzieło zmarłego przyja-
ciela poprowadzi dalej

Nie przesądzamy tu kwestji,
czy w razie obostrzenia się kon-
fliktu z Niemcami — dyplomatycz-
nego, gospodarczego, lub ewent.
zbrojnego — Francja dość jest sil-
na, by sama mogła stawić czoło
swemu zachodniemu wrogowi. Za-
pytujemy się raczej, czy Francja
może jeszcze liczyć na swych so-
juszników z czasów wojny świato-
wej. W. pierwszym rzędzie w śrę
wchodzi stanowisko Anglii. Od
czasu traktatu wersalskiego Niem-
cy wszystkie swe siły wytężały w
celu osłabienia przyjaźni francu-
sko-angielskiej. Niedawno jeszcze
prasa niemiecka wmawiała opinii
angielskiej, że Francja jest prze-
ciwniczką pokoju, ponieważ nie
chce zrzec się odszkodowań woien
nych. W dziennikach niemieckich
czytało się też stale, że Francja
jest „odosobniona“. Pozory ze-
wnętrzne były zgodne z temi do-
niesieniami. 15 "poza pozorami
ukrywała się inna rzeczywistość:
Francja prowadzi politykę mądrą,
przewidującą i stanowczą.

Wydawało się, że Anglja stoi
całkowicie po stronie Niemiec, a
tymczasem prasa niemiecka już od
niedzieli (24 b. m.) przypomina
swoim czytelnikom, że „Anglia jest
krajem kompromisów” i wskutek
tego będzie skłonna do zawarcia
kompromisu z Francją, która w
ostatnich miesiącach okazuje co-
raz więcej pewności i bezwzgled-
ności.

Te pesymistyczne przewidywa*
nia niemieckie opierają się na gło
sach prasy angielskiej, bynajmniej
nie korzystnych dla widoków nie:
mieckich. Coraz częściej w Anglii
rozlegają się głosy, żądające poli-
tyki zbliżeniaz Francją.

„W tym duchu pisał p. Maxse w
„National Review“, potem p. Roger
Pezzani w „Morning Post* i wreszcie
zawsze wierny sobie Wliickham Steed.
„Istnieje z pewnością w Anglji ruch, za-
sługujący na uwagę. Po kilku tygodniach
gwałtownych i niesprawiedliwych zarzu-
tów przeciw Francji, nasi przyjaciele an-
gielscy zapytują, czy ta kampania nie jest
sztuczna, czy nie była zorganizowana
i natchniona w celach politycznych, nie
mających nic wspólnego z pokojem.
Istnieje w całej Europie bardzo silnie
zorganizowana propaganda niemiecka.
Londyn jest pod jej wpływem. Nie usuwą
się od niej i Paryż. Od dwunastu lat
dyplomacja niemiecka usiłuje przeszko-
dzić zbliżeniu się Francji i Anglji."

I w konkluzji: „Chwila jest rozstrzy-
£ająca. Jeśli Anglja i Francja nie zmienią
niczego w swem zachowaniu się, to dą-
żymy do najgorszych awantur. Te dwa
kraje zjednoczone mogą powstrzymać
wszelkie przedsięwzięcia, zmierzające do
zachwiania nową Europą.“

Co się-tyczy Włoch, to stano-
wisko filoniemieckie Mussoliniego
znane jest z jego kilkakrotnych
wystąpień. Czy jest ono szczere?
Polityka Mussoliniego podykto-
wana jest wyłącznie egoizmem na-
rodowym. Jeżeli niespodzianie
kokietuje Niemców, to w tym celu,
by wytargować coś: na Francji.

DZIENNIK

Jak wiadomo, chodzi Włochom
przedewszystkiem o koncesje w
Afryce. Włochy obecnie, jak
zresztą i za czasu wielkiej wojny
są do kupienia. Pytanie, kto da
więcej? Mussolini doskonale zda-
je sobie sprawę, że od Niemiec
zarówno rozbitych jak tembardziej
zwycięskich, nic nie dostanie, naj-
wyżej może... stracić Tyrol. Ina-
czej z Francją. Tu uzyskać może
dużo, o ile Francja okaże dobrą
wolę. Jak - się zdaje, Francja,
zwłaszcza w obecnym momencie,
skłonna jest do ustępstw. Świad-
czy o tem artykuł, który świeżo
ukazał się w wielce wpływowym
dzienniku „Temps'”, który oma-
wiając stosunki włosko-francuskie,
opowiada się za ich poprawą i
wymienia jej warunki.

„„Afry ka centralna — czytamy tam —
mus! porostać raz na zawsze poza

wszelką dyskusją. Nie można dalej żą-
dać od Francji, aby wyrzekła się przy-
jaźni z, Jugosławją Ale można mówić
o trzech innych rzeczach.

Oto owe trzy rzeczy: mniejszość
włoska w Tunisie, granice z Libją i
uzbrojenia morskie.

Tu jest pole do koncesji.”
Co się tyczy Europy wscho-

dniej, to tu może Francja z całą
pewnością liczyć na współdziała-
nie Czechosłowacji, Jugosławii i
Rumunji. O ileby państwa te nie
wystąpiły czynnie przeciwko
Niemcom, to potrafią, one utrzy-
mać w karbach byłych sojuszni-
ków Rzeszy z czasów wielkiej
wojny: Austrję, Węgry i Bułgarję,
co znaczyłoby całkowite odoso-
bnienie Niemiec. '

Nareszcie co się tyczy stano-
wiska Polski, to wierność nasza
sojuszowi z Francją podyktowana
jest zarówno najgłębszym senty-
mentem, tradycją dziejową jako
też własnym, dobrze zrozumianym
interesem. Jakikolwiek rząd bę-
„dzie na czele Polski, polityka na-
sza w stosunku do Francji nie mo-

że ulec żadnemu odchyleniu.
Swoboda ruchów Polski do-

tychczas była krępowana niebez-
pieczeństwem dywersji ze strony
sowieckiej. %

Świeżo parafowany układ o
nieagresji zdaje się niebezpieczeń-
stwo to usuwać. Pewniejszą jesz-
cze od wszelkich papierowych
układów ś$warancję stanowią po-
stępy Japonji na dalekim wscho-
dzie, absorbujące w zupełności
uwagę i siły Sowietów.

Chcąc scharakteryzować sta-
nowisko Niemiec, można jedno
tylko powiedzieć: wszystko co

„ tam widzimy, więc agresywne sta-
nowisko Hitlera, polityka Briinin-
$a, zmuszonego rzekomo czynić
ustępstwa nacjonalistom—wszyst-
ko to jest gra umówiona, z podzię-
lonemi rolami. To. co widzimy;
dziś, działo się również za Strese-
manna. Rząd udaje niewiniątko,
wysuwając raz po raz to straszaka
komunistycznego,to znowu nacjo*
nalistycznego, w gruncie zaś i
w Niemczech jest jeden front, od
skrajnej prawicy do lewicy: front
obalenia traktatu wersalskiego.

Pytanie tylko, kiedy Niemcy
uznają moment za właściwy do
czynnego wystąpienia.

Tymczasem zaś zbroją się.
Zbroją się nie od dziś. Zbroją

się od chwili podpisania pokoju;
dziś jeno bardziej jeszcze inten-
sywnie. Zwrócenie ponownie u-
„wagi świata na tajne zbrojenia
Niemiec jest dziś jak wogóle do-
tychczas zasługą Francji.

Na temat tajnych zbrojeń nie-
mieckich mówił w tych dniach de-.
putowany  Bouilloux - Lafond w
Quimper. Stwierdził on, podobnie
s ostatnio gen. Bourgeois i sen.
ccard, że :

„Niemcy przez specjalne metody
szkolenia w  Reichswehrze posiadają
olbrzymią armję rezerwową, że młodzież
wychowuje się w duchu odwetu, przez
dostarczanie odpowiednich podręczników, ,
tworzenia związków wojskowych, że po-
łowa budżetu Rzeszy przeznaczona jest
na zbrojenia.

