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ZIENNI
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilho, Mostowa1. Telefon Redakcji.

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

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. LS

Atak sanacji na Uniwersytet
Jagiellonski

na- posiedzeniu komisji oświatowej.
(Telefonem od własnego korespondenta.) AŻ Bi:

WILNO. Gdy na wtorkowem posiedzeniu komisji oświatowej

zgłoszony został wniosek o odczytaniu memorjału Senatu Akade-

mickiego Uniwersytetu Krakowskiego,
Wystąpił m. i. p. Szyszka (BB),
ał wygotowany nie tyle ze względów rzeczowych, ‹

Politycznych. Przytem podal do wiadomošci komisji, iž -w niedzieię

minioną odbył się w Warszawie zjazd profesorów szkół akade::.ic-

ch stojących na gruncie Ieslpgi
się za projektem rządowym.

rzekomo 2 swobodę swych poszczególnych profesorów,

wskutek czego z Krakowa nie było nikogo na
przewodniczył minister Jędrzejewicz.

|. zakazał swym Pei udziału w zjeździe do-
› że poza tym memorjałem kryje się

Przeciwko Paa Pory acha chciał przemawiać pos, Stanisz-

przeciwko temu, wnioskowi

który oświadczył, że memorjał zo-
ile z pobudek

p. Piłsudskiego, zjazd ten wypo-
Uniwersytet krakowski miał

źjeździe niedzielnym,
Fakt, iź Uniwersytet

stanowisko polityczne.

tr. Nar.), lecz przewodnicząca komisji, posłanka Jaworska (BB)

Dopiero wczoraj opozycja miała możność zgłoszenia odpowied-

Mianowicie pos. Stefan Dąbrowski w imieniu wszystkich stron-
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"Mussolini u Ojca św.
RZYM. Ogłoszono dziś urzędowo, Iż Ojciec św. przyjmie

- premjera Mussoliniego na specjainem posłuchaniu w czwartek
dn. 11 b. m. Ё

W dniu tym przypada rocznica podpisania paktu laterań-

skiego, który zakończył istniejący uprzednio zatarg między
' Watykanem a rządem faszystowskim. Data powyższa zbiega się
"również z 10-tą rocznicą koronacji Papieża Piusa XI. Musso!l-
niemu będą towarzyszyli hr. Dżvecchi, ambasador włoski przy
Stolicy Apostolskiej, Rocco Gadrescaux Arupinatti, podsekretarz

stanu w prezydjum rady ministrów, Fani, wice minister spraw
zagranicznych, Palverelli, szef biura prasowego w ambasadzie

„CITTA del VATICANO. (Pat.)
„Osservatore Romano* w wyda-
niu nadzwyczajnem zapowiada
w dniu jutrzejszym wizytę Musso-
liniego u Ojca Świętego.

RZYM. (Pat.) — W związku z
jutrzejszą wizytą premjera Musso-
liniego w Watykanie prasa pod-
kreśla znaczenie tej wizyty dla

historji. kościoła, wpływające z
tego bezpośredniego zetknięcia
się dwóch budowniezych nowego
współżycia między kościołem
a państwem we Włoszech. Pre-
mjer włoski z okazji wizyty przy-
wdzieje. odznaki orderu Złotej
Ostrogi, niedawno udzielonego
mu przez Ojca Świętego.
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|. planu polityki gospodarczej.

opozycyjnych zaprotestował przeciwko napaści posła Szyszki
_ Ra Uniwersytet Jagielloński.

Ciekawe, iż wczorajszy krakowski sanacyjny „Czas* pisząc 0

zjeździe sanacyjnych profesorów stwierdza, iż zjazd ten był imprezą

Czysto prywatną, a ponadto wiadomość o zakazie wydanym jakob.

Przez Senat akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego nie jest zgod-

z prawdą.
Widocznie zdenerwowanie z powodu nieudanego zjazdu, na

który nikt dziś dobrowolnie jeździć nie chce, wywołało w szeregach
sanacji wybuch złości której dał wyraz pos. Szyszka.

Ё W dyskusji jaką prowadziła wczoraj komisja oświatowa nad

ustrojem szkolnictwa, opozycja zgłosiła szereg poprawek, która jed-

Nakże głosemi BB zostały wszystkie odrzucone.
W. szczególności został także odrzucony głosami:BB wnio-

Sek posłów Dąbrowskiego I Szydeiskiego zgłoszony w dysku-

nad oświatą pozaszkolną. o tem by oświata pozaszkolna

Oparta była o zasady moralności chrześcijańskiej.

Wniosek o kłódce.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W komisji administracyjnej debatowano w dal-
Szym ciągu n.d ustawą o zgromadzeniach.

Przedyskutowano 8 paragrafów. Wszystkie poprawki odrzucono
głosami BB. | 7

Pos. Duch (BB). zgłosił wniosek ograniczenia czasu
Powtórnych przemówień w tej samej sprawie do 1 minuty.

Z kolei pos. Rymar zeproponował rozszerzyć wniosek

kła Ducha przez nałożenie na usta mówców opozycyjnych
kl.
Przewodniczący komisji, Polakiewicz (BB)nie poddał

Wniosków tych pod głosowanie.

Charakterystyczne kontrowersje pomiędzy
posłami z BB

(Wslelonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Na wczorajszem posiedzeniu Sejmu doszło do
nader charakterystycznych kontrowersyj pomiędzy posłami z BB.

Mianowicie przy omawianiu budzetu Ministerstwa Pracy, oraz

Przemysłu i Handlu Minkewski (BB) wystąpił z obszernem uza-

Sadnieniem konieczności kartelizacjj w przemyśle, gdy tymczasem
lego kolega klubowy pos. Wojciechowski wypowiedział się prze-
Giwko kartelizacji i bardzo ostro zaatakował przemysł górnośląski,

a w szczególności wysokie pobory dyrektorów. Również pos. Grzesik

(BB). krytykował postępowanie przemysłowców górnośląskich i wy-

tykał wysokie pobory dyrekcyj. TA 5
Pos. Roguszczak (NPR) po omówieniu stosunków w prze-

Myśle górnośląskim zarzucił rządowi, iż nie posiada on żadnego

pos.

Pos. Minkowski (BB) zabiera powtórnie głos i *replikując
| posłowi Wojciechowskiemu zarzuca mu brak pojęcia o istocie

Sprawy oraz uprawianie demagogii. =
° — Рггу budżecie Min. Pracyi Opieki Społecznej pos. Domasz-
kiewicz (grupa Moraczewskiego w BB) zaatakował również kartele
i domagał się kontroli rządowej nad przemysłem. Twierdził on, iż
Coraz większe ingerencje kapitału obcego i oddawanie mu w całości
losów życia gospodarczego prowadzi do utraty niezależności gospo-
darczej, e w konsekwencji i politycznej! Pouczające.

Mrozy i zawieje,
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Zewsząd donoszą o silnych mrozach. * Najniższa
temperatura była na południu, gdzie termometr spadł do 25* poniżej
zera. Na Pomorzu 8%, lecz panują silne śnieżyce.

 

Sytuacja w Zagłębiu Dąbrowskim
SOSNOWIEC (Pat.) W kopal-

niach zagłębia Dąbrowskiego po-
djęto nermalną pracę. Rada
Związku Przemysiowców zaprosi-
ła na dzisiej konferencję sekre- .
tarzy wszystkich górniczych związ-
ków zawodowych.

Zgon Edgarda Wallace'a.
HOLLYWOOD  (Pat.) Zmarł Wallace był dziennikarzem,

tu, przeżywszy lat 56, .znany pi-  wieściopisarzem,
sarz Edgar Wallace. oraz sprawozdawcą filmowym i

LONDYN (Pat.) Wielkie wra-

Rozmowy te o charakterze

nieobowiążującym mają posłużyć

"do wyjaśnienia stanowiska obu

lu zawarcia nowej umowy będą
prowadzone z końcem tygodnia.

po-

trwanai .

. stron. Właściwe rokowania w, ce* *

dramaturgiem *

wyścigowym. Jego dorobek |i-- żenie wywołała tu wiadomość o
nagłej śmierci pisarza angielskie-
go Edgara Wilłace'a który zmarł
po 3 dniowej chorobie na po-
dwójne zapalenie płuc. Wallace
był niezmiernie popularny osta-
tnio w Londynie. Rozpoczął on

swą karjerę jako uliczny sprze-
dawca gazet. Świetną swą

_ karjerę pisarską
lace w. roku w czasie
wojny boerskiej, jako korespon-

dent wojenny agencji Reutera.     
- tysięcy funtów rocznie.

rozpoczął Wal--

` ЖегасК! stanowi 150 powieści, 12
* sztuk teatralnych,
nowel,nie licząc wielkiej 'ilości -

przeszło 300

artykułów i sprawozdań w prasie,
Dochody Wallace'a wynosiły w
ciągu ostatnich. 10 lat około 40

Był on
wybitnym członkiem . partji libe-
ralnej i należał do grupy zwolen-
ników. Lloyd George'a. W czasie

> ostatnich. wyborów- kandydował .
on do parlamentu, lecz nie zo-
stał wybrany.

