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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem

Rok XVI

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

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

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.

19 do 24-ej.

Z komisji oświatowej.
Memorjały senatu Uniwersytetu Jaglellońskiego.—Sanacja prze

ciwko wychowaniu religijnemu.

(Telefonem od własnego korespondenta.)
zaa

WARSZAWA. Na komisji oświatowej odbywały się dalsze debaty

nad ustawą o ustroju szkolnym.
Jak wiadomo senat Ulniwersytetu Jagiellońskiego

strowi oświaty 2 memorjały: Jeden w sprawie szkół

b stanowczy godzą w przedłożenie
i drugi w sprawie średnich.

Oba te memorjały w sposó
rządowe.

złożył mini-
akademickich

Pos. Kornecki (Str. Narod.) zgłosił wniosek odczytania tych

memorjałów na komisji.
Wniosek ten większość BB. odrzuciła.
W dyskusji szczegółowej odrzucono wniosek posłów Kor-

neckiego (Str. Narod.) I Szydelskiego (dziki), domagających się
siwierszenia, że RWE w Szkołach powszechnych ma
mieć podstawy religijne I moralne.

Zapowiedź uig dla rolnictwa.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na wczorajszem posiedzeniu Sejmu min. rol-

nictwa Janta-Połczyński zapowiedział złożenie czterech ustaw, a mia-

nowicie:
1) O odroczeniu I rozłożeniu spłat zaległych podatków

państwowych i niektórych samorządowych.
2. O przejęciu egzekucji administacyjnej przez władze skarbowe.
3) O ulgach w egzekucji sądowej

łącznie zgospodarstwom rolnym,
nieruchomości do 1 roku.

w sprawach przeciwko
wstrzymaniem egzekucji

4) © wprowadzeniu przepisów © najniższej cenie licy-

tacyjnej. (W tym ostatnim wypa
dawania nieruchomości ziemskich

Podczas dyskusji nad budżete

dku chodzi o zapobieżenie sprze-
po cenach zbyt niskich).
m Ministerstwa Reform Rolnych

pos. Sanojca (BB) zarzucił posłewi Brodackiemu (Str. Lud.) wy-
zyskiwanie mandatu poselskiego przy załatwianiu spraw parce-
lacyjnych.

Mianowicie, Brodacki uzyskiwał pozwolenie na sprzedaż ziemi

w pow. krzemienieckim po
gratyfikacji

dolarów za dziesiecinę i tytułem

za swoje zabiegi pobierał po 11 dolarów od dziesięciny.

Sprawa ta będzie miała swój epilog w sądzie marszałkowskim.

Bezrobocie znów wzrosło.
(Telefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Stan bezrobocia na dzień 6 b. m. wykazywał
282.512 osób. W ten sposób w ubiegłym tygodniu liczba bezro-
botnych wzrosła 0 6.730 osób.

 

Tewfik-Rudhdi-Bej w Warszawie. :
WARSZAWA. Pat—We wto-

rek wieczorem przejeżdżał z
Moskwy do Genewy minister
spraw zagranicznych Turcji Tew-
fik-Rudhdi-Bey. Na dworcu turec-
kiego ministra powitali przedsta-
wiciele ministerstwa spraw  za-
granicznych z ministrem Schaetz-

lem i szef protokółu dyploma-
tycznego oraz członkowie amba-
sady tureckiej. Po krótkiem cer-
cle w salonach recepcyjnych
dworca minister Turcji odjechał
w dalszą drogę przez Berlin do
Genewy. a

 

Na Sląsku spokojnie.
"KATOWICE (Pat). W dniu dzi- palniach odbywa się normalnie.

Wilno, Sroda _10-go lutego
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Konierencja Rozbrojeniowa.
GŁOSY STANÓW ZJEDNOCZONYCH I NIEMIEC.

Mowa Brueninga.WARUNKI STANÓW ZJEDNO-
CZONYCH.

GENEWA (Pat). Przedstawi-
ciel Stanów Zjednoczonych Gib-
son w przemówieniu, wyśłoszo-
nem we wtorek rano, podkreślił
znaczenie i trudność konferencji
rozbrojeniowej. Stany Zjednoczo-
ne gotowe są do współpracy dla
zrealizowania celów konferencji.
Każda forma ograniczenia i re-
dukcji zbrojeń, gwarantująca bez-
pieczeństwo, znajdzie poparcie
Stanów Zjednoczonych. Plan
Francji oraz propozycje zgłoszone
przez Simona będą przestudjowa-
ne przez rząd Stanów Zjednoczo-
nych w sposób objektywny. Ze
swej strony Słany Zjednoczone
nie zgłoszą Bi nowych pro-
pozycyj, ani nie poruszą nowych
zagadnień, które mogłyby powię-
kszyć różnice zdań. atomiast
popierają Stany Zjednoczone sze-
reg idei, które Gibson sformulo-
wał w następujących 9 punktach:

1) Stany Zjednoczone uważają
projekt konwencji za użyteczną
podstawę dyskusji.

2) Stany Zjednoczone sugerują
możliwość przedłużenia układów
waszyngtońskiego i londyńskiego.

3) Są za redukcją cyfr, ustalo-
nych przez te ukłądy z chwilą,
gdy Francja i Włochy przystąpią
do traktatu londyńskiego.

4) Są za zniesieniem łodzi pod-

wodnych.
5) Są za zakazem używania

gazów i wojny bakterjologicznej.
6) Za ustaleniem skutecznych

środków dla ochrony ludności cy-
wilnej.

1) Za restrykcjami ciężkiej ar-
tylerji i czołgów: —^

8) Za ograniczeniem zbrojeń do

cyfr uwzględniających potrzeby

polityki wewnętrznej i koniecz-
ność obrony przed napaścią.

9) Zgadzają się na ograniczenie
wydatków na materjał wojenny.

Wydobywanie
łodzi «M 2».

LONDYN (Pat).  Hydroplan,
który znajdował się w łodzi pod-

wodnej „M 2", został wydobyty na

siejszym praca we wszystkich ko-  Strajku nigdzie nie zaonotowano. powierzchnię,

 

Sytuacja w Kłajpedzie.
Konsfiskata pism niemieckich.

BERLIN. (Pat). W dniu wczo-
'rajszym 20 dzienników niemiec-
kich, które ogłosiły wiadomości

o wydarzeniach w Kłajpedzie u-
legły konfiskacie ze strony władz
litewskich.

Niemcy domagają się plebiscytu.
BERLIN. (Pat). Według do-

niesień prasy niemieckiej, w ko-
łach mniejszości niemieckiej w
Kłajpedzie zarysowuje się coraz
bardziej dążenie do wysunięcia
żądania plebiscytu, mającego za-
decydować o przyszłości okręgu

ODPOWIEDŹ LITEWSKA
'NA NOTĘ NIEMIECKĄ.

BERLIN (Pat). Poseł litewski
w Behlinie wręczył rządowi Rze-
szy odpowiedź na notę protesta-
cyjną w sprawie zajść w Kłajpe-
dzie. Rząd litewski podtrzymuje
swe stanowisko w sprawie podró-
ży Boettchera do Berlina, uważa-
jąc ją za niezgodną z istniejącemi
umowami.

ZNAMIENNY INCYDENT.
я ВЕ_КЬЁ; [Ркзі]. Biuro Wolffa
onosi z Kłajpedy o następując

incydencie, jaki miał aksw
pz a między  kierowni-
iem dyrektorjatu Tolisziusem a
rzewodniczącym sejmu kłajpedz-
iego Dresslerem. Gdy w ponie-

działek Toliszius zjawił się u prze-
wodniczącego Dresslera, aby roz-
począć rokcwania w sprawie u-
tworzenia nowego dyrektorjatu,
przewodniczący sejmu odmówił
podjęcia tego rodzaju rokowań
z tego powodu, że były prezydent
Boettcher nie złożył swego urzędu
i że przeto na podstawie statutu
nie może być mowy o jakiemkol-
wiek tworzeniu nowego dyrekto-
rjatu. Przewodniczący sejmu o-
znajmił następnie, że mianowanie
Tolisziusa jest również sprzecz-
ne ze statutem. W! dalszym ciągu
rozmowy Toliszius zarzucił prze-
wodniczącemu sejmu kłajpedzkie-

kłajpedzkiego. Koła niemieckie
w Klajpedzie powołują się na
niespełnienie przez rząd litewski
warunków, od których uznależ-
niona została suwerenność Litwy
nad obszarem Kładjpedy.

$0 i posłom większości tchórzo-
stwo.

Dressler na to odmówił konty-

nuowania rozmowy i wskazał To-

lisziusowi drzwi.

UTWORZENIE
DYREKTORJATU.

KOWNO (Pat). Wobec odmo-

wy Dresslera wysunięcia kandy-
data na stanowisko prezesa dy-
rektorjatu, gubernator Merkis po-
lecił utworzyć dyrektorjat czaso-
wo pełniącemu obowiązki prezesa
dyrektorjatu Toluszysowi, który
wykonał to polecenie, powołując
na członków dyrektorjatu radcę
prawnego Tolejlisa i kierownika
departamentu
Herra.

PROTESTY PRZECIWKO PO-
STĘPOWANIU LITWINÓW W

KŁAJPEDZIE.

BERLIN (Pat). Przewodniczą-
cy sejmu i wydziału prowincjonal-
nego oraz starostwa krajowego
prowincji  wschodnio - pruskiej
przesłali prezydentowi Rzeszy de-
peszę protestacyjną przeciwko po-
stępowaniu gubernatora Merkisa
w Kłajpedzie. Protest oświadcza,
że wzburzenie, jakie w Kłajpedzie
wywołało jawne złamanie praw,
udzieliło się całym Prusom
„Wschodnim.

podatkowego von -

ŻYCIORYS ZAUNIUSA.
BERLIN (Pat). „Local Anzei-

ger” podaje następujący życiorys
"litewskiego ministra spraw za-
granicznych Zauniusa:

Zaunius, poprzednio Saunus,
był uczniem gimnazjum w Tylży,
gdzie w 1911 roku zdał maturę,
poczem byi słuchaczem prawa w
uniwersytecie w Królewcu. Studja
gimnazjalne umożliwiły mu otrzy-
mywanie przez lat 6 t, zw. sty-
pendjum litewskiego z tunduszu
króla pruskiego Fryderyka Wil-
helma IV w wysokości 300 mk.
rocznie, zaś podczas studjów uni-
wersyteckich — z tego samego
funduszu stypendjum w wysokości
600 mk. rocznie.

BERLIN (Pat). We wtorek
przed południem kanclerz Brue-
uing wygłosił w Genewie oczeki-
wane w Niemczech z wielkiem za-
interesowaniem przemówienie, u-
sasadniające stanowisko Niemiec
w kwestji rozbrojenia. Konferen-
cja rozbrojeniowa — oświadczył
kanclerz Bruening — daje spo-
sobność przywrócenia zaufania w
stosunkach / międzynarodowych.
Skandal gospodarczy świata w
chwili obecnej polega niewątpli-
wie w pierwszej linji na świadcze-
miach politycznych i na przesad-
nym i nierównomiernym stanie
zbrojeń. Bruening powołał się na
art. 8 paktu Ligi. Kanclerz Rzeszy
nie odrzucił tezy, iż bezpieczeń-

stwo poszczególnych narodów mo-
że stać w sprzeczności ze wspól-
notą interesów państw. W myśl
art. 8 paktu Ligi — oświadczył
Bruenin$ — przy ustalaniu mini-
mum stanu zbrojeń każdego pań-
stwa, będzie można uwzględnić
potrzeby bezpieczeństwa każdego
narodu. Rząd Rzeszy — oświad-
czył Bruening — gotów jest współ-
pracować przy rozwiązaniu za-
gadnienia rozbrojenia w sensie
orędownictwa idei rozbrojenia
i w myśl zasad, zawartych w pak-
cie Ligi Narodów. Rząd Rzeszy
i naród niemiecki domagają się
o ich własnem rozbrojeniu roz-

Eojenia powszechnego. Nikt —
stwierdził kanclerz — nie może
kwestjonować prawnych i moral-

nych pretensyj Niemiec w tej
sprawie. Naród niemiecki ocze-
kuje od tej konierencji rozwiąza-

-_mia problemu powszechnego roz-
brojenia na zasadzie równoupraw-

« mienia i równego bezpieczeństwa
dla wszystkich narodów.  Dele-
gacja niemiecka nie może przyjąć
jako punktu wyjścia do praktycz-
nych prac konferencji projektu
konwencji, opracowanego przez
komisję przygotowawczą. Projekt
ten nie odpowiada, zdaniem Brue-
ninga potrzebom, posiada luki
i przemilcza pewne kwestje istot-
ne. Delegacja niemiecka w odpo-
wiedniej chwili przedłoży propo-
zycje, których ceiem będzie wska-
zać drogę praktyczną dla po-
wszechnego skutecznego zmniej-

 

szenia zbrojeń. Delegacja niemiec-
ka w szczególności, w uwzględnie-
niu zawartej w pakcie Kelloga re-
zygnacji z wojny, zaproponuje za-
kaz i ograniczenie tych rodzajów
broni, które służą przeważnie na-
paści. Bruening oświadczył dalej,
iż delegacja niemiecka gotowa jest
przystąpić do objektywnego 10z-
ważenia wszystkich  przedłożo-
nych propozycyj. Propozycje jed-
nak, które będą mogły raczej słu-
żyć ominięciu niż realizacji ce-
tów, jakich się narody spodziewają
po konferencji, spotkają się z opo-
rem wszystkich, którzy czują się
wobec świata i wszystkich przy-
szłych pokoleń odpowiedzialni za
sprawiedliwą i żywotną realizację
ich postulatów. W końcu Brue-
ning oświadcza: Jako pełnoupraw-
niony członek Ligi Narodów i kon-
ferencji Niemcy z całym naciskiem
są za powszechnem i niedwu-
znacznem rozbrojeniem, jak je
przewiduje Liga Narodów dla
A swych członków w

sposób jednakowy, wypowiadają
się za powszechnem rozbrojeniem,
które przewidziane zostanie dla
wszystkich narodów w myśl tych
samych zasad, które dają wszyst-
kim narodom równe: bezpieczeń-
stwo.

KLAKA NA GALERJI.

GENEWA (Pat). Podczas prze-
mówienia Brueninga działała na
trybunie dla publiczności zorgani-
zowana klaka, która kilkakrotnie
biła brawo. Jednak delegacje nie
poszły za tym przykładem i przy-
jęły przemówienie kanclerza bar-
dzo chłodno. Po zakończeniu
przemówienia tylko na paru ła-
wach rozległy się oklaski, podczas
$śdy wczoraj Simona Tardieu, a
dziś Gibsona konferencja przyjęła
owacyjnie.

ZAPOWIADANE PRZEMO-
WIENIA.

