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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem

Rok XVI

DZIENNI    
 

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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

Dyskusja budżetowa w Sejmie.
, (Telefonem od własnego korespondenta.) *

WARSZAWA. Dyskusja nad budżetem faktycznie dobiega końca,
a to dlatego, że wygasa kontyngent czesu przeznaczonego dla mów-

ców. Naturalnie chodzi tu głównie o mówców opozycyjnych.
Z obrad poniedzałkowych należy podkreślić przemówienia

dwóch postów z BB, a mianowicie Pewnego (Rusin) i Staniewicza,
który bardzo ostro wystąpili przeciwko propagowaniu t.zw. obrządku
wschodniego.

Ponadto pos. Staniewicz domageł się połączenia województw:
Wileńskiego i Nowogródzkiego w jedną całość Minister Pieracki
w swojem przemówieniu przedewszystkiem polemizown|z wywodami
pos. Berezowskiego (Stron. Narod) oraz pos. Lewickiego (Ukrain)

Na zarżuty stawiane przez poała Berezowskiego, co do niszcze-
nia polskich placówek społecznych, min. Pieracki odpowiada. goło:
słownem zaprzeczeniem, zaznaczając  iź rząd jedynie przeciwstawia

się używaniu placówek tych jako Ośrodków wojujących nacjonali-
zmów.

Ludność polska, powiada min. Pieracki, posiada w państwie
największy przywilej, bo przywilej większości. Podczas dyskusji nad
budżetem Ministerstwa Rolnictwa zabrał głos pos. Czetwertyński,
który poddał bardzo ostrej krytyce gospodarkę rządu.

Deficyt budżetowy w styczniu.
WARSZAWA (Pat). Minister-

stwo Skarbu zestawiło już wyniki
bużetowę za miesiąc styczeń. Do-
chody budżetowe skarbu wyniosły
w tym miesiącu 175,3 miljona zł.,
wydatki zaś — 178 miljonów. De-
ficyt budżetowy wyniósł zatem w
styczniu 2,7 miljona. Deficyt ten
spowodowany został zmniejsze-

niem się dochodów z lasów pań-
stwowych w związku z cenami na
drzewo oraz przedsiębiorstwa Ko-
lei Państwowych w związku ze
skurczeniem się przewozów. Tem
niemniej ża wyniki budżetowe
w ostatnich 3 miesiącach są zado-
walające, gdyż równowaga budże-
towa została utrzymana.

Kurs akcyj Banku Polskiego poniżej 100.
(Telefonem oxl własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Poraz pierwszy notowano akcje Banku Pol-
skiego poniżej stu, a mianowicie 93.

Większość Kopalń przeciwko  strajkowi.
nem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Według doniesień z Zagłębia węglowego większość
kopalń wypowiedziała się przeciwko strajkowi,

 

Snieżyce i huragany.
„__ OSLO (Pat.) Szkody wyrzą-
dzone przez huragan, który sza-
lał ostatnio w północnej Norwe-
gji, obliczają na zgórą miljon
koron. Zanotowano liczne ofiary
w ludziach, których huragan ze-
pchnął do morza. 5

PRACA (Pat.) Na Rusi Pod-
karpackiej | części Słowaczyzny
spadły tak siłne śniegi, że komu-
nikacja w wielu miejscach zosta-
ła uniemożliwiona. Wiele pocią-

 

gów ugrzęzło w zaspach šnie-
žnych.
.. LUBLIN (Pat.) Nad powiatem
lubelskim przeszedł gwałtowny
huragan, który we wsi Wesołów-
ka zwalił oborę, zabijając kilka-
naście sztuk bydla oraz raniąc
kllka koni. Huragan w  pobiżu
Liskowa strącił z wysokiego na-
sypu pewną kobietę, która. ciężko
poraniona przez upadek, wkrótce
potem zmarła.

Telefon Redakcji.
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PO ZAMACHU W KŁAJPEDZIE.
WOW

Oczekiwanie nowych zarządzeń Kowna.
- (Telef. od własnego korespondenta.)

KROLEWIEC. 8.1. Z Kowna donoszą: W całej Litwie wprowa-
dzone zostały obostrzenia cenzury wojskowej w związku z zamachem
stanu w Kłajpedzie. Dzienniki niemieckie zostały skonfiskowane.
Cenzura skreśliła w prasie codziennej wszystkie artykuły i wzmianki
z wyjątkiem komunikatu oficjalnego. Jedynie „Lietuvos Aidas“ wy-
stąpiło z artykułem uzasadniającym wydane zązządzenie aresztowania
prezydenta Dyrektorjum Bótt.hera. (lrzędówka uważa, że rząd oparł
się na prawach suwerennych w stosunku do Kłajpedy. Prezydent
Bóttcher wszedł na drogę nielegalną. W chwili izolowania" go
próbował jeszcze porozumieć się telefonicznie z konsulem
generalnym niemieckim i uzyskać od niego Instrukcje.

Konwencja kłajpedzka, zdaniem „Lietuvos Aidas", zawiera wiele
niejasności. Prawnicy komentują niektóre paragrafy rozmaicie. Rząd
o wykładnię konwencji zwrócić się zamierza do Trybunału Haskiego.
Jednak ani Haga,
Kłajpedy.

ani Genewa nie zmienią stanowiska Litwy wobec

"W kołach politycznych oczekują dalszych kroków wobec Kłaj-
pedy. Sejmik. kłajpedzki o ile nie uzna narzuconego mu przez Kowno
Dyrektorjum zostanie rozwiązany.

Pismo Brueninga do Ligi Narodów.
GENEWA (Pat). W. poniedzia-

łek wieczorem ogłoszone zostało
pismo kanclerza Brueninga do se-
kretarza generalnego Ligi w spra-
wie wydarzeń w Kłajpedzie. Pis-
mo oświadcza, że zarządzenie rzą-
du litewskiego w stosunku do pre-
zydenta dyrektorjatu kłajpedzkie-
go stanowi jaskrawe pogwałcenie
statutu klajpedzkiėgo, w/g ktėre-

go prezydent sprawować będzie
swe funkcje, dopóki będzie się
cieszyć zaufaniem izby reprezen-
tantów. Rząd niemiecki, powołu-
iąc się na art. 17 konwencji, zwra-
ca uwagę Rady na te fakty i prosi
sekretarza generalnego o wpisanie
tej sprawy jako pilnej na porządek
dzienny Rady oraz o natychmia-
stowe zwołanie posiedzenia Rady.

NOTA LITEWSKA W BERLINIE. *

KOWNG (Pat). Poseł litewski
w Berlinie złożył nową notę, w
której odrzuca przytoczone w no-

"cie niemieckiej motywy, usprawie-
aliwiające działalność konsula nie-

mieckiego w Kłajpedzie, który,
jak wiadomo, wydał specjalne listy
członkom dyrektorjatu, udającym
się na konferencję do Berlina.

SZATOORLER SRT VU RIAA2ME GARYSORZIEDBRÓDER ILLKS

Echa propozycji francuskiej.
REZERWA. ANGLJI WOBEC

„PROJEKTU FRANCUSKIEGO. -
+ LONDYN (Pat). „Times“, oma-
wiając propozycję francuską,
stwierdza, że doznała ona chło-
dnego przyjęcia, mimo iż była
dziełem szeregu: najlepszych móz-
gów militarnych, W związku z
tem dziennik wysuwa zastrzeżenia
z punktu widzenia interesów Im-
perjum Brytyjskiego, które jest ze-

 

Japonja ogłasza mobilizacje.
Mobilizacja w Japonii.

MOSKWA. (Pat.) Sowiecka agencja prasowa otrzy-
mała informacje © ogłoszeniu w Japonji mobilizacji
oraz wysłaniu do Szanghaju dwóch dywizyj wojska
w liczbie około 20 tys. żołnierzy.

KONCENTRACJA SIŁ
POD SZANGHAJEM.

MOSKWA. (Pat). Korespon-
denci pism sowieckich donoszą, że.
Chińczycy mieli otrzymać z Nan-
kinu znaczne posiłki, m. in. arty-
lerję zenitalną. Japończycy ścią-
śnęli również większe siły. Bom-
bardowanie przedmieść Szanghaju
przez artylerję i aeroplany trwa
w dalszym ciągu. Japończycy czy-
nią przygotowania do generalne-
go ataku na pozycje chińskie,

KONTRATAK CHIŃCZYKÓW
POD. SZA-PEI.

SZANGHAJ (Pat). Po spokoj-
nym dniu wieczorem rozpoczęła
się gwałtowna strzelanina, która
trwała kilka godzin, prżyczem
walki przesuwały się w kierunku
'północno-wschodnim 'od dworca
Sza-Pei, co wydaje-się wskazywać
na to, że Chińczycy wypierają
Japończyków.

WZMOCNIENIE FLOTY AZJA-
TYCKIEJ STANÓW ŽJEDNO-

CZONYCH. _
LONDYN (Pat). Agencja Reu-

tera podaje wiadomość z Wa-
szyngtonu, według której admirał
Pratt, szef admiralicji, zawiadomił,
że cztery jednostki morskie otrzy-
mały rozkaz wzmocnienia floty
azjatyckiej Stanów Zjednoczonych.
6 torpedowców, oraz 6 łodzi pod-
wodnych, które miały powrócić na
wody amerykańskie, pozostaną na
Dalekim Wschodzie do czasu roz-
wiązania konfliktu w Szanghaju.

[Trzecia zniżka cen

JAPOŃCZYCY ROBIĄ PORZĄ-
DEK W MANDŻURJI

MOSKWA (Pat). Wojska ja-

pońskie po usadowieniu się w

Szanghaju rozpoczęły prace, ma-

jące na celu zaprowadzenie ładu

w Mandżurji Północnej. Oddziały
Din-Czou maszerują wzdłuż kolei
wschodnio-chińskiej w kierunku
wschodnim. —
tej kolei jest podobno zlikwido-

wana. Dziś miał być przywrócony

ruch pasażerski. Zajęcie Charbinu

ma ułatwić Japonji utworzenie no-

wego rządu mandżursko-mongol-
skiego. Rząd ten ma powstać już

w ciągu najbliższych dni.

ZAOSTRZENIE SIĘ STOSUN-
KÓW JAPOŃSKO-AMERYKAŃ-

SKICH.
LONDYN (Pat). Wedle donie-

sień „Daiły Herald", stosunki mię-

dzy Stanami Zjednoczonemi i Ja-
ponją doznały: poważnego  za-
ostrzenia, wskutek sytuacji w
Szanghaju. — Ambasador amery-
kański w Tokio w rozmowie
wczorajszej z japońskim ministrem
spraw zagranicznych Yoshizawą,
oświadczył po ostrej wymianie
zdań, że z powodu wysłania przez
Japonję posiłków wojskowych do
Szanghaju Stany Zjednoczone nie
mogą już -dawać wiary dekla-
racjom rządu japońskiego.

KREDYTY NA AKCJĘ. WOJ-
SKOWĄW CHINACH.

TOKJO (Pat). Agencja Reute-
ra dowiaduje się, że rada mini-

wszystko na karnawał: koszule frakowe i
kołnierzyki słyn, fabr. „O P U S* poleca

Polski Skład Kontekcji, Galanterji i Trykotaży
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Przerwa w ruchu

strów postanowiła przeznaczyć 40
miljonów yenów (około 150 miljo-
nów zł.) na wydatki wojskowe i
morskie w Szanghaju do końca
bieżącego roku budżetowego, t. j.
do 30 marca. Omawiane sumy ma-
ją być uzyskane w drodze wy-
puszczenia. bonów.

CHINY „ROZBROJONE* —
TO ŹRÓDŁO KONFLIKTU.

PARYŻ (Pat). „Echo de Pa-
ris', omawiając sytuację na Dale-

kim Wschodzie, pisze: Chiny są
wymownym przykładem narodu,
który rozbroił się przed zapew-

nieniem swego własnego bezpie-

czeństwa. Japonja występuje jako

czynnik pokoju i ładu. Chiny roz-

brojone — to źródło konfliktu. Sy-
tuacja ta — kończy dziennik —

potwierdza jedynie zasadniczą te-

zę francuską: 'Najprzód bezpie-
czeństwo, później rozbrojenie.

sgołem krajów i narodów, złączo-
nych wspólną historjąi przywią-
zaniem do korony angielskiej. Na-
rzucanie temu zespołowi jakiegoś
autorytetu, któryby posiadał wła-
dzę nad poszczegėlnemi jego
członkami było — pisze dzien-
nik — podważeniem egzystencji
obecnego imperjum. Pozatem —
dodaje dziennik — propozycje
francuskie, zmieniające ustrój Li-
gi, są niekompletne, bo nie prze-
widują, w jaki sposób może być
okonana rewizja nieodpowiednie-

go lub odczuwanego jako niespra-
wiedliwe prawa międzynarodowe-
$o oraz poszczególnych traktatów.

PODEJRZLIWOŚĆ PRASY SO-
WIECKIEJ.

MOSKWA (Pat). Prasa sowiec-
ka podejrzewa Francję, że pragnąc
zachować status quo w zbroje-
niach, dąży do zerwania konie-
rencji rozbrojeniowej. Zgłoszony
projekt rozbrojenia, według okreś-
lenia genewskiego korespondenta
Tassa, nie ma nic wspólnego z za-
śadnieniem rozbrojenia. Stanowi
on rzekomo wyraźną obstrukcję,
obliczoną na to, że gdy go odrzu-
cą, to Francja będzie mogła nie-
tylko uchylić się od wszelkiego
rozbrojenia, ale i zerwać kon-
ferencję.

LACSOS ТРОПяСБОЖИНЕНЩЕНСКОЯ

Łódź «M 2» zalana.
LONDYN (Pat). Nurkowie prze-

konali się, że łódź podwodna
„M 2“ zalana jest całkowicie
wodą.

L0 i SCACDCPTRARD,

B. Kronprinc kandyduje na prez. Rzeszy
Od kilku dni krąžą po Berlinie

komentarze z powodu šniadania u
gen. Schleitzera, w którem wzięli
udział kanclerz Bruening.i b. na-
stępca tronu Fryderyk Wilhelm.

„Berliner Tageblatt“ pisze o
tem śniadaniu i o następcy tronu
w sposób bagatelizujący,. jednak
atakuje sam fakt ze wzglądu na
oficjalne stanowisko gen. Scheit-
zera jako komendanta Reichs-
wehry. Artykuł „Berliner Ta-
geblattu“ ma charakter umyślnego
bagatelizowania sprawy. Pismo to
jest najwyraźniej zirytowane.