Dodał on wreszcie, że 15 wielkich.
niemieckich fabryk materjałów wojen-
nych utrzymywanych jest przez Niemcy
poza granicami Rzeszy. Fabryki te pra-
cują wszystkie dla uzbrojenia przyszłej
armji niemieckiej.”

Wielce znamienne i niepokoją-
ce są zwłaszcza przygotowania
Niemiec na froncie polskim. Zwra-
ca na to uwagę wybitny znawca
niemieckich stosunków  militar-
nych, francuski płk. Reboul.

„Wzdłuż granicy polskiej — pisze
Reboul — Niemcy wzmacniają swe siły
wojskowe. Przygotowania te są tak wy-
ražne, že nie dają się zaprzeczyč. Niem-
cy nie starają się ich- nawet ukrvwač.
Oficerawie niemieckiego sztabu general-
nego coraz częściej odbywają podróże na
tamtejszych terenach celem wystudjowa-
nia wszelkich możliwości kocentracyj-
nych i szybkiego przerzucania wojsk
niemieckich na nieprzyjacielskie tereny
olskie. W Faóbach kadr niemieckich
iorą udział wszystkie oddziały broni, nie

wyłączając służby pozafrontowej. Prak-
tyczne ćwiczenia dowozu ludności odby-
wają się równolegle z ćwiczeniami szyb-
kiego przerzucania oddziałów wojsko-
wych i ćwiczeniami służby łączności.
Mnóstwo oficerów, pozostających do*
tychczas w stanie rozporządzalności, roz-
wija działalność w charakterze kierow-
rików organizacyj militarnych, będących /
rezerwą Grenzschutzu. W manewrach
tych biorą również udział oddziały
Reichswehry. W aldrmach tych nie brak

- też Schupo, która normalnie pełni
funkcje wojska pogranicza. We wszyst-
kich tych rejonach rozwija się prace
koło dróg i mnoży się liczbę terenów,
w których ruch dla publiczności jest za-
broniony rozporządzeniami władz cywil-
nych i wojskowych."

Niewątpliwie opinja Europy od
czasów wielkiej wojny jest prze-
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2 prasy.
Pouczenie nietaktownego konsula.

Nowy konsul polski w Pradze,
p. M. Kossow, miał niedawno od-
czyt w praskiem Stowarzyszeniu
Czesko-Polskiem na temat za-
gadnień polsko-czeskiej współpra-
cy kulturalnej. Pan konsul pozwo-

lit sobie w odczycie na nietaktow-
ną uwagę w stosunku do prasy

czeskiej z powodu krytykowania
przez nią obecnego rządu polskie-
go, oraz zamieszczania głosów
polskiej prasy opozycyjnej. Odpo-

wiedź i nauczkę dały p. Kossowo-
wi czeskie „Narodni Listy":

Zwrócono mu mianowicie uwaśę,

że sądy jego wyszły poza ramy :

odczytu o „współpracy kultural-

nej”, następnie wskazano na lo-

jalność prasy czeskiej, zamieszcza-

jącej oficjalne komunikaty Pata.

Podajemy urywek z artykułu

„Narodni Listy” za katowicką

„Polonią“:.
„Lecz co ma wspólnego czasowy

rząd polski — pisały „ arodni Listy” —

z kwestją polsko-czeskiej przyjaźni, ze

wzajemną stycznością kulturalną? Może

je popierać, lub nie popierać. Ale taki,
czy inny rząd dziś jest, a jutro może się

zmienić. Nam zaś chodzi o trwałość przy-

jaźni polsko-czeskiej i posłębiania łącz-

ności... Czy polscy opozycjoniści nie są

dobrymi Połakami? Czy polska prasa

opozycyjna jest nieprzyjaeiółką lub prze-

szkodą w najlepszej zgodzie polsko-

czeskiej? Wiemy natomiast, że pewna

część prasy bliskiej rządowi wyraźnie.

sprawie tej szkodzi“.
Może nauka ta nie pójdzie w las.

„Wieś jest cierpliwa”.

W chwili niezmiernie ciężkie-

go kryzysu, przeżywanego przez

wieś naszą, $śdy nawet takie 100

procentowe sanacyjne pisma jak

„Dziennik Poznański”, „Dzień Pol-
ski“ i inne nie ukrywają już stanu
faktycanego, należy uważać za na-
igrywanie się z nędzy ludzkiej, gdy
sanacyjna „Prawda“ łódzka, organ
wielkiego przemysłu pisze:

— ,„..Wieś jest cierpliwa. Przystoso-

wała się już do ciężkiego położenia gospo

darczego, zapomniała o konjunkturze wo-

jennej i inflacyjnej i obecnie swojepoło-

żenie przyjmuje jako powrót«do normy

przedwojennej. Stabilizacja władzy wpły-

nęła na uspokojenie umysłów, podnieca-

nych i wzburzanych systematycznie przez

chmarę polityków chłopskich.
Chłop narzeka na ciężkie czasy, na

podatki i drożyznę towarów „miejskich“,

ale w gruncie rzeczy jest spokojny, w

przeświadczeniu, że mu nic nie grozi”...

Zamieszczając ustęp powyższy,

„odaje „Słowo Pomorskie":
„Na cmentarzu także panuje „spo-

kój”, a cóż z tego wynika? Czy w Polsce
wtedy będzie dobrze, gdv wieś stanie
się cmentarzyskiem?

Kiedyż zakute głowy niektórych sa-
natorów zrozum.cją, że rolnictwu pol-
skiemu grozi katastrofa i zniszczenie?"

Nie tylko rolnictwu...

Epidemja samobójstw.

Jak Polska Polską, nigdy
jeszcze w naszym kraju nie było
tylu samobójstw co w chwili o-
becnej.

Jak wykazuje statystyka, sa-
mobójstwa poczęły szerzyć się

naśminnie od kilku lat, wykazując
cyfry coraz bardziej przerażające.
Stan ten nietylko nie ustał, ale
wciąż jeszcze się wzmaga.

„Jakież są przyczyny tego sta-
nu rzeczy — zapytuje katowicka
„Polonja“.

„Największą przyczyną, która do-

prowadza ludzi do aktów desperacji, jest

bezwątpienia rosnący kryzys ekonomicz-

ny i gospodarczy w kraju. Lud polski w

swej masie tak strasznie się spauperyzo-

wał, że jesteśmy już dziś naprawdę na-

rodem żebraków i nędzarzy. — Trudno

bowiem myśleć o jakimś rozwoju po-

myślności, gdy widzimy na każdym kro-

ku, jak zamykają się fabryki, biura, ma-

gazyny, cukiernie, kawiarnie banki. Trze-

ba być stuprocentowym optymistą, albo...

ślepym i głuchym, by nie widzieć, że nad-
chodzi czas, kiedy tę naszą nędzę wyko-

rzysta ktoś obcy, silniejszy od nas ma-

terjalnie i moralnie. ‚

Z upadkiem ekonomicznym kraju

rośnie bowiem i upadek moralny. Zatra-

camy powoli poczucie obywatelskości,

przestajemy być myślącymi „członkami

społeczejstwa, a zamieniamy się w stado

nieporadnych stworzeń, które myślą tyl-

ko o tem, jak wyżyć dziś. O jutrze nikt

z nas już nawet nie ma siły myśleć. A

kto myśli, ten się wiesza, truje, czy ska-

cze do wody”.

Żydzi apelują do całego „świata”.