GENEWA (Pat). W 3-cim dniu
debaty generalnej na konferencji
rozbrojeniowej zabierają oprócz
ministra Grandiego głos reprezen-
tant Japonji Matsudaira oraz mi-
nister Zaleski.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem |przesyłkąppocztową Z1.ie. Ba,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 iarmowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca 6 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Mr. 20127.

Ogłoszenia28 gr.
Terminy

  

BRUENING WOBEC PRASY.

GENEWA (Pat). Kanclerz Brue-
ninś przyjał we wtorek po po-
łudniu, przed swym odjazdem do .
Berlina, przedstawicieli międzyna-
rodowej prasy, wobec których
złożył oświadczenie, dotyczące
problematów rozbrojenia, odszko-
dowań oraz przywrócenia normal-
nych stosunków w świecie.

Każdy rząd niemiecki — mó-
wił kanclerz — będzie stał na tem
stanowisku, jakie przedstawił
kanclerz na dzisiejszem posiedze-
niu konferencji, a mianowicie, że
w dziedzinie zbrojeń wszystkie
państwa muszą być równoupraw-
nione oraz że rozbrojone Niemcy
oczekują, że również i inne rządy
podejmą ograniczenia i zmniejsze-
ria zbrojeń. Kanclerz jest zdania,
że konferencja przy dobrej woli
oraz pod naciskiem całej opinii
światowej doprowadzi do pozy-
tywnych wyników.
wama

 Teror w Indjach
wzmaga się.

LONDYN (Pat). Władze bry-
tyjskie są poważnie zaniepokojone
wzrostem aktywności terorystycz-
nej w Indjach. Codziennie prawie
wydarzają się zamachy. Po ostat-
nim nieudanym zamachu na gu-
bernatora Bengalu, wczoraj rzu*
cono bombę w miejscowości
Aramgarh, niedaleko Bombaju,
przyczem 7 policjantów zostało
ciężko rannych.

Spłonął ratusz
w Gustadtcie.

BERLIN. (Pat) — W Gustadt
(Prusy Wschodnie) pożar strawił
doszczętnie gmach ratusza, wy-
budowany w 1731 r. Wszystkie
akta uległy zniszczeniu. Akcja
ratunkowa była niezwykle utrud-
niona wskutek 20-stopniowego
mrozu, który spowodował za-
marzania wody w pompach mo-
torowych i nieustanne pękanie
wężów. Wraz z ratuszem spło-
nęły trzy sąsiednie budynki.

У plarin salą Składy
na Srgnniciwo Karadoe!
Składki I oflary przyjmuje Se-
kretarjat, Orzeszkowej 11 m. 19

 

 

WYPADKI NA DALEKIM WSCHODZIE.
ZATARG O TERYTORJUM

KONCESYJ.
LONDYN (Pat). „Daily Tele-

graph" donosi, že brygadjer Flam-
ming, brytjski dowódca garnizonu

obrony koncesji międzynarodowej,
wystąpił do wojsk chińskich ze
stanowczą przestrogą, gdy Chiń-

czycy zagrozili, że w razie posu-
nięcia się w stronę Szanghaju

wojska ich zajmą japońską część
międzynarodowej koncesji. Flam-
minś oświadczył, że nie mógłby
tolerować wejścia wojsk chiń-
skich do dzielnicy międzynarodo-
wej i zdecydowany jest strzelać
do każdego żołnierza chińskiego,

ORDERED PIETBEWNETEOAOAZ W ASS SDKKSEZ TEA APPS

Skazanie hitlerowcówza pogrom
żydowski.

BERLIN (Pat). W dniu 9 b. m.
zapadł wyrok w drugiej A
w procesie przeciwko przywód-
com _ narodowo - socjalistycznym,
oskarżonym o organizowanie ze-
szłorocznego pogromu żydowskie-
go w Berlinie.

Przywódca berlińskich oddzia-
łów szturmowych hr. Heldort oraz

20 oskarżonych zostało uniewin-

nionych. Hr. Heldorf skazany zo-
stał jedynie za obrazę na 100 mk.

grzywny. 18 innych oskarżonych

skazano na karę więzienia od 4
do 10 miesięcy.

Wyrok I instancji był znacznie
ostrzejszy.

 

wolne porty w Anglli.
LONDYN (Pat). „Daiiy He-

rald* podaje. że szereg wolnych
portów będzie utworzonych w
Wielkiej Brytanji, aby uratować
64 miljony funtów, jakie przynosił

rocznie reeksport, zagrożony ©-
becnie przez rządowy projekt

powszechnej taryły celnej, Prawa
wolnych portów nadane mają być
następującym portom Anglii: Lon-
dyn, Liverpool, Bristol, Aj
Southampton, New Castle, Hull
i Leith.

ESZWOEFEZLDIESEPPSEWKSWOWTNA"FTWOROROTEPETZYEIREWECA TTT

OKAZJA STAŁEGO
I ŁATWEGO ZAROBKU

przy sprzedaży herbaty. Towar świato-
wej marki. Wartościowe premje. Gwa-

*raneja konieczna. Zgłoszenia akwizyto-

Pohulanka 15/12 od 10—2.rów(ek) W.

PANIE i PANOWIE,
STUDENCI (KI) URZĘDNICY

mający liczne stosunki mogą soble za-
pewnić stały dodatkowy dochód prz
b. łatwej W CO ka 1511

od 4—

usiłującego wedrzeć się w obręb
koncesji.

CHIŃCZYCY: BRONIĄ SIĘ.

SZANGHAJ (Pat) Do wie-
czora Chińczycy nie oddali fortu

Woosung. Pozycje obu stron, wal-

czących w Sza-Pei, pozostają bez

zmian. A

WYSADZENIE FORTU
WOOSUNG.

SZANGHAJ. (Pat) Z powodu
intensywnego ostrzeliwania fortu
Woosung przez japońskie statki
wojenne we wtorek po południu
nastąpiła w forcie ogłuszająca
eksplozja, poczem kłęby dymu
ukazały się nad fortem.
Fakt powyższy zdaje się wskazy-
wać na to, że wyleciał w po-
wietrze skład amunicji fortu.

ZAMACH NA JAPOŃSKIEGO
MIN. FINANSÓW.

TOKJO (Pat). Na byłego mi-
nistra finansów lnujeza dokonano

zamachu w chwili, śdy udawał się

na zebranie polityczne. Do mini-

stra oddano trzy strzały, które ra-

niły go śmiertelnie. Inujez zmarł

w czasie przewożenia go do szpi-

tala. Sprawcę zamachu areszto-

wano.

RADA LIGI MA ZNÓW RADZIĆ.

GENEWA (Pat). Na żądanie

delegata Chin zwołane zostało na

wtorek po południu posiedzenie

Rady Ligi Narodów.

7-mio pokojowy
lokal

mieszkaniowy, nadający się także
na biuro, AA wygody, w sta-
nie bardzo dobrym, do wynającia
niedrogo od zaraz — Wiwu'sklego 4

rekcji Kolejowej) tel, 11-13.

       
        

- NADZIEJE RADY LIGI NARO-

DÓW.

GENEWA (Pat). Na żądanie
reprezentanta Chin dr. Yena od-
było się w dniu 8 b, m. posiedzenie
Rady Ligi Narodów. Reprezentant
Chin przypomniał deklarację rzą-

du angielskiegoz przed tygodnia
i oświadczył, że nic nie zwiastuje
zmiany na lepsze. Przeciwnie, sy-
tuacja się pogarsza. Obecnie jest

już 75 tysięcy żołnierzy japoń-
skich w Mandżurji. 27 okrętów
japońskich wyruszyło wczoraj w

kierunku Chin. W konkluzji re-
prezentant Chin wezwał członków

Rady do wypowiedzenia się, ja-
kie są możliwości położenia kresu
walkom, gdyż każda zwłoka Ligi

Narodów powiększa ilość oliar.
Reprezentant Japonji Sato о-
świadczył, że Japonja wydała po-
lecenie swemu reprezentantowi w
Szanghaju rokować z przedstawi-

cielami mocarstw o przerwanie
walki i stworzenie strefy neutral-
nej. Jest bardzo wskazane, by

sprawa ta była rozpatrywana na
miejscu, a nie w Genewie. —
Wczoraj przybył 40 Szanghaju
admirał Nomura, nowy główno-

dowodzący ilotą japońską, który
ma nowe instrukcje dla przerwa-

nia kroków wojennych. — Mini-
ster spraw zagranicznych Simon
poinformował Radę o szczegółach
akcji wielkich mocarstw, poczem

Paul-Boncour wyraził nadzieję, że
zaprzestanie kroków wojennych i

stworzenie strefy neutralnej na-
stąpi w najbliższym czasie.

Przebieg wtorkowego  posie-
dzenia wykazuje, podobnie jak i
poprzednich posiedzeń, że Rada
nie odegrywa tymczasem roli w

akcji na rzecz załatwienia kon-
fliktu i pozostawia inicjatywę
mocarstwom.

———————   
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Pour Ie ro) de Prussę.
Do Genewy przybyla w tych

dniach delegacja od Międzynaro-

dówki Socjalistycznej i Zawodo-

wej celem wręczenia obradującej

obecnie Konferencji memorjału,

domagającego się niezwłocznego

rozbrojenia.

Na czele delegacji stoją naj-

wybitniejsi przedstawiciele socja-

lizmu: przewodniczący Między-

narodówki Socjalistycznej Van-

dervelde, zastępca przew. Mię-
dzynarodówki Zawodowej Jou-

haux oraz przew. połączonej ko-

misji rozbrojeniowej obu Między-

narodówek Albarda.
wTraktaty pokojowe — czytamy w

memorjale — narzuciły jednym państwom
rozbrojenie i zapowiedziały rozbrojenie

innych państw. Długotrwałe obrady w
Genewie nie przyniosły jednak dotąd
żadnego konkretnego rezultatu. Ciężary
zbrojeń rosną. Cierpliwość narodów jest

do najwyższego stopnia napięta."

W konkluzji domagają się au-

torowie  memorjału: „całko-

witego, powszechnego i

kontrolowanego rozbro-

ienia."

Postulaty, wyrażone w me-
morjale, poparła  jaknajgoręcej

cała prasa socjalistyczna.

Głównym: argumentem, na któ-
rym opierają się socjaliści, to

kwestia materjalna: kwestja ol-

brzymich wydatków na utrzyma-

nie pogotowia wojennego.

„Robotnik“ przytacza następu-
jące cyfry, wyrażające w stosunku

procentowym wydatki na zbroje-

nia i spłaty długów ostatniej wojny

w stosunku do całości wydatków

państwowych czterech głównych

mocarstw:
Francja 60,2 proc.

Anglja 539 |
Włochy 44,8
Niemcy 41,4

Do tego nawiązuje „Robotnik“

następujące uwagi:
„Z zestawienia tego wynika jasno

i niezbicie, że połowa budżetu tych
państw požerana jest przez molocha

wojny. Część zabiera wojna przeszła,

Stosunek procentowy w innych pań-

stwach jest podobny. I tam lwia część
dorobku społecznego spala się w cze-
luściach zbrojeń i długów wojennych."

Na pierwszy rzut oka argumen-

ty powyższe są przekonywujące

i stanowią pierwszorzędny ma-

terjał agitacyjny, zwłaszcza w
obecnych tak ciężkich czasach,
przy ogólnym braku gotówki.

Przyjrzyjmy się jednak sprawie

nieco bliżej. S

Przedewszystkiem nie można

tak kategorycznie (wierdzić, iż
pieniądze, wydawane na pogoto-

wie wojenne, spaiają się bez śladu

„w czeluściach zbrojeń”. Kto jak

kto, a przedewszystkiem socja-

liści, jako „obrońcy robotników,

powinni pamiętać o tem, iż roz-

winięty dziś przemysł wojenny za-

trudnia tysiące rąk, które, w razie
skasowania tego przemysłu, po-

zostałyby bez pracy.

Utrzymanie wielotysięcznej

armji niewątpliwie dużo pochłania

pieniedzy, ale nie trzeba zapomi-

nać, że te krocie tysięcy żołnie-

rzy, obecnie sytych, odzianych
i obutych, w razie zredukowa-
nia armij powiększyłyby znacznie

armję — bezrobotnych. Nawet

Niemcy, rzekomo zwolennicy roz-

brojenia (swoich sąsiadów) nie-

jednokrotnie zaznaczali, że brak
powszechnej służby wojskowej po-

ważnie u nich przyczynia się do
zwiększenia liczby bezrobotnych.

Powiedzą nam, że praca wyko-

nywana przez żołnierzy, przez za-
kłady wojskowe jest nieprodukcyj-

na, że siły te należałoby raczej

zatrudnić produkcyjnie np. w gór-

nictwie, na roli (meljoracje, osu-

szanie błot, budowa dróg etc.).

W teorji to słuszne, w praktyce

jednak widzimy obecnie raczej

nadprodukcję zarówno w  prze-

myśle jak rolnictwie, co powoduje

upadek cen i nieopłacalność war-

sztatów pracy. Tak znaczne pod-
niesienie produkcji przy pomocy

miljonów pracowników, dziś za-
trudnionych w wojsku z koniecz-

ności obostrzyłoby obecny kryzys
i mogłoby się skończyć ogólną
katastrofą.

Nie oznacza to, iż uważamy

stan obecny za idealny, że wszel-
kie radykalne zmiany są w takich,

jak obecnie warunkach ekspery-

mentem niezmiernie niebezpiecz-

nym i wymagają jaknajwiększej

rozwagi.
Dalej zaś zaznaczyć musimy,

że dopóki nad światem cięży nie-

bezpieczeństwo komunizmu, do-
póki Niemcy nie wyrzekli się pla-
nów odwetowych, nie możemy u-
ważać pieniędzy, wydanych na
zbrojenia i utrzymanie armji za

DZTPNNTKo WPL EN SKI

2 prasy.
Zagadnienie Prus Wschodnich.
Z Genewy nadchodzą wiadomo

ści, które wskazują na to, że Niem-
cy mają ochotę wyzyskač konie-
rencję rozbrojeniową w celu wy-
sunięcia tak zw. „kwestji koryta-
rza”. Na te niemieckie pretensje
odpowiada kategorycznie „Gazeta
Warszawska”;

„Wypada raz jeszcze stwierdzić fakt
oczywisty, że istnieje jakieś zagad-
nienie terytorjalne na wschodzie Europy,
to jest to zagadnienie Prus Wschodnich.
Niemcy uzasadniają swe aspiracje do Po-
morza polskiego tem przedewszystkiem,
że dzieli ono Prusy na dwie części, że
niema bezpośredniej komunikacji lądowej
między Berlinem a Królewcem i że poło-
żenie gospodarcze Prus Wschodnich jest
naskutek tego odłączenia od kraju ma-
cierzystego rozpaczliwe. A więc chodzi
Niemcom o Prusy Wschodnie!