Dla podkreślenia osobliwości

tego niepokoju należy stwierdzić,

że na temat powyższego śniadania

obiegają Berlin rozmaite domysły,
a m. in. pogłoska. o zamiarze wy-
sunięcia kandydatury  ex-kron-
prinza na prezydenta Rzeszy. Łą-

czy się to z pogłoskami, że Hin-
denburg nie zgodził się na kandy-
dowanie z ramienia komitetu
Sahma, jako zbyt opanowanego

przez lewicę. Są to najważniejsze
pogłoski, do których należy się od-
nosić ostrożnie. Jednak nie można
się zgodzić z „Berliner Tageblat-
tem”, który twierdzi, że obecność
ex-kronprinca miała na celu po-
znanie się z gen. Schleitzerem. Ani
gen. Schleitzer, ani Bruening, ani
wreszcie b. kronprinc nie są oso-
bami, które ni stąd ni zowąd śnia-
dają razem ze względów czysto to-
warzyskich.

——

HMLER TAKŻE KANDYDUJE.
BERLIN (Pat). Informacje pra-

sy berlińskiej zgodnie potwier-
dzają, iż w miarodajnych kołach
narodowo-socjalistycznych- podję-
to gorączkowe przygotowania do
wysunięcia kandydatury Hitlera+
na urząd. prezydenta Rzeszy.
Wpływowe czynniki partji naro-
dowó - socjalistycznej starają się
wpłynąć na prezydenta Hinden-

ZWOLNIENIE BOETTCHERA.
„ KOWNO (Pat). „Elta“ donosi,
że w dniu 8 b. m. Boettcher został
zwolniony z aresztu, będzie się
jednak nadal znajdował pod nad-
zorem komendanta wojskowego.
Został on oskarżony o prowadze-
nie tajnych rokowań z jednem
z państw ościennych. Drugi czło-
nek dyrektorjum pastor Puodzius
otrzymał rozkaz niewydalania się
poza granice swej śminy. Więk-
szość sejmiku kłajpedzkiego u-
chwaliła odroczyć posiedzenie sej-
miku, które było wyznaczone na
dzień 8 b. ni.

SPRAWA NASTĘPCY
BOETTCHERA.

KOWNO (Pat). Gubernator
Kłajpedy Merkis zwrócił się do
prezesa sejmiku Dresslera z pro-
pozycją wyznaczenia odpowied-
niej osoby na stanowisko prezesa
dyrektorjatu wobec dymisji Boett-
chera. W razie przedstawienia
odpowiedniego kandydata guber-
nator zamianuje go prezesem dy-
rektorjatu. Kwestja zaufania bę-
dzie umieszczona na porządku
dziennym jednego z najbliższych
posiedzeń sejmiku. Należy jednak
sceptycznie zapatrywać się na
możliwość znalezienia w obecnej
chwili odpowiedniego człowieka
na to stanowisko, W wypadku ne-
gatywnym gubernator Merkis wy-
sunie swego kandydata, któremu
poleci utworzenie  dyrektorjatu.
Gdyby ten dyrektorjat, po przed-
stawieniu się sejmikowi, otrzymał
votum nieuiności, pozostanie jedy-
ne wyjście, a mianowicie rozwią-
zanie sejmiku i przeprowadzenie
nowych wyborów.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pecztową Z). 4 gr. 58,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 38 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mie

druku mega

po 28 gr. Ogłoszenia
a e 25 proc. drożej. Terminy

być przez Administrację dowelnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.    

    

    

   
  

 

POJUTRZE
CIĄGNIENIE

4 klasy 24 LOT. PAn$TW.
Polska Loterja Państwowa

daje największe szanse wygrania
bo połowa losów wygrywa

dla posiadacza14 losulosu klasy Po-(0
dla nowonabyw- kl 1

cy— .
Kolektura Loterji Państwowej

«LICHTLOS> wisex.Wielka 44.

Opodatkowanie benzyny.
Zmiana ustawy o funduszu

drogowym.
Projekt nowelizacji ustawy o

wplatach na rzecz Państwowego
funduszu drogowego jest obecnie
opracowany w Min. Robót Pu-
blicznych. Projekt ten pėjdziežw
kierunku obniżenia opłatjna rzecz
Państwowego Funduszu Drogo-
wego, Z tem jednak, iż wprowa-
dzone będą opłaty od ilości uży-
tej benzyny i opłaty od opon.
Projekt w ostatecznej formie ma
być opracowany w ciągu najbliż-
szego czasu. Е

 

   

 

Policja a projekt:
ustawy małżeńskiej.

(KAP) W Ostrołęce posterun-
kowy p. Nieczek wtargnął dnia 15
grudnia ub. r. na salę parafjalną i
dopytywał się o listy protestują-
cych przeciwko projektowi usta-
wy małżeńskiej, zapowiadając, że
podpisów bez pozwolenia władzy
ss nie wolno, „bo može byč
źle”,

Jakże więc, czy władze pań-
stwowe są za projektem małżeń-
skim Komisji Kodyfikacyjnej, czy
przeciwko niemu? $

„ŽYCIE KATOLICKIE.
Ostatni wieczór 00, Jezuitów

w Barcelonie.

(KAP) „El Mati* podaje nastę-
pującywzruszający opis ostatnich
chwil pobytu oo. Jezuitów w Bar-
celonie, w klasztorze na Correr
de Casp w dniu 28-ym stycznia
Kb:

„Staliśmy tam w ów mglisty
wieczór zimowy na Carrer de
Casp oczekując na pamiętną chwi-
lę opuszczenia przez Jezuitów ich
klasztoru i nie mogąc pokonać
wzruszenia, które nami owładnę-
ło... Każdy widział wzruszenie dru
giego i nikt nie śmiał słowa prze-
mówić...

Tymczasem w klasztorze od-
bywało się oficjalne przejmowanie
gmachu i inwentarza. Wreszcie
funkcje te zakończono i akt spi-
sano.

„Ale w kościele jest jeszcze
Przenajświętszy Sakrament, a po-
nieważ kapłani zostają wygnani,
kościół również musi być zamknię
ty. Około dwudziestu przyjaciół
towarzyszy Ojcu Rektorowi do
kościoła. W migotliwem świetle
lampy wiecznej dostrzedz można
tylko Wiielki Ołtarz, lecz w tem
nikłem oświetleniu kościół wyda-
je się wyższym i większym niż za-
zwyczaj. Pusta była nawa środko-
wa kościoła, gdzie tysiące ludzi w
wielkich swoich troskach i uciśnie
niach uciekało się do Boga; kapli-
ca Niepokalanej Dziewicy, w któ-
rej tak często rozbrzmiewały pie-
nia zakonników ku czci Marji, by-
ła zamknięta. Cały kościół choć
pusty, pełen jednak smutku i o-
puszczenia. Przybywszy do kapli-
cy N. Sakramentu, otwiera Ojciec
Rektor tabernakulum i aróbuje
zaintonowač „Penge Lingua“, sto-
wa jednak więzną mu w krtani, ze
wzruszenia śpiewać już nie może i
musi zadowolić się tylko odczyta-
niem hymnu. Dr. Aleu i inni obec-
ni śpiewają u stóp ołtarza pieśń
ku czci N. Sakramentu, a potem
ozboczynają wspólną litanję do
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burga, ażeby osobiście interwenjo-
wał na rzecz przyznania Hitlerowi

obywatelstwa niemieckiego. Ge-
nerał von Litmann, były towa-
rzysz broni Hindenburga, miał
zwrócić się w tej sprawie do pre-

zydenta Rzeszy. Wszystkie te sta-
rania, według informasyj „Welt
am Montag, zostały uwieńczone
pomyślnym skutkiem i już w cią-
gu bieżącego tygodnia należy o-
czekiwać wiadomości o nadaniu
Hitlerowi obywatelstwa niemiec-
kiego.

.

N. Serca Jezusowego wraz z mod-
litwą za prześladowców Kościoła.
Ojciec Rektor odmawia jeszcze,
jako ostatnie synowskie pozdro-
wienie dla swego ojca, modlitwę
do św. Ignacego, a my podnosimy -
się kolan, by ze świecami wosko-
wemi w ręku towarzyszyć kapła-
nowi z N: Sakramentem do drzwi
kościoła. Stoi już tu przygotowany
samochód, którym procesjonalnie
N. Sakrament odwieziony zostanie
do klasztoru Sióstr Jezusa i Marji.
Wieczna lampa przed ołtarzem
jest już zgaszona, tebarnakulum
otwarte... Wygnano także i Jezu-
sa..." z

Dekret Św. Officium w sprawie
ślubów mieszanych,

(Citta del Vaticano, tel. - wł.
KAP). Ukazał się dekretśw. Offi-
cium w sprawie rękojmi przy za-
wieraniu ślubów mieszanych, W
dekrecie tym jest wskazane, że czę
sto obowiązki, nakładane na mał-
żonków w wypadkach małżeństw
konywanene. Odnosi się to szcze-
gólnie do sprawy wychowywania
potomstwa w wierze katol., czem
w wielu wypadkach stoi na prze-
szkodzie miejscowe ustawodaw-
stwo państwowe.

W _ państwach protestan-
ckich zdarza się często, że dzieci
nie są wychowywane po katolicku
wbrew woli rodziców. Św. Offi-
cium zwraca przeto uwagę ks. ks. .
biskupów i proboszczów na to, że
dyspensy na zawarcie małżeń-
stwa mieszanego należy udzielać
tylko wtedy, gdy małżonkowie
mogą dać rękojmię nie pozosta-
wiającą żadnych wątpliwości co do
wypełniania nałożonych przez tę
dyspensę obowiązków. Dekret
wskazuje również na to, że należy
brać pod uwagę również okolicz-
ność, jakie prawo obowiązuje na
obszarze, na którym zamieszkują,
lub zamieszkać zamierzają otrzy-
mujący dyspensę. W razie nieza-
stosowania się do przepisów za-
wartych w'powyžszym  dekrecie,
dyspensa nie będzie wažna. ‚

Transmisja radjowa uroczystości
koronacyjnych z Citta del Vati-

cano.

(Citta del Vaticano, tel. wł.
KAP). Dnia 12 b. m. nadana bę-
dzie przez watykańską stację
radjową końcowa uroczystość w
związku z dziesięcioleciem ponty-
fikatu Ojca św. Transmisja odbę-
dzie się na łali 19.84 i rozpocznie
się o godz. 11.30 według czasu
środkowo-europejskiego,
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USTAWA 0 USTROJU
SZKOLNICTWA.

Zaprojektowana przez Mini-
sterjum W. R. i O. P. nowa ustawa
o ustroju szkolnictwa, ułożona w
ciszy gabinetu p. ministra Jędrze-
jewicza przedewszystkiem przez
p. wice-ministra Pierackiego, ukry
wana do połowy stycznia bardzo
skrzętnie nawet przed najwyższy-
mi urzędnikami M. W. R. i O. P.,
jest faktem. wyjątkowo poważnym,
który też należy traktować z ca-
łem poczuciem odpowiedzialności
i troski o los młodzieży, a więc
i całego społeczeństwa na całe
dziesięciolecia.

Toteż tą myślą kierowane To-
warzystwo _ Nauczycieli Szkół
Średnich i Wyższych (T. N. S. W.)
zwołało na ubiegły wtorek 2 lute-
śo pełny Zarząd Główny, który w
szeregu wyczerpujących refera-
tów (pp. Kwiatkowski, dr. Miku-
łowski, prof. Uniw. Nawroczyń-
ski), oraz w dłuższej dyskusji (dr.
Reiter, poseł Kornecki, dr. Dąb-
rowski i in.) ustalili stanowisko
tej jedynej u nas organizacji nau-
czycielstwa szkół średnich.

Ustawa omawiana posiada nie-
wątpliwie duże zalety obok nie-
mniej zasadniczych wad i błędów.
Więc z uznaniem trzeba powitać
fakt, że ułatwione zostało przej-
ście ze szkół zawodowych do
szkół wyższych; że w zasadzie
nauczyciel szkoły powszechnej
kończy kurs nauk na poziomie
średnim w takim zakresie, że o
poświęceniu się zawodowi nauczy-
cielskiemu może zadecydować jak
młodzieniec dojrzały, bez koniecz-
ności decydowania się nań w wie-
ku chłopięcym, jak to było dotąd
w  Seminarjach nauczycielskich,
które odrazu niejako przesądzały
karjerę ucznia,

Obok tych jednak zalet ustawa
nowa zawiera w sobie sporo nie-
bezpieczeństw.

ądzę, że największe tkwi (jak
na to wskazał prof. Nawroczyński
w powyższej dyskusji) w samym
tytule. Jest to ustawa o szkol-
nictwie, które ma być zupełnie
jednolite, jednotorowe. Na wzór
bolszewickiej „trudowoj szkoły”,
jeden typ szkolnictwa ma obowią-
zywać wszystkie nasze szkoły tak
państwowe jako też — rzecz naj-
ważniejsza! — prywatne. Ustawa
stwierdza wyraźnie, że nowe szko
ły, o charakterze doświadczal-
nym, może zakładać tylko mini-
ster W. R. i O. P. ($ 3), co w spo-
sób stanowczy hamuje inicjatywę
prywatną. Ten monopol na twór-
czość pedagogiczną jest w gruncie
rzeczy uniemożliwieniem twór-
czości wogóle w tej dziedzinie, boć
wiadomo, że tylko wyjątkowo pań
stwo wykazuje własną inicjatywę,
przeważnie służąc utartym szablo-
nom. Już w obecnym projekcie wi-
dzimy, że np. w szkole średniej ma
być ustalony jeden tylko typ, bez
uwzglednienia różnic indywidual-
nych. Ma więc być obowiązkowe
nauczanie łaciny dla wszystkich
bez wyjątku uczniów gimnazjum,
nie ma być ani tak zw. szkół real-
nych ani klasycznych / greką).
Projekt ten, wymierzony swem
ostrzem przeciw projektowi b. mi-
nistra Łopuszańskiego (z jego tak
zw. „podstawą'* wychowania), go-
dzi w gruncie rzeczy przeciwko
dwuwiekowemu dorobkowi myśli
pedagogicznej, która się opiera na
obserwacji różnych typów uzdol-
nień już na średnim stopniu roz-

- woju.
Dalej ustawa projektuje trzy

szczeble w wychowaniu powszech
nem, wobec czego upośledza wy-
raźnie wieś, która — z wyjątkiem
ziem zachodnich i po'udniowych—
nie posiada rozwiniętych szkół
powszechnych, na korzyść miast,
z których dzieci (w tak znacznym
cedsetku żydowskie!) będą miały
ułatwiony dostęp do gimnazjów,
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NA MARGINESIE DYSKUSJI BUDŻETOWEJ.Z prasy.
Najdalej od kas Banku Polskiego.