Żydzi są zaniepokojeni wzro-

stem antysemityzmu w Niemczech

(awantury na uniwersytecie w Ber

linie i in). Pos. Thon apelujedo
„świata” w „Nowym Dzienniku”:

„My, żydzi — pisze — musimy żą-

dać od świata, ażeby nas chronił także

przed warjatami. Wcale nie jest naszym

obowiązkiem, na naszej skórze przenieść

zbrodnie czy wściekłe wybryki tych wro-

gów rodu ludzkiego. Świat ma obowiązek

zbrodniarza czy szaleńca unieszkodliwić,

skoro stają się dla nas w pierwszym

rzędzie groźnem niebezpieczeństwem.Dla

pierwszego istnieje- kryminał, a dla dru-

giego bodaj zakład leczniczy, ale też i

kaftan bezpieczeństwa. Nie mamy powo-

du cierpieć za cały świat i więcej, niż ca-

ły świat. Berlińskie wypadki świadczą o

tem. że w Niemczech coś groźnego za-

czyna się ruszać. Musimy na to niebez-

pieczeństwo zwrócić uwagę.”
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Bezrobotni pracownicy
umysłowi w Wilnie.

Il
(Dokończenie.)

Liczba bezrobotnych prac.

umysłowych korzystających z pra-

cyp. UP. P. i zapomóg W-łu Op.

Społ. wynosi 490 — reszta zaś oko

ło 510 jest o tyle w lepszych wa-

runkach, że narazie korzysta ze

świadczeń należnych im tytułem

odszkodowań na a utraconej

racy, lub byli oni podczas pracy

Aazpiaózóć w Centr, Zakł. Ub.

Pracown. Umysł. w Warszawie.

Podlegają oni również rejestracji,

otrzymane jednak świadczenia są

o tyle możliwe, iż wynoszą od 35

do 90 zł. miesięcznie (wypłacane.

przez Zakł. Ubezp.), zapomogi zaś

wypłacane przez Fundusz Bezrobo

cia wynoszą 9 — 16 zł. tygodnio-

wo. Obecnie utworzona nowa in-

stytucja „Woj. Kom. Pom.Bezr.

jest jakoby nadinstytucją opiekuń-

czą i zarazem biorącą czynny u-

dział w pomocy bezrobotnym. Ko-

mitet ten obejmuje wszystkich bez

robotnych wogóle i pomoc zorga-

nizowana została w ten sposób, że

z jednej strony Komitet przelewa

pewne fundusze w gotówce do P.

U. P. P. i W-łu Op. Społ. dla za-

trudnienia bezrobotnych, część

zaś funduszów obróconą została

na zakupienie produktów: jak kar-

tofle, słonina oraz drzewo. Bezro-

botni, którzy mogą wykazać szcze
gólnie krytyczne warunki potwier

dzone wywiadem komitetu otrzy-

mują 1 mtr.* drzewa opal., kar-

tofle do 7 pud. oraz 2 klg. słoniny,

a także części ubrania lub bie-

lizny. Oczywiście zasiłki te przy-

znawane są tylko w wypadkach

całkowitego zubożenia i doszczęt-

nego wyniszczenia się i nigdy w

ten sposób by ten sam bezrobotny

otrzymał powiedzmy kartofle, ko-
szulę i drzewo. Za pomoc w natu-
rze wyznaczona jest praca w sto-

* sunku: 7 pud, kartofli — 3 dni pra-
cy it. p. (za wyjątkiem części o-

dzieży.
Prócz tego przyznawane są

przez oddział komitetu (Plac Łu-
kiski 4) obiady (bezpł.). Wyda-
wane są takowe w pierwszym
rzędzie starcom, następnie zaś

bezrobotnym o rodzinach ponad
4 osoby.
*Zwykle bywa, że jeden bez-

SISVT TPSAST

czulona, co też w znacznej mierze

zawdzięczać należy taktyce nie-

mieckiej opartej na szłantażu zmie
rzającej do wyczerpania przeciw-

ników ciągłemi alarmami. Sądząc

z ogólnej konstelacji, raczej nie-

sprzyjającej widokom niemieckim,
«wątpić należy, by obecnie już
miały się one zdecydować na
ostateczną rozgrywkę.

W każdym bądź razie, konie-
rencja rozbrojenia pod złemi roz-
poczyna się prognostykami,

robotny o rodzinie nawet do 7
osób otrzymać może 2 obiady.

"Obiady wydawane są przez 2
kuchnie, utrzymywane przez ma-

gistrat, a obecnie wspomagane

materjalnie przez komitet.

Jedna z kuchen znajduje się

przy ul. Trockiej w murach po-

Franciszkańskich, druga zaś przy

ul. Wileńskiej „Jadłodajnia Hygje-

niczna'. Razem kuchnie te wy-

dają około 1500 obiadów dziennie.

Obiady przyrządzane są. z 2-ch

dań. Przy ul. Trockiej obiady go-

towane są o większej objętości —

natomiast mniej treściwe.

Obiad składa się z 1 litra zupy

(kasza z kartofl., fasola z kartoll.,

тас1егКа), zasmažonej bardzo

szczupło słoniną. Drugie danie

zawsze zawiera bez zmian (prócz

piątku — śledzi) siekany średnich

rozmiarów kotlet z dość dużą

ilością kartofli lub gęstej kaszy.

Do tego dodaje się porcję chleba

czarnego 200 gr. Do kuchni tej

wyznaczani są przeważnie robot-

nicy i obiad
odbiorcy zabierają do domu w

przyniesionych uprzednio  gar-

nuszkach, by podzielić się z rodzi-

ną, względnie dogotować, by star-

czyło dla wszystkich* członków
rodziny.

Kuchnia przy ul. Wileńskiej

wydaje obiady nieco smaczniejsze

i w porównaniu podobne do

obiadów przeciętnych jadłodajni.
Zwykły talerz zupy (jak narzekają:

b. zsadkiej), kotlet siekany (także

zawsze kotlet — okrągłych 7 dni)

z dość szczupłą ilością garniturku,
2 plasterki lnianego chleba. Pod-

czas spożycia obiadu w jadłodajni

hygjenicznej ma się wrażenie (nie

zawsze), że zupa lub garniturek

dania 2-go są wczorajsze i źle od-

grzane. Do jadłodajni tej kiero-

wani są przeważnie pracownicy

umysłowi i niezamożna młodzież

średnich i wyższych uczelni.
Bezrobotni, o których mowa

na początku, iż starają się zdobyć

kawałek chleba o siłach włas-
nych — pracują przeważnie jako

akwizytorzy lub agenci przy roz-

powszechnianiu _ najróżnorodniej-

szych artykułów. Niektórzy —
więcej sprytni, śmiali i ryzykowni,

trudnią się uprawianiem pokątne-
go doradztwa przy miejscowych
sądach i ci mają się bodaj naj-

lepiej materjalnie, czasami jednak

wchodzą w kolizję z k. k., ponie-

waż ostatnio poczyniono przeciw-

ko nim dość ostre posunięcia.

Naogół powiedzieć należy, że

wielu z byłych urzędników, jak-

kolwiek dotychczas dawało sobie
radę w rozmaity możliwy sposób,

to jednak ostatnio zgłaszają do

U.p. P., by zadowolnić się 5 dnia-

mi pracy fizycznej.”

 

w większej części

SZKICE I OBRAZKI.
Człowiek z teką.

Są wyspy wśród oceanów, ciche u-

lice w metropoljach świata i dusze ludz-

kie proste i niewinne, wśród orkanów

namiętności.

Właścicielem
gan Saturnin.

takiej to

Mówię był, gdyz dziś życie przenico-

wawszy 'ego duszę anielską, ukazało

„podszewkę“ sataniczną.

Był to więc człowiek dziwny-jak na-

dzisiejsze czasy.