„ dramat

 

zagranicą 8 м.

Millerand o
„Konferencja rozbrojeniowa —

- mówił o. prezydent Francji — ma
podwójny cel, określony w artyku-
le 8-mym paktu Ligi, mianowicie
ograniczenie i zmniejszenie zbro-
jeń oraz zorganizowanie działania
wspólnego przeciw napastnikowi
wojennemu,

Zmniejszenie zbrojen uzaležnio
no na Konferencji Pokojowej od
warunku, ustalonego we wstępie
tego działu Traktatu Wersalskie-
go, który zawiera postanowienia
o sile wojskowej Niemiec, miano-
wicie od dokładnego wykonania
przez Niemcy ograniczeń w zakre-
sie armji lądowej, morskiej i po-
wietrznej. A tymczasem ten waru-
nek nie został urzeczywistniony.
Niemcy twierdą, że tak. Lecz cały
świat wie, że nie,

Wiadomo jakich ograniczeń
dokonała już Francja w sprawie

 

Konferencja Rozbrojeniowa.
Przemówienie min. Zaleskiego.

GENEWA (Pat). Na środowem
posiedzeniu konferencji rozbroje-
niowej wygłosił przemówienie p.
minister. Zaleski. Pan minister na
wstępie podkreślił znaczenie kon-
ferencji i oświadczył, że ze wzglę-
du na swe tradycje historyczne
i swe-položėnie geograficzne przy
zbiegu tak licznych szlaków in-
wazji Polska ze specjalnem zain-
teresowaniem musi śledzić spra-
wy, które figurują na porządku
dziennym konłerencji. To też z
prawdziwem zadowoleniem powi-
taliśmy wniesienie na porządek
dzienny propozycyj frauciskich,
zmierzających do wyposażenia
Ligi Narodów w realną władzę
wykonawczą.

Projekt konwencji, przedsta-
wiony nam przez Ligę Narodów,
niewątpliwie nie jest doskonały,
ale jest to pierwsza próba o nieza-
przeczalnęj wartości, zdaniem na-
szem i w interesie samej konie-
rencji koniecznem byłoby, by pro-
jekt ten stanowił główną podsta-
wę naszych dyskusyj. Projekt ten,
który nakłada na 'kontrahentów
poważne ofiary, oparty jest o za-
sady słuszne. Nasze przychylne
stanowisko wobec zasad, stano-
wiących podstawę projektu kon-
wencji, nie zwalnia nas od obo-
wiązku sformułowania w czasie
prac komisyj technicznych wszyst-
kich pożytecznych sugestyj,. zmie-
rzających do uzupełnienia pew-
nych postanowień konwencji. f

Najważniejszą sprawą, która
będzie jednym z głównychL
miotów naszej dyskusji, będzie
sprawa budżetowa. Coraz bardziej
utwierdza się przekonanie, iż
przedewszystkiem budżety dają
najdokładniejszy obraz stopnia
uzbrojenia poszczególnych krajów.
Globalne ograniczenie wydatków
na siły zbrojne. oraz na tormacje
zorganizowane wojskowo w. naj-
szerszem tego: słowa znaczeniu
"stanowią jedyne skuteczne ograni-

wysiłków' w dziedzinięczenie Е
uzbrojenia. Pozostawia.ono: pań-

stwom  niekrępowaną swobodę
działania w tych granicach i przy-

„stosowania ich systemu obrony
narodowej do potrzeb ich bezpie-
czeństwa, a jednocześnie dostar-

cza jedynych pewnych kryterjów
dla oceny zamiarów „państw, jak
również dla piec zbrojeń
poszczególnych mocarstw.

We dwóch dziedzinach należy
przedewszystkiem. szukać rozwią-
zań: w, dziedzinie prewencji |

„ w dziedzinie represyj oraz wza-
jemnej pomocy.*
wencji została dotąd zaledwie za-

. znaczona w prawie międzynarodo-
wem. Ostatnie Zgromadzenie.Ligi
Narodów opracowało konwencję,
zresztą bardzo niekompletną. Jest

Dziedzina pre- |

to za mało. Wi tej dziedzinie nie
można nie ruszać się z miejsca.
Dopóki będzie możliwe naduży-
wanie w stosunkach międzynaro-
dowych dobrej woli lub potajemne
przygotowywanie pogwałcenia
traktatów, dopóty nie można żą-
dać od narodów, aby zaufały po-
prostu dobrej woli, Uwaga świata
i całej opinji publicznej winna się

zwrócić na przygotowania do woj:
ny w całej ich rozciągłości, przy-
gotowania do agresji przemysło-

wej, przygotowania do agresji po-

wietrznej itd. Polska: poprze go-
rąco wszystkie projekty, zmierza-
jące do tego, by narody o złej
woli cofnęły się przed zaryzyko-
waniem napaści.

Rząd polski w dziedzinie roz-
brojenia moralnego będzie miał
zaszczyt złożyć w najbliższym
czasie do prezydjum konferencji
konkretne propozycje:

Konferencja zbiera się w cięż-
kiej chwili kryzysu gospodarczego,
kryzysu finansowego, poważnych
komplikacyj politycznych, a po-
nad tem wszystkiem atmosfera
zatruta nieufnością zdaje się unie-
możliwiać przezwyciężenie  tru-
dności, które mnożą się przed na-
mi,a których znaczenia nie moż-
na lekceważyć, jeżeli nie uzdro-
wimy międzynarodowej atmosfery
moralnej. Międzynarodowy kryzys
zaułania nie może być uważany
za  nieuniknioną konsekwencję
kryzysu gospodarczego. Przeciw-
nie — jest to raczej jedna z głów-
nych przyczyn. Nie można pomi-
nąć milczeniem:wystąpień pew-
nych elementów, które pragnęły-
by; korzystając z niepokoju, zrea-
lizować swe egoistyczne ćele. Je-
żeli rządy pozostaną bierne, fala
nienawiści i nieufności uniesie to
wszystko, co.z takim trudem zo-
stało wzniesione -do _ powstania
Ligi Narodów.

Wszystkie te problemy, które
jedynie przebiegłem, wymagają
rozwiązania. Jest to ogromne za-.

danie, szczególnie wobec różności
sytuacji oraz trudności znalezienia

wspólnych formuł, Być może w °

pewnych wypadkach narzucają się
regjonalne formy rozwiązania w -

ogólnych ramach konwencji, zgo-

dnie ze znanemi nam wszystkim

precedensami. Polska gotowa jest

przyłączyć się do każdej metody,

aby dojść do celu, jakim jest za-

pewnienie dzieła kooperacji: mię-

dzynarodowej, szczerej, lojalnej i

kompletnej współpracy  wszyst-

kich krajów, bez ukrytych myśli

egoistycznych „celów. Ty ko

przez sharmonizowanie interesów

poszczególnych państw z najwyż-

szym interesem pokoju, dokona-

my pożytecznego 4 trwałego

dzieła,

LWOW.. (Pat): We środę w
południe wydarzył się krwawy

w. mieszkaniu zreduko-
wanego pracownika miejskich te-
atrów Szymona Zugla, który od
5 miesięcy pozostaje bez pracy.
W czasie nieobecności Zugla żo-
na jego poderżnęła brzytwą gardło
swemu trzyletniemu synowi, po-

Krwawy. dramat w rodzinie bezrobotnego. .
"czemW ten sam "sposób popeł--
niła samobójstwo. Wskutek u-
pływu -krwi syn Zugla zmarł na-
tychmiast, zaś Zuglową w stanie
beznadziejnym  odwieziono do
szpitala. W liście pisze ona, .że
odbiera sobie życie, nie mogąc
dłużej pożostawaćwnędzy.