Na ich wywody można odpowiedzieć
dwie rzeczy: 1) jest mniejszem złem, jeśli
wskutek obecnego układu terytorjalnego
cierpi 2-miljonowa ludność Prus Wschod-
nich, niż gdyby miał cierpieć 30-miljono-
wy naród polski naskutek odcięcia go od
morza, 2) nie odłączenie Prus Wischod-
nich od Berlina jest przyczyną ich gospo-
darczego upadku, lecz granica dzieląca
je od ich naturalnego zaplecza, t. zn. od
państwa polskiego,

Prusy Wschodnie były kolonją nie-
miecką założoną przezZaka Krzyżacki
na ziemi pogańskich prusaków. Czynniki
geograficzne, społeczne i gospodarcze
sprawiły, że był do nich silny napływ
ludności polskiej, i że istniała tendencja
do ściślejszych z Polską związków. Błęd-
na i słaba polityka Polski pozwoliła na
to, że usadowiła się w Prusach Książę-
cych dynastja, która ten kraj predesty-
nowany przez geografję i historję dla
Polski, oddała Prusom niemieckim. Moż-
na było jeszcze mówić o zrastaniu się
Prus Wschodnich z Niemcami wówczas,
$gdy żywioł niemiecki posuwał się ku
wschodowi. Dziś wszakże, gdy z przy-
czyn nie politycznych, lecz biologicznych
zaczyna się odpływ tego żywiołu ku za-
chodowi, wysuwa się, naskutek koniecz-
ności wypływającej z natury rzeczy, za-
gadnienie Prus Wschodnich.

W końcowym ustępie artykułu
autor „Gaz. Warsz. oświadcza:

„Będąc przeciwnikami rewizji posta-
nowień terytorjalnych traktatów, nie wy-
suwaliśmy po podpisaniu Traktatu Wer-
salskiego zagadnienia politycznego Prus
Wschodnich. Jeśli wszakże Niemcy po-
wracają wciąż do tego, że rozwiązania
terytorjalne nad Bałtykiem nie są odpo-
wiednie, to trzeba wskazać na istotne
przyczyny zaburzeń gospodarczych i so-
cjalnych wynikających z obecnych granic
politycznych, oraz dać właściwą nazwę
zagadnieniu — określając je jako za-
gadnienie Prus Wschodnich”.

„Delikatne zadanie”,

„Kurjerze Warsz.“ B. K. w ten
sposób przedstawia zamach litew-
ski w Kłajpedzie:

„Traktat Wersalski zastrzegł sobie
okręg kłajpedzki do późniejszej decyzji.
Na razie zaś Kłajpeda była zajęta przez
siły mocarstw ententy.
W r. 1923 wybuchło tam „powstanie“

i ustanowiło litewski rząd prowizoryczny.
Sejm, złożony ze 120 ludzi, delegowanych
przez różne organizacje, uchwalił przyłą-
czenie Kłajpedy do Litwy.

Samowola! Zuchwalstwo! A więc
wzburzenie ententy? Nie, żadnego wzbu-
rzenia nie było, tylko, przeciwnie, kon-
ferencja ambasadorów zgodziła się raty-
fikować powyższą uchwałę pod dwoja-
kim warunkiem:

Autonomii kłajpedzkiej:
Swobodnego używania przez Polskę

portu kłajpedzkiego.
Warunek POORZY był naprzód

przyjęty przez Litwę, potem odrzucony.
Mianowicie nie godziła się Litwa na
żadne ustępstwa wobec Polski.

Witedy konferencja ambasadorów
odwołała się do L. N., Liga zaś opraco-
wała konwencję kłajpedzką; ona to, ta
konwencja z r. 1924, ustanowiła autono-
mję miejscową i włączyła do niej posta-
nowienia, poręczające swobodę tranzytu
po Niemnie oraz rozwój Kłajpedy, jako
portu międzynarodowego.

Litwa wszystko to przyjęła, podpisa-
ła i — złamała. Unicestwiła naprzód
praktycznie postanowienia, przewidziane
dla wywozu (drzewa) z Polski; następnie
zabrała się do kłajpedzkiego ustroju
prownago. Obecny zamach stanu skoń-
czy się, oczywiście, na doszczętnem uni-
cestwieniu t. zw. autonomii.

Prawda, że w tem dziele sami Niem-
cy robili, co mogli, aby Litwie dopoma-
gać. Z ich praktyk gdańskich wiemy, do *
czego jest zdoiny ich szowinizm. Nie od-
straszy ich własna szkoda doraźna, jeśli
tylko rozumieją, że pracują na przy-
szłość. Uprawiają politykę: im gorzej, tem
lepiej. Z pewnością też w Kłajpedzie wil-
ki niemieckie nie były barankami. Ten
Bóttcher, szef rządu autonomicznego
(„prezes dyrektorjatu”), nie był zapewne
bez wielkich grzechów. Ale i Kowno nie
robi sobie, jak wiadomo, żadnych cere-
monjį z prawem, z własnemi zobowiąza-
niami, z danem słowem.

Dla Ligi zamach jest w każdym razie
zamachem. Trzeba będzie tedy zachować
choćby formy prawwne. Zagadnienie poli-
tyczne zaś pozostanie między Niemcami a
Litwą. Oba kraje chciałyby tu zachować
cnotę i zarobić pieniądze; obstawać przy
swojem i zarazem nie obrazić uczuć przy-
jaźni. Bardzo delikatne zadanie”.

Stanowisko Anglji wobec Japonji.
Był moment, kiedy Japończy-

cy zaatakowali Szanghaj, że wojna

amerykańsko-japońska zawisła na
włosku. Jednakże, mimo zdarcia
przez Japończyków flagi amery-
kańskiej, mimo zastrzelenia kilku
żołnierzy amerykańskich, Stany
Zjednoczone zachowały się nie-
zwykle powściągliwie. Należy to
w pierwszym rzędzie przypisać
wpływom Anglji, bez której Ame-
ryka nie odważy się na krok tak
ryzykowny. Anglja zaś jest sta-
nowczo przeciwna wszelkiej zbroj
nej interwencji w sprawy dalekie-
60 wschodu.

Korespondent* londyński „IL
Kurj. Codz. w ten sposób charak-
teryzuje stanowisko sfer kierowni-
czych Anglii:

„Jeżeli chodzi o wydarzenie, rozgry-
wające się w Chinach, to politylia angiel-
ska jest zupełnie jasna. Łoddya agnie
przedewszystkiem, by nie wciągnięto
w czynną interwencję w tej aferze. Je-
szcze bardziej nie chce zająć stanowiska
przeciwko Japonji, temu dawnemu so-
jusznikowi przedwojennemu _ Interesy
angielskie w Cbinach muszą być strzeżo-
ne, to rozumie się samo przez się. Angija
nie ma jednak zamiaru zająć stanowiska
opiekunki Chińczyków. Dla tej przyczyny
akcja dyplomacji angielskiej skierowana
jest ku temu, by oddalić od strefy mię-
dzynarodowej w Szanghaju arenę opera-
cyj wojennych

Dla tej samej przyczyny Londyn nie
przyjął propozycji z Waszyngtonu podję-
cia akcji w dwójkę i wolał zwrócić się do
wszystkich potęg zainteresowanych o
wszczęcie akcji wspólnej przy złożeniu
odpowiedzialności na Ligę Narodów. Po-
zatem słyszy się niejednokrotnie w Lon-
dynie, że prawdziwa sytuacja w Chinach
jest często odmienna od tej, jaką odma-
lowują sensacyjne wiadomości, podawane
przez prasę lub też puszczane w obieg
przez samych Chińczyków lub Japoń-
czyków.

Chciałoby się naprzykład ustalić
opinję w sprawie tak ważnego punktu:
czy operacje wojskowe Japonji nie zo-
stały podjęte w porozumieniu z pewne-
mi stronnictwami politycznemi w Chi-
nach.
e Wiadomo bowiem, że t. zw. rząd
prowincjonalny kantoński posiada pewne
sympatje w Tokjo; ów Pią. prowincjonal-
ny jest poważnym rywalem rządu t. zw.
centralnego: sepsa 4 Możliwem jest
że gwałtowna akcja w Szanghaju została
jokia dla unicestwienia potęgi
ankinu, dla dopomożenia do ugruntowa-

nia potęgi Kantonu w całych Chinach.
Wiadomo, że polityka ludzi Wschodu
idzie nieraz tak bardzo krętemi drogami
iż trzeba mieć się na baczności, by nie
wpaść w zasadzkę”,

Naco nigdy nie brakuje pieniędzy?

Sprawa udzielenia 350 tys. zło-
tych w złocie pożyczki sanacyjne-
mu „Dniu Pomorskiemu* odbiła
się głośnem echemw prasie nie-
zależnej, zarówno prawicowej jak
i lewicowej. „Kurj. Pozn.” pisze:

„Nie jest to wypadek odosobniony:
jedno „sanacyjne'* wydawnictwo dzienni-
karskie otrzymuje — jak się wyraził mi-
nister skarbu Jan Piłsudski w Sejmie —
„subwencję z czystego zysku* Banku
Gospodarstwa Krajowego, stojącego pie-
niędzmi państwowemi, inne — jak jeden
z tutejszych zadłużonych dzienników —-
dostaje... przedziwnie zbawcze požyezki,
sięgające setek tysięcy złotych.

To wszystko w czasach, w których
najbardziej dla dobra państwa pożądane
race społeczne leżą odłogiem z braku
unduszów, — w czasach, w których
prasa narodowa doznaje prześladowań,
odbijających się na niej ciężko materjal-
nie, — w czasach, w których kilka miljo-
nów obywateli państwa polskiego przy-
miera głodem, a dalszych miljonów sze-
reg cierpi niedostatek, biedę. Bo w cza-
sach „sanacji moralnej" są cele, na któ-
re nigdy nie brak pieniędzy...

Prasa narodowa jest dumna z tego,
że nie korzysta z „subwencyj” i „poży-
схеК" banków państwowych. Prasa na-
rodowa stoi ideą i pracą, stoi przekona-
niami swych czytelników i związaniem
ich z warsztatem dziennikarskiej pracy
publicznej węzłem moralnym tak silnym,
że nikt go rozedrzeć nie jest zdolen.

Mimo ucisku, mimo najcięższej kon-
janktury gospodarczej nie tylko o włas-
nych siłach umiemy stać i trwać, ale
idziemy jeszcze naprzód..."

„Dobry ton* organu sanacji.

Czego, jak czego, ale lojalnej i
wybrednej w formie polemiki nie
znajdziemy na łamach prasy sana-
cyjne. Ostatnio np. „Gazeta Pol-
ska“ tak pisała o prof. Strońskim:

„Pan Stroński jest, jak wiadomo, pro-
fesorem romanistyki, romanistyka nie-
wiele zyskała na tem... Wczorajsze po-
siedzenie sejmu możnaby nazwać brzeską
dernieurą".

Dowcipnie odpowiada
„Gazecie Warsz.':

„Mały chłopczyk, który pisze dernieur
zamiast dernie, dostaje w le derriere, a
dorosłym, którzy mają podobne kłopoty,
pozostają rzeczywiście, tylko kpiny z
wszelkich romanistyk“. *
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Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Wileńska 15—5,

jej w

wyrzucone bezprodukcyjnie, tak
jak nie są bezprodukcyjnie wyda-
ne pieniądze np. na budowę tamy,

chroniącej przed powodzią, lub na

utrzymanie straży przeciwpożaro-

wej i t. pod.
Ostatecznie wrócić trzeba do

tezy, tak słusznie wysuniętej przez

Francję: najprzód bezpieczeństwo,

potem rozbrojenie. Memorjał so-

cjalistyczny gwarancji bezpięczeń-

stwa nie przewiduje. Ostatni

zwret o „kontrolowanem

rozbrojeniu“ nikogo nie przekona.
Po wojnie w ciągu szeregu lat
urzędowała w Berlinie specjalna

komisja międzynarodowa, której
celem było kontrolowanie rozbro-

jenia Niemiec, co nie przeszko-

dziło Niemcom na oczach komisji

uzbrajać się, wznosić na granicach

fortyfikacje, budować koleje stra-

tegiczne, pancerniki i stać się

obecnie pierwszorzędną potęgą

 

militarną.

Być może, iż genjusz ludzki
z czasem wynajdzie skuteczne

środki gwarancji pokoju i zabez-
pieczenia narodów przed zachłan-
nością drapieżnego sąsiada. Do-
tychczas jednak środka takiego

nie wynaleziono, to też wyzby-

wanie się jedynej gwarancji, jaką

posiadamy — silnej armji — jest

conajmniej przedwczesnem i by-
łoby lekkomyślnością.

Ci, którzy pracują nad rozbro-
jeniem, łudzą się, iż pracują nad

utrwaleniem wieczystego pokoju.

Wręcz przeciwnie: oni przygoto-
wują przyszłą supremącję świata

przez terror czerwony i zachłan-

ność krzyżacką.

Jest to typowa robota „pour

le roi de Prusse", którą socjaliści
wytrwale pełnią od początku swe-
go istnienia.

0 serce króla WładysławaVI.
W dniu 7 b. m. w prasie uka-

zała się wiadomość o ukonsty-
tuowaniu się komitetu, mającego
na celu odebranie Wilnu odnale-
zionego w Bazylice serca krola
Władysława IV i umieszczenia go
w Gdyni.

Wiadomość ta brzmi jak na-
stępuje:
Serce Władysława IV winno spocząć

na polskiem wybrzeżu.
Przed kilku dniami został przyjęty

przez ks. biskupa ODA p. kon-
sul Napoleon Korzon, prezes Izby prze-
mysłowo-handlowej w Gdyni, i przed-
stawił ks. biskupowi projekt wysunięty
przez kilku obywateli wybrzeża, by nie-
dawno odnalezione w Bawiicę Wileń-
skiej serce króla Władysława IV, jako
pierwszego króla, który propagował ideę
morską, przenieść do Gdyni..

Ks. biskup przyrzekł patronować
tym zamierzeniom i poprzeć prośbę spo-
łeczeństwa wybrzeża, z którą on zwraca
się równocześnie do ks. metropolity wi-
leńskiego. W celu poczynienia wstęp-
nych przygotowań, zawiązał się t;,mn-
czasowy komitet, w skład którego weszli
pp.: dyr. Korzon, ks. proboszcz T
ski, dyr. Rummel, dyr. Byczkowski, dyr
Berger. Sekretarjat tymczasowy komi-
tetu objęli: dr. = i red. Teslow.
Komitet ma charakter przejściowy, po-
tem utworzony zostanie wielki komitet
obywatelski, do którego wejdą reprezen-
tanci wszystkich sfer społeczeństwa na
wybrzeżu.

Zawiązał się komitet, którego
celem i dążeniami są: pozbawie-
nie Wilna wielkiej relikwji naro-
dowej, świętości, którą przez hu-
ragany doli historycznej, przez
stulecia całe przechowało, a dziś
ukochaniem wielkiem otacza.