Długów nie miał, o kobietach mówił

nieco przyciszonym głosem, tak jak się

zwykle mówi o bóstwach, pić nie pił,

jadł tylko za swoje pieniądze, w niedzie-

lę chodził do kościoła, a wieczorem na
koncert, lub do teatru.

W sobotę odwiedzał jedną zacną ro-

dzinę i ósmej kładł się spać.

Nie był — alkoholikiem,
kiem, literatem, wynalazcą,

ani żadnym dyrektorem.

O ile co czytał, to bajkę Konopnie-

kiej o krasnoludkach, o ile kochał to

dyskretnie, gdy płakał czy cieszył się to

w tajemnicy.

Powyższe przyzwyczajenia i właści-

wości charakteru zdobywały mu tylko

przyjaciół.

Tak się złożyło, że jedni znajomi po-

stanowili go kiedyś obdarzyć.

Długo myślano coby mu dać.

urzędni-

genjuszem,

Pas rupturowy? — gramofon, czy

kanarka?
Aż wreszcie zdecydowano.
Tekę!

Skórzaną tekę!

Przedmiot straszny o właściwościach

Balzakowskiego „Jaszczura”.

Biedny Saturnin, nie wiedział, że w

teczce tej kryje się djabeł.

Jako człowiek nie wiedzący co z

tym okazem zrobić — nosił go wciąż ze

sobą. »

Tak się złożyło, że musiał nabyć

spinkę do kołnierza.

Duży sklep galanteryjny.
Sunie tam Saturnin z teką.

Konsternacja.

Gospodarz jest bliski omdlenia, z

miłym wyrazem twarzy tak bardzo wła-
ściwym paralitykom.

Dwie panny — anioły sklepowe coś
raptownie chowają pod ladę.
— Dzień dobry!
—Dz. z.. z.. ień dobry! sługą pana

ko... ko.. misarza.

— (o ja tu chciałem... wziąć?... py-

ta Saturnin.
— Na Boga! Panie, nie niszcz pan ro-

dziny... bierz pan, bierz ale nie wszystko.
— E.. skąd znowu, tyle mi nie po-

trzeba, ja chcę tylko...

—Panie komisarzu, litości, litości.
— Ależ spinkę do kołnierza.

— Spinkę, owszem i koszulę gorso-

wą i tuzin krawatów, tylko... nie wszyst-

ko, nie wszystko...

Saturnin uciekł, myśląc, że natrafił

na warjata.

Biedak poszedł kupić trochę wędlin
na kolację.

Gwałtu.

Na widok Saturnina z teką. rzeźnik

chciał go zabić toporem, zaniechawszy
jednak szalonego tego czynu, rozbił

łbem szybę wystawową i uciekł.

Saturnin przeraził się.
Czego oni odemnie chcą?
Poszedł do składu aptecznego.

Drogerzysta na widok gościa z teką
połknął pigułkę cyankali i skonał.

W składzie zegarmistrzowskim ob-
rzucono go budzikami, w składzie broni,
subjekt wypalił do niego z mauzera.

Dlaczego? dlaczego?
Oto wzięto go za komornika!
Biedny Saturnin zwarjował.

Obłęd jego jest dziwnym.
Cały dzień zachowuje się spokojnie,

gdy jednak zobaczy skórzaną teczkę, za-

czyna wołać przeraźliwie:
— Nie jestem komornikiem, nie je--

stem komornikiem!
M. Junosza.

SAMORZĄDY W EPOCE RADOSNEJ
TWÓRCZOŚCI.

Związek miast jest w posiada-
niu zestawień,.z których wynika,
że w dn. 1 kwietnia 1931 r. 48
miast dopuściło weksle do pro-
testu.

Liczba miast, dopuszczających
weksle „do protestu, wzrosła w
ciągu następnych kilku miesięcy
do 62 miast. ;

Również kilkanaście powiato-
wych związków komunalnych do-
puściło weksle do protestu.

Są miasta, które zrezygnowały
ze starań, mających na celu wyco-
fanie protestów, gdyż zadłużenie
ich jest tak wielkie, że niepodo-
bieństwem jest wywiązanie się z
zobowiązań finansowych. ‚
W kilku miastach zasekwestro

wano majątek miejski.
| SRORER"WEĘTTWKI WACZWORZZNPNKESWNE|

Położenie obecne pracowników
umysł. jest tem cięższe, że nie są
oni zrzeszeni w żaden związek,
jak to miało miejsce do r. 1928,

Rozwiązanie ówczesnego ,„Związ-
ku Prac. Biur. i Handl.* z siedzibą
przy ul. Ofiarnej nastąpiło z po-
czątkiem r. 1928 na skutek roz-

minięcia się Zarządu Związku ze

statutem, a w pierwszym rzędzie
z racji nadużyć popełnionych w
tym Związku.

Udzielona bezrobotnym praca
osiada bardzo ważną zaletę dla
ażdego z nich, iż automatycznie

należy się do Kasy Chorych na
przeciąg 3-ch miesięcy, co daje
możność bezpłatnego leczenia się
oraz „otrzymywania lekarstwa,
(prócz przyjęcia do PORAZ

2 <ókojkeżć> ża   

duszy był +
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KRONIKA.
NEKROLOGJA.

Są ludzie w społeczeństwie pol-
skiem, którzy świetlanym szla-
kiem znaczą całą drogę swojej
ziemskiej wędrówki. Do takich

jednostek o sercu gołębiem nale-

żała ś. p. Marja z Kierbedziów
Komarowa, zmarła 20 stycznia
1932 r. w majątku Olewicze w wie-

ku lat 78.
Stojąc nad mogiłą świeżo usy-

paną, składamy dla niej tę skro-

mną wiązankę jako wyraz uzna-

nia, ogromnego żalu po niepowe-

towanej stracie, która okryła ża-

łobą bliższych i dalszych — trud-

no przezwyciężyć bóli żal, który

serca przepelnia — trudno po-

wstrzymać łzy, któredo oczu się

cisną. Odeszła postać jasna, pro-

mienna, której życie całe było

jedną miłością. Wszystko _ @а

chwały Bożej i dla bliźnich. Była
w tem ukochaniu maluczkich zu-

pełna abnegacja siebie — ogrom

idealizmu i poświęcenia. Rozta-

czała dokoła siebie jakiś urok

niezwykły, jakiś czar niewysło-

wiony dobroci, która słonecznym

blaskiem promieniowała z jej po-

godnych oczu. SE.

Po krótkiej, lecz ciężkiej cho-

robie, znoszonej z chrześcijańską

rezyśnacją i budującą  cierpliwo-

ścią, pielęgnowana i otoczona tro-

skliwością swych córek, błogosła-

wiąc dzieciom, wnukom i prawnu-

kom zmarła zostawiając za sobą

jasny szlak życia przebytego w
służbie Boga i bliźniego.

„. SPRAWY MIEJSKIE.

— Izba Skarbowa oszczę-

dza na nakazach. lzba Skar-
bowa przysłała do Magistratu m.

Wilna stare, z przed paru lat na-

kazy na podatek lokalowy, które

Magistrat odstęplował datę bie-

żącą i rozsyła płatnikom, jako

nakazy na rok 1932 =

: SPRAWY PODATKOWE.

— Zaległe podatki z należno-

Ści za dostawy rządowe. Okólni-

kiem z dn. 18. VII. 1931 r. L. dz.
V. 13199/1 uregulowało Minister-

stwo Skarbu sprawę spiaty zaleg-

łości podatkowych tych platni-

ków, którzy posiadali należności

od Skarbu Państwa za wykonane

roboty i dostawy "dla instytucyj
państwowych.

Wspomniany okólnik podaje
dokładnie tryb postępowania w
takich wypadkach.

Szczegółowych informacyj w
tych sprawach udziela Izba Prze-
mysłowo - Handlowa w Wilnie,

ul. Trocka 3, Dział Podatkowy.