W związku z zapowiedzią p.
min. skarbu podniesienia kredytu
skarbu w Banku Polskim z 50 do
100 miljonów, pisze w „Gazecie
Warsz.“ prof. Rybarski:

„Twórcy planu stabilizacyjnego, któ-
ry przecież przez rząd jest podpisany,
zajęli stanowisko, że w interesie stałości
waluty, w interesie wzrostu zaufania do
niej, mależy raczej zredukować dług
skarbu państwa w Banku Polskim. Plan
stabilizacyjny mówi: „Rząd spłaci swój
teraźniejszy dług płynny, obliczony
obecnie na 25 miljonów złotych. I w tym
celu zdeponuje odpowiednią sumę w
Banku Polskim, w celu użycia jej tylko
na spłatę tego długu płynnego w terminie
jego płatności”.

A więc w r. 1927, przy poprawiają-
cej się konjunkturze, przy ogromnem za-
sileniu rezerw walutowych, uważało się,
że w interesie stałości waluty należy za-
hamować  zapożyczanie się skarbu w
Banku Polskim. A obecnie w r. 1932,
przy znanych nastrojach społeczeństwa,
występuje się z projektem, by kredyt
skarbu w Banku Polskim z 50 milj. pod-
wyższyć do sumy 100 milj. złotych

Póki czas, należy zerwać z tym po-
mysłem. Więcej on przyniesie szkód
skarbowi państwa, niż da mu pożytku.
Trudnobylo wybrać gorszą chwilę do
występowania z tą inicjatywą. Nie chce
się przypuszczać, by stan skarbu na-
prawdę wymagał otwierania takich re-
rezw. Pomysł sam w sobie nie znajdzie
żadnego rzeczowego usprawiedliwienia.
A trzeba się liczyć i z tem, że wchodzą
tu w grę różne pierwiastki irracjonalne.
Każda stała waluta opiera się na dwóch
podstawach: na złocie i zaufaniu. Nie
może braknąć żadnego z tych czynników.
Zaufanie podtrzymać można wtedy, gdy
skarb państwa będzie stał jaknajdalej od
kas Banku Polskiego".

Opozycja a budżet.

„Zielony Sztandar”. odpowiada
na zarzut sanacji,że posłowie оро-

zycyjni ograniczyli się podczas

dyskusji budżetowej do krytyki, a
nie stawiali wniosków.

„Istotnie — pisze — tak było. w tym

roku posłowie niezależni wstrzymali się

od zgłaszania poprawek do budżetu. Zro-

bili to świadomie, po głębokim namyśle.

A postąpili tak dlatego, gdyż nie chcieli

i nie chcą brać udziału w komedji, „w ja-

ką przerodziły się „prace” w Sejmie sa-

nacyjnym, a już zwłaszcza ,,praca” nad
budżetem”.

Należy zerwać z polityką ekspe-
rymentów.

W związku z dyskusją budże-
tową w Sejmie pisze w żydowskiej

„Chwili** poseł Rotenstreich: |
„Rok bieżący jest rokiem wielkich

rozstrzygnięć,. połączonych z wielkiemi

wstrząsami. I nie jest wykluczone, że

stoimy nie u końca kryzysu, tylko wcho-

dzimy dopiero w kryzys z powodu nie-

pewnej i niewyjaśnionej sytuacji poli-

tycznej w Europie. :

W takim roku należy zerwać z poli-
tyką eksperymentów. Musi się pomyśleć
i wszystko uczynić, aby krajowiułatwić

przetrzymanie. Nie wolno'w dalszym cią-

gu obniżać dochód społeczny, tylko mu-

si się prowadzić taką politykę podatko-
wą i gospodarczą, aby dochód obywateli
przynajmniej nie zmalał. 9

Dyskusja budżetowa powinna wy-

jaśnić, że nadszedł czas, aby zahamować
fiskalne i etatystyczne koło rozpędowe,
które po drodze miażdżyło wszystko, na
co natralialo.“

„Pomysi godny spižowego
pomnika”,

Wedle doniesień pism sanacyj-
nych

„w Min. Przemysłu i Handlu w naj-
krótszym czasie będzie zwołana konfe-
rencja w sprawie propagandy i rozszerze-
nia spożycia szeregu artykułów, wyra-
bianych w kraju. tyczy to przede-
wszystkiem artykułów masowych, m. in.
takich, których ewentualne nikdobory
eksportowe możnaby pokryć w pewnym
stopniu zwiększeniem zbytu na rynku
wewnętrznym. Akcja ta ma iść w parze
z Paa wytwórczości krajowej.''

związku z tem „Robotnik“ :
następującą robi uwagę:

„Oto pomysł, godny spiżowego po-
mnika... Pau projektodawcy zro-
bili „odkrycie”, że przyczyną coraz bar-
dziej spadającej konsumcji „takich arty-
kułów masowych”, na których eksporcie
ponosi się straty, a więc przedewszyst-
kiem... cukru i węgla, nie jest ubóstwo
ludności i wysoka cena, tylko... brak
„propagandy wytwórczości krajowej".

ięc wystarczy, gdy „propagatorzy sa-
nacyjni* rozpoczną „pouczać' ludzi o
„konieczności popierania" tej wytwór-
czości, a ludzie takiej nabiorą „ochoty'”,
że każdy zaraz nazajutrz porobi „masowe
zakupy”... i

Tylko — z czego?! Dla rozwiązania
tego problemu proponujemy pomysło-
wym projektodawcom „propagandy“, by
postarali się dla kupujących o... odpo-
wiednie na zakupno dusze.

Śmiemy twierdzić, że nasza propo-
zycja nie jest ani na jotę mniej poważna
od projektowanej „propagandy”.

Znaczenie Senatu — maleje.

Warszawski korespondent „No-
wego Dziennika“ konstatuje, že
senat, prawie zupełnie stracił au-
torytet w ostatnich czasach. Z te-
go powodu — pisze —

„do pokoju sprawozdawców parla-
mentarnych przybył osobisty sekretarz
marszałka Senatu Raczkiewicza — hra-
bia Mohl — i zażalił się, że dziennikarze
odnoszą się z lekceważeniem do Senatu,
że tak przebieg posiedzeń na plenum,
jakoteż przebieg komisyj podawany jest
w „skróceniu w prasie, a część pism nie
ogłasza wogóle sprawozdań z komisyj
senackich.

Senatorzy pracują przecież tak pil-
nie w komisjach, mówią przecież tyle na
swoich posiedzeniach, usiłują tak bardzo
podnieść „poziom'* dyskusyj i prowadzą
głębokie rozmowy nad polityką zagra-
niczną.“

Mimo to senat nie cieszy się
dziś niczyjem uznaniem. Nawet
rząd go lekceważy.

„Senat — pisze korespondent — nie
może zmienić ani słowa w projektach
rządowych, nie może wnieść ani jednej
poprawki do projektów sejmowych, nie
wolno mu zmienić budżetu sejmowego,
przyjętego przez Sejm. Popierwsze dla-
tego, że także Sejm nie ma prawa zmie
niać projektów rządowych, a powtóre
dlatego, że Senat nie ma już — czasu.”

zy można się przeto dziwić,
że dziennikarze czasem poprostu
zapominają o istnieniu tej instytu-
cji?

PLASMA KATES EL TDOSKT TINAINK PACZWATYLKY| IEZNOZĘ KWCIEDWEOPRAENC"EJURDÓK

gdy dzieci chłopskie będą od nich
oddzielone niemal hermetycznie.
Po sześciu latach czeka dzieci ze
szkoły powszechnej jeszcze rok
nauki, dla tych co na szkole po-
wszechnej mają poprzestać. (Rok
ten przeciwnicy tego rodzaju po-
mysłu nazwali „czapką”).
Dzisiejsze gimnazja ulegną rady-
kalnej zmianie. Oto obcina się w
nich dwa lata z dołu, które dzieci
przebyć mają w szkole powszech-
nej, oraz dwa lata z góry (dzisiej-
sze kl. VII i VIII), które będą two-
rzyły osobne licea, w nader ogra-”
niczonej ilości w całej Polsce. Jest
mowa o 80 liceach państwowych,
gdy dziś gimnazjów państwowych
mamy 3 razy tyle. (Pomysł tego
liceum wzięty jest od ministra St.
Grabskiego).

Seminarja' będą w większości
skasowane. Projekt przewiduje po
zostawienie ich tylko dla wy-
chowawczyń, co w skutku
musi doprowadzić do ostatecznej
feminizacji naszego  nauczyciel-
stwa szkół powszechnych.

Z wyraźnych braków projektu
należy podkreślić pominiecie zu-

  

   

pełne sprawy wychowania religii:
nego, zaś o wychowaniu etycz*
nem i moralnem mówi się tak,
jakby to były dziedziny niezależ-
ne od wychowania religijnego.

Uderza dalej pozostawienie
ogromnej inicjatywy ministrowi.
Aż 40 razy Ustawa mówi, że bliżej
rzecz określi minister swą władzą
dyskrecjonalną. Wogóle duch eta-
tyzmu i programowej nieufności
do społeczeństwa przepaja całość
projektu.

Czy, kiedy, w jakiej formie z
jak znaeznemi modyfikacjami ta
ustawa wejdzie w życie — przesą-
dzać trudno. W każdym razie je-
żeli zostanie przyjęta przez Sejm
(a to wydaje się niemal pewne)
szkolnictwo nasze czeka wstrząs
duży, który się odbije na dzie-
ciach i sprawie nauczania, no, oraz
oczywiście na nauczycielach, któ-
rych czekają niechybnie nowe re-
dukcje i przenoszenie bez końca.
Jakże można bowiem mówić o
jednolitem szkolnictwie bez ujed-
nolicenia wpierw wykształcenia
nauczycielstwa?

S. Cywiński.
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+ Prz—przedszkola.
Pw —szkoła powszecbna.

—gimnazjum.
—liceum.
—szkoły akademickie.

о
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—kursy pedagogiczne (dla naucz. gimn.)
—pedagogja (dla naucz. szk. powszecb.)

 

Lp—licea pedagogiczne.
Lw—licea dla wychowawczyń
Sw—seminarja dla >
ZI=Szkoły zawodowe stopnia licealnego.

Ez.”
Zp—

p „ gimnazjalnego.
я „ hižszego.

przysposob. z z

Na porządku dziennym czwart-
kowego potiedzenia Sejmu znaj:
dował się także budżet Prezyden-
taWSprawozdaw-
catego udżetu, poseł Hutten-
Czapski (BB) rozpoczął w ten spo-
sób swój rełerat:

„Wysoki Sejmie!
Budżet Pana Prezydenta Rzeczypo-

spolitej stanowi część pierwszą prelimi-
narza budżetowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej, dotyczącego administracji.

* Zajmuje on tu poczesne miejsce jako
budżet Głowy Państwa, z ep samego
względu zwraca na siebie większą uwa-
gę, niż możnaby sądzić ze względu na
jego wielkość.”

Po tak uroczystem zagajeniu
omawia p. Czapski poszczególne
pozycje budżetu Prezydenta i do-
chodzi do konkluzji, że już po do-
konaniu oszczędności, wydatki
wyniosą 3.012.362 złotych.

Dla porównania podajemy, że
w roku 1925 wydatki zwyczajne
Prezydenta Rzplitej, łącznie z
utrzymaniem gmachów reprezen-
tacyjnych, wyniosły 1.151.193 zł.,
czyli trzecią część obecnych.

Na środki lokomocji w r. 1925
wydano 51.000 zł., obecnie preli-
minuje się 120.000 zł., czyli o 140
proc. więcej.
W latach poprzednich, z okazji

kupna nowych samochodów, wy-
dano znacznie więcej, a miano-
wicie:

iw roku 1927-28 — 390.000 zł.
w roku 1928-29 — 279.000 zł.
'w roku 1929-30 — 404.000 zł.
Uposążenie Prezydenta Rzeczy-

pospolitej na rok 1932-33, prelimi-
nowane jest w sumie 255.000 zł.
P. Hutten-Czapski tak mówi o
tem:

„Zamiast 300.000 zł., preliminowa-
nych w latach c zgodnie z ży-
czeniem Pana Prezydenta, ma ono wyno-
sić 255,000, gdyż Pan Prezydent był
łaskaw zrezygnować z 15 proc. swego
uposażenia, bowiem obniżono o tyleż
uposażeńia urzędnicze."

Według obecnej normy, p. Pre-
zydent Mościcki będzie brał mie-
sięcznie nie 25.000 zł., jak dotąd,
lecz 21.250 zł. Poprzedni Prezy-
dent, p. Wojciechowski, otrzy-
mywał początkowo po 10.000 zł.
miesięcznie, Gdy jednak przyszło
przesilenie z końcem roku 1925

i kiedy ówczesny rząd koalicyjny
obniżył pensje urzędnicze o 4—6
proc., p. Wojciechowski także był
łaskaw zaproponować obniżkę
swego uposażenia i to o... 25 proc.

Zamknięcia rachunkowe za rok
1926-27 wykazują, że w pierwszym
kwartale roku 1926, więc za 3 mie-
siące, na uposażenie Prezydenta
wydano 22.500 zł., czyli prawie
tyle, ile obecnie wypada za jeden
miesiąc.
Ogólne wydatki budżetowe Pre-

zydenta Rzeczypospolitej w pierw-
szym kwartale 1926 r., wyniosły
335.000 zł, zaś w następnych
czterech kwartałach 1926-27 r. —
2.704.366 zi, czyli przeciętnie
kwartalnie 676.000 zł.
W r. 1925 wydatki budżetowe

Prezydenta Rzeczypospolitej wy-
niosły 0,056 proc. ogólnych wy-
datków, w obecnym zaśiadidas
0,123 proc.“ Stosunek przeszło
dwukrotnie wyžszy.