Wiadomość ta podziałała elek-
tryzująco.

Co mówi J. E. ks. Arcybiskup —
Metropolita Wileński?

Zwracamy się do Jego Eksce-
lencji ks. Arcybiskupa Jałbrzy-
kowskiego, prosząc o łaskawe wy-
jaśnienie niepokojącej wzmianki.
— Nic mi nie jest wiadome

o zamierzeniach komitetu i rze-
komem wstawiennictwie ks. bis-
kupa chełmińskiego. Nie posiadam
żadnych oficjalnych ani poza-
oficjalnych wiadomości.
— Niemniej jednak prawdo-

podobnie zwrócą się członkowie
komitetu do Waszej Ekscelencji
ze swą petycją.

; O ile wiadomość w prasie
podana nie jest mylną, to prawdo-
podobnie zostanę powiadomiony,
niemniej jednak zgóry należy
przewidywać, iż Kurja Metropoli-
talna zajmie stanowisko negatyw-
ne w sprawie wydania serca kró-
lewskiego.

— Co zresztą, Ekscelencjo, bę-
dzie wyrażeniem opinji całego
społeczeństwa — dodaję.
— Nie przypuszczam również,

by ks. biskup sufragan Michal-
kiewicz posiadał jakiekolwiek o

—

„komitecie owym wiadomošci.

Stanowisko Konserwatora Urzędu
Wojewódzkiego.

Stan. dr. Lorenc, konserwator
wileński, zaskoczony jest wiado-
mością zacytowaną przezemnie.

Będąc członkiem komitetu ra-
towania Bazyliki, nie został rów-
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Z notatnika sejmowego.
Warszawa, 9 lutego.

Mamy juž za sobą trzy dni
dyskusji generalnej budżetowej.
Inna jest ona, aniżeli lat poprzed-
nich. Dawniej początek generalnej
debaty był ewenementem  poli-
tycznym. Galerje były pełne. Sejm
cały ciągle w komplecie. Rząd
przysłuchiwał się ciągle debatom.

eraz inaczej. Sami sanatorzy
doszli do przekonania, jeszcze
podczas sesji poprzedniej, że sejm
teraźniejszy o większości BB-ec-
kiej, to „automat'” (wedle określe-
nia „Kurjera Porannego" (lub U.
U.U.) „urząd uchwalania ustaw,
wedle określenia  „Republiki“).
Stąd też niema żadnego większe-
go zainteresowania na ławach po-
selskich, niema też odpowiedniego
refleksu w społeczeństwie.

Pojawiają się nawet i na tem
tle objawy znaczące i uwagi godne
W tempie szybkiem przedy-

skutowano dotąd działy: Prezy-
dent, sejm i senat, NIK, ministerja:
poczt, sprawiedliwości, oświaty,
M. S. Z, M. S. Wojsk., i częściowo
М. $. Wewn. Przy niektórych
(Prezydent, NiK, poczta, MSZ.)
nie było żadnej dyskusji; nato-
miast wynikła dyskusja przy bud-
żecie, o którym dotąd mówiono,
że był wzorowo prowadzony: przy
przy sejmie. Są to konsekwencje
systemu, jaki teraz zapanował w
z" na tym odcinku.

resztą na opozycję stosunkowo
przypada mało kontyngentu czasu,
a mimo to wyczerpała ona już
większą jego część. Natomiast —
co ciekawe — nie wyzyskuje swe-
$o czasu partja rządowa.

Główna kampanja rozegrała

się dotąd przy debacie generalnej
i ministerjum sprawiedliwości.

Nie wiem, czy panowie z BB.
zdają sobie sprawę z wrażenia,
jakie wywiera na słuchaczu fakt

jednomyślności wszystkich mów-
ców poza rządowymi, atakujących
system, metody i rządy. W dysku-
sji generalnej nie było ani jednego
mówcy — poza ministrem i refe-
rentem generalnym — któryby nie
powiedział, iż budżet jest fikcją,

a sejm obecny nie rości sobie na-
wet pretensji (dzięki taktyce pa-
nującej większości) do sprawowa-
nia rzeczywistej kontroli nad gos-
podarką rządu. Każdy demasko-
wał rzeczywistą rzeczywistość na-
szych stosunków, każdy najbez-
wzglęzdniej ocenił dotychczasowy
dorobek sanacji i — z BB. nie
padło ani jedno słowo... obrony.

Wogóle RB. jakby nie miało
nic do powiedzenia. Dwu mówców
do ministerjum oświaty i dwu do
sprawiedliwości, to cały wysiłek,
na który dotąd ten klub się zdo-
był. Najklasyczniejsze było wy-
stąpienie pos. Paschalskiego, któ-
ry z całą szczerością oświadczył,
iż okres obecny: okres formowa-
nia Konstytucjj — nie sprzyja
praworządności, jest to okres
iermentu. W ten sposób i poseł
Paschalski stwierdził to samo, cze-
$0 dowodzi opozycja, iż życie lat
ostatnich znajduje się w kolizji z
praworządnošcią.Poniewaž „okres
Iormowania konstytucji“ trwa od
lat sześciu, więc — jest to cały
okres rządów sanacyjnych.

Rzeczywistość w świetle do-
tychczasowych wystąpień wszyst-
kich mówców, nie wyłączając rzą-
dowych, przedstawia się bardzo
ponuro. O realności budżetu nikt
nie mówił, o sposobie pokrycia
deficytu wspominał tylko minister
skarbu. A przyszłość? Jakżeż po-
nura i czarna! P. Niedziałkowski
widział w niej wręcz katastrofę.
P. Rybarski, śdy minister skarbu,
mówiąc o sposobach zaspakajania
deficytu mówił o zwiększeniu kre-
dytu skarbu w Banku Polskim,
przestrzegał przed konsekwencja-
mi tego kroku i apelował do mi-
nistra, by cofnął zapowiedź tego
kroku. Nie minęło dwa dni, a oka-
zało się, że odpowiednia zmiana
statutu Banku Polskiego zostanie
za dwa tygodnie uchwalona na
ogólnem zebraniu akcjonarjuszy.

Dochodzimy do momentów
krytycznych. Zdaje sobie z tego
sprawę sanacja, zdaje też sobie
dobrze sprawę i kraj cały.

 

Rada Ministrów przyjęła szereg projekte-
wanych ustaw,

WARSZAWA (Pat). W dniach
8i9 lutego odbyło się pod prze-
wodnictwem p. premjera Prystora
kołejne posiedzenie Rady Mini-
strów, na których poza szeregiem

"spraw bieżących Rada Ministrów
uchwaliła wiele projektów usta-
wodawczych, m. in. projekt usta-
wy o dodatkowym kredycie na

okres budżetowy 1931/32 na do-
płaty skarbu do funduszu bezro-
bocia, projekt ustawy w sprawie
uregulowania produkcji i obrotu
olejem skalnym, gazami ziemnemi
oraz produktami z tych surowców,
projekt noweli do ustawy stem-
plowej itd.

Bilans handlowy.
WARSZAWA. Pat —W-g tym-

czasowych obliczeń Główneao
Urzędu Statystycznego, bilans
handlu zagranicznego R. P. i w.
m. Gdańska w m. styczniu 1932 r.
przedstawia się następująco; przy-

wóz 143,770 ton wartości 80.462
tys. zł, wywóz 1,280300 ton war-
tości 93,316 tys. zł Zatem saldo
dod>tnie za styczeń wynosi
12,854 tys. zł.

i ii i ia

Skutki cyklonu na Oceanie Indylskim.

PARYŻ (Pat), Wiadomošci,
nadchodzące z wyspy francuskiej
Rćunion, położonej na Oceanie
Indyjskim, na wschód od Afryki,
wskazują na olbrzymie rozmiary
skutków cylklonu. Stolica wyspy
miasto St. Denis została do-
szczętnie zrujnowana. Mieszkańcy
szukali schronienia w gmachu me-

rostwa, konsulatach, szkołach o-
raz na pokładzie parowca „Grand
Didier“. W St. Paul runął szereś
domów. Jest znaczna liczba ofiar.

W sąsiednich dwóch  miejsco-
wościach szkody są również
znaczne. śminie Trois Basains
rozpoznano 20 trupów. Wszystkie
domy uległy zniszczeniu. sku-
tek przerwania komunikacji z licz-
nemi punktami wyspy zachodzi
obawa, że liczba ofiar jest jeszcze
większa. Władze lokalne zastoso-
wały energiczne zarządzenia ce-
lem udzielenia poszkodowanym
dalszej pomocy.

 

nież o „gdyńskim komitecie'* po-
wiadomiony.

— Projekt mauzoleum królew-
skiego w Bazylice Wileńskiej
przewiduje prócz trzech sarkofa-
$ów dla zwłok królewskich i urnę
dla szczątków króla Władysława.
Jest to już postanowione, a
o zmianach nic nam nie wiadomo.
Zadecydowane to już jest przez
Rządowy Komitet dla Opieki nad
zwłokami Królów i nie przy-
puszczam, by jakiekolwiek zmia-
ny były możliwe.

Oświadczenie Kustosza Katedry.

Ks. prałat Sawicki odpowiada
zgóry i stanowczo:

— Tyle setek lat było to serce
między nami, to i nadal w Wilnie
pozostanie, a jak napisaliby do
nas, o czem mi tymczasem nie
wiadomo, to pogadamy...
W rozmowie z przedstawicie-

lami Komitetu dawało się jaknaj-
wyraźniej mimo wszelkich za-
strzeżeń wyczuć stanowcze veto.

. *
*

Głęboko cenimy tradycję Po-
morza, doskonale zdajemy sobie
sprawę z konieczności jaknajści-
ślejszego związania -się z Bałty-
kiem, nie możemy jednak zgodzić
się na jedno, t. j. na to, by kró-
lewskie serce spoczęło w między-
narodowym, kubistycznie zabudo-
wanym porcie Gdyni.

Jedynie Gdańsk, ale to już tylko
polski Gdański mógłby być odpo-
wiednim relikwiarzem dla serca
królewskiego, które tak uko-
chało polskie morze

F. Dangel.

RETRO

Przed uroczystościami  Papieskiemi
w Wilnie,

Cała Polska jak dluga i sze-
roka obchodzi o, iej
X-leci» rządów Jego Świątohl wo-
ści Ojca Świętego P:usa XI W
Warszawie uroczysta akademja
Pepieska odbędzie się dnia 14 lu-
tego r. b w obecności Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, korpu-
su dypłomatycznego, przedstawi-
cieli organitacyj i sbołeczeństwa.

Ja wiadomo w Wiinie uroczy-
stości papiesk e odbędą się w nie-
dzielę dnia 14 lutego r. b. w-g
następującego porządku:

Godz. 10 m. 15 uroczyste na-
bożeństwo w Bazylice celebrowa-
na przez J E. ks. Arcybiskupa
R. Jałbrzykowskiego, Metropolitę
Wileńssiego. O godz. 13 (1 pop.)
punktualnie (lroczysta Akademja
Papieska w Sali Miejskiej (Ostro-
bramska 5).

Niewątpliwie za przykładem
stolicy i sfer najbardziej miaro-
dajnych całe Wilno na czele z
władzami państwowemi, samorzą-
dowemi, organizacjami spcłscz-
nemi, które delegują swe sztan-
dory na nabożeństwo i akademję
weźmie udział w uroczystcšci.
Przypuszczać nałeży, że zwlaszcza
wszy-cy ceł, którzy rnieli możność

widzieć Ojca Św. Piusa XI jako
Nuncjusza, który odwiedził w r.
1919, stawią się najliczniej. Na
uroczystościach tych jednak nie
powinno nikogo zabraknąć. Wstęp
na akademję bezpłatny i wolny
dla wszystkich. Specjalne zapro-
szenia, upoważniające do zajęcia
miejsc zarezerwowanych na par-
terze można otrzymać w Archidie-
cezjalnym Instytucie Akcji Kato-
lickiej (Metropolitalna 1) od go-
dziny 9.15,

Z ostatniej chwili.
TRAGICZNA KATASTROFA

GÓRNICZA W MONCEAU FON-
TAINE.

PARYŻ. Pat.—wW miejscowości
Monceau Fontaine prowadzona
była w dalszym ciągu bez przerwy
dzień i noc akcja ratunkowa
celem wydobycia na powierzch-
nię nieszczęsnych górników, za-
sypanych już od niedzieli.
W niedzlę o godz. 2330 za-

uważono pierwsze dwa trupy.
Gdy ratujący zaczęli usuwać zie-
mię, jeka je pokrywała, nastąpiło
naq!'e ponowne zawalenie sie ziemi
W poniedziałek rano wydobyto

zwłoki jednego z górników. O go-
dzinie 7 wyniesiono na powierz-
chnię drugą ofiarę katastrofy.
Był nią Polak Mateusz Boza, lat
21. Z drugiej strony oddział ra-
towniczy pracował bez przerwy
dla wydobycia trzeciego górnika,
którego wołanie o pomoc usłysza-
no w niedzielę wieczorem. о-
niedziałek, kiedy udało się zrobić
wyłom w ziemi, ukazał się ów
górnik, śmiertelnie blady i tuż za
nim towarzysz niedoli, Czech. Je-
den z górników, znajdujący się w
pobliżu uratowanych, wyzionął
ducha w chwili wydobycia go na
powierzchnię.

ace w o ka py:
znajdowałosię ziemią 25 gór-
ników. 7 zEzdo
szpitala w Charleroi, gdzie jeden
z mich zmarł, 18 pozostało pod
ziemią, skąd udało się uratować
zaledwie dwóch. Jeden górnik
zmarł. 15 pozostałych zginęło
prawdopodobnie nagłą śmiercią w
chwili katastrofy.
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KRONIKA.
Z MIASTA.

‘ — Akademja papieska, W u-

biegłą niedzielę o godz. 12 w po-

łudnie odbyła się w Sali Śniadec-

kich U. S. B. uroczysta akademia

eska z okazji dziesięciolecia
oronacji Ojca Św. Piusa XI, zor-

$anizowana staraniem zarządu
Koła Prefektów Szkół Średnich w

ilnie.
- Akademię zagaił ks. prałat Le-

om Żebrowski, referent spraw

szkolnych przy KurjiMetropoli-

talnej.
Następnie chór pod batutą p.

prof. Bojakowskiego wykonał sze-

reg utworów religijnych. Poczem

P. próf. Glaser wygłosił referat o
działalności Papieża Piusa XI, ze

szczególniejszem uwzględnieniem
Jego pracy w Polsce ze stanowi-

ska wizytatora, a następnie nun-

cjusza.
Po odczycie p. prof. Glasara p.