WŁOCHY POPIERAJĄ TEZY
NIEMIECKIE,

GENEWA (Pat). Konferencja
rozbrojeniowa prowadziła,w dniu
10 b. m. w dalszym ciągu general-
ną debatę. Pierwszy zabrał głos
minister spraw zagranicznych I-
talji Grandi. Rozbudowa między-
narodowej sprawiedliwości — o-
świadczył minister — musi być za-
pewniona przez odpowiednie wy-
rzeczenie się używaria środków
śwałtu. Celem naszym jest wzmo-
cnienie sprawiedliwości, a nie uza-
zadnienie gwałtu. Stanowisko
Włoch w dziedzinie rozbrojenia
jest: równość praw dla wszyst-
kich państw oraz sprawiedliwe
ustalenie na najniższym poziomie
siły zbrojnej. Włochy gotowe są
przyjąć organiczny plan jakościo-
wego ograniczenia zbrojeń, które
obejmować będzie następujące
punkty: jednoczesne zniesienie o-
krętów linjowych i łodzi podwod-
nych, okrętów baz dla samolotów,
ciężkiej artylerji wszelkiego ro-
dzaju, wszelkich typńw tanków,
statków powietrznych używanych
do bombardowania, środków na-
pastniczych do prowadzenia wojny
chemicznej i  bakterjologicznej,
wreszcie rewizja reguł wojennych,
mająca na celu zapewnienie cał-
kowitej i skutecznej ochrony lud-
ności cywilnej,

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłkąpocztową IJ. 4 gr. 56,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 lamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mie

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

28 gr. Ogłoszenia
e 28 proc. drożej. Terminy

 

rozbrojeniu.
trwania służby wojskowej, liczby
jednostek oraz siły pod bronią.
Zanimby się zaczęło mówić o ogra
niczeniu sił, niezbędnych dla bez-
pieczeństwa Francji, należałoby
sprowadzić Niemcy w rzeczywisto
ści prawdziwej do poziomu zobo-
wiązań traktatowych.

A zresztą, w jakiż sposób ma
się przeprowadzić zmniejszenie
wszystkich armij państwowych?
Mówi się (Lord Robert Cecil) o
zmniejszeniu razem o 25 proc.
wszystkich budżetów wojskowych,
jednych mniej, drugich więcej, ale
razem o 25 proc. Ale jakże można
sobie wyobrażać, że jeden kraj
zgodzi się na zmniejszenie o 35
proc., aby inny mógł obniżyć tylko
o 15 proc.? To nie jest poważne.

Nie jest również rzeczą do-
puszczalną, by do wszystkich
państw zastosować takie same
zmniejszenie, Wszakże nawet art.
8-my paktu Ligi mówi,
kraj ma podporządkować zmniej-
szenie swych sił potrzebom bez-
pieczeństwa oraz swemu położe-

że każdy

niu geograficznemu. Ale przede-
wszystkiem nakazuje tó zdrowy
rozsądek.

Mówiono o zakazie używania
niektórych gatunków broni. Już
się to stało. Artykuł 171 Traktatu
Wersalskiego zabrania Niemcom
fabrykacji gazów duszących i tru-
jących. Ale czy można mieć jakie-
kolwiek złudzenia w sprawie sku-
teczności takiego zakazu?

A zatem okazuje się, że ogra-
niczenie i zmniejszenie zbrojeń jest
praktycznie niemożliwe do prze-
prowadzenia.

Czy jednak łatwiejsze jest mo-
że zorganizowanie działania wspól
nego członków Ligi przeciw na-
pastnikowi wojennemu? Różne w
tym względzie projekty istniały
wielokrotnie od lat 10-ciu, jak w
szczególności w Protokule Genew-
skim z roku 1924, Wiadomo jed-
nak, jak te projekty zobowiązań
pomocy przyjęte były przez wiel-
kie mocarstwa, a w szczególności
przez naszych przyjaciół angiel-
skich. =

Wejdźmyż w sedno rzeczy.
Rozbrojenie  materjalne,  przy
istnieniu t. zw. potencjału wojen-
nego i łatwości przejścia ze stanu
pokoju do stanu wojny w produk-
cji zbrojeń, jest czystą utopją, Po-
zostaje jedynie rozbrojenie moral-
ne. Ale tego nie przeprowadzi
konferencja rozbrojeniowa. Szy-
derstwem jest mówienie o tem,
gy codziennie słyszy się ze strony
iemiec hasła rewizji granic, czyli

wyzwania wojenne”,

Po zamachu w Kłajpedzie.
Demarche Niemiec w Lidze Narodów.

GENEWA. Pat.—Podsekretarz
stanu w niemieckiem  m-stwie
spraw zagranicznych von Buelow
uczynił w dniu 10 b. m. po po-
łudniu nowe demarche w sekre-
tarjacie generalnym Ligi w spra-
wie kłajpedzkiej, žądając ponow-
nie natychmiastowego rozpatrze-
nia jej przez Radę. Buelow sprze-
ciwił się, by. Rada czekała na
przyjazd Zauniusa, który oświad-
Czył, że chce osobiście reprezen-

Gra na
BERLIN (Pat.) Odpowiedź rzą-

du litewskiego, przesłana sekre-
'tarzowi generalnemu Ligi Naro-
dów, w sprawie zajść w Kłajpe-
dzie atakowana jest w Niemczech.
jako bróba odwleczenia sprawy.

tować Litwę, ale że może przy*
jechać do Genewy dopiero 23 lu-
tego. Buelow, jak słychać, zażą-
dał by Rada zebrała się dla roz-
patrzenia tej sprawy najpóźniej
w piątek, ewentualnie nawet bez
udziału reprezentanta Litwy. W
tym ostatnim wypadku Rada o-
graniczyłaby. się niewątpliwie do
wysłuchania niemieckiego punktu
widzenia.

zwłokę.
Rząd niemiecki—oświadczają tu-
tejsze koła—w żadnym wypadku
nie zgodzi się na proponowany
przez Zauniusa termin 23 lutego
dla rozpatrzenia przez Radę spra-
wy kłajpedzkiej.

Szaulisi manifestują w Kłajpedzie.
BERLIN (Pat.) Z Kłajpedy do-

noszą o przygotowaniach organi-
zacjigjMłodych Strzelców litew-
skich do manifestacji, zapowie-

dzianej na dzień 11 lutego. Do
dyspozycji szaulisów ma być od-
dany umyślny pociąg z Kowna
do Kłajpedy.

ZZ OCS ZORRO KOTOR TIR POKWA EISS

Stan pogody w Europie.
LONDYN (Pat) W całej Anglji

panuje dziś niebywała, jak na
tutejszy k'imat, zamieć śnieżna,
połączona z wichurą. W kanale
panuje. taka burza, że popołu-

dniowy pociąg z Londynu do
Paryża żostał odwołany, niebez-
pieczne bowiem jest dla statków
przebycie nawet krótkiej odle-
głości do Calais lub Boulogne.

- W-Londynie ulice pokryte są
warstwą śniegu, który padał przez

cały dzień. Wskutek zawiei śnież-
nej komunikacja lotnicza została
po południu zawieszona. RE

BERLIN. (Pat). Naskutek no-
wej fali mrozów na Sląsku nie-
mieckim utrzymuje się tempera-
tura około 20 stopni poniżej ze-
ra. W górach Sląskich mrozy
dochodzą do 25 stopni.
W Berlinie temperatura spad-

„da do 14 stopni poniżej zera,
TB> 00070 00 pne go ra
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CZY ZAMACH STANU
W KŁAJPEDZIE?
W chwil:. gdy piszemy te sło-

wa, trwa wymiana korespondencji

pomiędzy  litewskiem  minister-
stwem spraw zagranicznych a se- |

kretarjatem generalnym Ligi Na-

rodów, gdzie skoncentrowała się

głośna dziś sprawa t. zw. zamachu

stanu w Kłajpedzie. Sytuacja

przedstawia się obecnie tak, że

Niemcy przynaglają Ligę Narodów

do rozpatrzenia swej nagle wnie-
sionej skargi, a Litwa działa na
zwłokę.

Jak się przedstawia sprawa
merytorycznie?
W sobotę dnia 6 lutego guber-

nator kraju Kłajpedzkiego pułk.

Merkis wydał polecenie komen-

dantowi miasta aresztowania pre-

zesa Dyrektorjum klajpedzkiego

Boettchera. Dwóch oficerów li-

tewskich zgłosiło się do Boettche-
ra i przedstawiwszy mu rozkaz

komendanta miasta, poleciło udać

się ze sobą. Boettcher bez słowa

sprzeciwu udał się z oficerami do
przygotowanego auta, które od-

wiozło go do kasyna oficerskiego.