Pos. Hutten-Czapski zakończył
swój referat temi słowy:

„Liczba etatów zarówno w Kance-
larji Cywilnej, jak i w Gabinecie Woj-
skowym nie jest mala.“

350 tys. zł. na m sanacyjne.
Sensację w Sejmie wywołała

sprawa pieniężna w Toruniu.
Trzeba zwrócić uwagę na aferę

pieniężną w Toruniu. Wygląda ona
tak, że b. wojew. pomorski p. La-
mot-Wrona dał założonemu przez
siebie dziennikowi „Dzień Pomor-
ski” 350 tys. zł. Akt został spo-
rządzony u notarjusza Tempskie-
$go w Toruniu 31 lipca 1931 r.

Dwaj ministrowie zabierali w
tej sprawie głos, kiedy została
poruszona na plenum Sejmu przez
posła Rybarskiego. P. min. Pie-
racki (Min. Spr. Wojsk.) oświad-
czył, że pieniądze nie pochodziły
z funduszu dyspozycyjnego Min.
Spraw Wewnętrznych. Minister
Skarbu zaś:

„O ile mi wiadomo, są to sumy, które
otrzymał wojewoda Lamot, jako subwen-
cję na cele społeczne z Banku Gospo-
darstwa Krajowego.- Czy należycie te
rzeczy użył... (Głos na lewicy: Pieniądze
państwowe). Nie neguję, że to były pie-
niądze społeczne, ale panowie mówili, że
to były sumy budżetowe. Mogę tylko
winić prezesa Banku, że przeznaczył
z czystego zysku pewne sumy na e
społeczne, ale nie mogę go winić, że te
piate zostały tak lub inaczej użyte.

'ydawal je nie prezes Banku, tylko wo-
jewoda.“

„Nie to jest ważne — pisze
„Robotnik“ — z jakiej kasy p. La-
mot wziął pieniądze, ważnem
jest, że zużyt pieniądze państwowe
na poparcie partyjnego organu
„sanacji”.

 

Rewizja świadczeń socjalnych jest
najpilniejszą koniecznością.

Ostatnio odbyła się konferen-
cja w min. pracy i opieki społecz-
nej z przedstawicielami przemysłu
w sprawie zaległości z tytułu
świadczeń socjalnych. Na konfe-
sencji tej stwierdzono, że sytuacja
w zaległości przedstawia się b,
poważnie. Zbyt optymistycznie
zestawiane preliminarze docho-
dów z ubezpieczeń społecznych
zawodzą. Maleją wpływy nie tylko
ze względu na zmniejszenie się
stanu zatrudnienia, lecz również
dlatego, że nie są wpłacone usta-
wowe składki. Tworzą się zaległo-
ści, które w obecnej chwili prze-
kraczają 300 milj. zł. Jest to suma
olbrzymia wobec dotychczasowe-
śo dochodu ubezpieczeń w wys.
mniej więcej 600 mil. zł. rocznie.
Dzieje się to mimo b. energiczne-
go niejednokrotnie ściągania za-
ległości przez zakłady ubezpie-
czeń. Jako przykład służyć może
warszawska Kasa Chorych, która
przy niezmienionym od paru lat
udżecie rocznym przeszło 50 mili.

zł. pracuje obecnie z deficytem
rzeszło 1 miljon zł. miesięcznie.
wentualny nacisk służby egzeku-

cyjnej może dałby chwilowe ko-

rzyści w żadnym już nie pozostając
stosunku do wyrządzonych rów-
nocześnie szkód.życiu gospodar-
czemu. e

Rozkład zaległości na raty, ul-
gi w spłacaniu itp. również nie
zmienią stanu rzeczy. wynikłego
na tle qbecnych stos:'nków gospo*
darczych. Pozostawienie bez zmia-
ny wydatków ubezpieczeń grozi b.
oważnem _—niebezpieczeństwem,
owiem należy pamiętać, że są

one czynione na rachunek przy-
szłych coraz bardziej niepewnych
dochodów.

Tylko zmniejszenie świadczeń
socjalnych może dać należyty
efekt, którego nie osiągnie się na-
wet przez zmianę zobowiązań na
długoterminowe,

O ile chodzi o zaległości ze
składkami to ich najwięcej mają
samorządy, instytucje publiczno-
prawne, przedsiębiorstwa  pań-
stwowe itp. Uczestnicy konferen-
cji stwierdzili, że opinja najszer-
szych sfer gospodarczych jest w
tychsprawach jednolita — rewizja
obciążeń i świadczeń socjalnych
staje się nakazem chwili.

 

Angielski
W) związku z nową polityką

angielską, której celem jest połą-
czenie całego, ca rege impe-
rjum krytego łańcuchem unji
celnej, pisze krakowski „Głos Na-

la”:
„Angielski mur celny godzi przede-

wszystkiem w Niemcy, Francję. Czecho-
słowację, w mniejszym stopniu w Polskę,
której eksport opierał się głównie na ar-
tykułach spożywczych. Chamberlain za-
powiedział poza tem podjęcie rokowań
z zainteresowanemi państwami obcemi.
Niezależnie od tego, jaki przebieg mieć
będą te rokowania, należy stwierdzić, że
deklaracja angielskiego ministra ma dla
światowego życia gospodarczego rewolu-

mur celny.
cyjne znaczenie. Ginie potężna ostoja li-
beralizmu handlowego, jaką od stu lat
reprezentowała konsekwentnie polityka
rządu angielskiego. Nie ulega żadnej
wątpliwości, że powstanie muru celnego,
ogarniającego cały świat angielski, a więc
53 dominjów, półdominqów, kolonij i
mandatów, wprowadzi w handel między-
narodowy, borykający się już z kryzy-
sem i istniejącemi murami celnemi, nowe
niemałe utrudnienia. Organizmy gospo-
darcze państw zamykają się w sobie w
dążeniu do samowystarczalności, opiera-
jąc współżycie z sąsiadami na zasadzie
ścisłego rozliczenia, względnie odwetu.
Do przeżywanych przez świat ciężkich
doświadczeń gospodarczych przybyło
jedno jeszcze — „historyczne“ wpraw-
dzie, ale dotkliwe“.

Wizyta tureckiego ministra spraw
zagranicznych w Moskwie.

MOSKWA (Pat). Wczoraj
przybył do Moskwy turecki mini-
ster spraw zagranicznych Tewfik-
Ruchdi-Bey. Gościa tureckiego
witali na dworcu wyżsi urzędnicy
Narkomindiełu z Karachanem oraz
ambasadorami Włoch, Belgji i Tur-

cji na czele. Dnia 8 b. m. minister
turecki odjedzie przez Warszawę
do Genewy. Cel przyjazdu mini-
stra tureckiego do stolicy Związku
Sowieckiego trzymany jest nadal
w tajemnicy.

 

Starcia wśród akademików francuskich.

PARYŻ (Pat). Paryż był wczo-
raj widownią kilku ostrych starć
pomiędzy młodzieżą rojalistyczną,
zgrupowaną około dziennika „Ac-
tion Francaise" a organizacją mło-
dych socjalistów i pacyfistów.
Pierwsze zajście nastąpiło na bul-

warze St. Michel i ode się
poranieniem kilku osób. dru-
giem starciu odniosło rany 10
uczestników. Wobec powtórzenia
się walk pomiędzy grupami rozpo-
litykowanej młodzieży, policja a-
resztowała 24 osoby.

fre nw to olga Pata
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SZKICE ! OBRAZKI.
SZALONE WILNO.

Wilno szalejel...
Balujel...
Do zapamiętania, bez opamiętania,

nieprzytomnie, radośnie|..

Ludzie dziwują się, że połowa skle-

pów w Wilnie jest zamknięta.

Złośliwi mówią. „To bankructwo!”

Nieprawda!!
Wszyscy kupcy siedzą na balach...

Balują ziemianie, kupcy, urzędnicy,

wojskowi, artvści teatralni...

Bawią się i szalejąl

Co mocy błyszczą światła i z sali

jakiejś dolatujce jazgot muzyki.
Bale maskowe...
Mądry to pomysł, na który można

przyjść nieubranym, a wszyscy się cieszą,

ze to niby kostjum bardzo oryginalny...
Hal...

Ocean pomysłowości...
Żydzi przebierają się za żydów, by

być niepoznanymi, „strzelcy” za anio-
łów, anielice za kurtyzany z epoki odro-

dzenia, urzędnicy za Ghandiego (bo ko-

szulę jako. tako połataną ma każdy).

Ja chadzam przebrany za Forda,
amerykańskiego Nababa, i tak się swoją

rolą przejąłem, że do ,tłomoka” u siebie

w domu mówię: „Mady, podaj mi szklan-
kę whisky and soda”.

A dziewczę to o twarzy tulskiego

samowaru mówi równie poetycznie:

„Herbata wyszedłszy”.
Raz, gdym z balu powracał, spotkał

mnie miły jeden inowierca, któremu się

zdaje, że ma prawo dopominać. się

o zwrot jakiejś i kiedyś pożyczonej mi
kwoty.

Spotyka Forda.
— UJ, teraz dostane pyniądzył... Taki

szykarny kościum i kociołek!

— Owszem...
— Nu, to bardzo dobrzel...
— Pieniądze pańskie przekazałem na

Credit Lyonnais, gdzie mój sekretarz
mister Jack pozwolił sobie otworzyć

panu rachunek na złotych siedemnaście...
— Co to jest?... Nu, co to jest...
— Żegnam pana! Mój murzyn zRoll-

Roycem czeka...
Zobaczyłem tylko pięknie skrojone

plecy izraelity i miły jego głos nerwowo

podniecony:
— Gewałt! dy warjat, rozboj, za-

bėjstwol...

Żyd ten więcej się u mnie nie po-

kazał.
Na ostatnim balu miałem występo-

wać jako Kupido, ponieważ frak odebrał”

mi przemocą mój zacny znajomy, gdyż

ten stanowił jego własność.
Na balu nie byłem, ale zato prze-

nocowałem w komisarjacie..

Było to tek:

Rozbieram się w domu. Z wdziękiem

nakładam kołczan na lewe ramię i czeszę

bujne swe loki „na amorka”.

Wychodzę na ulicę.

Konsternacja..

Ludzie otaczają mnie.

— Powodzenie na balu zapewnio-
ne — myślę sobie.

Zjawia się policjant. Jest olśniony.
Kostjum mój strasznie mu się podoba.

Nie chce się ze mną rozstać... i zabiera

mnie do komisarjatu...

Pozatem ludzie szaleją, bo już nie
wiele pozostało im z karnawału, a na-
stępnie będzie popielec i nowy kłopot..,

Kłopot wielki... В

Nie o popiół, którego mamy w Pol-
sce tak wiele, ale o głowy, które posy-

pywać należy, a których ni na lekarstwo

niema. Ё
Narazie ludzie szaleją... Będzie bal —

gazowni, gazowników i podgazowanych,

pod egidą „Trujcie się na gazie”; będzie

bal trustu cukrowców pod egidą „Cukier

zmniejsza pociąg do wódki” i monopolu
spirytusowego „Wódka zastępuje cu-
kier”,

Nie było tylko balu dziennikarzy.
Świat bowiem dziennikarski w Wil-

nie strapiony jest wielce,

Bowiem wedle projektu Ministerstwa

Skarbu, mają podrożeć opłaty stemplowe

od weksli.

Weksel bowiem stanowi nierozłączną

witaminę życiową dziennikarza.

I zresztą wogóle bal by się nie udał...
Byłby skonfiskowany, jak gazeta.
Takie to już dziennikarskie szczęście.

M. Junosza.

Kto jest najpopularniejsz1

człowiekiem wPolsce?”
„Krakowski „Głos Narodu* ogło-

sił w tych dniach nader sensacyj-
ne, ale dla naszych stosunków zna-
mienne zdarzenie:

„W Stryju, w Małopolsce, w 8-mej
klasie gimn., nauczyciel zadał uczniom
wypracowanie na temat: „Kto jest dziś
najpopularniejszym człowiekiem w Pol-
sce'? Jeden z uczniów, niejaki Gross, w
swojem wypracowaniu doszedł do wnio-
sku, że najpopularniejszym człowiekiem
w Polsce jest dziś więzień brzeski, poseł
Herman Lieberman. Stała się rzecz
straszna. Profesorowie gimnazjum nieo-
mal nie dostali apoplelrsji wobec takiego
upadku moralnego młodzieńca. Państwo-
we wychowanie sanacji od 6 lat blisko
wpaja w mózgownice wszystkich uczniów
szkolnych, kto jest największym mężem
jakiego Polska wydała, a tu młodzienia-
szek przechodzi nad tym bohaterem na-
rodowym do porządku dziennego i na
pierwsze miejsce stawia tego, który
oskarżał przed Trybunałem Stanu mi-
nistra Czechowicza, o niezgodne z ustawą _
budżetową wydawanie pieniędzy pań-
stwowych. Wielka rada profesorska w
Stryju postanowiła ucznia Grossa wyda
lić nietylko z gimnazjum w Stryju, ale
zamknąć dla niego podwoje wadę
uczelni w ' Rzeczypospolitej

 
Polskiej.



  

 
   

Ostatnio co raz uporczywiej
obiegają pogłoski o mianowaniu
komisarza rządowego w  Magi-
stracie Wileńskim. Rada Miejska
ma być rozwiązana jeszcze w

KRONIKA.
Rozwiązanie Rady Miejskiej?

bm. i mianowany ma być komi-
sarz rządowy. Na stanowisko to
jest jak głoszą wersje desygno-
wany dotychczasowy komendant
P. K. U. mjr. Ossowski. a

Wybory w Kasie Chorych Wileńszczyzny.
Jak nas informują na wiosnę

br. msją się odbyć wybory do

Kasy Chorych na terenie całego

województwa wileńskiego. Już
są w tym celu czynione w za-
rządzie Kasy przygotowania. a
 

SPRAWY MIEJSKIE.

—Finalizacja prac budżeto-

wych Magistratu. Miejska ko-

misja bud a w „area

rzyszłego tygodnia przystąpi do

"= 2 Podsetwca Posiedze-

nia Komisji Finansowej potrwają

mniej wiecej do połowy marca,

poczem budżet wniesiony zosta-

nie na plenarne posiedzenie Ra-

dy Miejskiej dla ostatecznego
zaakceptowania. .