Aldona Potopowicz odśpiewała
Modlitwę z opery Tosca Puc-
ciniego i Ave Maria Gounoda.
Akademię zakończyły deklamacje -
p. Jaksztasa i chór. (s)

SPRAWY MIEJSKIE.
— Znaczny przyrost dziec.

Według prowizorycznych obliczeń
władz miejskich w roku przyszłym
liczba dzieci, obowiąranych do
powszechnego nauczania wzrośnie
w porównianiu zb rokiem o 3.000.
Wywołuje to konieczne przygoto-
wenia techniczne i w tym celu
Magistrat zamierza wynająć no-
we lokale dla szkół w mieście.

(2)
— Umystowo chory pod

opieką rodzin prywatnych.
Obecnie szpitale miejskie prze-
pełnione są umysłowo-chorymi.
Dążąc do odciążenia szpitali z
jednej strony z drugiej zaś do
zastosowania szeroko praktycz-
nego obecnie systemu t. zw.
„patronage familial* tj. do umiesz-
ćzania chorych pod opieką ro-
dzin prywetnych na wsi, Magi-
strat m. Wilna zamiersa umieścić
część umysłowo chorych w ma-
jatku Januliszki, którego właści
tiel zgodził się na przyjęcie cho-
rych pod własną cpiekę Ma-
gistrat. jok sie dowiadujemy, dą
žy do zestosowania „patronzge
familial" w szerszvm 7akresie a

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Urzędowanie w Popielec.

mś w pierwszym dniu Wielkiego
Postu (Pop'elec) urzędowan'e we
wszystkich instytucjach państwo”

wych i samorządowych odbywać

się będzie przez cały dzień. Do

godziny jednak 12-ej personel

biurowy zatrudniony będzie na

ćwie zmiany. Ma to na celu
umożliwienie pracownikom od-
wiedzenie kościołów a

SPRAWY SANITARNE.
— Stan zdrowotny | Sani:

tarny w szkołach powszech-
nych w Wilnie. Przeprowedzo-
na w ubiegłym miesiącu rewizja

higjeniczno-lekarska w szkołach

powszechnych na terenie m.

Wilna dała następujące rezultaty:

stwierdzono, że liczba dzieci

b:udnych wynosi 3184, zawsza-

wionych zeš 2964 W związku z

tem odprowadzono do kąpieli
6044 dzieci.

Z chorób zanotowano  nastę-

pujące: świerzba 20 wypadków,

inne choroby skórne 215. gružii-

ca pluc podejrzana — 46, grużli-

ca płuc stwierdzona—6, gruźlica

grucz: łów chłonnych 67, choroby
nerwowe 2, choroby nosa — 54,

choroby uszu 40, jaglic» — 12,

inne choroby oczu — 115, wady
wzroku — 75.

Z pośród chorób zakaźnych

żenotowano nastepujące:  рага-

tyfus 2, odra 177, świnka 65,

płonica 7, ospa wietrzna 6, gry-

pa 4, kotlusz 2 błanica | a

SPRAWY PODATKOWE.
— Obniżenie kosztów egze-

kucyjnych. lzba Skarbowa poda-
je do ogólnej wiadomości, że

z dn. 11I-1932 r. pobierane od

łatników podatków na rzecz

Skarbu Państwa koszty egzeku-
cyjne przy zwózce ruchomości
obniżone zostały, jak następuje:

1) gdy należność uiszczona
została do rąk sekwestratora,
przybyłego do płatnika, celem
przewiezienia rzeczy zasekwestro-
wanych na składnicę, pobiera się
jednorazowo 3 zł., zamiast do-
tychc.as pobieranych zł 5

2) Kwoty należności za zwóz-

kę obniża się jak następuje:
Przy wartości szacunkowej rzeczy:
do 100zł. z 5zł. na 3 2ł.
s 900 u w Ga, e -490zł.

1000-57, 704 79
5 1000 54 109 o: 07.

ponad 1000 zł. z 12 zł. na 7 zł.
3) koszty magazynowania za-

jętych ruchomości obniża się
z ź proc. na 1 proc.

r SĄDY.
— Prace sądu okręgowego

na prowincji. Do Gięboklego

wyjeżdża sesja Ш-едо wydziału

sądu okręgowego w składzie wi-

ce prezesa, p. Wacława Brzozow-

skiego, oraz pp sędziów Czesława

Sienkiewicza i Mieczysława Szpa-

kowskiego celem rozpoznania

spraw karnych powstałych na te-

renie pow. dziśnieńskiego.

Sesja trwać będzie od dnia

11-go do 17 b. m. i w tym cza-

sie rozpetrzy 16-spraw. ;

Oskarżenie wnosić bedzie wi-

ce-prokurator p, Jacuński, zaś

sekretarzować w czasie rozpraw

będzie urzędnik a wy-

ału karneac, w Ostrows*"!,

+ SPRAWY SZKOLNE.

— Instytut Nauk Handlowo-

Gospodarczych organizuje Z

dniem 1 lutego r. b. dla doro-

słych Sskołę EE e»

angielskiego, francuskiegoi nie-

W. godzinach od 5—8

popołudniu. Zgłoszenia jeszcze

się przyjmuje) prospekt i infor-

nacje) w Sekretarjacie Instytutu

przy ul. M ckiewicza, gmach Braci

Jabikowski h.

HANDEL i PRZEMYSL,

— Włączenie papierówki

osikowej do ulgowej taryfy

eksportowej. Przemysł drrewny

wojewód:tw м5‹ hodnich oddawna

uż z niecierpliwością oczekuje

obniżenia taryfy kolejowej dla

eksportu papierówki osikowej.

Jak wiadomo jednocześnie z

utworzeniem ocólno polskiej orga-
nizacji eksportowej dla eksportu

papierówki, obniżona została o

15 proc. taryfa kolejowa dla prze-

wozów eksportowych tego sorty-

mentu Ponieważ j+dnak począt-
kowo działalnoś ią organizacji
eksportowej miała być objęta
tylko  papier6owka Świerkowa
i jodłowa, przeto w taryfie ulg o-
wej, która wydana by:a jako je-
den ze środków ułatwiających
organizację eksportu, uwzględnio-
na została tylko papierówsa tych
dwuch gatunków. Gdy jednak
następnie wyjaśniło się, iż orga-
nizacja eksportowa obejmie rów-
nież papierówkę osikową, to od-
powiednie uzupełnienie: taryfy
ulgowej nztrafiło na trudności.
W sprawie tej Izba Przemy-

slowo-Handlowa w Wilnie w po-
rozumieniu z Komitetem Ekspor-
towym Papierówki czyniła stara-
nia wobec odncśnych władz.
W odpowiedzi na telegraficz-

ne zapytanie lzba otrzymała w
dniu 9 bm. telegram od Minister-
stwa Rolnictwa, że papierówka
osikowa zostanie włączona do
ogólnej taryfy eksportowej od
15 lutego. ›

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Ogėine zebranie fryzje-

rów chrześcijan odbędzie się
we czwarte 1l-go lutego 1932
r o godzinie 8ej wiecz. w loka-
lu przy ul. Metropolitalnej 1(il-ie
piętro) Omawiane będą poza
sprawami organizacyjnemi spra-
wy zawodowe oraz sprawa forso-
wanego przez Cech Fryzjerów w
Wilnie projektu pracy w niedzie-
le i święta
— Ogólne zebranie mecha- .

ników, ślusarzy, palaczy i kowa-
li chrześcijan odbędzie się w nie
dzielę 14 go b. m. o godzinie 12
m 30 w Inkalu Centrali Chrześci-
jańskich Związków Zawod. przy
ul. Metropolitalnej 1. Na porząd-
ku dnia: 1. (tworzenie Sekcyj
Zawodowych. 2. Sprawy zawodo-
we i wolne wnioski.
— Walne Zgromadzenie

Członków _ Chrześcijańskiego
Związku Zawod. Szewców od-
będzie się w poniedziałek 15 go
b. m. o godž. 7ej wiecz. pun-

ktualnie w sali przy ul Domini-

kańskiej 4 —Omawiane będą spo-

soby akcji pomocy bezrobotnym

szewcom których jak wiadomo
akcja Wileńskiego Społecznego
Komitetu, do wałki z bezrobo-

ciem nie obejmuje: sprawy zawo-

dowe, waika z zagranicznem o-

" DZIENNIK WIEEŃSK!I

Zakończenie śledztwa w sprawie zabójstwa
ś. p. St. Wacławskiego.

Sprawa Załkinda i Wulfina będzie wyodrębniona.

Dowiadujemy się ze źródła

wiarogodnego, iż trwające od

dłuższego czasu dochodzenie w

głośnej sprawie morderstwa Ś. p.

St. Wacławskiego zostało już de-
finitywnie zakończone. Zakończy-
ło się również w dniu wczoraj-
szym dochodzenie przeciwko

zwolnionym za kaucją Załkindowi

i Wilfinowi. Jak nas informują

sprawy Załkinda i Wulfina zosta-

ły wyodrębnione i procesy te

odbędą się w Sądzie Okręgowym.

osobno.

Obecnie wice-prokurator Ja-

nowicz opracowuje akt oskarže-

nia przeciwko oskaržonym. Opra-
cowanie aktu potrwa okolo ty-

godnia, poczem zostanie on ode-

słany do kancelarji Sądu Okrę-

gowego. a

Zgromadzenie Stronnictwa Narodowego.
buwiem, sprawy organizacyjne i
wolne wnioski. Ze względu na to,
że na poprzednich zebraniach ró-
żne podejrzane, nieproszone je-
dnostki usiłowały wywołać  fer-
ment i utrudniały z+brapym w
obradach, wstęp na zebranie wol-
ny tylko dla człontów Z» azku

ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Dziś Walne Zebranie

Związku Zaw. Literatów Pol-
skich w Wilnie w siedzibie
Związku, ul, Ostrobramska 9, o
godz. 18 m. 30. Zarząd wzywa
wszystkich członków zwyczajnych
do punktualnego przybycia. Na
porządku dziennym sprawozdanie
Zarządu za rok 1931 32.
— Katolicki Związek Polek

Archidjecezji Wileńskiej wzywa
człon«inie wsz-stkich Katolickich
Stowarzyszeń Polek m. Wilna do
wziecia jak najliczniejszego udzia-
łu w uroczystościach ku uczcze-
niu 10lecia rzadow J Sw. Ojca
Swietego Piusa XI, ktėre odbędz:e
się w niedzielę dn. 14 lutego b r.
wediug nastęrującego programu:
g. 10 m. 15 rano Msza Św. w
Bazylice g. '3(1 ppoł)Akademja
w Sali Miejskiej (Ostrobramska 5)
Udział organizacyj ze sztandara-
mi.
— Komunikat „Związku Pań

Domu*, W dniu 12. IL. o godz. 19
w gimnazjum im. Lelewela przy
ul. Mickiewicza odbędzie się ogól-
ne zebranie Związku Pań Domu,
na którem profesor Muszyński
wygłosi odczyt p. t. „Znaczenie
pożywienia roślinnego dla zdro-
wia .

Wstęp dla członków bezpłatny,
goście (za opłatą 50 gr.) mile wi-
dziani.

Prosi się „Opieki Rodziciel-
skie' o jaknajliczniejsze przy-
bycie.

0D ADMINISTRACJI.
Do numeru dzisiejszego „Dzien-

nika Wileńskiego" załączamy ko-
munikat kino-teatru „Casino“ @
podaniem filmów, które w naj-
bliższej przyszłości zostaną wy-
świetlne.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.

—Teatr na Pohulance, Dziś — „Mam
iat 26“.

Jutro i dni następnych — „Mam
lat 26".

— W Lutni, Dziś — „Tak się zdo-
bywa kobiety'.

Jutro — „Tak się
biety“.
> R propagandowe od 20 gr. do

zi.

— Występy Władysława Waltera —
w Teatrze Lutnia. W nadchodzący pią-
tek o godz. 8 m. 30 w. — odbędzie się
Gy występ niezrównanego komika,

ładysława Waltera, wraz z własnym
zespołem, w świetnej, zupełnie nowej
rewji. Doborową obsadę stanowią naj-
wybitniejsi artyści teatrów stołecznych,
jak H. Hulanicka, A. Owidzka Chrza-
nowski, Miszczak, Romaniszyn, Winiasz-
kiewicz i inni. Na program złożą się
między innemi „Karnawał na Rybakach”,
„Chcę być kochaną”, „Tańce wschodnie”,
„Spis ludności”, „Gigolo' i wiele in. Ce-
ny biletów specjalne.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 10 lutego 1932 r.
11.58. Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzienny.
14.15. Muzyka francuska (płyty).
15.15. Kom. z Warsz.

„ 15.25. „Mała skrzyneczka“ — listy
dzieci omówi Ciocia Hala.

15.45. Koncert dla młodzieży (płyty)
Objaśnia Zofja Ławęska.

16.15. Kom. sport. z Warsz. "
16.20. „Marynarka wojenna w dniu

swego święta” — odczyt z Warsz. wygł.
komandor Frankowski.

„ 1640. Codzienny
ciowy.

16.55. Lekcja angielskiego z Warsz.
17.10. „Najpiękniejsze legendy wi-

leńskie" — odczyt wygł. Witold. Hule-
wicz. Tr. na wszystkie polskie stacje.

17.35. Koncert z Warsz.
18.50. Chwilka strzelecka,
19.00. 1) Piosenki litewskie w wyk.

R. Bilinisówny. Przy fortepjanie Walen-
tyna Czuchowska; 2) „O wsi wzorowej“

— odczyt wygł. P. Gozutis.
19.15. Muzyka z płyt.

zdobywa ko-

odcinek powieś-

19.20. Progr. na czwartek i rozm.
19.30. Kom. z Warsz.

W niedzielę dn. 7 lutego w lo-
kalu własnym przy ul. Orzeszko-
wej 11, odbyło się zgromadzenie
członków i sympatyków Stron-
nictwa Narodowego,

Zebranie zagaił i przewodniczył
poseł Aleksander Zwierzyński. Na
wstępie przewodniczący przypom-
niał zebranym, że w dniu 7 lutego
przypada dzień imienin J. E. ks.
arcybiskupa metropolity Romual-
da Jałbrzykowskiego i zapropono-
wał zebranym wysłanie do Jego
Ekscelencji delegacji w celu złoże-

nia mu w imieniu Stronnictwa Na-

rodowego oraz w imieniu wszyst-

kich zebranych życzeń imienino-
wych. Propozycja ta została przez

zebranych przyjętą hucznymi okla-
skami. Jako delegatów dla złoże-

nia życzeń wybrano pp. Wojciecha
Gołębiowskiego i red. Piotra Ko-
wnackiego.

Następnie przewodniczący u-

dzielił głosu przybyłemu z Warsza
posłowi Mieczysławowi Fijał-

kowskiemu, który wygłosił dłuższe

przemówienie o obecnej sytuacji

politycznej z zainteresowaniem wy

słuchane przez licznie zebraną pu-
bliczność.