Izba prosi zainteresowanych o

komunikowanie ewentualnych wy-

padków, w których wykonanie
wspomnianego okólnika natrofiło-

by na trudności.

SPRAWY KOLEJOWE.
Stopniowa likwidacja

warsztatów kolejowych w No-
wej-Wilejce. Ministerstwo Komu-

nikacji przystąpiło do stopniowej
likwidacji warsztatów kolejowych
w Nowej-Wilejce. Robotnicy i

pracownicy warsztatowców' prze-

noszeni są do innych warsztatów

kolejowych w obiębie Dyrekcji
Wileńskiej. Dotychczas przenie-
siono około 50 robotników do

warsztatów kolejowych w Łapach

i 35 robotników do Brześcia.
Ostatecznie warsztaty kolejo-

we w Nowej Wilejce mają być
zlikwidowane prawdopodobnie w
końcu maja rb. lub w poeząt-

kach czerwca. d

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zamknięcie 45  piekarń

odroczone. Władze administra-
cyjne odioczyły na 6 miesięcy

termin zamknięcia 45 piekarń,

znajdujących się w suterenach i

niezmechanizowanych, a to w

celu dania możności właścicie-
lom piekarń podlegających zam-

knięciu przeprowadzenia niezbęd-
nych remontów i napraw. s

SPRAWY AKADEMICKIE,

— Akademickie Koło Misyj-
ne podaje do wiadomości, iż

dnia 31 stycznia o godz. 12
Wielka 64 odbędzie się zebranie

ogólne z referatem pt. „Życie

towarzyskie iobyczajowe Indjan*.
— Kała Poionistów. Jutro

o godz. l2-ej w lokalu Koła Po-
lon'stów odbędzie się zebranie

Sekcji Literatury współczesnej z
referatem Kol. R. Rudzińskiego
pt. „Psychoanaliza i jej zastoso-

wanie do nauki o literaturze. Re-

ferat ten jest w ścisłym związku
z referatem Kol. Lenkówny, który
się odbędzie w najbliższą nie-

dzielę.
— W niedzielę w lokalu Semi-

narjum Polonistycznego odbędzie

się zebranie Sekcji Historyczńo-
Literackiej z referatem Kol Len
kówny pod tytułem: „Słowacki i
jego dusza* (studjum psycho-
analityczne Gebychowskiego). Po-
czątek o godz. 11-ejrano. Goście
mile widziani.
— Z Bibljoteki Bratniej Po-

mocy. Kierownik Biblioteki za-
wiadamia Kol. Kol, że mogą
składać ustnie lub pisemnie

wszelkie życzenia odnośnie cza-
sopism i sxryptów, jakich dotych*

czas Czytelnia Bratniej Pomocy

i-Bibljoteka nie posiadają. Ży:
* czenia składać można w czasie
dyżurów Kierownika Bibljoteki.
— Z Sekcji Pośrednictwa Pra-
cy Bratniej Pomocy. Sekcja
Pośrednictwa  Bratniej Pomocy

prosi tą drogą Pana, który tele-
fonował w dniu 25 bm. do Brat-
niej Pomocy w sprawie korepe-
tycji o ponowne podanie
adrcsu.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z T-wa Przyjaciół Nauk

w Wilnie. W sobotę nadchodzą-
cą odbędzie się w siedzibe T-wa

przy ul. Lelewela 8, o godz. 7-ej
wiecz., 91-e zwyczajne posiedze-
nie miesięczne członków T-wa,
na którem p. Wacław Studnicki-
Gizbert, dyrektor archiwum pań-
stwowego, wygłosi odczyt n. t.
„Kartka z dziejów nauczania po-
tajemnego w okręgu szkolnym
wileńskim".
— Posiedzenie Sekcji Hl-

storji Sztuki Wydz. I. T-wa
Przyj. Nauk odbędzie się dziś
o godzinie 8 wieczór w sali Se-

minarjum Archeologji Klasycznej

ul. Zamkowa Nr. 11 w drugim

dziedzińcu ma prawo. Na po-
rządku dziennym: Referat p.
Baudouin de Courtenay. Uwagi
nad freskami malowideł rzymsko-
kampańskich.
— Zwyczajne zebranie Ligi

Robotniczej odbędzie się w nie-
dzielę o godz. 12 m. 30 w lokalu
Klubu Narodowego, Plac Orzesz-
kowej 11. Na porządku dzien
nym sprawy bieżące. 3

ZABAWY.*

Z „Sokoła”. W sobotę

dnia 30 b. m. odbędzie się w So-

kole taneczna „Sobótka, zaś 1

lutego wieczór kostjumowy, uroz-

maicony szeregiem niespodzianek.

Do tańca przygrywa orkiestra

salonowa. Wejście tylko za kar-

tami wstępu, które można otrzy-

mywać” w sekretarjacie Gniazda,

ul. Wileńska 10, gwagodz. 0d419

do 21. р ‹

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.

— Ostatni występ Zespołu Reduty

ma Pohułance. Dziś o godz. 8-ej wiecz.

ujrzymy po raz trzeci „Niezwykłą po-

dróż” Sutton Vane w wykonaniu Zespołu

Reduty. Dzisiejszem przedstawieniem

Zespół Reduty pożegna Wilno, udając się

w dalszy objazd. Ceny specjalne. Zniżki

ważne.
Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Mam tat

26“ (premjera).
— Dzisiejsza premjera „Tej, której

szukamy* — w Teatrze Lutnia, Dziś o
godż. 8-ej wiecz. odbędzie się premjera
komedji Hirschfelda „Ta, której szu*
kamy*”. Obsadę sztuki, reżyserowanej

przez Stanisławę Wysocką, stanowią pp:

Dunin-Rychłowska, Jasińska-Detkowska,

Marecka, Szpakięwiczowa, Milecki, Pu-
chniewski oraz Zastrzeżyński.

Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Ta, której
szukamy”.
— Ostatnie przedstawienie „Radzi-

wiłła, panie Kochanku* — w Lutni, Dziś
o godz. 5-ej pp. drugi i ostatni występ
Zespołu Reduty w świetnej .komedji Kra-
szewskiego „Radziwiłł, panie Kochanku”.
Ceny najniższe (od 20 gr.).

Doroczna Reduta Artystów Te-
atrów Miejskich, Doroczna Reduta Ar:
tystów Teatrów Wileńskich odbędzie się
nie, jak to mylnie było podane, we wto-
rek, lecz w poniedziałek dn. 8 lutego br.,
w salach kasyna Garnizonowego przy ul.
Mickiewicza. Artystyczna dekoracja
wnętrza, świetna orkiestra, doskonały
bufet, doborowe towarzystwo oraz ory-
ginalne niespodzianki gwarantują bez-
troską, wesołą zabawę. Ceny biletów
wejścia zniżone.

Przedstawienie dla dzieci i młodzieży.

* Śliczne baśnie: „Zaczarowana Fujar-
ka“ J. Poraziūskiej i „Zima“ B. Wrzosa,
urozmaicone tańcami, śpiewem i dekla-
macją młodzieży dane będzie po raz
ostatni we wtorek dn. 2-go dnero W roli
„Zimy wystąpi p. Rena Dziewulska. Czy-
sty dochód z przedstawienia na cele
Stow. „Opieka polska nad Rodakami na
obczyźnie. Bilety wcześniej do nabycia
w kasie „Lutni'. Ceny miejsc najniższe.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 29 stycznia 1932 r.

14.10. Progr. dzienny.
14.15. Muzyka z płyt.
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. Odczyt dla nauczycieli z Ka-

towic.
15.45. Koncert dla młodzieży (pły-

ty). Objaśnia Zofja Ławęska.
16.20. Odczyt z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek  powie-

ściowy.
16.50. Kom. Tow. Opieki nad zwie-

rzętami.
16.55. Lekcja angielskiego z War-

szawy.
17.10: „Znakomity fizyk Albert Mi-

chelson i jego odkrycie" — odczyt z
Krakowa, wygł. prof. K. Zakrzewski.