Poczynając od 15 bm. nowy

budżet będzie na przeciąg jedne-
go tygodnia wyłożony wwydziale :

podatkowym Magistratu do pu-
blicznej wiadomości. Osoby za-
interesowane mogą wnosić od-
powiednie poprawki i reklamacje.

SPRAWY SANITARNE.
— Choroby zakaźne. Podług

danych sekcji zdrowia Magistratu
w ciągu tygodnia ubiegłego zano-
towano na terenie m. Wilna 98 wy
adków zasłabnięć n choroby za-

aźne, w tej liczbie: na tyfus brzu
szny — 4 osoby, tyfusplamisty—2,

ospę wietrzną — 1, płonicę — 6
(w liczbie 2 zmarły), błonicę — 3,
Odrę 53 (zgon 1), różę — krztusiec
— 6, na grypę — 1, gruźlicę — 6
(w tem 3 zgony), jaglicę — 4 i świn
kę 11 osób. я

Ф powyžszych danychwynika,

że w omawianym czasie spadła w
stosunku do tygodnia poprzednie-
£o ilość zasłabnięć na gruźlicę. a

SPRAWY WOJSKOWE.

Inspekcja K.0.P. W Wilnie
bawi szef sztabu K O. P pułk.
K'rszensztejn, który przeprowadza
inspekcję gospodarki miejscowej
Brygzdy K. O. P

Pułk Kirszensztejn w towa-
rzystwie dowódcy Brygady K OP.
Wilno pułk. Kruk-Szustera zwie-
dzi pogranicze celem zapoznania
się z warunkami bytu żołnierzy,

przyczem przeprowadzi inspekcję
Oddrislėw  stacjonowanych na
jraniczu. a
ę — Nowy szetsztabu DOK III.
Dotychczasowy szef sztabu DOK
Il! opułk. Janiszewski został zwol-
niony ze stanowiska szefa i prze-
niesony ną zastępcę pułku do
Kowla. Szefem sztabu DOK III
mianowany został ppułk. Perko-
wicz b. dowódca pułku KOP.
Również przeniesiony został ze
stanowiska kierownika Urzędu
P. W. i W. F. DOK III ppulk. Ko-
tewicz, który mianowany został
dowódcą pułku w Brodn cv a

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Nowa fabryka cukierków.

Onegdaj przy ul. Połockiej zo-
stała uruchomiona nowa fabryka
cukierków i czekolady. - Nowa
fabryka zatrudnia narazie 5 ro-
botników. a

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Doroczne Walne Zebra-
nie Związku Literatów. Zgod-
nie ze statutem Zarząd Z. Z.L P.
w Wilnie zwołuje na środę 10 bm.
godz. 18 doroczne Waine Z-bra-
nie swych członków zwyczajnych.
Na porządku obrad sprawozdanie
Zarządu za rok 1931-32. Zebra-
nie odbędzie się w siedzibie
Związku, Ostrobramska 9. W ra-
zie braku quorum zebranie od-
będzie się w drugim terminie
tegoż dnia w tymże lokalu o
godz. 1830 i będzie ważne bez
względu na ilość obecnych

Sroda Literacka w tym dniu
nie odbędzie się.
— Ze Stowarzyszenia Le-

karzy Polaków w Wlinie. We
czwartek dn. 11 lutego rb. w lo-
kalu lzby Lekarskiej (ul. Mosto-
wa 8 m 21) o godz. 20-ej odbę-
dzie zwyczajne posiedzenie człon-
ków Stenia, na którem Dr. W.
Odyniec wygłosi odczyt pt.: „Sa-
mobójstwo wśród m'odzieży.
— Roczne Walne Zebranie

Związku Hodowców Drobiu odbę-
dzie się dnia 14-go lutego r. b. o
godz. 4-tej ppoł. w lokalu iWleń-
skiego T-wa Org. i Kół. Roln.—
Wilno, Sierakowskiego 4. Na ze-
braniu zostanie wygłoszony odczyt
na temat „Prace wiosenne w hodo
wli drobiu”. Tamże będą jeszcze

yjmowane zapisy na kurs ho-
dowli drobiu”.

SPRAWY AKADEMICKIE.

— z Komitetu do spraw
bezrobocia. Onegdaj odbyło się
posiedzenie sekcji pomocy Ko-
mitetu do Spraw Bezrobocia. Na
posiedzeniu tem ustalono, iż
budżet sekcji pomocy w miesią-
cu lutym wynosił 94000 złotych.

- W wyniku obrad zapadła pozatem
uchwała zwrócenia się do Komi-

, tetu z prośbą wyesygnowania
kredytów na wszczęcie akcji po-
mocy  najbiedniejszej ludności
niezarejestrowanej w Państwowym
Urzędzie Pośrednictwa pracy a
— Akademickie Koło Muzycz-

ne podaje do wiadomości człon--
ków A. K. M, że w środę, dnia 10
b. m. odbędą się próby w Ognisku

(Wielka 24): Sekcja mandolini-
stów — godz. 10, Sekcja orkie-
strowa —e 11.
— Tradycyjny śledź w Ognis-

ku Akademickiem. Dnia 9. II. br.
odbędzie się w Ognisku Akade-
mickiem (Wielka 24) ostatnia kar-
nawalowa zabawa-šledž. Począ-
tek o godzinie 18. Wstęp 2 zł. 50
śr., akademickie 1 zł.

RÓŻNE.
— Sprostowanie. W  nie-

dzielnym numerze naszego pisma
w ogłoszeniu firmy L. Pikiel i Syn
„Biały Tydzień* zostało opusz-
czone słowo .przedłużamy”, na-
leży czytać: .Н Leonard Pikiel
i Syn Wielka 7 wobec dużej
frekwencji przedłużamy B'ały Ty-
dzień.

ZABAWY.
— Komitet Domu Św. Antonie-

$o urządza dziś tradycyjną zabawę
w salach Hotelu Georges'a, żakoń-
czoną o północy spuszczeniem po-
pielcowego śledzia. Początek pun-
ktualnie o 8-ej wiecz. Bilety do
nabycia u pp. Gospodyń zabawy.
— Dziś odbędzie się ostatni trady-

cyjny wtorek karnawału, urządzony sta-
raniem Komitetu Domu św. Antoniego*
w sali Hotelu Georges'a. Początek ©
godz. 8-ej wiecz., o północy ukazanie się
śledzia popielcowego zakończy zabawę.
Bilety do nabycia u pp. gospodyń.

KOMUNIKAT.

Wobec natłoku publiczności w dniu
wczorajszym na premjerze najwspanial-
szego arcydzieła filmowego .Sterowiec
L. A. 3“, Dyrekoja kino-teatru „Pan“
uprzejmie prosi publiczność o łaskawe
przybywanie na początki seansów.

Początki seansów o godz 4, 6, 8
i 10 m. 30.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Na Pohulance, Dziś — „Mam

lat 26".
Jutro i dni następnych -— „Mam

lat 26“.
— W Lutni.

bywa kobiety”,
Jutro — „Tak się zdobywa kobiety”.

Początek o godz. 8-ej.
— Gościnne występy Władysława

Waltera — w Teatrze Lutnia.Dnia 12. II.
br. o godz. 8-ej wiecz. — pierwszy wy-
stęp świetnego komika — Władysława
Waltera, najpopularniejszego artysty w.

Dziś — „Tak. się zdo-

całej Polsce — który wystąpi na czele.
wianie doborowego zespołu. Występy
tego ułubionego artysty znamionuje bo-
$erewo niefrasobliwego humoru z uwzglę-
nieniem aktualnej satyry. W programie

biorą udział: Halina Hulanicka, europej-
skiej sławy tancerka, Ada Owidzka, uro-
cza pieśniarka, artystka teatru „Nowości
oraz wybitni artyści stołeczni pp.: Chrza-
nowski, Romaniszyn i. Winiaszkiewicz.
Przy fortepianie profesor W. Miszczak.
Bilety wcześniej nabywać można w Te-
atrze Lutnia.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 9 lutego 1932 r,

11.58. Sygnał czasu.
14.10; Program dzienny.
14.15. Muzyka baletowa i lekka.
15.15. Kom z Warsz.
15.20. „Djeta dla uzdrowieńców' —

odczyt z Warsz. wygł. W. Worżkowska.
15.50. Audycja dla dzieci z Warsz.
16.20. „Byron—krėl poetów roman-

tycznych” — odczyt z sz. wygł. I.
Repłowska.

16,40. Codz. odcinek powieściowy.
. 16.50. Wielcy śpiewacy (płyty). Gi-

gli, Caruso, Fleta, Śobinow, Titta Ruffo.
17.10. „Polska, jako kraj przemysło-

wy w rodzinie narodów” — odczyt z Ka-
towic, wygł. inż. St. Nitsch.

11.35. Koncert z Warsz.
18.50. Radjowa gazetka rzemieślnicza
19.00. Wesoła muzyka litewska.
19.20. „Ze świata radjowego* — po-

gadanka wygł. Alfred Daun.
19.40. Progr. no środę.
19.45, Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. „O generale szeregowcu* —

odczyt z Warsz. wygł. A. Borkiewicz.
20.15. Koncert solistów. Wykonawcy:

Helena Zubowiczowa (sopran kolorat.),
Stanisława Wysocka (recytacje), Zygmunt
Protasewicz (baryton)i Napoleon Fanti
(tortepian).

21.55. Skrzynka techniczna z Warsz.
22.10. Koncert solisty z Warsz.
22.40. Kom. i muz. tan. z Warsz.
23.00. Koncert symfoniczny (płyty).

Słowo wstępne—prof. M. Józefowiczowa.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Uwadze miłośników dobrej muzyki.

Dzisiejszy (wtorkowy) program radjo-
wy żawiera m. in. dwa wysoce interesu
jące koncerty, a mianowicie — o godz.
17,35 nadany zostanie z Warszawy kon-
cert symfoniczny pod batutą świetnego
dyrygenta = Fitelberga. Orkie-
stra wykona „Symfonję klasyczną” Pro-
kofjewa, następnie „Serenadę“ Alfreda
Caselli, wreszcie balet góralski J. Makla-
kiewicza p. t. „Zbėjnicy“. Jako solista
wystąpi na tym koncercie p. Józef Ka-
miński, który odegra koncert skrzyp-
cowy Edw. Lalo.

Wieczorem o godz. 20,15 ze studja
Rozgłośni Wileńskiej usłyszymy muzykę
poważną. Jako soliści wystąpią artyści
tej miary, co p. Helena Zubowiczowa

Az koloraturowy) oraz p. Zygmunt
rotassewicz (baryton). Przy fortepjanie

zasiądzie młody pianista p. Napoleon
Fanti, który wykona m. in. dwie stare
sonaty hiszpańskie, utwory Chopina i in.

«W SZPONACHX.
CZREZWYCZAJKI»
to gigantyczny film, którv deje
wierny obraz kraju, gdzie nie
obowiązują żadne prawa moralne.

W еое „NÓLLYWOOD”.

> DZIENNIK MILENSKIE --

Niedozwolone śluby w cerkwi prawo-
sławnej.

W jednej z cerkwi wileńskich
natrafiono na ślad -nadužyč po-
pełnionych przez. administratora
cerkwi św. Mikołaja duchownego
przy udzielaniu niedozwolonych
ślubów cerkiewnych osobom żo-
natym i nie rozwiedz'ionym.

Slub taki zawarł niejaki
Sergjusz Gurjanow mieszkaniec
m. Wilna z Zinejdą Powłowkiną.

© powtėrnem ożenieniu się
dowiedziała się pierwsza żona

Gurjanowa Weronika, która za-
mieszkuje we wsi Traszkuny gm.
niemeńczyńskiej.

Weronika Gurjanowa o fakcie
tym powiadomiła odnośne wła-
dze duchowne i policję. Zazna-
czyć należy, iż chodzą pogłoski,
że nie jest to wypadek odosob-
niony i że administrator cerkwi
proboszcz prawosławny udzielał
podobnych ślubów e

ži a

 

Baczność, Rodzice!
Walka o młodzież.

W numerze 18 z dnia 23 stycz-
nia rb. „Dziennik Wileński” podał
artykuł pod tytułem „Rodzicom
ku rozwadze. Walka o duszę mło-
dzieży”. Była tam mowa o neopo-
gańskim światopoglądzie p. Je-
rzego Ostrowskiego, wizytatora
szkół Okręgu Wileńskiego. Pan
Ostrowski w swej ksiąžce „Žywa
szkoła” otwarcie wyznał, že
„konsekwentny chrześcijanizm
jest niemożliwy do przyjęcia” i że
etyka chrześcijańska jest „zaprze-
czeniem natury ludzkiej”. Takie
stanowisko p. wizytatora szkół
średnich nie mogło nie obudzić
czujności rodziców wobec projek-
towanego nowego pisma dla mło-
dzieży „Ster'. Zalety tego wy-
dawnictwa były szeroko omawia-
ne jeszcze przed ukazaniem się je-
go w feljetonie „Kurjera Wileń-
skiego” dnia 10 grudnia, roku ze-
szłego, przez p. Hirschberga, jako-
że głównym kierownikiem „Steru'”
miał zostać p. Ostrowski, wizyta-
tor. Że dotychczasowe pismo dla
młodzieży o zasadach chrześci-
pańskich, „Iskry” niezbyt podoba-
ło się p. Hirschbergowi, łatwo jest
zrozumieć, Jednak wobec tego,
że pismo miało być przeznaczone
nie dla wyłącznej korzyści ucz-
niów niechrześcijańskiego wyzna-
nia, lecz dla ogółu młodzieży
szkół średnich, gdzie większość
jest katolicka, obawa rodziców
była uzasadniona, zwłaszcza że
było wyraźnie zaznaczone, iż „siła
zasad” kierownika pisma ma być
„metodą walki o czytelnika”. Ja-
koż zasady te się ujawniły już w
pierwszym numerze „Steru”, go-
rąco polecanym młodzieży w za-
kładach naukowych w Wilnie.