P. poseł Fijałkowski rozpoczął

od stwierdzenia, że podstawą po-

rządku w państwie nowoczesnem
jest istnienie trzech odrębnych

władz wykonawczej, ustawodaw-
czej i rządowej i odpowiednia rów

nowaśa pomiędzy temi władzami.
Obecnie w Polsce tej równowagi
niema. Władza ustawodawcza dzi
siaj u nas faktycznie nie istnieje.

Podczas ostatnich wyborów stał
się w Polsce „cud nad urną”, któ-

rego wynikiem jest całkowite uza-

leżnienie władzy ustawodawczej
od władzy wykonawczej Posłowie
większości rządowej nie reprezen-

tują narodu, tylko reprezentują wo

lę rządu, czego zresztą zupełnie
się nie wypierają i nie kryją się z

tem. że się zobowiązali wobec rzą-

du głosować zawsze tak, jak rząd
tego sobie życzy. W ten sposób
sama zasada władzy ustawodaw-
czej została spaczona. Poza tem

parlament nie może dziś wykony-

wać, z tych samych przyczyn, bar-
dzo ważnego swego uprawnienia,

jakiem jest kontrola gospodarki
rządowej.

Również sparaliżowany jest w
Polsce samorząd. Coraz szerzej

rozpowszechnia się zastępowanie
samorządów przez komisarzy rzą-
dowych, a i fam, gdzie jeszcze ko-
misarzy rządowych niema, ingeren
cja władz nadzorczych unicestwia
niezależność samorządu. Obecnie
rząd wniósł do Sejmu projekt no-
wej ustawy samorządowej, który
ogranicza do minimum prawo sa-
morządu, czyniąc z samorządu tyl-
ko ciało doradcze nie mające moż-
ności wprowadzenia w życie swych
postanowień. O wszystkiem, we-
dług projektu nowej ustawy, ma
decydować w samorządzie władza
administracyjna. W razie wejścia
w życie tego projektu nie będzie
kontroli gospodarki publicznej ró-
wnież na niższych jej stopniach.

Jeżeli chodzi o władzę sądo-
wą, to również robi się wszyst-
ko, żeby pozbawić jąniezależno-
ści. Dązenia te nie pozostają bez

efektu.

ЕБЫтТЫсоидидосеунMATTORAI

19.50. Pogad. z Warsz. przeciwdzia-
łaniu grypie. ь у

20.00. „Djobelski eliksir Hoffmana i

Weber" — felj. z Warsz. wygł. C. Jel-

lenta.
20.15. Koncert z Warsz.
21.15. Kwadr. liter. z Warsz. (M.

Dąbrowska).
21.30. Koncert z Warsz.
22.30. Kom. z Warsz.
22.40. „Parsifal” (III-ci akt) opery R.

Wagnera (płyty H. M. V.). Dyrekcja M.
Muck, chóry i orkiestra berl. op. państw.

   

Do.-Jo ORERZT A

Chór Dana w Wilnie
najnowszą se sacją dla w Inian nie-
wątpl'wie będzie możność usły-
szenia słynnego w cał:| Polsce
ch>ru Dena w nejnowszym filmie

pols im

«STRASZNA NOC».

ŻE SWIATA.
MOST ALKOHOLOWY.

Jak donosi komisarz zdrówia w Bul
fało, którym jest Polak dr. Franciszek
Frączak najbardziej uczęszczanym mo-
stem świata jest t. zw. most. pokoju
wzniesiony poniżej wodospadów Niaga-
ry, na granicyametykańsko - kanadyj-
skiej. Przez ten most przesuwa się, co-
dzień 40.000 osób, a w święta do 100.000,
aby w kraju sąsiednim wypić szklankę
whisky.

 

Jedna tylko władza rozszerza
niepomiernie swój zakres działania
kosztem innych władz — to wła-
dza wykonawcza. Jednakowoż,
jak wykazują fakty, ostatnich lat
władza ta nie jest w stanie spro-
stać coraz większym trudnościom
gospodarki państwowej. Z tego po
seł Fijałkowski wyciąga wniosek,
że rząd obecny jest wszechwładny,
ale bezsilny. Dalej mówca przecho
dzi do omawiania sytuacji gospo-
darczej w kraju i wskazuje na li-
czne błędy popełnione przez kie-
runek rządzący. Dziś usiłuje się
część winy za zły stan gospodar-
czy przenieść na samorządy. Tym
czasem jest faktem, że właśnie ze
strony rządu i banków państwo-
wych był w pierwszym okresie
ery pomajowej nacisk na samorzą
dy w kierunku zwiększania inwe-
stycji.

Stronnictwo Narodowe zawsze
ostrzegało przed rozrzutną i eta-
tystyczną gospodarką. Dziś okaza
ło się, że Stronnictwo Narodowe
miało rację, tak samo, jak i w wie-
lu innych wypadkach poprzednich.

Trzeba dążyć do zmiany obe-
cnej sytuacji, lecz w jaki sposób
tego dokonać. Stronnictwo Naro-
dowe, jako, stronnictwo praworzą
dne wyklucza wszelkie środki
sprzeczne z prawem.

Jeżeli chcemy doczekać się le-
pszej przyszłości, to musimy wyro-
bić w sobie przedewszystkiem od-
wagę cywilną. Nie powinniśmy się
bać jasnego i otwartego wypowia-
dania swoich przekonań. Nie po-
winniśmy się bać robić tego, do
czego mamy prawo. W bardziej
kulturalnej zachodniej dzielnicy
zrozumienie własnego prawa i od-
waga cywilna istnieje w wysokim
stopniu. _W ostatnich borach
ludność Poznańskiego i Pomorza
pomimo silnego nacisku wypowie-
działa się w ogromnej większości
za Stronnictwem Narodowem. Im
dalej na wschód, tym łatwiej lud-
ność rezygnowała ze swego prawa
swobodnego decydowania o przy-
szłości swego państwa.

Wielkie nadzieje na przyszłość
wzbudza nasza młodzież, która w
olbrzymiej większości jest zdecy-
dowanie narodowai katolicka i ma
odwagę swoich przekonań.

Po „przemówieniu posła Fijał-
kowskiego zabrał głos p. poseł
Zwierzyński, który wyjaśnił rolę
opozycji, a w szczególności Stron-
nictwa Narodowego w Sejmie о-
becnym. Praca w Sejmie jest obec-
nie bardzo trudna. Z góry wiado-
mo, że wnioski stronnictw opozy-
cyjnych nie mają szans przejścia,
mimo to działalność Stronnictwa
Narodowego w Sejmie nie jest by-
najmniej bezpłodna.

Posłowie Stronnictwa Narodo-
wego oświetlają najważniejsze za-
gadnienia państwowe, wskazują na
wszystkie błędy i uchybienia. W
ten sposób, wskutek tej dziaial-
ności społeczeństwo i prasa do-
wiaduje się o tem, co się w polity-
ce wewnętrzno - państwowej dzie
je i ma możność reagować. Gdyby
stronnictwa opozycyjne z Sejmu
się wycofały, byłoby to demostra-
cją obliczoną na bardzo krótko-
trwały efekt. Zapanowałaby wte-
dy zupełna tajemniczość i znikłby
nawet ten cień kontroli, który je-
szcze istnieje dzięki akcji stron-
nictw opozycyjnych i omawianiu w
prasie spraw poruszanych na fo-
rum sejmowem. Zresztą trzeba
stwierdzić, że w ostatnich czasach
działalność Klubu Narodowego w
Sejmie wywiera wpływ nawet na
posłów stronnictwa rządowego.

Na tem przewodniczący zebra-
nie zamknął.

ag
Pogorzelska, Dymsza,

Krukowski, Walter.

 

SZKICE I OBRAZKI.
MRÓZ.

Cienie układały się coraz ta dłuższą

wstęgą po wydmach śniegowych, tonęły
w jasno-fioletowym tonie zachodu.

Niebo płonęło czerwienią — na

mróz.

— Wiele to też może być tych gra-

dusów — pomyślał Adam.

Przypomniał sobie wiszący. w aptece
w miasteczku długi termometr, na któ-

rego białej tabliczce nakreślone były

kreski, moc zimna objaśniające.

Takiego mrozu nie było tej zimy

jeszcze. Okna w chacie i obórce obro-

sły grubym kożuchem lodu, pięknie po-

rysowanym w liście i kwiaty.

Brrr.. taka zimnica pod lasem i
wiatr od wschodu dąć zaczyna. Szczypie

w policzki, uszy, wdziera się pod łatany

kożuch.

Adam postawił flintę pod krzakiem,

a ręce pochował za pazuchę.

— Żeby tak usiąść kapkę w śniegu,

to i cieplej będzie.

Sarny i tak nie wyjdą prędzej na

dwoiską oziminę, jak po wzejściu mie-

siąca.

Narazie posiedzieć można.
Z za krzaka widzi cały ducht, ktė-

rym powinny iść sarny.

A dubeltówka tak blisko leży, że

jeno ręką sięgnąć.

Ściemniało się...

Ziemię opanował mrok, mrok pełen
oczekiwań na wzejście księżyca.

— 1. idz.. i.. idz. — zawołała so-
wa gdzieś nad głową człowieka.

Na zachodzie nieba zaiskrzyły się

pierwsze gwiazdy.

Adam, oparty o pień jodłowy, du-

mał.
— Zapłać powiada... wisz go mądry,

zapłać... bo sztraf będzie większy. Wia-

domo strażnik... jak pies, śdzie może to

i kąsa... A wszystko za to, że nie pił

z nim u żyda i nie kumał się, jak Mi-

kołaj, co z nim sitwę trzyma... Za taką
głupią drzewinę... Tylepieniędzy... trzy-

dzieści złotych...

Adamem wstrząsnął dreszcz obrzy-

dzenia czy mrozu?

— Własnemi pieniędzmi wam zapła-

cę.. hale, bo gdzie ich wziąć... Za sarnę

żyd da 15 złotych, za dworską sarnę, to

i im za dworskie drzewo zapłaci... Dla-

czego tak dzwoni?.. i te sarny nie idą...

Człowiek uczuł senność i zaczął do- .

znawać dziwnych halucynacyj. Zdawało
mu się, że każda z migocących iskierek

śniegu skrzypi, że skrzyp ten łączy się

w jeden wspólny akord, który dźwięczy

bez ustanku od pól śniegiem pokrytych,

od lasu uśpionego.

N Muzyka śniegu usypiała go.

Y Czuł ciężar głowy, jak po litrze

wódki wypitej, gdzieś w głębi płuc pły-

nęła senność i rozleniwienie.

— Może sarny nie wyjdą... może

trza iść do dom...
Nie mógł się zdobyć jednak na ruch

ręką, ni na wysiłek powstania.

A dubeltówka leżała, ot tuż, tuż.

— Nie pójdę teraz, muszę wyjśc ju-

tro... co jutro?... jutro będzie za późno...

Tak tu dobrze i ciepło...
Wszedł księżyc.
Musnął śniegi, zajrzał w podszycie

lasu...
W krzewach ujrzał białą twarz sie-

dzącego myśliwca...

Zimne promienie miesiąca ześliznęły

się z błyszczących luf stojącej opodal

broni i ucałowały czoło kłusownika...

Zimne było jak stal...

Wincenty, gajowy, zauważył go już

oddawna.
Cicho, jakryś sunął do siedzącej po-

staci brakoniera.
— Poczekaj, ja cię wyszykuję, już

ci gorąco będzie w kreminale!...
Cicho odwiódł kurki od flinty.

Ale na wołanie... kłusownik nie od-
powiadał.

Gajowy, trzymając rękę na broni,
podszedł zupełnie blisko.

— Adam, Adam, wstawajciel...

Luty flinty gajowego opadaly coraz

to niżej, ręką dotknął ramienia sie-

dzącego...

— O Jezul...
mazrli?!...

Księżyc

drzew...

Adam... czyście za-

całował zimne gałęzie

F. Dangel.

Ze stolicy.
3 Warszawa, 9 lutego.
Karnawał już zachodzi. Nie

można powiedzieć, by było wiele
szaleństwa. Nie można też upierać
się, by się nie bawiono. Owszem,
owszem. Dużo było radości, wese-
la, śmiechu lub szukania zapomnie
nia, — ale to nie było to, co by-
wało dawnemi sezonami. Nie by-
ło tej znanej beztroskliwej weso-
łości, która się na nic nie ogląda-
ła: teraz mąciła urok karnawału
myśl o — kieszeni.

Opowiadają nam na ten temat
rozmaite gadki. Np. w „Adrjii”,
która wciąż jest najmodniejszym
lokalem stolicy, urządzono dan-
cing na pewne towarzystwo, gdzie
odgrywa wybitną rolę arystokra-
cja. Z ironją mówiono, że najwię-
cej pękały tam butelki z... wodą
mineralną. A znawcy twierdzili,

że obieg normalny „Adrji” jest o
1200 zł. wyższy, niż na owym dan-
cingu. Zdarza się często, że po ba-
lach, wczesnym rankiem szukane
są gwałtownie kawiarnie, już
otwarte: zapełniają się one mo-

mentalnie publicznością we fra-
kach i wieczorowych sukniach,
bo wszyscy łakną ciepłej, białej
kawy — tak bywają zgłodniali, na
bufet bowiem balowy patrzy się
dzisiaj dyskretnie i subtelnie omi-
ja się ten pokój, żeby... Ta pozycja,
na którą się dawniej najwięcej
stawiało przy kalkulacji organiza-
cyjnej, dzisiaj zawiodła...

Najlepiej się udają bale, gdzie
zjawia się rząd lub Które organi-
zuje młodzież: w pierwszym wy-
padku zjawiają się.-ci, którzy
przyjść muszą, a w drugim domi-
nuje młodość, jak np. na balu sztuk
pięknych.

Oczywiście dużą sympatją cie-

szą się zawsze bale artystów, tom-
bole i reduty. Tutaj już znaczy
tradycja, a ta jest jak najświetniej-
sza. Zresztą teatr ma zawsze swój
urok.
A dzisiaj Warszawa nie może

się żalić na brak teatrów. Po kry-
zysie latem powstało ich więcej,
niż roku poprzedniego, a teraz po-
wstają nowe. Dawne teatry miej-
skie pracują w pełni. Nawet opera
otworzyła swoje podwoje, a arty-
ści prowadzą ją na swoje ryzyko.
Miłaszewskiego „Drugie imię mi-
łości' zyskało już przeszło 50
przedstawień, a duże zaintereso-
wanie budzi zapowiedź sztuki
Mussoliniego. Teatry Szyfmanow-
skie  ściągnęły ' przedwcześnie
„Elżbietę królową Anglji", gdzie
Przybyłko-Potocka i Stępowski
zabłyśli całą pełnią swego talen-
tu. Po „Virtuti Militari“ Czyžow-
skiego, który nie zdołał zyskać

większego uznania, oczekuje się
powodzenia Katajewa „Defraudan

tów*, po których pójdzie Nowa-
czyńskiego sztuka z życia polsko-
amerykańskiego. Kiedrzyńskiego

„Szczęście od jutra” zapowiada się

na jedną z najbardziej wziętych
sztuk polskich.