Przed opuszczeniem lokalu

Boettcher usiłował telefonicznie

porozumieć się z konsulem gene-

ralnym niemieckim. Rozmowa do

skutku nie doszła. I ten moment

rzuca charakterystyczne światło

na zatarg kłajpedzki. Konsul nie-

miecki występuje jako instytucja

odwoławcza dla Dyrektorjum kłaj-

pedzkiego. Boettcher oddaje się

jawnie pod opiekę Berlina. Aresz-

towanie Boettchera nie nastąpiło

bez umotywowania ze strony gu-

bernatora Merkisa.
„Wiadomości urzędowe kraju

Kłajpedzkiego" ogłosiły 6 b. m.

pismo Merkisa do Boettchera

treści następującej:

„Kłajpeda, 6 lutego 1932 r. Do Pre-
zesa Dyrektorjum kraju Kłajpedzkiego

p. Bóttchera. 17 grudnia roku ub. bez

wiedzy rządu Republiki udał się Pan do

stolicy obcego państwa, gdzie prowadził

Pan rokowania z rządem tego państwa
z pominięciem uprawnionych organów

swego Państwa, które wyłącznie są upo-

ważnione do prowadzenia podobnych ro-
kowań. Taki krok Pana czyni jego dal-
sze pozostawanie na stanowisku Prezesa

Dyrektorjum niezgodnem z interesami
Państwa oraz pozatem, jak to wynika

z wypadków ostatnich dni, stwarza nie-
bezpieczeństwo dla porządku publiczne-
go w Państwie. Dlatego też jestem zmu-
szony w tych wyjątkowych okoliczno-
ściach odwołać swą nominację Pana na
stanowisko Prezesa Dyrektorjum kraju
z dn. 8 stycznia r. 1931. Zawiadamiając

o tem, proszę o przekazanie spraw Pre-
zesa Dyrektorjum Radcy Kraju p. Toli-
szusowi, któremu polecam objąć obo-

wiązki Prezesa Dyrektorjum do czasu

wyznaczenia przeze mnie prezesa Dy-
rektorjum. Gubernator Merkis,“

Boettcher odpowiedział  od-
mownie. Merkis miał do wyboru:
albo ustąpić i narazić na poważny

uszczerbek powagę państwa, albo

Boettchera usunąć przemocą, Wy-

brał tak zwane przez Litwinów

„Ažzolowanie“ prezesa Dyrekto-

rjum. Zarzut zdrady stanu, wysu-
nięty w liście Merkisa, był ostat-

nią kroplą, która przepełniła cier-

pliwość Kowna. ;
Niemcy w Klajpedzie jawnie

nie uznają suwerenności Litwy

i poczynania rządu litewskiego na
terenie Kłajpedy sabotują stale
i konsekwentnie. Rozporządzając

większością w sejmiku  kłajpedz-

kim, uniemożliwiają wysiłki litew-
skie, dążące do nadania oblicza

litewskiego Kłajpedzie.
Konwencja kłajpedzka posiada

pewne niedomėwienia i niedo-

kładności, które każda z walczą-
cych stron stara się odpowiednio

komentować i naginać do swych

potrzeb,  Urzędówka- litewska

„Lietuvos Aidas“ proponuje spor-

ne paragrafy konwencji przekazać

Trybunałowi Haskiemu. Zdaje so-
bie sprawę, że w drodze bez-

, pośrednich rokowań z Niemcami

° м Klajpedzie.

nie uda się osiągnąč normalnego

współżycia Niemców z Litwinami
Na razie sprawa

znajduje się w Lidze Narodów.

Niemcy głoszą, że rząd litew-

ski, wbrew niedawnemu przyrze-

czeniu posła litewskiego w Berli-

nie dr. Szaulisa szanowania kon-

wencji kłajpedzkiej, dokonał za-

machu stanu. Prezes Dyrektorjum
wybierany jest przez sejmik i tyl-

ko zatwierdzany przez guberna-
tora. Jedynie wynik głosowania

nad votum nieufności dła prezesa
Dyrektorjum, jako kierownika ga-

binetu ministrów kraju Klajpedz-

- kiego, może zdecydować o jego
ustąpieniu. Boettcher cieszy się

nadal zaułaniem większości sejmi-
ku i przymusowe usunięcie go

przeczy statutowi kłajpedzkiemu.

Strona litewska w odpowiedzi
na punkt widzenia niemiecki od-

Rezerwa emisyjna. :
W związku z zapowiedzią p.

min. finansów o podniesieniu kre-
dytu w Banku Państwa do 100
miljonów, pisze ABC:

„Wykorzystanie projektowanego kre-

dytu w Banku Polskim w sumie 50

miljonów złotych zmniejszyłoby obecnie
rezerwę emisyjną o niecałe dwadzieścia

procent.
Nie trzeba chyba tłumaczyć, że

chwila obecna nie jest szczęśliwie wy-
brana dla zapewnienia sobie przez skarb
w ten sposób nowej płynnej rezerwy ka-
sowej. Nie wiemy jeszcze jak pad wpły-
wem zarządzeń celnych na całym świe-

cie, as dewizowych i spadku wa-
lut, ukształtuje się nasz bilans handlowy
i płatniczy. To jest pewne, że nie było
nigdy takich chmur na horyzoncie jak

„ obecnie.
Z tego wypływa wniosek, że rezerwa

emisyjna ma właśnie obecnie większe,
niż kiedykolwiek znaczenie.

Zwiększenie kredytu skarbu w Ban-
ku Polskim jest środkiem, który bez
szkody może być zastosowany tylko
wtedy, jeśli on jest częścią składową
szerokiego planu przeprowadzanego dla
opanowania trudnej i wyjątkowej sytu-
acji.

Nic dotąd nie wskazuje, że taki plan
istnieje.

Świstek papieru.

Prasa sanaćyjna zarzuca opo-
zycji pewnego rodzaju bojkot w
dziedzinie debaty budżetowej.
Przyczyny tego wyjaśnia organ
ludowców „Zielony Sztandar” w
następujący sposób:

„Branie udziału w B= nad bud-
żetem, stawianie wniosków i poprawek,
walka. o ich przeprowadzenie ma wtedy
sens i cel, je'li się wie, że budżet raz
uchwalony będzie obowiązywać rząd i że
rząd będzie się do niego stosować.
A tymczasem — czemże się stały budże-
ty uchwalane przez Sejm za rządów
pozew Bezwartościowym  świst-
iem papieru!

Wszak pamiętamy, jak to było przed
rokiem 1931, kiedy sanacja nie miała
jeszcze większości w Sejmie. Rok po
roku przekraczał rząd budżety, uchwa-
lane przez Sejm. W jednym tylko roku
1927-8 wydał rząd ze skarbu państwa
o 562 miljony więcej, niż pozwalał bud-
żet uchwalony przez Sejm, a do roku
1930 nazbierało się było tych nielegal-
nych wydatków, dokonanych przez rząd
wbrew budżetowi blisko 900 miljonów zł.l

Czyż w takich warunkach budżet nie
staje się świstkiem papieru, a praca nad
budżetem i uchwalanie budżetu nie prze-
radza się w jakąś dziecinną komedję?'

Brak linji wytycznej.

Do niedawna czytelnik pism
„sanacyjnych'* mógł mniemać, iż
zarzut, jakoby rząd nie posiadał
zdecydowanej, jednolitej polityki
gospodarczej, jest „wymysłem en-
deckim'. Prasa rządowa i prorzą-
dowa ścigały się we wzajemnem
przelicytowaniu.się: Kto głośniej
i radośniej śpiewa hymny pochwal-
ne na cześć genjalnej polityki go-
spodarczej rządu! У

Od pėwnego cžasu ostabia ta
autoadoracja Coraz częściej o-
trzymujemy dowody, że w samej
„sanacji”* tu i ówdzie budzi się pe-
wien krytycyzm.

Ciekawym tego dowodem jest
artykuł p. Z. Czarneckiego, ogło-
szony na łamach  sanacyjnego
„Dziennika Poznańskiego”. Oto
dwa ustępy:

„Trudność leży w tem, że brak nam
syntetycznego ujęcia kierunku polskiej
polityki gospodarczej. Mieliśmy i mamy
dotychczas politykę rolniczą, politykę
przemysłową, bankową i inne, lecz nie
mamy polskiej polityki gospodarczej.
Dlatego też wszelkie posunięcia w dzie-
dzinie polityki gospodarczej mają
charakter czysto dorazny i przychodzą
zwykle za późno...

Główny błąd naszej polityki gospo-
darczej leży w tem, iż dotychczas nie
mamy zdecydowanej linji deflacyjnej czy
też inflacyjnej. Instytucja emisyjna —
Bank Polski — prowadzi politvkę defla-
cyjną. Rząd idzie po tej linji, częściej
po linji przeciwnej. Posunięciem defla-
cyjnem jest obniżenie płac, inflacyjnem
zatrzymanie wysokich świadczeń społecz-
nych. Inflacyjuem: popieranie wysokich
cen kartelowych... przyczem wewnętrzne
wysokie ceny produktów kartelowych...
działają znižkowo; a więc deflacyjnie na
wszelkie produkty nie kartelizowane...
Tych sprzeczności jest tyle, iż wyliczyć
je wszystkie trudno. Zdaje mi się jednak,
iż w tych sprzecznościach leży główny
owód strukturalny naszego kryzysu.
rak bowiem linji wytycznej...“

Brak linji wytycznej! Tak, tak!
To nie jest „wymysł endecki''...