Wprawdzie redakcja nie wy-
głasza tak jasno i kategorycznie
owego światopoglądu p. redaktora
Ostrowskiego: byłoby to cyniz-
mem. We wstępnym artykule
mówi się dlaczego jest wybrana
nazwa „Ster”: „Ster — to znaczy
świadome wybranie celu i želaz-“
ne, niezmordowane dążenie do
niego”. Nie znajdujemy też tu
wzmianki o projektowanym w
„Żywej szkole” przez pana
Ostrowskiego programie naucza-
nia, pozbawionego religii i etyki
chrześcijańskiej. Cel jednak pisma
daje się już wyczuć z artykułu „Co*
czytać”. Autor słusznie zaznacza,
że „lektura książki marnej — to“
strata materjalna i moralna”, a że
potrzebujemy wszyscy pomocy*
przewodnika literackiego", podaje
„dzieła pierwszorzędnych auto-
rów”. Przeciwko niektórym z nich
nic nie można powiedzieć, ale nale
ży poczynić znaczne zastrzeżenia
co do innych: bo byłaby to „strata
materjalna i moralna ', a zwłaszcza
moralna, gdyż podkopywałaby za-
sady religii i etyki chrześcijań-
skiej.

Jacyż to są pisarze? Conrad
Jozef. Jest to dusza całkiem kos-
mopolityczna. Twórczość jego na-
zwano okrutną: widzi on los
człowieka, jako narzędzie ślepych
sił. Nie przyznawajmy się do Con-
rada, Konradowego niema w nim
nic, oprócz imienia. Bóg jest zu-
pełnie wyeliminowany z twėr-
czości Conrada, tak jak nie jest
ani razu wymieniony w „Sterze”'.
Zresztą z Conradem nie jest jesz-
cze najgorzej: dał on niektóre
piękne nowele.

Dalej poleca się jako „war-
tościowego” autora Galsworthy'-
ego, zdecydowanego sceptyka, do
chrystjanizmu nastrojonego nie-
chętnie: stworzył on sobie etykę
bez Boga, która nie sięga poza
obręb życia doczesnego.

Polecony też jest Tomasz
Hardy — sceptyk i pesymista, wy-
znawca fatalizmu. Mimo  znacz-
nych walorów literackich, powie-
ści jeśo polecać nie można, gdyż
wieje z nich niezdrowy duch. Tak
np. w powieści „Zdala od szaleją-
cego tłumu” każe autor jednemu
ze swych bohaterów zabić męża
ukochanej kobiety, by potem. ją
poślubić i zapewnić jej szczęscie.

Pisarz francuski Piotr Benoit
naogół szanuje zasady moralności,
jednak ze względu na trafiające się
ustępy nieodpowiednie, nie powi-
nien być zalecany młodzieży, Tak
np. karty „Atlantydy” są przesiąk-
nięte namiętnością i brudem. Inna

wieść tego autora „Panna de la
ertć' apoteozuje zmysłową mi-

łość, a bohaterka jest niesympa-
tyczną egoistką.

Inny z polscaązch autorów
Hamsun Knut — pełen dziwactw,
zajmuje się chorobliwemi stanami
duszy. Jego „Kobiety u studni” i
ich plotki nabrzmiałe są zmysło-
wością. Do czytania nadawałoby
się tylko „Błogosławieństwo zie-

mi“. — Z poleconego Manna To-
masza należałoby przynajmniej u-
sunąć „Niebieskiego ptaka” —
brutalną opowieść 0 młodzieńcu,
którego rodzice źle wychowalii
który kończy samobójstwem. Da-
lej polecony jest pisarz duński
poakopokiam: Chorobliwe poglądy
na istotę życia chrześcijańskiego
mogą uprzedzić niejednego czytel-
nika do zagadnień religijnych
(„Ziemia obiecana”). Inna powieść
tego autora „W czepku urodzony”
=może przeciętnemu czytelniko-
wi poważńie zaszkodzić, zwłasz-
czą że nie brak jest tam scen zmy-
słowych. (Należy tu podkreślić, że
poradnik „Steru' powiada: „Mó-
wimy tu o tych książkach, które
są cenne zarówno „dla młodszych,
jak i starszych”). r

„Polecony jest Romain Rolland.
Nie uznaje on żadnych praw e-
tycznych i żadnej religii. W swem
dziele Clerambault daje obraz su-
mienia „niezawisłego”'; jest to apo-
logja „religji rozumu” i masońsko-
pacytistycznych haseł. „Dusza za-
czarowana' — niesmaczna i bluź-
niercza trylogja. — inny polecony
przez „Ster pisarz Loti — skraj-
ny sceptyk i epikurejczyk. Śmierć
według niego jest unicestwieniem,
a- więc trzeba używać świata,
zresztą rozpusta jest nie do prze-
zwyciężenia. „Niema boga i nie-
mą etyki, niema nic, co uczono nas
szanować... od życia należy się
domagać jak najwięcej możliwych
rozkoszy'... (Azjadeaj. W „Ryba-
ku isłandzkim* mówi Loti, že
nie warto zdobywać się na wysił-
ki, nawet żyć nie warto. ”

Polecony jest romanista angiel-
ski Wells, który wygłasza często
poglądy niezgodne z etykąi jest
uprzedzony do religii. Dopiero
ostatniemi czasy w twórczości
Wellsa zdaje się zarysowywać
zwrot ku chrystjanizmowi.
„„ A dalej Anatol France'a, które-
$0:wszak wszystkie dzieła- są na
indeksie. Czyż nie są to kpiny ż
Kościoła, którego młodzież ma
słuchać?

A już absolutnie niemożna po-
lecać młodzieży polskiej Tołstoja,
który w swej „Spowiedzi* nie u-
znaje bóstwa Chrystusowego, ne-
guje życie przyszłe i burzy w ten
sposób fundament wszelkiej etyki.
„Sonata Kreutzerowska“ Tołstoja
— to drastyczny, pełen skrajnie
naturalistycznych ustępów, opis
genezy i rozwoju niewierności
małżeńskiej, zakończony zamordo-
waniem żony przez męża. Za po-
glądy antychrześcijańskie i anty-
społeczne Tołstoj został wyklęty
z cerkwi prewótizyeśćj,

Również nie należy nawet star-
szej młodzieży bez zastrzeżeń po-
lecać Mereżkowskiego, którego
trylogia zawiera bluźnierstwa,

Takie to książki są polecane
naszej młodzieży szkolnej dla
wpojenia jej owej „siły zasad” p.
wizytatora Ostrowskiego, o któ-
rych pisał we wspomnianym  fel-
jetonie p. Hirschberg. Tu nadmie-
nić musimy że autor omawianego
artykułu „Steru“ bynajmniej nie
wyczerpał rejestru _„wartościo-
wych” autorów: powiada, że „do-
dać należy cały szereś zdolnych
autorów bolszewickich”, ale roz-
mowę o nich pozostawia do jedne-
$o z przyszłych numerów pisma.

Czy Rodzice i Opiekunowie ka-
tolickich dzieci również są tega
zdania, że powyższa recepta nie
wystarcza do zaśmiecenia umy-
słów i sumień i że trzeba uzupełnić
to mądrością bolszewicką? Czy w
taki sposób będzie się realizował
zamierzony w naczelnym artykule
„Šteru“ cel redakcji — „Wielkie
i Szczęśliwe Państwo"? Że Kura-
torjum podziela poglądy redakcji
„Steru“, nie ulega najmniejszej
wątpliwości, gdyż gorąco poleca to
pismo przez władze szkolne mło-
dzieży naszej, a więc aprobuje
działalność swego wizytatora na

„polu wychowania „państwowego”.
Co na to ksiądz wiceminister Żon-
gołłowicz? Wszak sytuacji nie
powinien ratować sprytny ma-
newr redakcji „Steru”, przez u-
mieszczenie w nim fotografji Bi-
skupa Bandurskiego.

K. L.

Do Rs"Oy.„sAIKWO SPOART,

Popierajcie Polską Macierz
Szkalna.
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OFIARY,

złożone w Administracji „Dziennika Wi-
leūskiego".

Bezimiennie zł. 25— dla kobiety J.
z chorym mężem i 7-giem dzieci i zł.
25.— dla obłożnie chorej K. Z.

A. -Ł. zł, 3-— dla najbiedniejszych.

tukler zmniejsza pocigg do wódki —
Używaj cukru do potraw...

Odpowiednio przyprawione
smaczne i higjeniczne jedze-
nie — to Kardynalny waru-
nek i podstawa zdrowia.

Szczypta cukru podnosi

Szyczypta cukru, dodana podczas goto-
d otraw, ja-

rzyn, zielonego poka, fasolki, march-
wi, szpinaku, kalafiorów, kartofli, bruk-
selki, kapusty i pomidorów, do potraw

zup
in-

wania do wszystkich prawie

mięsnych, ryb, klusek, kaszek,
z płatków owsianych, jak również

В 1 otraw
aściwy jej smak, podnosząc nadto jej

si zup, nadaje każdej z tych
w
wartość odżywczą.

NAJLEPSZA PRZYPRAWA TO —

znako=
micie smak potraw, czyniąc zbęd-
nem używanie przypraw Korzen-
nych, potęgujących „chęć dopicia”.
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Załkind również zwolniony.
Drugi z pośród domniemanych sprawców 4. p. Stanisława Wa-

cławskiego, Lejba Załkind, zwolniony został z więzienia za kaucją
w wysokości 3000 zł.

W ten sposób obaj poszlakowani o zabójstwo ś. p. Waclawskie-
go są już na wolności.

 

Z SALI SĄDOWEJ.
Kto jest odpowiedzialny za tragiczną śmierć

‚ $. p. prof. $. Lewińskiego?
Tragiczny wypadek, jaki wstrzą-

snął do żywego nietylko Wilno,
ale całą Polekę, a który przypra-
wił o śmierć europejskiej sławy
prof. Stanisława Lewińskiego, zna-
lazł wczora: swój epilog w sądzie
okręgowym.

Jak wiadomo, na specjalne za-
proszenie dyrekcji Instytutu Nauk
Handlowo-Gospodarczych przybył
do Wilna prof. Stanisław Lewiń-
ski, celem wygłoszenia odczytu.
Uczonego gościa ulokowano w

apartamencie Instytutu, mieszczą-
cego. się w skrzydle pałacu po-
Tyszkiewiczowskiego, przebudo-
wywanego w tym czasie na po-
mieszczenie Bibljoteki im. Wró-
blewskich. i
W godzinach popołudniowych

prof. Lewiński w towarzystwie
prof. Glazera dążył na zapowie-
dziany wykład. Chcąc skrócić so-
bie drogę, prof. L. postanowił do-
stać się I swego mieszkania
przez boczną klatkę schodową,
która w tym czasie niebyła jesz-
cze wykończona.

1-5 B

Walerja Łazarówna.
Ś. p. Walerja Łazarówna, była

dyrektorka gimnazjum im. Adama
ks. Czartoryskiego, rozpoczęła pra
cę pedagogiczną w Petersburgu.
W roku 1914, zakłada tu gimna-
zjum żeńskie, w którem, jako spec
jalność dyplomu nauczycielskiego,

« był AT język polski w kla-
„IL.sie V в z

Na glebie obcej, nieprzyjaznej i

twardej zasiewa ziarna miłości

Boga i Ojczyzny. Jak byłakocha-
ną przez swoje wychowanki, świad

czą słowa pierwszych maturzy-

stek tego gimnazjum: „Chwile, spę

dzone w tym zakładzie, będą nam

zawsze drogie, przez pamięć na Tę
która w serca nasze wszczepiała
ziarna wiedzy”. Życzyły, by gwia-
zda przewodnia przyświecała jej
nadal, aby mogła pomnażać szere-
i dzielnych obywatelek już wolnej

Polski. Tzwkod ta jej nie zawio-
dła. Ś. p. Walerja Łazarówna nie
poprzestaje na pracy pedagogicz-
nej. Podczas wielkiej wojny niesie
żywą pomoc rannym współbra-
ciom w szpitalach w sekcji opieki
nad rannymi przy „Ognisku”. Peł-
ni obowiązki, jako opiekunka szpi-
tala peterhofskiego. W roku 1922
wraca do kraju — do Wilna. Tu
przy jej pomocy i usilnemu stara-
niu zostaje utworzone gimnazjum
Il-gie żeńskie, które później przyj-
muje nazwę gimnazjum im. Adama
ks. Czartoryskiego. Byłyśmy jej
uczennicami od założenia szkoły i
najbardziej chyba możemy świad-
czyć o jej wielkiej pracy, o zupeł-
nem oddaniu szkole, o gorliwej tro
sce o dziatwę, a przedewszyst-
kiem o głębokiem ukochaniu tej
pracy, której poświęciła całe swe
życie. Ona z małego pisklęcia, bo
zaledwie III-klasowej szkoły, stwo
rzyła dobrą, polską i katolicką
szkołę. Ona świeciła nam przy-
kładem i wzorem we wszystkiem.
Jej wiele zawdzięczamy. Pamięta-
my, jak w czasie każdej modlitwy
przedlekcyjnej zawsze klęczała w
ierwszym szeregu, jak w czasie

każdej Komunji wspólnej była z na
mi u Stołu Pańskiego. Ona nas wy
chowała i my Jej zato głęboko
wdzięczne jesteśmy. Pamięć o Niej
pozostanie czysta, jasna i świetli-
sta, taka jaką ona była w życiu.

Cześć Twej pamięci, niestrudzo
na w pracy Krzewicielko wiedzy
i wiary!

Studentki U. S. B.
b uczenice gimnazjum

im. ks. Czartoryskiego.

Wsspinając się po krętych że-
laznych schodach, któremi chciał
się przedostać do swego mieszka-
nia, na wysokości drugiego piętra,
przez pomyłkę wpadł w otwór
szybu, przeznaczonego na windę,
i runął w czeluść 14-metrową,
ponosząc śmierć na miejscu. Zwło-
ki tak tragicznie zmarłego profe-
sora odnaleziono dopiero po kilku-
godzinnych poszukiwaniach.

Przyczyną smutnego wypadku
zajęły się władze prokuratorskie
i w wyniku dociekań odpowie-
dzialnym za niedbalstwo przez
niedostateczne zabezpieczenie
drzwi prowadzących do szybu,
windy, uczyniły inż. Stanisława
Miecznikowskiego, kierownika ro-
bót budowlanych w tym gmachu,
stawiając go w stan oskarżenia
z art. 464 cz. II i III k. k.

owa przewodniczył p.
sędzia St. Miłaszewicz przy udzia-
le pp. sędziów M, Szpakowskiego
i J. Zaniewskiego.

Oskarżenie popierał wicepro-
kurator p. Hejbert.

Jako pełnomocnik powódki cy-
wilnej, wdowy po ś. p. prof. Lewiń-
skim, wystąpił mec. Rundo z War-
szawy, domagając się zasądzenia
od osk. inż. Miecznikowskiego
4000 zł. tytułem kosztów  po-
grzebu.