17.35. Koncert z Katowic.
18.50. Kom. L. O. P. P.
19.00. „Bilans polityczny Litwy za

rok 1931" — wygł. Marjan Beiiermann.
4 1915. „Przegląd prasy rolniczej kra-
jowej i zagranicznej” — prowadzi dr. Ja-
nusz Jaśmin. Tr. na Warszawę.

19.25. „O reformie szkolnej” — od-
czyt z Warsz. (F. Sewicki — dyr. utwory:
Roussela, Shepherd'a, Sowerby'ego i k
Straussa).

22.40. Kom. i muzyka taneczna z
Warsz.

23.00. „Jerzy i Ona“ — Panna Irena
przy patefonie.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Dzisiejszy koncert symfoniczny.

Dzisiejszym koncertem symfonicznym
w Filharmonji Warszawskiej, transmito-
wanym na wszystkie stacje, będzie dyry-
gowal Fabjan Sewicki, kapelmistrz ro-
syjski. Artysta włączył do swego pro-
gramu kilka nowości amerykańskich, np.
Leona Sowerb'a, jednego z najbardziej
utalentowanych i najsolidniej wykształ-
conych (wParyżu) amerykanów Suita fran
cuskiego mistrza Alberta Roussea będzie
nowością. Nazwy dawnych tańców: sara-
bande, gigue i t. d. kryją modernizm w
stylu dość radykalnym. Dzieło to na-
grane zostało na płyty gramofonowe jako
szczególnie  instrukcyjne dla młodych
adeptów muzyki.

Flirt z Pathefonem.

Wobec tego, że pierwszy (w życiu
i w radjo) flirt panny Ireny z Pathefonem
ogromnie podobał się wszystkim radjo-
sluchaczom,-dzisiaj o godz. 23 odbędzie
się druga rozmówka tej młodej i dowcip-
nej inłerlokutorki z eleganckim, posiada-
„jącym bogaty repertuar i doskonałe sprę-
żyny — gramofonem.

” .UZIENNIK WAILĘENSKI

POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ
Przed rozpoczęciem  wczoraj-

szego posiedzenia Rady Miejskiej
p. Prezydent Folejewski złożył
oświadczenie, w którem oświetlił
sprawę obrania p. Prezydenta na
członka Rady Nadzorczej Towa-
rzystwa Miejskich i Migdzymia-
stowych Komunikacji Futobuso-
wych bez jego zgody i wiedzy.
Dnia 27 bm. p. Prezydent zwró-
cił się do Sądu Rejestrowego w

Warszawie o wykreślenie jego

nazwiska z listy członków Rady
Nadzorczej.

Oświadczenie Prezydenta Fo-

lejewskiego, z którego wynika,
że p. Prezydent padł ofiarą nie-
właściwego postępowania orga-

nizatorów „Arbonu”, Rada Miej-
ska jednomyślnie przyjęła do
wiadomości.

Następnie odczytano wnioski
nagłe i interpelacje, poczem
przystąpiono do porządku dzien-
nego.

Porządek dzienny nie zawierał

 

spraw budzących więksże zalnte-
resowanie. Dyskusja ożywiła się
dopiero, gdy po wyczerpaniu po-
rządku dziennego przystąpiono
do merytorycznego rozważania
wnićs<ów naglych.

Z pośród tych wniosków,
przyjęto wszystkiemi głosami, o-
prócz 4 głosów sanacji, wniosek
wyrażający protest przeciwko pro-
jektowi nowej ustawy samorzą-
dowej, który jest zamachem na
samorząd i który przekreśla pod-
stawowe prawa obywatelskie.

Pozatem przyjęto wniosek o
wyborze specjalnej komisji dla
zbadania specjalnych warunków
umowy koncesyjnej przez „Ar-
bon”. Przy tej sposobności kry=
tycznie omówiono działalność
tej spółki.

Z powodu spóźnionej pory
szczegółowe sprawozdanie z po-
siedzenia Rady Miejskiej zmusze-
ni jesteśmy odłożyć do numeru
jutrzejszego.
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TEATRY MIEJSKIE.
Występy „Reduty. i

„Podróż niezwykła”, sztuka w 3 aktach Sutton'a Vane. Tłom. i reż.
R. Ordyński.

Jesteśmy w hallu - barze na

morskim parowcu, który za chwilę

ruszy w drogę. Nieliczni pasaże-

rowie zwolna się schodzą: jakaś

młoda, widać rozkochana w sobie

i jakby odurzona para, tak snadź

bliska sobie sercem i duszą, że

nawet zewnętrznie, jak w symbol

jedności, w. identyczne barwy

obleczona; jakiś młody „lekko-

myślny pijak”, którego pierwsze

kroki kierują z pokładu do baru

na jednę, drugą i dziesiątą „whis-

ky”; jakaś mocno niemiła starsza,

pogardzająca otoczeniem dama;

jakiś miljoner przemysłowiec krzy-

kliwy i butny o zdecydowanych

rysach i zachowaniu — ludzka jak

widać pijawka; cichy pastor angli-

kański; skromna uboga kobiecina

z stwemi włosami. Na okręcie jest

jedna tylko klasa, a ze służby

okrętowej jedynie poważny usłu-

gujący w barze Stjuard. Odzywa

się syrena, dzwon—i parowiecru-

sza. Towarzystwo powoli zawiera

znajomość, przyczem z punktu

zarysowują się charaktery. Jed-

nak dziwne, żaden z podróżnych

nie może sobie przypomnieć dla-

czego tu wsiadł, dokąd jedzie i po-

co? Choć wszystko na okręcie

wydaje się takie normalne, jednak

najpierwszy młody Carr, pijak,

stwierdza, że na niezwykłym tym

okręcie niema prócz Stjuarda i
ośmiu podróżnych nikogo więcej,

co dziwniejsza niema kapitana,

ani sternika, ani służby okrętowej,

niema instalacji radjowej ani, co

gorsza, żadnego światła, któreby

wśród ciemnej nocy, jąka zapada,

ostrzegało, że na bezmiarze wód

posuwa się okręt a na nim ludzie.

Stąd wśród podróżnych kiełkować

poczyna lęk z powodu możliwości

katastrofy. * Ь °

Dziwne te fakty w połączeniu

z utratą u wsżystkich pamięci o

celu podróży, nagle, niby błyska-

wica rozświetla w mózgu Carra

myśl —że to jest okręt umarłych...

Że wszyscy tu zebrani są już po

tamtej stronie życia; a ów okręt

z jedynym służącym Stjuardem —
to niby klasyczna łódź z Charo-
nem, przeprawiającym na drugi
brzeg Styksu. Dokąd? Nietrudno

odgadnąć: na sąd nieubłagany za
złe i dobre czyny, przed sprawie-
dliwego ale surowego Egzamina-

tora... x

Niezwykły ten pomysł rozwinął
autor tak ciekawie, w zebranych,
zmarłych w jednym dniu, „podróż-
nych”, tak psychologicznie wierne
ludzkie cechy skupił i odtworzył,
taki mocny nacisk położył na
utopję, jaką jest Nirwana, na nie-
ubłaganą konieczność odkupienia

Ze środy na środę,
Wielkiej sztuce.

Mówiła Wysocka!
Miłą, złotą salkę Związku Li-

teratów zaległa cisza.
W dyskretnej poświecie lamp

widniały zasłuchane postacie licz-
nie zgromadzonych.