 

powiada, że Boettcher pogwałcił
suwerenne prawa Litwy, prowa-

dząc konszachty z Niemcami poza
plecyma *rządu litewskiego. Nie

wytrzymuje również krytyki tło-

maczenie prasy niemieckiej, že

Boettcher po powrocie z Niemiec

referował swą podróż na zebraniu
sejmiku, przez co ulegalizował ją
wobec Kowna.

W kołach politycznych litew-
skich zwracają uwagę, że areszto-

wanie Boettchera nastąpiło po
powrocie litewskiego ministra

spraw zagranicznych dr, Zauniusa
z Genewy. Przedstawiciel litew-
ski w Lidze Narodów; opuszczając

Genewę, zapewnił sobie niewąt-
pliwie poparcie części członków
Ligi Narodów i przywiózł do Kow-
na pewne zobowiązania poufne.

W! kołach Ligi Narodów uważają,

że postępowanie prezesa Dyrek-

torjum było wobec Kowna conaj-

mniej nielojalne, gdyż wyjeżdżając
do Królewca na rokowania w

sprawie eksportu świń do Prus
Wschodnich Boettcher mógł przy-
najmniej zawiadomić o tem gu-
bernatora Merkisa.

Litwa stoi na stanowisku, że
w Kłajpedzie nie było zamachu

DZIENNIK WILEŚSKI
———

2 prasy.
Budżet... kobiecy.

, żydowski „Moment”, zastana-
wiając się nad naszym budżetem
państwowym, nadmienia, że postę-
puje się z nim jak z budżetem
domowym:

„Sporządza się zazwyczaj budżet
(państwowy) według wzoru naszych go-

spodyń, które dostarczają s mężom
rawiunek na to, czego wszystko potrze-
bują: ze dwie suknie jedwabne, trzy
pary jedwabnych pończoch, para śnie-
gowców, szweckie rękawiczki — to
wszystko jest wszak konieczne. A czy
można mieć mniej niż trzy pokoje z
kuchnią? Sypialka, kredens także się
przyda. Tak żona robi rachunek i nic
Ń nie obchodzi, skąd mąż na to weźmie.

ic ją nie wzrusza, że czas jest ciężki,
a gdy zaczniecie z nią dyskutować,
wskazywać na kryzys, to nadyma wargi
i zaraz powołuje się na swe koleżanki,
które wszystko kupiły, wszystko sobie
Re a tylko jej los jest taki gorzki.
ak samo dzieje się z budżetem. Naj-

przód robi się rachunek, co jest. po-
trzebne, co jest konieczne, a potrzeby są
istotnie bardzo duże. Niestety, jak owa
gosposia, liczy się tylkow nie li-
czy się zaś dochodów ludności, nie
uwzględnia się zredukowanych dochodów
obywateli.'*

Trudno jest „współpracować
z rządem”.

Sanacyjny „Kurjer Polski“ od
pewnego czasu prowadzi systema-

tyczną, choė bezskuteczną walkę
przeciwko prądom etatystycznym,
panującym w łonie rządu. Ostatnio
w artykule wstępnym „Niewłaści-
wie zużyta energja“ žali się „Kur-
jer“ na ciężką dolę tych, którzy
„chętni są do współpracy z rzą-
dem“, a których wciąż się zaska-
kuje nowemi projektami etaty-
stycznemi:

„Ta etatystyczna tendencja przy-
brała w ostatnich czasach formę t. zw.
komercjalizacji i monopolizacji, która,
rozszerzając się coraz śmielej i na grunt
handlu, doprowadza pośrednio do zbie-
dnienia, także już szerokich mas kupców,
podcinając i w tej sferze dopływ z po-
datków do kas państwa.

W/ dziedzinie tych pomysłów rząd,
względnie działająca podjego skrzydłami
grupa etatystyczno-monopolistyczna, wy-
kazuje naprawdę sporo zapalu i — przy-
puszczać wolno — że i na der jej
tego ognia nie zabraknie. Nie wiadomo
nigdy, gdzie, jak i skąd zrodzi się jakiś
nowy pomysł. Moment zaskakiwania
grup, zespołów, rad, jednem słowem ciał
kompetentnych powołanych do rozważa-
nia specjalnych zagadnień nie ustaje.
Nigdy nie wiadomo, w czyjej głowie zro-
dzi się jakiś pomysł i przybierze kształt
konkretnego projektu, który bądź to w
formie rozporządzenia zaskakuje chęt-
nych do współpracy z rządem, już to na
terenie o charakterze raczej politycz-
nym, już też na terenie ciał o charakte-

- rze doradczym czy też opinjodawczym.
Czasem przez niedyskrecję i nieuwagę
przedostaje się jakiś projekt do opinji pu-
blicznej, zostaje zdementowany, co mie
przeszkadza jednak, że później w nieco
innej formie występuje na powierzchię,
niemniej szkodliwy i niemniej niebez-
pieczny.- Ten moment zaskawiwania jest
zwłaszcza niezmiernie groźny.w dziedzi-
nie gospodarczej, gdzie w obecnej. .s)
cjalnie sytuacji ogólnego, wszechświato-
wego rozdražnienia potrzebnem jest sta-
wianie kroków rozważnych i obmyśla-
nych.

O ile tedy z jednej strony rządowi
względnie podległym mu organom wyka-
zującym pewne tendencje czy też pew.en
pogląd na życie nie brak jest energji, od-
wagi i śmiałości wystąpienia, jeśli chodzi
o projekty poczęte z ducha etatyzmu
a nierazbardźo ryzykowne, o tyle w tej
dziedzinie, w której konieczną jest
szybka decyzja i energiczna inicjatywa,
dla ratowania życia gospodarczego i pod-
trzymania jego tętna, nie widać tych
objawów."

Czy Herod może mieć wąsy?

Osobliwy wypadek zdarzył się,
jak donosi „Ziemia Przemyska”,
w Kańczudze na przedstawieniu,
urządzonem przez Stow. Młodz.
Polskiej. W drugim akcie „Jase-
łek'” aktor, grający króla Heroda,
miał na wzór staropolski zbyt dłu-
gie wąsy, djabeł bródkę, śmierć
znowu coś innego, tak, że w rezul-
tacie przesadne oko policji dopa-
trzyło się w tem wszystkiem, nie-
wiadomo z jakich powodów, pro-
wokacji i celowego ośmieszania
wysoko postawionych osobistości.
Zrobił się przeto gwałt, oburzenie,
interpelacja i śledztwo. Co zaś po-
tem było — to w „Ziemi Przemys-
kiej skonfiskowano.

7:

stanu a „izolowanie“ Boettchera
i zarzucenie mu zdrady stanu jest

sprawą wewnętrzną Litwy.

Czy Boettcher oddany zostanie
pod sąd kłajpedzki, jest jeszcze

kwestją otwartą. Sejmik kłajpedz-
ki stoi na stanowisku, że pocią-
śnięcie do odpowiedzialności są-
dowej prezesa rządu autonomicz-

nego Kłajpedy może nastąpić wy-
maganą kwalifikowaną '/większo-
ścią sejmiku. Dopóki uchwała
taka nie zapadnie, Boettcher jest
nietykalny.

Kowno spodziewa się uzyskać
zmianę zasadniczą w nastrojach

sejmiku przy nowych wyborach,
które niewątpliwie wkrótce zo-

staną rozpisane po lada dzień ma-
jącem nastąpić rozwiązaniu obec-
nego sejmiku.

Zatarg pomiędzy Kownem i
Berlinem powstał w przededniu
zapowiedzianych rokowań poli-
tycznych i gospodarczych. pomię-
dzy temi państwami. Fakt ten nie

jest dla nas bez znaczenia. Od-

wleka on konszachty niemiecko-
litewskie na czas pewien, dopóki

znów „sprawa polska“ nie. pogo-
dzi naszych „najserdeczniejszych

przyjaciół'.

  

*szone do nowego haraczu.

———

Nowy sposob wyzysku.
Wszystkie szkoły ZY zmu-

to ro-

zesłano do nich „pismo dla mło-
dzieży” p. t. „Ster' z nakazem
zakupienia tylu to a tyłu egzem-
plarzy. Z jakiego tytułu? Czy to
jest pismo urzędowe? Podpisuje je
p. Jerzy Ostrowski; wiemy skąd-
inąd, że jest wizytator szkolny te-
„paste i nazwiska, ale urząd p.

trowskiego nie jest nigdzie wy-
mieniony, przeto wolno nam przy-
puszczać, że jest to impreza pry-
watna. Skądże więc ów nakaz ku-
powania?

Bierzemy to pismo do ręki.
Najpierw ogłoszenia. Są dwa urzę-
dowe, jedno — cukierni Sztrala,
gdzie chodzą „na pół czarnej”
wszyscy literaci, oraz aż pięć ogło
szeń żydowskich, w tem wszyst-
kich czterech wileńskich żydow-
skich gimnazjów... Rozumiemy do-
brze wymowę tych ogłoszeń! Prze
cież je zbiera człowiek, co będzie
te szkoły wizytował. 25 złotych to
znów nie taka wielka suma. A jed-
nak...