Osk. inż. Miecznikowski nie
przyznał się do jakiejkolwiek wi-
ny, twierdząc, iż na kilkanaście
dni przed wypadkiem ostatecznie
rozwiązał umowę z Dyr. Robót
Publicznych,

Sąd zbadał kilkunastu świad-
ków, powołanych przez urząd pro-
kuratorski i obronę. Z zeznań tych
świadków wynikało, iż aczkolwiek
część gmachu, w której znajdo-
wały się schody, po których
wschodził ś. p. Lewiński, nie była
wykończona, drzwi wiodące @о
szybu były zamykane na klucz,
znajdujący się u dozorcy domu,
w dniu krytycznym jednak drzwi
te były otwarte i to właśnie było
przyczyną katastrofy.

Oskarżenie gorąco popierał
adw. Rundo, zmniejszając powódz-
two do 2000 zł.

Obrońca oskarżonego, adw.
Świda, wykazywał  bezpodstaw-
ność oskarżenia w stosunku do
jego klijenta, który, nie pełniąc
obowiązków kierownika od 15
maja, nie może być odpowie-
dzialnym za to, że w dniu 4 czerw-
ca ktoś niezamknął drzwi na
klucz.

Po krótkich replikach, sąd udał
się na naradę, a w wyniku ogłosił
wyrok, którego mocą osk. inż.
Miecznikowskiego od winy i kary
uwolnił. : Kos.

(udowne uzdrowienie przed. reli
kwjami tw. Franciszta  Hsawerego

(KAP) Z Goa donoszą o kilku-
nastu wypadkach cudownych u-
zdrowień stwierdzonych tam w
czasie wystawienia relikwij św.
Franciszka Ksawerego. Między
innymi uzdrowiony został 6-letni
chłopiec, Walery Augustyn, z Kar-
kal (Mangalore) od 4-ch lat do-
tknięty paraliżem kończyn. Nie-
szczęśliwe dziecko leczone było
rzez najsławniejszych lekarzy w
Naa alore bez najmniejszego
skutku. W dniu 12 grudnia zrozpa-
czony ojciec przywiózł swego syn-
ka do Goa i stanąwszy przy tru-
mnie św. Franciszka, polecił dzie-
cku ucałować stopy Świętego. W
tej samej chwili chory poczuł
dziwny skurcz we wszystkich
członkach, poczem mógł już swo-
bodnie poruszać się.

 

  



Z KRAJU.
Skutki burzy Śnieżnej w Wileńszczyźnie.

Punująca od trzech dni za-
wieja śnieżna poczyniła na tere-
nie Wileńszczyzny znaczne szko-
dy. Szczególnie ucierpiały po-
wiaty: Święciański,  Dziśnieński,
Wileński i Mołodeczański, gdzie
potworzyły się zaspy śnieżne
nieraz na 1 mtr. głębokie. W po-
wiatach tych wichura złamała 50
drzew i 25 słupów telefonicznych.

Nocy ubiegłej nad gminą Ra-
doszkowicką przeszedł niebywa-
łych rozmiarów huragan. Burza
śnieżna trwała przeszło 20 minnt.
Silny huragan z 25 domów zwa-

17-letni chłopiec
W ub. niedzielę podczas śliz-

gawki na jeziorze Rozalja, gm. ja-

nowskiej pod ciężarem šlizgają-

cych się załamał się lód. Do wo-

dy wpadło 3 chłopców i 2 džiew-
cząt. Zarządzona niezwłocznie

akcja ratunkowa przy pomocy

włościan i ślizgających się chłop-

ców zakończona została pomyśl-

łił kominy oraz zerwał dachy.
Wicher pozryweł linję telefonicz-
ną oraz powywracał słupy telefo-
niczne niszcząc tem samem ko-
munikację. Pozatem na pograni-
czu burza zerwała dach z jednej
ze strażnic.

Na pograniczu  sowieckiem
również szalała silna wichura
śnieżna. Wicher pozrywał dachy
z domów i powywracał drzewa.
Trzech strazników sowieckich z
saniami podczas zadymki śnie-
żnej zabłądziło na nasz teren. (a)

ratuje 3 tonących
nie. Niejaki 17-letni Wacław Gi

lewicz z narażeniem własnego

życia wyciągnął tonące dziewczę-

ta oraz jednego chłopca. Dwóch

innych chłopców wyciągnęli wło-

ścianie. Wszystkich odwieziono

do szpitala. Bohaterskiemu chłop-

cowi urządzono owację. a

Tragiczne zajście w m. Gródku.
W dniu wczorajszym m. Gró-

dek koło Mołodeczna było wi-

downią krwawego zajścia. Mia-

nowicie do zagrody Suchodol-

skiego przybył w sprawach służbo-

wych sekwestrator Wł. Oziewicz,
który zamierzał przystąpić do za-

jęcia inwentarza Suchodolskiego
za nieopłacone podatki. Sucho-

dolski począł prosić sekwestrato-

ra o zwłokę, a gdy prośby nic

nie pomogły Suchodolski zre-

zygnował i miał już zezwolić na

zajęcie, gdy tymczasem zebrało

się kilkunastu sąsiadów Sucho-

dolskiego, którzy niedopuszczali

do zajęcia rzeczy.  Kilkakrotne

napomnienia sekwestratora, aże-

by tłum się razszedł nie pomogły
wobec czego Oziewicz począł
grozić, iż zawezwie _ policję.
Wówczas kilka osób z tłumu rzu-
ciło się na sekwestratora Ten w
obronie wyciągnął rewolwer. Pod-
czas szamotania się i odbierania
broni nastąpił  wystrzał. Kula
ciężko zraniła niejakiego Piotra
Pawłowskiego, którego w stanie
ciężkim umieszczono w szpitalu.
Na miejsce wypadku przybyła
policja, która zarządziła energicz-
na dochodzenie w celu ustalenia
czy strzał nastąpił przez nieostroż-
ność, czy też w obronie własnej.

(a)

Areszty komunistów w pow. wołożyńskim.

Wostatnich dniach na terenie
pow. wołożyńskiego dokonano
szereg aresztowań wśród osób
podejrzanych w należeniu do
partjj komunistycznej. |Areszto-
wania poprzedziło zatrzymanie
na granicy dwóch osobników,
usiłujących dostać się do Rosji.
W czasie wymiany strzałów jeden
zbieg został ranny, drugi zaś
ujęty. Nazywają się oni Wacław

Terjonek i Michał Hurko. Na
podstawie znalezionych u nich
dokumientów aresztowano szereg
innych komunistycznych działa-
czy, pośród których głównym
jest Borys Pachnikow, rejonowy
działacz komunistyczny, b. oficer
bolszewicki, oskarżony również
o branie udziału w roku 1928
w napadach bandyckich. a

Aresztowanie sabotażystów gm. prozorockiej.

Władze policyjne aresztowały
dwóch sabotażystów Bolesława
Smiechowskiego i Bronisława
Szulkę mieszkańców wsi Jurkowo,
gm. prozorockiej pod zarzutem

podpalenia stogów siana, należą-

cych do J. Kamienieckiego ze

wsi Horty tejże gminy. Areszto-
wanych skierowano do sędziego

śledczego. a
 

Aresztowanie podejrzanego

osobnika w Druskienikach.

Władze bezpieczeństwa pu-
blicznego zatrzymały w pobliżu

Druskienik ;podejrzanego osobni-

ka, który będąc śledzony wipociągu

wyskoczył z wagonu i usiłował

zbiec. Osobnik ów usiłował prze-

dostać się przez granicę. Przy
zatrzymanym prócz sporej ilości
listów oraz innych notatek, zna-

leziono dowód osobisty na nazwi-
sko Bolesława  Kumpińskiego
oraz dwie legitymacje urzędnicze

fałszywe. Zatrzymanego skiero-
wano do dyspozycji władz śled-

czych. : а

_—__
—

Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. Po z

czątek seansów 4, 6, 8 i 10 w Ceny miejsc: balkon30gr.KIFSKI_ KIKENATOG
Ostrobramska5.
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DŹWIĘKOWY Dziś premjera! Kusicielka,

zwolenniczki wolnej miłości, w
nowej

D KOWY KINO-TEATR Dziš nlesamowite przygody pięknej
panny w

Ruch wydawniczy.
— Gromadzenie wileńskich druków

regjonalnych. Dyrekcja Uniwersyteckiej
Bibljoteki Publicznej w Wilnie podaje do
wiadomości publicznej, że komplet dru-
ków regjonalnych, t. j. książek i czaso-

pism, ulotek, plakatów, i t. d z terenu
czterech północno - wschodnich woje-

wództw (białostockiego, nowogródzkiego,
poleskiego i wileńskiego) gromadzi od 1.
stycznia 1932 r. Bibljoteka Państwowa
im. Wróblewskich w Wilnie, otrzymując
druki te jako bezpłatny egzemplarz bi-
bljoteczny z zakładów graficznych. Do-
tychczas spełniała to zadanie Bibljoteka
niwersytecka, a widoczną na zewnątrz

stroną gromadzenia zbiorów było publi-
kowanie wykazów i zestawień GRĄ. ed
fji regjonalnej. Prace pp. Ambrosa, Bur-
hardta, Łysakowskiego i Rygla, drukowa-
ne w „Źródłach Mocy”, „Ateneum Wileń-
skiem“ i „Dzienniku Wileńskim”, obejmo-
wały różne odcinki produkcji wydawni-

HELM w filmie «MAŁŻEŃSTWO»

DZIENNIK MILEŃSKI

SPORT.
C. W. S$ — WILNO 6:6.

Sędziowie wileńscy ustalają remisowy
wynik.

Publiczność sportowa jest niezwykle
czułą na wszelkie objawy niesprawie-
dliwości.

Mieliśmy tego dowód na niedzielnym
meczu bokserskim, gdy po ogłoszeniu
wyniku walki Wojtkiewicza z Karpiń-
skim przez dłuższy czas brzmiały głosy
oburzenia i gwizdy protestu. Publiczność
nasza już jest dostatecznie wyrobiona
i dobrze się orjeńtuje w subtelnych na-
wet różnicach. To też sala bywa nieraz
doskonałym termometrem tego, co się
rzeczywiście dzieje na ringd.

U nas w Wilnie już drugi raz zdarza
się wypadek niezupełnie słusznej oceny
wyników.

Przypomnijmy wypadekz Łotwą.
Zresztą na pociechę siebie samych

dodać musimy, że wszędzie podobne wy-
padki zdarzały się.

Ale wracamy do spraw wileńskich.
Śmiało powiedzieć możemy, że obok

trenera p. Kłoczkowskiego do podnie-
sienia poziomu sportu bokserskiego w
znacznej mierze przyczynili się dzienni-
karze.

Czyż nie jest to zasługą prasy, że
w tak krótkim czasie boks zdobył sobie
popularność i to taką popularność, którą
nie mogą poszczycić się inne gałęzie
sportu?

Czyż nie jest to zasługą dziennika-
rzy, że Łukmin dziś zaprzestał walczyć
już unikami i że wygrywa? A taka umy-
walka, woda czysta, punktualność, nume-
rowane miejsca i t. d.? Kto wypracował?
Wspólna praca wydaje zawsze. owoce,
ale praca ta musi być zgodna, harmo-
nijna. Zgadzamy się z tem, że czasami
przykro jest usłyszeć parę słów prawdy,
ale to trudno.

Mecz z bokserami Centralnych War-
sztatów Samochodowych. nie był już
meczem z Poznaniem, albo  Polonją.
Boksęrzy C. W. S. absolutnie nic nam
nie pokazali ciekawego: ani techniki,
ani rutyny, jedynie może więcej byli
wytrzymali. W każdym bądź razie dru-
žyna C. W. S., to najwyżej równorzędny
dla nas przeciwnik, z ktėrym wygrališmy
„moralnie“. Pamiętajmy jednak, że tam
walczyła reprezentacja jednego klubu
Warszawy, gdy tymczasem 2 naszej
ae wystąpiła reprezentacja miasta.

pierwszej walce, w wadze muszej
oddajemy Warszawie bez walki dwa
cenne punkty. Wieczorek (C. W. S.)
zwycięża walkowerem, Wilno z niewia-
domych przyczyn rezygnuje z. walki.
Kaszewski miał nadwagę, Bagińskiemu
zaś jakoby też coś brakowało.

Warszawa prowadzi 2:0.

W wadze koguciej Śmiech (C. W. S.)
spotkał się z Głowaczem. Obaj zawodni-
cy walczą słabo. Pierwsza-runda mija
remisowo, w drugiej prowadzenie zdo-
bywa Śmiech, który rozbija Głowaczowi
nos. Głowacz opada na siłach. W trze-
ciej rundzie obaj bokserzy mają czer-
wone plamki pod nosami i walczą
zwarcie. W! ostatnich chwilach przewagę
ma Głowacz, ale już zapóźno. ygrywa
zdecydowanie Śmiech.

Warszawa prowadzi 4:0.
W wadze piórkowej spotkała nas

miła niespodzianka, Byliśmy przygoto-
wani na wieczrie te same uniki Łukmina,
ale okazuje się, że. Łukmin wyszlifował
się i nabrał dużo werwy, a, co najważ-
niejsze, uniki swoje ograniczył do mini-
mum i zdobył pierwszy raz wśród pu-
bliczności wileńskiej uznanie. Brawė!
Przeciwnikiem jego był znany nam z na-
wiska bokser Warszawy Orlicz, który
był nieco wyższym, ale niestety technika
jego nie dopisała i nasz mały Łukmin
potrafił raz po raz poważnie zaatako-
wać AE: uśmiechającego się
Orlicza. Była to jedna: z najładniejszych
walk, zwłaszcza, że nie było tutaj nic
wstrząsającego nerwy, jak np. krew, k. o.,
mdlenie i t. d. Walka toczy się cały czas
na punkty. Łukmin atakuje i na początku
drugiej rundy jest wyraźnie lepszy.

ULTRAieinu SIS I

czej okręgu; od dziennej aż do całorocz-
nej. Obecne przekazanie tych funkcyj
Bibljotece im. Wróblewskich odbywa się
na podstawie zarządzenia Ministerstwa
w. R i O. P: w tej dążności, aby ==
lować na terenie Wilna współpracę bi-
bljotek, specjalizujących swoje zadania.