Sensację wywołał pożar teatru

Szyfmanowskiego na Chłodnej.
Zaeksperymentowano tam urzą-
dzenie teatru, postawionego arty-

stycznie, na przedmieściu. Niektó-
re sztuki, bardziej dostrojone do

psychiki mieszkańców oli, po-
siadały tam duże powodzenie, a
kontakt publiczności z artystami
był niekiedy bardzo osobliwy, wi-
downia reagowała nieraz o wiele
silniej i swoiściej, niż gdzieindziej.

Tradycje dawnej „Jaskółki”
podjęto znowu przedstawieniami
dla dzieci w Pomarańczarni w Ła-
zienkach; dorywcza to impreza p.

Strzeleckiej i p. Bujańskiego. Na
Żoliborzu Irena Solska przy RE
serskim współudziale Iwa Galla
wystawiła fragmenty „Róży”, а
przy ul. Kredytowej p. Wołoszy-
nowska chciałaby zorganizować
jeszcze jeden teatr.

Czy to nie za wiele na War-
szawę, dla jej publiczności, która
rzenosi rewję nad dramat, a u
órej artystki rewjowe zyskują
os salonu, kawiarni i u-

icy.
Najwięcej hałasu zrobił w ostat

nich czasach Jaracz. Wystawił
„Damy i Huzarów** — w insceni-
zacji własnej, współczesno — po-
wiedzmy: cyrulikowej. Najwięcej
położył na. charakteryzację: co
p jeszcze upiększył, a co
arykaturalne, skarykaturował do

entej potęgi Uczynił się hałas,
gdy spostrzeżono olbrzymie nosy
i karvkaturalne postaci, padły

ostre słowa potępienia, wywiązała
się silna polemika, a najciekawsze,
że do szranków walczących stanął
i sam Jaracz, nie tylko zabierając
głos w prasie, lecz również wystę-
pując podczas antraktu z „mani-
festami' do publiczności. Oczy-
wiście sama forma polemiki w te-
atrze z estrady musiała wzbu-
dzić protesty i głosy poparcia —
dość, że Jaracz osiągnął, co chciał:
ożywił opinję, zainteresował pub-
liczność, postawił kwestję uwspół-
cześnienia Fredry na wokandzie
dyskusji.

Teraz przygotowuje Maliczew-
ską w rocznicę 10-tą śmierci Za-
polskiej, co teatry Szytmanow-
skie uczciły wystawieniem Dul-
skiej na Chłodnej.

Ale Dulszczyzny mamy dzisiaj
wszędzie tyle, że jej nie trzeba
uwspółcześniać.

H. W.



 

Z KRAJU.
Nowe protesty przeciwko projektowi

prawa małżeńskiego.
W ciągu ostatnich dni bie-

żącego tygodnia wpłynęły do
Archidiecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej nowe postulaty prze-
ciwko projektowi prawa mał-
żeńskiego.

Z рагаЁ! Raduńskiej, pow.
Lidzkiego, wpłynął do Instytutu
Akcji Katolickiej protest przeciw-
ko projektowi prawa  małżeń-
skiego z 3603 poopisami.

Z Czarnej Wsi pow. Sokól-
skiego wpłynął protest przeciwko
projektowi prawa małżeńskiego

z 1017 podpisami. Ze wsi Wólka
pow. Białostocki wpłynął protest
z 53 podpisami. Stowarzyszenie
młodzieży Polskiej w zarnej
Wsi nadesłało list, w którym pro-
testuje przeciwko projektowi no-
wego prawa małżeńskiego.

Ponadto wpłynęły protesty z
następujących miejscowości: Do-
listowa, (pow. Białostocki), Wro-
cenia, Dużej Jaświeży, Dzięcio-
łowa i Il Dolistowa (Ill zakon św.
Franciszka) oraz ze Sniegorówki
i Moniuszki. a

Napad wilków na 2 kupców.
Jeden z kupców z przestrachu utracił mowę.

W ubiegłą niedzielę na jadą-
cych kupców Abrahama Kapłana
i Zajdszura Abela między Rako-
wem a [wieńcem w lesie napadło
stado wilków. Wilki rzuciły się
na konia usiłując go zagryźć.
Koń jednak rzucił się naprzód i
uszedł pościgowi. Jeden z wil-

ków skoczył na sanie i rzucił się

na Kapłana, ten jednak odparł
napad laską, towarzysz zaś jego
wpakował w bok wilkowi nóż,
dzięki czemu uniknęli niechybnej
śmierci. Kapłan po przyjeździe
do Iwieńca ciężko zachorowałi

wskutek przestrachu stracił mj”
a

73 letni kupiec zamarzł na śmierć.

W dniu wczorajszym na dro-
dze Landwarów—Troki znaleziono

zmarzniętego kupca z Trok Hir-

sza Aronowicza lat 73. Początko-
wo przypuszczano, iż Aronowicz
padł ofiarą mordu rabunkowego,
jednak okazało się, że kupiec

wskutek silnego przeziębienia się
w drodze stracił przytomność, a
następnie zmarzł na śmierć.
Zwłoki zabezpieczono, aż do
przyby ia komisji śledczo lekar-
skiej. a

Walka z epidemją tyfusu plamistego w Wileńszczyźnie.

$ Prowadzona od kilku tygodni

energiczna akcja zapobiegawcza

przeciwko epidemji tyfusu plami-

stego w „Wileńszczyźnie uwień-

czona została pomyślnym wyni-

kiem. W pow. mołodeczańskim
tyfus został kompletnie zażegna-
ny. W pow. dziśnieńskim epide-
mja tyfusu powoli wygasa. a

„Komisarz Kasy Chorych w Lidzie.

Komisarzem Okr. Kasy Cho-
rych w Lidzie mianowany został

WAZERECUW13 A wdik:

Walka o krążek hokejowy.

W dalszym ciągu mieliśmy na śliz-

gawce zawody szkolne o mistrzostwo
średnich zakładów naukowych.

Hokejowe rozgrywki młodzieży szkol-
nej cieszą się dużem powodzeniem i

z niecierpliwością oczekiwany jest koń-

cowy rezultat turnieju. Obecnie wybija
się na czoło zespół Szkoły Handlowej,
w której gra jeden z najlepszych graczy
Wilna Andrzejewski. Drużyna Gimn. J
Słowackiego gra bardziej zespołowo. Ma
ona doskonałego bramkarza Bartosze-

wicza, który został przezwany przez
swoich kolegów „wileńskim Stogow-
skim“. Hokeiści Gimn. Z. Augusta grają
również zespołowo. Najlepszymy w tej
drużynie są Nurzel i Puszkarzewicz. Ze-
spół graczy Gimn. A. Mickiewicza opiera
się na bramkarzu Wigurze, który z po-
święceniem broni honoru swojej drużyny.

W meczu Szkoła Handlowa — Gimn.
J. Słowackiego (2:1) podziwialiśmy bra-
wurową grę bramkarza Bartoszewicza,
który dla drużyny Gimn. Słowackiego
ustalił honorowy wynik. Bramki strze-
lili: dwie Andrzejewski i jedną dla Gimn.
Słowackiego Olg. Ciechanowicz, który
woli dziś hokej nad narty.

Bardzo ładny mecz był pomiędzy
uczniami Gimn. Słowackiego, a Gimn.
Zygm. Augusta — 1:1. Sam wynik mó-
wi, że walka toczyła się zażarta. Zyg-
munciacy byli lepsi, ale trudno im było
wcisnąć krążek do bramki, której bronił
Bartoszewicz.

Zakończenie mistrzostw nastąpi w
sobotę 13 lutego.

Otwarcie ślizgawki W. T. Ł.

Doczekało się Wil T. Ł. nareszcie
mrozu i po całym szeregu trudności
technicznych wylało swoją własną śliz-
gawkę przy ul. A. Mickiewicza.

Jest to mały placyk, ale doskonale
nadający się do jazdy figurowej.

oświęcenia ślizgawki dokonał ks.
pref. Misiewicz.

Niestety strona organizacyjna popi-
sów łyżwiarskich zawiodła.

Na rozpoczęcie popisów musiano
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PORT.
czekać aż kilka. godzin.

Z okazji 10-lecia P. Z. Ł. przyjechał
do Wilna szereg wybitnych zawodników.
Ze Lwowa przybyła wicemistrzowska
para Polski: Rudnicka i kap. Theuer.
Z Warszawy przyjechali: Cukiertówna,
Chochlewska, Palczewski i Staniszewski.

Zawodnicy pokazali nam cały sze-
reg ładnych figur.

Szkoda wielka, że w popisach łyż-
wiarskich nikt z Wilna nie brał udziału.

Spodziewać się należy, że ślizgawka
W. T. Ł. cieszyć się będzie powodzeniem
i przekonamy się, że dwie ślizgawki na
Wilno to nie zadużo. W takim Lwowie
jest około 20 (I) ślizgawek, a w Wilnie,
w sportowem Wilnie, miałoby być za
dużo wylanie dwóch płaców? Popierw-
sze muszą być w przyszłości wylane małe
placyki na przedmieściach miasta dla
dzieci: na Zwierzyńcu, Antokolu, Śni-
piszkach i t. d. Niech to będą malutkie
ślizgawki, ale niech one będą. Spełnią
one ogromną rolę w propagandzie sportu
łyżwiarskiego.

Kursy narciarskie A. Z. S.

Utartym zwyczajem S. N. A. Z. S.

organizuje i w tym roku propagandowy

kurs narciarski dla początkujących. Na
kurs zgłaszać się mogą wszyscy ci, któ-
rzy przedtem wstąpią do LS;
A więc zapisujcie się do A. Z. S. i uczcie

się ježdziė na nartach pod kierunkiem

fachowego instruktora.
Kurs A. Z. $. prowadzi najlepszy

instruktor narciarstwa w Wilnie, p. K.

Pietkiewicz. Zajęcia praktyczne odby-

wają się we środy i soboty od 14 do 17,

a w niedzielę od 10 do 14 godz.
Zgłoszenia przyjmuje A. Z. S., Š-to

Jańska 10, albo Brzeg Antokolski 12.

Mistrzostwa ping-pongu.
 

Pierwsza tura zawodów ping-pongo-
wych o mistrzostwo Wilna już się od-
była. W sali Ż. A. K. S. zgromadzili się
wszyscy najlepsi ping-pongiści, którzy
rozegrali między sobą szereg ciekawych
spotkań.

Makabi reprezentują: Weksler i

HELM w filmie «MAŁŻEŃSTWO»

DZIENNIK MILEŃNSKI

Z LITWY.
„Mazurek* Wieniawskiego powo-

dem zgorszenia”.
Ryski korespondent „Liet. Ai-

das" z wielkiem zgorszeniem ko-
munikuje swemu' pismu, że na
pierwszym koncercie litewsko-ło-
tewskiego mieszanego chóru ре-
wien zaproszony skrzypek popeł-
nił wielki nietakt. Wykonał mia-
nowicie m. in... „Mazurek“ Wie-
niawskiego. Korespondent z nie-
zwykłą tolerancją zauważa, że za-
sadniczo przeciwko dobrej muzy-
ce nic mieć nie można, choćby na-
wet była ona polską, lecz nie
wszędzie jest dla niej odpowied-
nie miejsce. Mazurek zaś bynaj-
mniej nie nadaje się do wykona-
nia na wieczorze. jedności litew-
sko-łotewskiej, rażąc wprost w ze-
stawieniu z „Mesbe Wilniaus ne
nurimsim“. Podobny postępek, to
juž nie nieporozumienie — to wiel-
ki nietakt. Zajmujący pierwsze
rzędy przedstawiciele litewskiego
poselstwa i konsulat znaleźli się
w nader kłopotliwej sytuacji i czuli
się wielce zaskoczeni „przykrą
niespodzianką”.

Z ŁOTWY.
Ustapienie polakožerczego |
nacze powiatu.

Prezes Iłłuksztańskiego Zarzą-

du powiatowego J. Karkliń zre-
zygnował ze swego stanowiska, o

czem powiadomił Ministerstwo

Spraw Wewnętrznych, prosząc 0

dwutygodniowy urlop.

ROZMAITOŚCI.
= Z CZERWONYM SZTANDA-
REM NA NABOŻEŃSTWIE W

SYNAGODZE

W warszawskiej synagodze na Tło-
mackiem, zorganizowano uroczyste na-
bożeństwo, na którem byli obecni ucznio-
wie żydowskich szkół średnich.

Po skończonem nabożeństwie, gdy
rabin Schorr zaczął wygłaszać okoliczno-
ściowe przemówienie, jeden z obecnych
uczniów wypuscił szarego gołębia, który
do prawej nóżki miał przywiązaną czer-
woną płachetkę z napisami antypaństwo-
wemi.

Gołąb wywołał olbrzymie zamiesza-
nie w synagodze. Nabożeństwo zostało
przerwane, a wszyscy obecni, uzbrojeni w
laski, kije i parasole, rozpoczęli pości$
za niewinnym ptakiem, który przerażony
latał po całej świątyni.

Po dłuższych wysiłkach udało się
wreszcie jednemu z szamesów złapać go-
łębia.

Kto wypuścił gołębia, dotychczas nie
ustalono.
оыа LAA AUOSTAS SYPIĄ

KONKURS KiNO-TEATRU
„CASINO“.

Dziś drukujemy kupon znž-
kowy do kina „Casino“ na film
produkcji czeskiej „On i jego sio-
stra“.

Po wyšwietleniu

 

 

tego filmu
przystąpimy do plebiscytu, ktėry
bedzie mial za zadanie zorjento-
wanie w wyborze filmów na przy-
szłość.

   

  

KUPON ZNIŻKOWY
NA FILM

„ON IJEGO SIOSTRA"
WYŚWIETLANY

w „CASINO“ Wielka 47
į WILNO 10 LUTEGO 1932 r.

; Ognisko: Gryszyn i Klukiewicz;
SYŻ Grabowiecki i Mackiewicz;

Ž. A. K. S.: Gotlib i Czaczkowski.
Wśród zawodników wyróżniają się

Weksler i Gotlib.
W grze podwójnej Ognisko pokonało

A. Z. S, a Makabi zwyciężyło Ż. A. K. 5.
Zakończenie mistrzostw odbędzie się

13 b. m. w sali przy ul. Zawalnej 21.

Zmiany w Urzędzie W. F.
przy D. O. K. III.

Dotychczasowy _kierownik Okręgo-
wego Urzędu F. przy D. O. K. III
w Grodnie p. pułk. Kotowicz został
przeniesiony ze swego stanowiska do
Brodnicy. Ja. Nie.