A teraz treść. W, artykule
wstępnym jest nawet cytata z
Mickiewicza, z „Ksiąg”, o owej
wiazdzie i kompasie. Szkoda tyl-
o, że nie łumaczono, co te

symbole u Mickiewicza znaczą,
że gwiazda — to jest „wiara nie-
bieska'”, a iglica magnesowa — to
„miłość ojczyzny”. O wierze w ca-
łym numerze ani słowa, co nic
dziwnego, bo nie dobro polskiej
ojczyzny przyświeca redakcji,
lecz „celem naszym” (czytamy)
jest tylko „Wielkie i szczęśliwe
Państwo”, t. zn. część jeno te-
go, co pod imieniem ojczyzny się
kryje. Państwo zaś, wedle niektó-
ch osób, nie powinno mieć okre-

ślonej wiary ani jej służyć. Zatem
iglica magnesowa odrzucona, po-
co więc się na nią powoływać?
Kompas zaś ograniczony tylko do
niektórych części; czy może do-
brze służyć? Przytoczmy tu słowa
Mickiewicza: „Bez wiary i miłości
kar wojenne i potężne zabłądzą i
rozbiją się”. I potężne! Pomnijmy.

Dalej następują działy. Naj-
pierw „polityka”. Niebezpieczny
to temat w czasach brzeskich. Re-
dakcja jednak znalazła wyjście:
pisze o... Mandżurji. W rubryce
„życie 5 ayóryi czytamy, że Na-
czelny Komitet Akademicki, któ-
rego inaugurację w r. 1928 zaszczy
cił swą obecnością p. Prezydent
Rzplitej, teraz został uznany za
„nielegalny”, Zamiast też tego Ko-
mitetu, reprezentującego ogół mło-
dzieży uniwersyteckiej, zwołany
teraz został (legalnie?), zjazd fron-
dy, która się podszyła pod imię
młodzieży „państwowej”, jako że
z funduszów państwowych opłaco-
no djety i koszt przejazdu. W tejże
notatce czytamy (ku hańbie Brat-
niej Pomocy U. S. B.), że frondzie
tej przewodniczył jej prezes, p.
Henryk Dembiński; na końcu zaś,

GEN. MAA WSPÓŁPRACUJE
Z JAPOŃCZYKAMI .

MOSKWA (Pat). Dzienniki do-
noszą, że chiński generał Maa od-
był konferencję z dowódcą wojsk
gen. Tamona. Po przeprowadzo-
nych rozmowach gen. Maa zgodził
się na ścisłą współpracę z wła-
dzami japońskiemi. Gen. Maa
mianowany będzie głównodowo-
dzącym wojsk prowincji hejłucjań-
skiej. Również drugi generał chiń-
ski Din-Czou, który jeszcze przed
paru dniami prowadził walki z od-
działami japońskiemi, stara się

nawiązanie kontaktu z Japoń-
czykami W rokowaniach tych

średniczyć ma konsul amery-
ański,

KRĄŻOWNIK FRANCUSKI
W. SZANGHAJU.

SZANGHAJ (Pat). Przybył tu
z Indochin krążownik francuski
„Waldeck - Rousseau“, ktėry jest
admiralskim statkiem dowództwa
floty Dalekiego Wschodu i wysa-
dził na ląd bataljon piechoty ko-
lonjalnej. `

STATYSTYKA MATERJAŁÓW
WOJENNYCH DOSTARCZO-

NYCH DO SZANGHAJU.

LONDYN (Pat), „Daily He-
rald“ donosi, że wciągu ubie-
głych 6-ciu miesięcy do portu
szanghajskiego przywieziono amu-
nicji i broni na ogólną sumę 354
tys. f. st, oraz aeroplanów bojo-
wych — na sumę 290 tys. f.
ciągu ubiegłego roku do Szang-
haju przywieziono ogółem broni i
amunicji oraz aeroplanów na su-
mę przeszło półtora miljona fun-
tów. Głównym dostawcą broni i
amunicji była Japonja, która do-
gtażóbyłć tych materjałów na su-
mę 584 taj f., oraz Niemcy, które
przywiozły broni i amunicji na
400 tys. f. Ameryka dostarczyła
Chinom aeroplanów bojowych na
sumę 280 tys. f., Anglja zaś uzbro-
jenia i aeroplanów na kwotę
203 tys. £.
ZNISZCZENIE URZĄDZEŃ POR-

TOWYCH W UNG.
SZANGHAJ (Pat). Wojska

chińskie zniszczyły urządzenia
portowe Woosung, utrudniając w
ten sposób żeglugę handlową i
akcję japońskich okrętów wo-

jennych. >

že „przez kilka godzin przebywali
studenci na dziedzińcu Belwede-
ru“ — więc nawet nie w przedpo-
kojach! Niezbyt uhonorowana zo-
stała ta młodzież „państwowa”.
W przeciwieństwie do tej mło-

dzieży, co pobrała diety i koszty
przejazdu z kasy państwowej,
dziwnie wygląda na następnej
stronicy wychowanie „ludzi, któ-
rych nie nęcą miljony“. No, no,
szukajmy takich przedewszyst-
kiem dziś w Polsce w obozie sa-
nacyjnym! Tylko weźmy wpierw,
jaka dobrą jų do
ręki

W rubryce „literatura i sztuka”'*
mamy artykuł: „Co czytać?',gdzie
autor, przytoczywszy nazwiska
kilkunastu pisarzy obcych, zapo-
wiada omówienie „całego szeregu
zdolnych pisarzy bolszewickich”.
W. pismie dla młodzieży szkolnej
ryzykowne wielce jest polecanie
Wellsa, France'a, Romain Rollan-
da, Hamsuna, a nawet S. Undset.
Tylko ludzie zupełnie dojrzali
mogą te książki czytać.

„Przerzuciwszy działy: „radjo”,
„kino“, „technikę i przyrodę“,
„sport“, oraz  „krajoznawstwo”
(najlepszy bodaj artykuł, poświę-
cony miłosierdziu zwierząt), za-
trzymujemy się nad rubryką „Ży-
cie młodzieży”, nad takiem „cu-
riosum'':

„W gimn. A. Mickiewicza w Nowo-
śródku odbyła się niedawno b. ciekawa
dyskusja w kółku historycznem, na te-
mat naszych stosunków _ politycznych i
gospodarczych z Francją. Prawie wszyscy
mówcy stwierdzili nieszczerość Francji
w stosunku do Polski i nikłe korzyści,
jakie Polska z tego sojuszu wynosi.
(Wiadomo, toć to intryga endecjif) Argu-
menty, jakiemi operowali referenci, były
na tyle poważne (!) i rzeczowe (||), że p.
profesorowi, który chciał uratować ho-
nor Francji (I!) i obronić ideę polsko-
francuskiej przyjaźni, udało się to'z nie-
małą trudnością”.

Nie wiemy, co w tej notatce
najwięcej podziwiać: czy tupet
chłopięcy, czy nieporadność pro-
fesora, który „z niemałą trudno-
ścią” uporał się ze swą domorosłą
gromadką, czy naiwność korespon-
denta, który taką bzdurę przysłał
do redakcji, czy wreszcie absolut-
ny brak taktu redaktora, który
tę bzdurę zakwalifikował do dru-
ku, pogrąžając za jednym razem
i ową młodzież, i profesora, i ko-
respondenta, a już najbardziej bez-
nadziejnie samego siebie!

No, chyba dosyć!
, Widzimy chyba, że pisemko

pierwszym numerem stanowczo
nie zdało egzaminu. Uderza to
szczególnie w zestawieniu z po-
dobnem pismem dla młodzieży p.
t. „Kuźnia młodych”, wychodzą-
cem w Warszawie, którego ze-
szyt 20 stronicowy kosztuje gr. 30,
gdy „Ster“ o 16 str. kosztuje gr.
50. Nie móżna też „Sterowi“ wrė-
żyć powodzenia, chyba przy zmia-
nie kierunku, no i niefortunnego
redaktora! R

 

Na Dalekim Wschodzie.
DECYDUJĄCE FAKTY

MILITARNE...

WASZYNGTON (Pat). Wśród
tutejszych miarodajnych kół poli-
tycznych przeważa opinja, że w
Szanghaju muszą zajść decydujące
fakty militarne, zanim możliwe bę-
dzie skierowanie do Japonji przez
państwa zagraniczne jakichś no-
wych  propozycyj pokojowych.
Stworzenie strefy neutralnej w
Szanghaju może być wzięte pod
uwagę przez Stany Zjednoczone
pod warunkiem, by nie stanowiło
to precedensu dla innych portów
chińskich.