* Uniwersytecka Bibljoteka Publiczna bę-
dzie odtąd dobierać z rejonu wileńskiego
publikacje przydatne z punktu widzenia
potrzeb Uniwersytetu. Nie otrzymując
ich już bezpłatnie z drukarń, zwraca się
do Instytucyj i Autorów naszego okręgu
bibljograficznego z prośbą o nadsyłanie
jej w formie daru prac świeżo wydanych,
jakoteż dzieł dawniejszych, których nie
wykazuje katalog alfabetyczny Bibljoteki.

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

romantycznej kreacji

filmie dźwiękowym p. t:
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Qhcym wolno całować
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Tempo dość szybkie. W trzeciej rundzie
rozpoczyna się gonitwa po całym ringu.
Orlicz wciąż obrywa. Eika zaczyna
krzyczeć „na deski..." Gong przerywa
walkę i sędziowie ogłaszają zasłużone
zwycięstwo Łukmina, którego sala en-
tuzjastycznie wita.

Warszawa prowadzi4:2.

W wadze lekkiej Bartosiak (C. W. S.)
spotkał się z Matiukowem. Obaj rośli
chłopcy. Technika słabiutka, ale uderze-
nia skuteczne, to też walka rozpoczyna
się ostrożnie krótkiemi spięciami. Ma-
tiukow od czasu do czasu trafia Barto-
siaka. Pierwsze spotkanie nie daje żad-
nemu zawodnikowi wyraźnej przewagi,
a druga runda należy już do Matiuko-
wa, który atakuje wciąż Bartosiaka.
Warszawianin traci swoją pozycję i wy-
raźnie ustępuje Matiukowowi.

W decydującej rundzie Matiukow
wytrzymuje tempo i zasłużenie wygrywa
wobec widzów, ale niestety nie wobec
sędziów, którzy ogłaszają wynik  nie-
rozstrzygnięty. Protesty publiczności nic
nie pomagają.

Warszawa prowadzi 5:3.

Na ringu ukazuje się Pilnik, który
odrazu bierze inicjatywę w ręce i zaczy-
na swoim systemem energicznie walczyć
z Zygmuntem (C. W. S.. Pilnik walkę
(wygrywa. Zygmunt okazał się zbyt sła-
bym przeciwnikiem i ani na chwilę nie
zagrażał naszemu mistrzowi. Pilnik wy-
raźnie poprawił się. Nie walczy już tak
chaotycznie, jak poprzednio. Obok pra-
wej ręki dochodzi tuż zaraz cios z lewej
itak na zmianę. Zapewne znajdzie się on
w jeszcze lepszej formie. Jedynie tylko
częściową wadą Pilnika jest to, że nie
umie on walczyć w zwarciu, a to przecież
minus zwłaszcza, jeżeli przeciwnik na-
rzuca sposób walki.

Sukces Pilnika przynosi dla Wilna

wyrównanie 5;5,

Porwany entuzjazmem tłum przez kil-
ka minut bije brawa.

Cała nadzieja w Wojtkiewiczu. Mo-
żemy wygrać mecz.

Walka z Karpińskim (C. W. S.) mia-
ła zdecydować o zwycięstwie.

. Zawodnicy zjawiają się na ringu
i pomimo tego, że dźwięk gongu już
ustał, jednak wciąż patrzą sobie w oczy.
Pojedynek rozpoczyna Wojtkiewicz, na-
cierając całym tułowiem na przerekla-
mowanego Karpińskiego, który jakoś nie
robi dobrego wrażenia. Wzrost jego wi-
docznie trochę peszy Wojtkiewicza.

Cios jeden, drugi, trzeci i Karpiński
poprzestaje jedynie tylko na walce
obronnej. Zapoznanie kończy się z pierw-
szą rundą, w której, powiedzmy szczerze,
Wojtkiewicz miał lekką przewagę.
KAz rundzie walka toczy się otwarcie
i Wojtkiewicz wspaniałemi ciosami oszo-
łamia Karpinskiego, który słania się na
nogach; żeby jeszcze chwilkę, to walkę

M k. o, ale sytuację ratuje
gong. arpiński w trzeciej rundzie
trochę się orzeźwia, ale znacznie ustę-
puje Wojtkiewiczowi.

Zdawałoby się, że wynik jest pew-
ny, jednak niestety zapowiadacz ogłasza
remis.

Decyzja sędziów działa jak elek-
tryczność.

Widownia krzyczy, że Wojtkiewicz
wad Sam nawet Karpiński przy-
znaje Wojtkiewiczowi zwycięstwo i mówi
„że to sędziowie”, żeby do niego nie
mieć pretensji.

Ogólny wynik ustala się 6:6.
Rozżalony Wojtkiewicz oświadcza,

że więcej nie ukaże się już na ringu, że
to był ostatni jego mecz.
Że swej strony powiedzieć możemy

tylko jedno:
Szkodal
Że też zawsze musi coś być. Zawsze

jakiś niesmak i zgrzyt.
Miejmy nadzieję, że wynik ten, który

nie odpowiada przebiegowi zawodów,
nie zniechęci naszych pięściarzy, którzy
uczynili już bardzo, bardzo wielki postęp.

Pamiętajmy o szczegółach, bo ze
szczegółów składa się życie, a w naj-
bliższej przyszłości może więcej będzie-
my mieli szczęścia, i może dopiszą nam
wszystkie czynniki organizacyjne.
A następnych zawodów bo-

kserskich z Łodzią.

Ja. Nie.

Sala do wynajęcia
na bale odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
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JĄ SECKIFGO, ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU
i WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW. UPOR-
CZYWIE POLECANYCH, W PODOBNEM DO

NASZEGO OPAKOWANIU.

owocowym

 

Z Rosji sowieckiej.

 

  Napad na pociąg wojskowy w Mińszczyźnie
Ze stołpców donoszą, iż dnia

5 b. m. dokonano na szlaku ko-
lejowymMińsk: Mohylew zuchwa-
łego napadu na pociąg wiozący
prowiant dla wojska.

Nieznanł sprawcy zatrzymali
pociąg przy zatarasowaniu toru
belkami i kamieniami. Znajdują-
cą się w pociągu eskoitę oraz
służbę kolejową napastnicy zwią-
zali i porzucili w rowie. Cenniejszą
zawartość wagonów napastnicy za-
ładowali na przygotowane sanie
i zbiegli w pobliskie lasy.

Napadu dokonał oddział party-

zancki b. pułk. armji carskiej
Mikinowa, który grasuje na tere-
nie Mińszczyzny i Mohylowszczy-
zny od kilku miesięcy. Oddział
pułk. Mikinowa liczy przeszło 300
ludzi dobrze uzbrojonych rekru-
tujący się ze zbiegów  politycz-
nych i włościan.

Partyzanci posiadają mnóstwo
zwolenników wśród ludności bia-
łoruskiej, wobec czego daje im
się łatwo ukrywać przed ścigają-
cymi ich oddziałami G. P. U.
i mili ji, | (a)

 

Z za kulis potajemnych zbrojeń niemieckich
Nie wszystkim jest wiadomem,

że Niemcy ograniczone w powięk-
szaniu swej armji, używają licz-
nych sposobów, aby krępujące
przepisy znienawidzonego przez
nich Traktatu Wersalskiego obejść
i utrzymywać ją w ilości, przeno-
szącej znacznie 100.000 żołnierzy.
Jednym z takich sposobów jest
niewspółmierne do rzeczywistych
potrzeb rozbudowanie policji. Dla
zamaskowania stanu rzeczy istnie-
ie kilka rodzajów policji. Jest więc
policja państwowa—t. zn. Schutz-
polizei (popularnie zwana Schupo)
policja komunalna, żandarmerja
(Landjegry), polityczna i krymi-
nalna.*

Szczególnie nad granicą polską
obficie są reprezentowane wszel-
kie gatunki nolicji. Do tego należy
jeszcze dodać urzędników celnych,
którzy są uzbrojeni, wyekwipowa-

tak jak woj-
sko. Zwłaszcza Schupo, żandar-
merja i celnicy urządzają często
marsze i ćwiczenia wojskowe,
strzelanie, musztrę, alarmy nocne
i dzienne i t. p. Poza kompletnem
wyekwipowaniem poszczególnych
ludzi do rozporządzenia tego za-
maskowanego wojska stoją samo-
chody, karabiny maszynowe, ma-
ski gazowe i t. d. Wzdłuż granicy
polskiej w ważniejszych punktach
są  porozmieszczane magazyny
mobilizacyjne, oczywiście tajne,

—— 

IROZMAITOSCI.
JAK SIĘ POWODZI RENOM

W ALPACH.

Od kilku lat prowadzi się próby za-

aklimatyzowania rena w środkowej Euro-
pie w okolicach górskich. Rozpoczęto je
w Bawarji na Zugspitze oraz w Alpach
włoskich w parku narodowym Gr. Para-
diso. Próba zaaklimatyzowania rena ma
nietylko znaczenie naukowe, ale i gospo-
darcze. Może on siużyć jako zwierzę po-
ciągowe, pozatem dostarcza mleka w
ilości 200 do 300 litrów rocznie oraz
mięsa i skóry. Dla kultur drzewnych jest
nieszkodliwy.

Reny sprowadzono do zaaklimatyzo-
wania w Alpach włoskich z Norwegji w r.
1929 i w zimie tegoż roku umieszczono w

specjalnej zagrodzie u wylotu tunelu Mt.

Cenis. Stadko liczyło 7 sztuk: dwu czte-

roletnich samców i pięć około dwulet-

nich samic. Reny szybko oswoiły się z
nowem otoczeniem i ze zmienionemi wa-

runkami. Z początku żywiono je poro-
stami, sprowadzonemi z Norwegji, później
jednak przyzwyczaiły się one do siana i
trawy. Stadko przebywało zarówno w
nocy, jak i w dzień pod gołem niebem.
Samice wydały młode, z których jedno
zginęło zaraz po urodzeniu, Młode czują
się dobrze i rosną wspaniale.

Gdy reny oswoiły się już z nowemi wa-
runkami, jeden samiec uciekł z zagrody,
by szukać paszy w górach. Powracał on
wprawdzie parokrotnie do swych towa-
rzyszy, lecz wkońcu zasmakował w wol-

ności i zagrodę opuścił na stałe. Kierow-
nicza komisja parku narodowego uznała
wtedy, że okres aklimatyzacji został
przez reny przebyty z dodatnim skutkiem
i zdecydowała się dać więcej wolności
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i so dla przechodzących

 

OKAZYJNIE DO SPRZE-
83—1 / DANIA TANIO:

 

wiedział o miejscu
pobytu, proszony jest od-

Szczególne odznaki:
sinka, wydatny brzuszek.
Ubranie: palto czarne, fo-
kowy kołnierzyk

na stawić się tamże dn.
8, 9, 10 lutego.

 

 

pozostające pod opieką celników,
landjegrów i zaułanych członków
organizacyj wojskowych. Bardzo
obficie jest zwłaszcza zaopatrzone
Pomorze pruskie i niektóre okoli-
ce Pogranicza w te tajne magazy-
ny, które zwykle mieszczą się w
zabudowaniach majątków, zdala
od ciekawych oczu ludzkich, sto-
jących szopach, stodołach i t. p.
W niektórych miejscowościach. są
u poszczególnych osób rozmie-
szczone karabiny maszynowe.
W Pile, będącej jednem z naj-

większych miast nad granicą pol-
ską, na zaledwie 40.000 mieszkań-
ców jest poza garnizonem Reichs-
wehry garnizon Schupo, liczący
przeszło 300 ludzi. Prawie każdy z
policjantów posiada motocykl (!).
Schupo posiada oddział konny, sa-
mochody, karabiny maszynowe,
maski gazowe, a ostatnio otrzyma-
ła samochód pancerny. Nie ulega
najmniejszej wątpliwości, że mamy
tu do czynienia z zamaskowanem
wojskiem. Liczne ćwiczenia nad
granicą polską (podczas których—
jak wiadomo — w kwietniu r. ub.
cały oddziął przeszedł koło Jezio-
rek przez granicę polską, nie po-
zostawiają najmniejszej wątpliwo-
ści co do istotnych celów i zamia-
rów tego: wojska, które zresztą w
osobie ministra Groenera ma o-
becnie wspólne kierownictwo z
Richswehrą. (ZAP).

PP lnk L a di

reszcie stadka, które przejściowo umiesz-
czono w. dolinie Valle Stretta, a następ-
nie przeniesiono do parku narodowego
G. Paradiso. Od tego czasu reny żyją
zupełnie swobodnie, a mając paszy pod-
dostatkiem, nie tylko rozmnażają się zu-
pełnie zadowalająco, ale i doskonale wy-
glądają: skórę mają cieńszą, i piękną,
lśniącą sierść. Pewne szkody wyrządza-
ją im kłusownicy oraz strzały artylerji.

Ala M ÓZALAOE ТНА
GIEŁDA.

WARSZAWA (Pat.) 8. li. 1932 r.
Dolary 8,89'|, —6,9!'|, —8,87'|,.
Belgja 124,45 —124,76—124,14
Holandja 359,60—360,50—358,70.
Londyn 30,80—30,9>—30,63
Nowy York 8,917- 8,937—8,897.
Nowy York kabel 8,922—8,942-8,902.
Paryż 35,13—35,22—3,04.
Praga 26,41—26,47—26,35.
Szwajcarja 174,19—174,62—173,76.
włochy 46,55—46,78—46,32.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,90.
Tendencja niejednolita.

3%, pożyczka budowlana 31,25. 40/,
pożyczka Inwestycyjna 85. 5%, konwer-
yjna 40,25 4”, dolarowa 44. 7'/, stabi-

lizacyjna 55,50 53,25—54 8'|, L. Z. В.
G.K. I B. R.,obligacje B. G. K. 94 Te sa-
me 7| 83,25, 4'|,%4 L. Z. ziemskie 41.
50/, warszawskie 49,75. 8'/, warszawskie
62,50—63,75—62,75. 8%, Łodzi 60,25—60.
10% Siedlec 59. Tendencja dla pożyczek
utrzymana, dla listów—stabsza

Bank Polski 99. Sole Potasowe
52,25—52,75

Dolar w obrotach prywatnych:
8,893/,— 8,90 w płaceniu.

Rubel: 4,95.
Pożyczki polskie,w Nowym Yorku:

Dillónowska 23,50 — 54. Stebilizacyjna
52,25— 52,75.
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