  

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

Na 1-szy seans ceny znižone.

 

| WYGODNIEJiTANIEJI |
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym | le-
tnim już teraz przyjmujemy wszelkie ubrania

do farbowania | czyszczenia.

 

Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. Po=
czątek seansów 4, 6, 8 | 10 w Ceny miejsc: balkon50gr.
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Szczypta soli—
Szczypta cukrul
Naprawdę potrzeba tylko szczypty

soli, a mdły sos, mdła zupa, „nudna“ ja-
rzyna zmieni się doszczętnie i nabierze
smaku. Trzeba też tylko szczypty cukru,
posypanej na potrawę, której nikt jeść
nie chce, aby się wszystkie ręce swapli-
wie wyciągnęły do półmiska. Sól podno-
si smak każdej potrawy — cukier go ła-
godzi. Obie przyprawy są niezbędne dla
zdrowia: sól służy do wytworzenia soku
trawiącego w żołądku — cukier jest
źródłem siły i ciepła.

Podczas gdy sól jest tylko przypra-
wą — cukier jest cennem pożywieniem.
Podczas gdy nadmierne użycie soli staje
się szkodliwem dla organizmu i człowiek
dorosły powinien naprawdę używać do
każdego dania tylko szczyptę soli, a na-
dużycie jej źle wpływa na zdrowie i wy-
wołuje przykre pragnienie, to nawet dość
znaczna ilość cukru spożytego we właści-
wy sposób, t. j. w połączeniu z innem po-
żywieniem nie przyniesie zdrowiu naj-
mniejszej szkody.

Najwyższa ilość soli, której w poży-
wieniu przekraczać nie należy stanowi
dziennie 5 śr., zaś średnią obliczamy na
3— gr. dla dzieci do lat 12 od 1—2.5 gr.

Natomiast ilość cukru może wynosić
dziennie od 10—12 proc. kalorji, czyli
ciepłostek, użytych we wszystkich pokar-
mach. Kładę nacisk na to, że zarówno
cukier jak i sól spożywamy zawsze w
połączeniu z innemi pokarmami stalemi,
albo z płynnemi, ale rozcieńczenie soli
musi być bez porównania większe, niż
rozcieńczenie cukru.

Przy obliczaniu ilości cukru, która
może być spożyta bierzemy, jako pod-
stawę, że z i grama cukru wytwarzają
się 4 kalorje. Ž

W stosunku do ogólnego zapotrzebo-
wania kalorymetrycznego, dzieci w róż-
nym wieku, młodzieży, kobiet i męż-
czyzn lekko, średnio i ciężko pracują-
cych, przybliżona ilość cukru, jaka bez
żadnej szkody dla organizmu może być
spożywana, przedstawia się jak następu-
je: dziecko 1!/s roczne, 225 gi. cukru
dziennie, dziecko 2 letnie 30 gr., dziecko
4 letnie 35 gr. dziecko 7 letnie 40 gr.,
dziecko 10 letnie 50 gr., dziewczę 16 let-
nie 60 gr., chłopiec 16 letni 95 gr., kobie-
ta lekko pracująca 50 gr., kobieto średnio
pracująca 75 gr. kobieta ciężko pracu-
jąca 90 gr... mężczyzna lekko pracujący
60 gr. mężczyzna średnio pracujący
90 gr, mężczyzna ciężko pracujący
100 gr. cukru dziennie.

Niejedna z czytelniczek, która rzu-

ciła okiem na podany ten wykaz i chcia-

łaby z niego wyciągnąć praktycznywnio-

sek, pomyślała zapewne, że trudno wy-

magać, aby gospodyni przyjęła troskę

racjonalnego odżywiania swojej rodziny,

ważyła każdą szczyptę cukru, użytego

jako pożywienie. Kipowieki na to, że
chodzi tu raczej o średnią ilość użytą

dla domu w ciągu całego roku, a nie

o ścisłe wymierzanie  każdorazowej

porcji Ta średnia ilość w Polsce jest
o wiele niższa od normy podanej prze-

zemnie. Do tego stanu przyczynia się nie-
wątpliwie mała znajomość lepszej kuch-

ni. Ponieważ nie każde gospodarstwo po-
siada wagę, więc podam stosunek wagi

do miary, aby można było przy pomocy

łyżki albo szklanki zastępować wagę:
2 szklanki, czyli '/+ litra kryształu
1/ą klg., 2%: szklanki pudru = 1/ К,
16 strychowanych łyżek cukru pudru od-
powiada 1 szklance, t. j. "/4 klg,, 4 małe

łyżeczki odpowiadają mniej więcej 1
łyżce, 1 mała łyżeczka kryształu waży
około 5 gr., 1 mała łyżeczka pudru waży
około 4 gr.

Takie określenie wagi cukru przy
pomocy miary będzie oczywiście przy-
bliżone i niezbyt dokładne, ale przy
wielu potrawach jest wystarczające.

A teraz podam przykłady potraw,

które przez dodatek szczypty cukru

i szczypty soli zyskają na smaku,

A więc dodamy szczyptę soli do na-
słodkie

zupa
stępujących potraw: wszelkie
zupy owocowe, polewki, nawet

„nie na mleku”.
Wszelkie słodkie leguminy mączne,

kremy, mleczka i suflety, galaretki a na-

wetfad, zwłeszcza śmietankowe, wa-

niljowe i t. p.
Słodkie ciasto i pierniki. najwy-

kwintniejsze baby, dziady i pakowańce są

mdłe i bezbarwne, jeśli nie podniesiemy

ich smaku przez dodanie szczypty soli.
Szczyptę cukru dodajemy zawsze: do

ostrych zup jak pomidorowa, czernina,

cytrynowa. Nawet rosół z dodatkiem

odrobiny karmelu (cukier zrumieniony)
zyskuje na smaku.

Nie zapominajmy nigdy o dodaniu

szczypty cukru do wszelkich ostrych so-

sów, jak korniszonowy, szczypiorkowy,

ieczarkowy, pomidorowy, cytrynowy.

Dodóiy, po szczypcie do sałat i sała-

tek, do marynowanych grzybów, rydzów

i korniszonów, nawet do wędlin, gdyż on
podniesie ich smak i nada im większą

trwałość. Szczypta soli i szczypta cukru

w rękach gospodyni to są tanie i łatwe

środki urozmaicenia kuchni, ulepszenia
smaku niemal każdej potrawy.

 

KLUB NARODOWY.
Wpływ kryzysu rolnego na gospodarczy

stan miast.
Odczyt posła Mieczysława Fijaikowskiego.

W niedzielę dn. 7 lutego odby-
ło się w lokalu własnym przy ul.
Orzeszkowej 11 zebranie Klubu
Narodowego pod przewodnictwem
prezesa Klubu prof. dr. Wacława
Komarnickiego. Na zebraniu poseł
Mieczysław Fijałkowski wygłosił
interesujący odczyt p. t. „Wpływ
kryzysu rolnego. na gospodarczy
stan miast”.

Na wstępie odczytu prelegent
omówił politykę rządu w stosunku
do rolnictwa. Była to, zdaniem pre
legenta, w ciągu całych dwunastu
lat istnienia wskrzeszonego pań-
stwa Polskiego t. zw. polityka ta-
niego chleba. Polityka ta była
prowadzona pod wpływem socjali-
stów, którym sekundowali ich naj-
więksi przeciwnicy w innych spra-
wach — przedstawiciele wielkie-
go przemysłu. Według doktryny
socjalistycznej niskie ceny płodów
rolnych zwiększają dobrobyt ro-
botnika, który musi te płody kupo-
wać. Wielki przemysł zgadzał się
z tendencją socjalistów w tej kwe-
stji, gdyż rozumował, że o ile pło-
dy rolne będą tanie, to robotnicy
nie będą żądali zwyżki płac.
Wpływ socjalistów był tak silny,
że potrafili oni dla swej polityki
taniego chleba zjednać nawet
stronnictwa włościańskie, którym
wbrew  oczywistemu interesowi
warstw rolniczych potrafili wmó-
wić, że dla chłopa cena zboża jest
obojętna i jedynie ważną dla niego
kwestją jest parcelacja większej
własności rolnej.

Po maju 1926 roku rządy sana-
cyjne ze zdwojoną energją prowa-
dziły dalej politykę cen płodów
rolnych w duchu tendencji socjali-
stycznej. Znane są zakazy wywo-

zu zboża w latach największego
urodzaju.

Oprócz tej polityki w Polsce,
na dalszą zniżkę cen płodów rol-
nych wpłynął  ogólno-światowy
kryzys zbożowy wywołany nad-

DTD or WW mo KA

«Franusiowa dola»
u Nazaretanek.

Dn. 7 b. m. Kolo Krajoznaw-
cze pržy gimn. Ss. Nazaretanek
wystąpiło z nadzwyczaj miłą im-
preząl Na deskach sceny szkol-
nej ujrzeliśmy „Franusiową dolę"

—sztukę ludową układu J Cier-
niaka, w 10 eia obrazach scenicz-

nych, przedstawiającą życie chło-
pa polskiego „od kołyski aż do
grobu". Barwnym  korowodem
szły tańce i śpiewy obyczajowe.
Widzieliśmy  kolendę,  zapusty,
„wywianowanie”, „схер!пу“, wre-

szcie smutne modły nad trumną,

zamykającą w sobie dolę chłopa,
nielekką, ale opromienioną bla-
skiem poezji, płynącym z „Fra-
nusiowego grania”. Podkreślić
należy wielką  udatność tego

przedstawienia pod każdym
względem. Sam wybór sztuki,
jej wykonanie, dekoracje, ześpie-
wanie zespołu — wszystko wypa-
dło bez zarzutu niemal, i świad-

czy O wysokich artystycznych
ambicjach Koła. Niektóre mo-
menty, np. pieśń Dziada o 3:ch
córkach, były nacechowane pra-

wdziwą dramatycznością i budziły
w widzach nieklamane wzrusze-

nie. Byłoby niezmiernie pożąda-
ne, żeby widowisko jeszcze raz
zostało powtórzone—żeby wszyst-
kie Koła Krajoznawcze je zobaczy-
ły. Kierowniczce Koła, P. B. Cyw'ń-
skiej, P. Adamowiczowej, kiero-
wniczce chóru i P. Roubie, który
stworżył pomysły dekoracyjne
należy się wysokie uznanie.

Matka.

Unieważnienie legitymacji.
Kasa Chorych w Wilnie unieważnia skra-

dzioną p. Józefowi Jakubowskiemu legi-

tymację urzędniczą Nr. 103 oraz legitymację

sekwestratorską Nr. 2, wydaną mu jako

sekwestratorowi Kasy Chorych w Wilnie

w dn. 9-1 1932 r. 831
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skiego. Uprasza się ła- pomniał soble, że zbliże-
skowego

ul. Miekiewicza

waza

produkcją zboża na całym świecie.
Ideał socjalistyczny—tani chleb

został osiągnięty, ale nie spowodo*
wał on bynajmniej dobrobytu ro-
botnika, bo kiedy chleb staniał,
bo kiedy chleb staniał, robotnik
nie ma pracy i nie ma możności
zarobić nawet na tani chleb. Kry-
zys rolniczy pozornie dotykający
tylko interesów wsi odbił się do-
tkliwie również na miastach. Od-
czuły go i przemysł i handel i rze-
miosło.

‚ Jest to rzecz zupełnie zrozu-
miała w kraju o 70 proc. ludności
rolniczej. Nie można zapominać,
że rynkiem dla wytworów miej-
skich jest rolnictwo. Gdy rolnicy
są biedni, cierpi na tem przemy-
słowiec, kupiec, rzemieślnik i ro-
botnik, bo rolnik nie kupuje towa-
rów z miasta. Powstaje nędza nie
tylko na wsi, -lecz i w miastach.
Sytuacja staje się jeszcze bardziej
katastrofalna wskutek t. zw. „no-
życ', czyli rozpiętości pomiędzy
cenami płodów rolnych a cenami
wytworów przemysłowych. Roz-
piętość ta pochodzi stąd, że ceny |
płodów rolnych zależne są tylko
od podaży i popytu, podczas gdy
ceny wytworów przemysłu, wsku-
tek organizacji wielkiego przemy- |
słu są regulowane przez kartele
i trusty.

Ciężka sytuacja gospodarcza |
nie może sie poprawić, dopóki te
„nożyce” się nie zamkną.

Jeżeli chcemy dążyć do popra-
wy stanu gospodarczego, nie może
my prowadzić  krótkowzrocznej
polityki mającej na celu doraźne
korzyści tej czy innej stery gospo-
darczej, tylko musimy prowadzić
mądrą, głęboko przemyślaną poli-
tykę narodową uwzgiędniającą -
teres gospodarstwa narodowego,
jako całości.

Interesujący odczyt posła Fi-
jałkowskiego wywołał ożywioną
dyskusję.
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M. TWIERZYŃSKIEGO.
Ul. Mostowa 1. Tel. 1244.

PRZYJMUJE DO DRUKU
DZIEŁA, BROSZURY, BILETY
WIZYTOWE. ZAPROSZENIA
i RÓŻNE KSIĄŻKI DO OPRA-
WY. WYKONANIE SOLIDNE.

CENY PRZYSTĘPNNE.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 9. Il. 1932 r.

Waluty i dewizy:
Dolary 8,87'|,-8,9: '|+—8,87'|,.
Gdańsk 173,70—174,13 —173,37 |
Londyn30,75 —30,85—30,93—30,63.
Nowy York 8,916—8,936—8,896.
Nowy York kabel 8,921—8,94| — 8,901.
Paryż 35,12—35,21—35,03.
Praga26,41—76,47—26,35.
Szwajcarja 174,17—174,60—173,74. ё
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,85.
Tendencja słabsza.

Papiery procentowe:
3, pożyczke budowlana 31,50. 4%,

pożyczka Inwestycyjna 85. 5'/, konwer-
yjna 40,25 6% dolarowa 53,50. 40%, do-
larowa 44,50—45,25—44,80. 7*/, stabili-
zacyjna 54—56—54,25. 8”), L. Z. B. G.
K. I B. R. obligacje B. G. K. 94 Te same
7|. 83,25. 8%, obligacje bud. BGK. 93.
4 '|,9ł, L. Z. ziemskie 41. 8 /, warszaw-
skie 62,65—63,50—63. 8%, Częstochowy
54,75. 10'|, Siedlec 59. Pożyczki moc-
niejsze, listy niejednoelite.

Bank Polski 99 Lilpop 13.75.
a: w obrotach prywatnych:

Rubel: 494.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
pc 54— 5. Stabilizacyjna 52,25

50.
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OBNIŻENIA CEN

z pierwszorzędnych kopalń

  

znalezcę © ją się jej urodziny, więc
90 pokłócił się żeby jej nie

sprawić prezentu.
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