Mówiła Wysocka!
Tak jak się mówi o wielkim

ukochaniu tematu, o sztuce, na
ołtarzach której złożyła hekatom-
bę całego życia i wielkiego ta-
lentu. ;

Przewinęła się przed słucha-
czami historja teatru nowoczesne-
$o,. jego kameralne przemiany,
podniosłe wzloty wzwyż i sromot-
ny KE w Sowietach.
: idzielišmy tych co teatr dźwi
gali, co renesansowe teatrum i mi-
sterjium religijne średniowiecza
zamienili na wielką akademję —
sztuki i wiedzy.

Mówiła o teatrze polskim, o je-
go wielkich matadorach ś. p. Mo-
drzejewskiej, która sztukę polską,
aż za ocean poniosła, ś. p. J. Ko-
tarbińskim, o wielkim repertuarze
Wyśpiańskiego, o Solskim... genjal
nym Fryderyku i Cezarze...

ówiła o artystach dawnej do-
by 1 dnia dzisiejszego... o jego obo-
wiązkach ukochania tej sztuki...
tak jak ona ją ukochała.

Za wspaniałą prelekcję dzięko-
wano prelegentce gromkim bra-
wem.

przez cierpienie win i krzywd
spelnionych za žycia, takim w nie-
których scenach ożywił humorem,
w innych zaś opromienił poezją
(niedola, śmierć, błąkanie się i po-
wrót do życia kochanków-samo-
bójców), że patrzy się i słucha
z zapartym tchem i raduje, że
chrześcijańskie najpiękniejsze do-
gmaty o nieśmiertelności duszy i
sprawiedliwości bożej znalazły w
autorze rzecznika, który je w tak
niezwykłej formie utrwalić po-
trafi w duszy niejednego może na-
wet wątpiącego słuchacza.

Mniej szczęśliwy jest pomysł
przedstawienia „najwyższego E-
gzaminatora”, sprawiedliwego Sę-
dzi w postaci współczesnego wy-
twornego pastora. Może chciał
przez to autor pojęcie najwyższej
sprawiedliwości zbliżyć do uło-
„nnego człowieka i pokazać nie-
tylko jej surowość, lecz razem mi-
łosierdzie i litość.

Gra sympatycznego zespołu
redutowego miejscami skupiona,
w odpowiednich momentach moc-
na, opracowana snadź b. staran-
nie, daje najlepsze św/adectwo
pracy, stylu i rodzaju zamiłowań
artystycznej drużyny objeżdżającej
Polskę.

Pamiętając jedynie parę na-
zwisk z pośród bawiącej obecnie
w Wilnie na króciutki okres
trzech dni grupy Reduty — nie
wymieniamy żadnego. Niechaj we-
wnętrzne przeświadczenie, jakie
mamy, że i sztuka i gra należały
do tych, których się nie zapomina,
o których się myśli i rozważa, bę-
dzie z naszej strony skromnym
hołdem, złożonym epigonom za*
służonej placówki artystycznej.

Pilawa.

Przypis. Redakcji. Nie
poruszając walorów literackich,
które znalazły odpowiednią oce-
nę w powyższej recenzji naszego
słałego sprawozdawcy  teatralne-
go, zaznaczyć musimy, że z pun-
ktu widzenia katolickiego
(na którym stoi „Dziennik Wil.*)
sztuka budzi najdalej posunięte,
zasadnicze wątpliwości i zastrze-
żenia. posiada wyraźny posmak
teozoficzny, czemu slę trudno
dziwić, jeżeli się zważy, że auto-
rem jej jest protestant. Pewne
zdziwienie raczej budzi wybór
„Reduty*, która zdecydowała się
sztukę tę wprowadzić na scenę
teatru polskiego. Swiadczy to do-
sadnie o tem, jak ludzie, skąd-
inąd surtelni, tak słabo orjentu-
ją się w sprawach wiary, którą
wyznaje olbrzymia większość
narodu.

 

Listy do Redakcji.
Sz. Panie Redaktorze!

Proszę Sz. Pana o łaskawe
umieszczenie wzmianki, że ja
„Auis“ piszący w „Dz. Wileń-
skim* nie mam absolutnie nic
wspólnego z „Quisem* podpisu-
jącym się w „Głosie Wilna".

Zechce Pan, p. Redaktorze
przyjąć wyrazy mego szczerego
szacunku

M. Surwiłło.
Wilno, dn. 28.1.32 r.

ROZMAITOSCI.
NAJLEPSZY MĄŻ.

Na odbytym niedawno w Ameryce
konkursie na miano najlepszego męża
NOGA premję otrzymał niejaki Mr.

‚ Wannostand, jednoczący w sobie
wszystkie zalety wymagane przez płeć
piękną. Zalety te są następujące: zrana
jest zawsze w dobrym humorze, zjawia
się punktualnie na obiad, pozostawia
swej żonie kompletną swobodę w zarzą-
dzie domem, nie czyniąc nigdy żadnych.
uwag, znajduje, iż żona jego zna się le-
piej na kuchni od świekry, ma szeroki
gest iBoe usposobienie, przekłada
dom na klub, jest uprzejmy w towarzy-
stwie i znawcą kobiet, ponieważ uważa—
co najważniejsze — swą żonę za najpię-
kniejszą.

|"alLRLSS
Wilno stawiwszy się in corpo-

re świata literackiego i artystycz-
nego raz jeszcze dowiodło jak
ważką jest dlań sprawa teatru.
Ryešuaję prowadził p. Srebrny.

miłym nastroju zakończono
środę o północy. 8 F. D.

  Najnowszy Polski Przebój Dźwiękowy

TELNIENNI RONITEROWIE
W rol. gł: MARJA BOGDA, ZULA POGORZELSKA, ADAM BRODZISZ,  

EUG. BODO ! STEFAN JARACZ
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ranami na głowie

wyłowiony w rzece Słobódka.
Z Mołodeczna donoszą, iż

wczoraj na brzegu rzeki Słobód-
ka pod wsią Ovlinięta znaleziano
wyrzucone przez fale zwłoki męż-
czyzny z kilkoma ranami cięte-
mi na głowie. Sprawcy ewentual-
nle morderstwa po zamordowa-

niu swej ofiary obdarli ją z u-
brania i zabrali posiadane doku-
menta celem zatarcia wszelkich
śladów.

„ Na miejsce wypadku przybyły
władze śledcze z psem policyj-
nym.

Protest mieszkańców m. Grodna przeciw nowemu projektowi
prawa małżeńskiego.

W bieżącym tygodniu wpłynął
do Archidiecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej w Wilnie zbio-
rowy protest mieszkańców .m.

Grodna przeciwko nowemu pro-
jektowi prawa małżeńskiego, opra-
cowanego przez komisję kodyfi-
kacyjną. s
a

Z pogranicza.
Ostrzelanie patrolu polskiego przez pijanych bolszewików.

W pobliżu wsi Korolicze w
rejonie Domaniewicz polski patrol
graniczny został napadnięty przez
kilku strażników sowieckich. Bol-
szewicy oddali do naszych żoł=
nierzy kilka strzałów karabino-
wych raniąc w rękę jednego z

Wydanie porwanego

Na odcinku granicznym Dzisna
odbyła się konferencja graniczna
polsko sowiecka w sprawie zwró
cenia porwanego przez sowiec-
kich strażników żołnerza KOP.,
którego z polecenia komendanta

żołnierzy. Żołnierze sowieccy w
prowokacji swej tak dalece za-
galopowali się, iż jeden z nich
znalazł się na polskiem terytor-
jum, gdzie został aresztowany.
W sprawie tej zbierze się ko-

misja graniczna. a

żołnierza polskiego. 3

odcinka sowieckiego osadzono
wDryssie. Pod naciskiem na-
szych władz komisja sow ecka
porwaneg$ żołnierza  zwrociła
odnośnym władzom polskim. a

Postrzelenie łącznika komunistycznego na granicy.