CHINY MAJĄ UMOŻLIWIĆ JA-
PONJL.. WYCOFANIE SIĘ,
LODNYN (Pat). W Nankinie

odbyła się konferencja posłów
brytyjskiego i amerykańskiego z
chińskim ministrem spraw zagra-
nicznych, na której rozważono
możliwości porozumienia chińsko-
japońskiego. Nacisk mocarstw w
Nankinie idzie w kierunku wy-
warcia wpływu na rząd chiński,
aby drogą pewnych ustępstw u-
możliwił Japończykom wycofanie
się z Szanghaju, bez zbytniego na-
ruszenia prestige'u japońskiego.

STUDENCI JAPOŃSCY PRZE-
CIWKO WOJNIE.

TOKJO (Pat). Studenci-rady-
kali uniwersytetu cesarskiego w
Tokjo urządzili uliczną demon-
strację, rozdając ulotki z napisami:
„Przerwać imperjalistyczną woj-
nę!“ i wyglaszając podburzające
przemėwienia przed gmachem uni-
wersytetu, w obecności kilkuset
studentów. Następnie, uformo-
wawszy pochód, studenci ze sztan-
darami usiłcwali udać się na miej-
sce zamachu na byłego ministra
skarbu Inujeza. Powodem demon-
stracji było zamordowanie mini-
stra. 20 studentów z pośród przy- /
wódców zostało aresztowanych.
EDELAIA DNA

W SPRAWIE TARYFY CELNEJ.

LONDYN (Pat). Izba Gmin
przyjęła 452 głosami przeciwko 76
rezolucję, przewidującą wprowa-
dzenie od dnia 1 marca r. b. po-
wszechnej 10%-ej taryfy celnej
ad valorem. 3

PGEERYK:ООРИНЦЕНЙЛлаСач |
Jutro Wilno ujrzy Ii usły*

sry najweselszy
dźwiękowiec Polski

„5
Pogorzelska, Dymsza,

Krukowski, Walter.

 

Nekrologja.
Zgon artysty Teatrów Miejskich.

Wczoraj o godz. 9 wiecz zmarł
po krótkiej, ciężkiej chorobie wj
szpitalu na Zwierzyńcu artysta
Teatrów Miejskich w Wilnie śp.
Józef Łubiakowski. Obszerniejsze
wspomnienja o zmarłym podamy
jutro.

R
SZKICE I OBRAZKI.

PONIŻEJ ZERA.

Ładny kawał! Е

W listopadzie, grudniu i styczniė

była wiósna, w lutym zima, a jesień za

pewne będzie w maju.

r
”

Co zresztą się stanie, niewiele mnić| -

obchodzi, ponieważ do tego czasu

już nie będę, zostanę bowiem żywcefśj

zamrożony i z współobywatelami moisi

z Wilna eksportowany jako bekon dėl

Anglii. >

Rozpacz, 10zpaczl...
Człowiek powinien siedzieć na pie”

cu, lub garnku węgla, w ustach trzyma

tlejącą się żagiew, zaś jako pokarm dt“
chowy pożywać opowieść o „Zief

Ognistej”.
Gdy będzie mógł recepcie powyżsź | -

zadośćuczynić, dożyje jako tako z lek

kiemi odmroźżeniami do wiosny,

w Wilnie zaczyna się w połowie lipca.

Ludzie wyglądają jak bałwany śnić

ne, z lodówatemi minami po ulicach s0
nące i traktują się ozięble.

Powiadają, że jakaś para młodyć

ludżi, całująca się na pożegnanie m
ulicy w mróz, przymarzła do siebie ustó”

mi tak, że trzeba ją było rozrąbywać.

Stygną serca, dusze są obmierzł
mózgi ludzkie zamieniły się na śliź!

gawkę...

Ale, ale o ślizgawce wileńskiej mó

wić wypadniel |

Mieści się ona na tym rozkoszn

placu przy ulicy Mickiewicza, któ

mógłby być miejscem straceń, rzeźn

miejską, lub placem, na który zwoł

śmieci.

Nie widać teraz nierówności teren!
wszystko wylane jest wodą i ustrojon

w choinki.

Na śliskiej arenie (tak śliskiej, j

arena życia) kręcą się ludzie,

sportu — a w budzie drewnianej ryc:

jakaś machina grająca.

Nie ryczy, ale sapie, rzęzi czka

któr)

żądmw -

chrapie. x

 

  

  

  

   

  

   

   

 

   
  

   

Ma się wrażenie, że dzierža

ślizgawki, ciężko chory na astmę i d
brzuszny, umiera na „łonie' stroskan

rodziny”.

Ponieważ widzi wokół siebie urad.
wane twarze bliskich, umiera ciężko
„fonetycznie”.

Na domiar złego, od czasu do cza:

coś w tej machinie zachrzęści, jak ła
mane żebra.

Po lodzie suną młode jakieś dzie

czątka z pensji, przyszłe anioły, mat.
i łysogórskie strzygi.. ale że są mlod
i niewiadomo czy będą matkami boha
terów, idjotów czy zbrodniarzy, patrz
ję na nie z przyjemnością.

Ślizgają się tam młode bubki, któr

udają na gwałt starych cyników i st
gałwany, udające zalotnych młodzianó

Weszło raz na ślizgawkę jedno starń
babsko, udające młodą boginkę litewsk

ale machina grająca zaryczała wtedy ja
wściekłe zwierzę, zacięła się i nie chcia”

ła dalej grać. :
Więc babę wysadzono ciupasem.

Ludzie młodzi, za których jeszcze oj”

cowie się martwią, prowadzą na ślizgaw”
ce miłe i piękne rozmowy.

— Czy pani robi holendra?

— Robię, a pan?

— Też, ale teraz mam tępe turfy a

4 propos... czy czytała pani „Kokainę”?
— Jeszcze nie, a czy pan zna „Tyą

siąc karatową dziewicę“7...

— Znam... jest nią pani...

— E. e... nieprawda... Wie pan co
zapomniałam, co mi zadano z fizyki...

— Może o blokach?
—Nie...
— Q równi pochyłej...
— Panie Stasiu, bo się obrażę!

—Ja bym, ja bym dla pani sko *

czył nawet w próżnię Toricellegol...
— Jest 'mi tak gorąco...

— Nawet poniżej zera?
Rozumiem...
Piąta i szósta klasa gimnazjum...
Tym jest zawsze ciepłol...

M. Junosza.

 
 

Hartują Gardło.
przeciw przeziębieniu,

LECZĄ ZAPALENIE GARDŁA,
„ łagodzą kaszel

LETKI BENGKLSNIE
KARPIŃSKIEGO. 5026—1 о
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KRONIKA _
„Kontrofenzywa“ żydowska prze-

ciwko bojkotowi.
Onegdaj na ul. Trackiej róg Zawalnej student

bojkotowe. Podczas rozdawaniaulotek, ‹

usiłowaii odebrać mu odezwy Gdy stu-

„dent począł się bron.ć i protestować napastnicy pobili studenta.
żydziaków, którzy przemocą

rozdawał ulotki
na studenta napadło kilku

Zajście zlikwidował przybyły policjant.

Jednocześnie koło kościoła św Kazimierza miał miejsce d:ugi

podobny wypadek. Mianowicie do jednego ze studentów rozdającego

ulotki nzwołujące do nabywania towaru tylko u chrześcijan, podbie-

gło kilku żydów, którzy usiłowali zniszczyć ulotki, a gdy im się

to nie udało wezwali policjanta, którego interwencja ograniczyła się

do stwierdzenia, że ulotki są legalne i tem samem mogą być roz-

. powszechniane. Nie zadowol ło to naturalnie awunturujących się ży-

dów, którzy urządzili policjantowi kocią muzykę. (a)

 

SPRAWY MIEJSKIE.

— Posieadzenie Sądu Kon-

kursowego nagrody literackiej.

Jak się dowiadujemy, w drugiej

połowie bieżącego "miesiąca ma

być zwołane posiedzenie Sądu

Konkursowego, na którem doko-

nany zostan'e wybór laureata na-

grody literackiej m. Wilna.