Na odcinku granicznym patrol
K O.P. zauważył pode rzanego
osobnika, który pod osłoną nocy
usiłował przedostać się nielegal-
nie na teran polski. Gdy na
trzykrotne wezwania zbieg nie
zetrzymał się oddano w kierunku

niego 3 strzaly. Jedna z kul
trafiia uciekiniera w bok, co
skłoniło go do zatrzymenia się.
Rannym okazał się łącznik ko-
munistyczny, który z cyrektywa-
mi swojej partji usiłował prze-
dostać sę do Polski. a

 

SPORT.
Co to jest Lake Placid?—

Prawie wszyscy wiemy, że kiedyś,
dawniej w starej Grecji odbywały się
igrzyska olimpijskie. Były to jednak za-
wody o całkiem innym charakterze. Wie-
my, że rzucano tam dyskiem, ale dysk

ten nieco inaczej wyglądał niż dysk,
jakim dzisiaj rzuca Heljasz, czy Kono-

packa.
Z wiekami wszystko -się .zmieniło.

To też zmieniła swój charakter i olimpja-
da, a w pierwszym rzędzie wprowadzono
po wojnie światowej całkiem nieznane
dotąd konkurencje sportów zimowych.

Pierwsza zimowa olimpjada odbyła
się, jak pamiętamy, w Chamonix, na-
stępnie w St. Moritz. Teraz zaś odbywa
się trzecia zimowa olimpiada w Lake
Placid.
W małej miejscowości klimatycznej

w Ametyce wyznaczono teren walk o mi-
strzostwo świata.

Lake Placid jest to miasteczko, li-
czące 6.000 mieszkańców, położone na
nieznacznej wysokości, bo zaledwie 600
metrów ponad poziom morza. Jednak
tuż zaraz wznoszą się wspaniałe góry,
przekraczające 2000 mtr.

Miasteczko to jest stacją klimatycz-
ną, połączoną szeregiem linii kolejowych.
Lake Placid jest wspaniale urządzone,
posiada elektryczność, wodociągi, luksu-
sowe hotele, aczkolwiek mniejsze jest
od Zakopanego, Krynicy, a nawet odna- «
szych Święcian.

D ›› aai чональеаь—

KONKURS
KINO - TEATRU „CASINO“,
W pamięci naszej została osno-

wa pierwszego filmu żapoznaw-
czego „Madame Szatan', który zo-
stał wyświetlony w „Casino”. Te-
raz na ekranie wyświetla się drugi
już film, produkcji polskiej „Cham'
według powieści E. Orzeszkowej.
Film ten będzie wyświetlany w
„Casino“ przez dlužszy okres cza-
cu, to tež dyrekcja kina postano-
wiła narazie kuponów nie za-
mieszczać, gdyż w ten sposób w
pierwszych dniach wyświetlania
uniknie się tłoku.

Kupon zniżkowy ukaże się
więc dopiero w numerze niedziel-
nym z przeznaczeniem na ponie-
działek, na dzień pierwszego lu-
tego.

Trzecim zapoznawczym filmem
będzie „Oni jego siostra”. Po wy-
świetleniu tych trzech filmów czy-
telnicy przystąpią do wypełnienia
kuponu, który zawierać będzie
trzy pytania:

1) Jaki rodzaj filmu mi się naj-
bardziej podoba?

2) Jaką produkcję uważam za
najlepszą?

3) Mój (a) ulubiony (a) aktor
(ka).

Drogą losowania przyznane zo-
staną nagrody, ofiarowane przez
dyrekcję kina, a z drugiej strony
dowiemy się, jakie filmy najbar-
dziej odpowiadają wileńskiej pu-
bliczności.

 

KUPON ZNIŻKOWY
NA FILM

«C H A M»
WYŚWIETLANY

w „CASINO“ Wie'ka 47

Į wiLNO 29 STYCZNIA,1932 r. |

 

 

Inwestycje sportowe w Lake Placid
są urządzone z przepychem — po amery-
kańsku. Tor lodowy liczy:400 mtr. dłu-
gości, a trybuny pomieścić mogą niemal
tyle, co ilość mieszkańców całego mia-
steczka. Koszta budowy toru łyżwiar-
skiego amerykanie obliczają na pół
miljona dolarów (!). Na torze tym roze-
grane będą zawody łyżwiarskie i hoke-
jowe, a przed trybunami wyznaczono
również metę iegów narciarskich.
Skocznia narciarska położona jest na
wzgórzu Intersvales. W pobliżu skoczni
wybrano trasę biegów narciarskich i tuż
obok kręci się serpentynami tor bobsie-
jowy długości 2300 mtr.

Za kilka już dni rozpoczną się
igrzyska, Obecnie w Lake Placid trwa
gorączkowa praca wszystkich przyjezd-
nych zawodników, którzy starają się jak
najlepiej zapoznać się z terenem olim-
pijskim.

Otwarcie igrzysk odbędzie się 4 lu-
tego.

Na pierwszy ogień idą zawody łyż-
wiarskie i hokejowe.

Narciarze startować będą dopiero
10 lutego — 18 klm., 11 lutego — skoki
do kombinacyj, 12 lutego — konkurs
skoków otwarty, a 13 lutego — maraton
narciarski 50 klm.

Ze śniegiem jednak i w Lake Placid-
jest bardzo skąpo, bo coś koło 10 cmtr.
całej parady. Może powtórzyć się ta
sama historja co w St. Moritz, kiedy to
na II igrzyskach zimowych musiano w
czasie deszczu czekać z utęsknieniem na
mróz, który dopiero po- kilku dniach
nadszedł.

Wszystko wygląda jak w bajce. Dość
wspomnieć, że nawet do Wilna pórę
miesięcy temu nadesłano wspaniały pro-
gram zawodów z całym szeregiem prze-
pięknych zdjęć fotograficznych.

Zebranie członków Wileńskiego Towa-
rzystwa Wioślarskiego.

W niedzielę 31 stycznia o godz. 16
w sali Towarzystwa Kredytowege, Ja-
giellońska 14, odbędzie się walne zebra-
nie członków Wil. T. W. z następującym
porządkiem dziennym:

1) Wybór prezydjum,
2) Odczytanie protokółu.
3) Sprawozdanie zarządu.
4) Zmiany statutu Wil. T. W.
5) Wybory.
6) Wolne wnioski.
Zarząd Wil. T. W. prosi wszystkich

swych członków o liczne przybycie na
powyższe zebranie, gdyż ważność spraw
wymaga ogólnego wypowiedzenia się co
do dalszej pracy Towarzystwa.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 28. I. 1932 r. ®

Waluty i dewizy:

Dolary8,90 —8,92—8,83.
Gdafsk 173,85—174,78 —173,42,
Holandja 359.55—360,45—358,65.
Londyn 30,95—31,10—30,80
Nowy York kabel 8,923—8,943—8,903.
Paryż 35,13—35,12—35,21 —35,03.
Praga26,42—76,48—26,36
Szwajcarja 174,19—174,62—173,76.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: A
3% pożyczke budowlana 32,25 —

31,75—32,25. 4'l. po*yczka Miežis
83. 577, konwersyjna40. 6'/, dolarowa 56.
7%, stabilizacyjna 55—56.25, "4,60 8,„
L Z B G. K I B.R., obligacje B. G. K.
94 Te same 7| 83,25 5% L. Z war-
szawski* 51, 0. 8%, warszawskie64,75—
62,75 73:0 6, cbligecje Warszawskie
1926 VIII I IX em. *4 8',L Z. Kiele53.
Tendencja niejednolita.

Akcje: 5е
Bank Polski 101. Lilpop 13. -

cja Pa”mocniejsza. zd»
ożyczki polskie w Nowym Yorku:

DAlónowska 53—53,50 a= Stebilizacyjna

Dola r w obrotach prywatnych:

Rubel:5,007|.
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