Jak wiadomo nagroda wynosi

5C00 złotych. W roku ubiegłym

laureatką nagrody została Kazi-

miera Iłakowiczówna. a

— Posiedzenie Rady Miej-
skiej. Dnia 25 bm. odbędzie s'ę

posiedzenie Rady Miejskiej. Na

porządku dziennym 14 aktual-

nych sprawsamo'zadowyhh
a

— Referat Sprawozdawczy

z wyników dochodzenia w

sprawie Instalacji pionów. Jak

się dowiadujemy, Komisja Rewi-

zyjna przygotowuje na najbliższe

pusiedzenie Rady Miejskiej ob

szerny referat sprawozdawczy z

wyników dochodzeń „w. sprawie

instalacji w Wilnie pionów doko

nywanej na podstawie umowy

przez Zjednoczone Towrzystwo

Elektryczne. Sprawa ta latem

roku ubiegłego odb ła s ę g'ośnem

echem w całej prasie w le Ńskiej,

gdvż wówczas właśnie ujawniono

w sposób zresztą zupełnie przy-

padkowy, że Z. T.E. zamiast

piorów zag'anicznych, jak prze-

widywała umowa, dostarcza pio-
ny krajowe, narażając miasto na

ewentualne straty W związku z
tem Magistrat natychmiast zer-

wał umowę ze wspomn:aną fir-

mą i rozpoczął żmudne docho-

dzenie, które poszło po llnji usta-
oraz kosztów pio-

nów krejowych w skali porów-
nawczej z pionami zegran'cznemi

'(duńsk'emi). Zbieranie materja-

łów trwało dobrych kilka miesię-

cyi w zw ązku z tem dopiero

dochodzenie zostało ukończone.

Na podstawie zgromadzonego

materjału ustalono, iż miasto z

„dytułu machinacyj Z T E. nie

poniosło żadny h.-strat, gdyż

wartość pionów krajowych w o-

becnej produkcji nie ustępuje

ani pod w ględem jakości, ani

też kosztów pionom duńskim.

Wina jednak Z. T. E. jest bez-

sporną, ponieważ firma ta zamia

ny dokonywała w tajemnicy. nie

informując o tem Magistratu.

Referat ten, jak zaznaczyli my
na wstępie, będzie przedmiotem

obrad najbliższego posiedzenia

Rady Miejskiej, przedtem jednak
ustosunkuje się do niego Magi-
strat na specjalnie  zwołanem
posiedzeniu. a

& _ ZMIASTA.

— Wystawa projektów pom-
nika A. Mickiewicza w Wiinie.
Dnia 14 bm. w Pałacu Repre-
zentacyjnym odbędzie się wy-
stawa prac konkursowych na
pomnik A Mickiewicza w Wilnie.
W wystawie weźmie udział pię-
ciu zaproszonych przez Komitet
rzeźbiarzy.

— Ukazanie się fałszywych
banknotów 20 złotowych. Od
pewnego czasu ukazała się w

obiegu duża ilość falsyfikatów
banknotów 20 złotowych, które
sfabrykowane zostały stosunkowe

nieźle, a jedynie je rozpoznać

można przy porównaniu z praw-
dziwemi, przyczem da się stwier-

dzić gorszy papier. falsyfikatów

| niewyraźny odcień barw w

szczególności rysunku. Na tere-

nie Wileńszczyzny już zakwestja-
nowano kilka sztuk tych falsy-

fikatów. a

SPRAWY SANITARNE.

— Otwarcie oddziału dla
dzieci gruźliczych. W polo-
wie bieżącego miesiąca Magistrat

uruchamia oddział dla dzieci

gruźliczych w szpitalu zekaž-

nym na Zwierzyńcu. Oddział
obliczony jest na pomieszczenie
25 dzieci. Wkrótce ilość łóżek
zostanie zwiększona da 50 a

SPRAWY ROLNE.
— Powiatowe Komisje Roz-

jemcze. W dniu 24 bm. odbę-
dzie się w Postawach w lokalu
s'arostwa posiedzenie Komisji
Rozjemczej na powiat postawski
do spraw rolnych.
W dniach 26 i 27 w starostwie

w Gębokiem odbędzie się po
sied/enie Komisji Rozjemczej na
powiat dzśnieński. W dniu 9
marca w lokalu Magistratu w
Mołodecznie odbędzie się Ko>mi-
sja Rozjemcza na powiat mołode-
czański.

Na posiedzenia Komisyj Roz-
jemczych wyjeżdżają z Wilna
przedstawiciele Chrześciieńskiego
Związku Zawodowego P'acowni-
ków Rolnych i szeregu innych
organizacyj pracowników ay”

s

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Katolicki Związek Męż-

czyzn Archidiecezji Wileńskiej

wzywa członków wszystkich Ka

tolickich Stowarzyszeń Mężczyzn

m Wina do wzięcia jeknajlicz-

niejszego udziału w  uroczysto-

ściach ku uczczeniu 10-lecia rzą-

dów J Św Ojca Świętego Piu-
sa XI, które odbędą się w nie
dzielę dnia 14 iutego b. r. we-

dług następujacego programu:

m. 15 rano Msza. św.
w Bazylice. G 13 (1 po połud-
nu) Akademja w Sali Miejskiej
(Ostrobramska 5).
— Walne Zebranie Fwiązku

Zawodowego Literatów Pol-
skich w Wilnie w da 10 b. m.
dla uczczenia zasług dotychcza-
sowego swego Piezesa, rektora
Marjana Zdziechowskiego jedno-
głośną u: hwałą powołało Go na
Prezesa Honorowego Związku.

Nowy zarząd w myśl statutu
ukonstytuował się w sposób na-

stępujący: Prezes Witold Hule-

wicz, wice-piezes Wanda D ba-
czewska, sekretarz—Tadeusz Ło-

palewski, członkowie zarządu: dr.

Walerjan Charkiewicz i Wiktor

Piotrowicz.
— Walne Zebranie Stowarzy-

szenia „Opieka Pols<a nad Ro-

dakami na Obczyźnie" odbędzie
się dnia 22 b m.
— Z T-wa Eugenicznego

(walki ze zwyrodnieniem ra-y).
11 lutego w lokalu Poradni Eu-
genicznej (ul. Żeligowskiego 4),
Prof. Z. Hryniewicz wygłosi od-
czyt na temat „Walka o byt*.

Początek o 5 i pół wiecz.—Wstęp

wolny.

ODCZYTY.
— Ill Odczyt z cykiu „Šwię

cl Pańscy", p. t: „O Mikołaj Łę-
czycki* — Ks Prof: Dra Michał.
Sopoćki odbędzie się w piątek
dnia 12 lutego o g. 7 w. w Do-
mu Sodalicyjnym (ul. Królew-
ska 9, Il..p) Wstęp dla członków
i zaproszonych gości.

RÓŻNE.
—  Konierencja III św. Wincentego

Pań — niniejszem dziękuje hr.. Mikulicz-
Radeckiej za ofiarę 20 zł., złożoną na
rzecz biednych zamiast wieńca przy po-
grzebie hr. M.Fiateowyj: a także całej
rodzinie za ofiarę 100 zł. na tenże cel
przeznaczonych.

Tragiczny wypadek przy il fr

- pomocy

© DZILENNIKZWICENSKI —

kowskiej.
Wczoraj o godz. 5.wiecz. na rogu

ulicy Werkowskiej i Kalwaryjskiej
spłoszył się przejeżdżającym auto-
busem koń zaprzężony do szń,-
w których znajdowało się 5 osób,.
W pewnej chwili spłoszony kon“
sanie wywrócił uderzywszy niemi
uprzednio 'o słup telegraficzny.
Podczas wypadku doznał poważ-
nych obrażeń jadący w tych sa-
niach 5 cio łetni Władysław Czer-

Zawezwane pogotowie ra
przewiozło go w

stanie ciężkim do szpitala
dziecinnego na Antokolu : Z:
poś'ód innych osób * ucierpiał
bardzo niejaki Jan Gulbiski, któ-
rego po udzieleniu mu pierwszej

na miejscu wypadku

skierowanodo szpitala. Pozostali.

nis.
tunkowe

, trzej podrózni doznali stosunkowo
(a)

— Zagadkowy zgon ziemią.
nina. Wczoraj popołudniu wła-:

dze śledcze miasta Wilna powia-*

domione zostały o zagadkowym

zgonie zamożnego rolnika Pawła

Tokaszewa mieszkańca majątku

„Korzyść” wpobliżu Rudomina.

Tokaszew przybył w dniu wczo:

rajszym do Wilna i zatrzymał. się

u swego znajomego przy ul. Ej-.

szyskiej nr. 10 W godzinach po-

obiednich, kiedy gospodarz wstą-

pił do pokoju swego gościa, zna-

lazł go leżą:ego na ziemi bez

oznak życia Lekarz pogotowia.

ratunkowego stwierdził fakt zgo-

nu. Przyczyny zgonu narazie

nieustalono. Zwłoki nagle zma'-

łego Tokaszewa, który liczył 48

nieznacznych obrażeń.
E

lat zabezpieczono na miejscu do .

decyzj wł»dz prokurstorskich. a“
— Ofiara silnych mrozów. W dniu

wczorajszym na drodze Wilno—Mejsza-

goła znaleziono martwego osobnika. Po-
wiadomione władze śledcze ustaliły, iż

jest to furman Jan Czapliński, zam: w

Wilnie przy ulicy Wapienniej 1. Cza-

pliński w drodze przeziębił się i stra-

cił przytomność, wskutek czego zamarzł
na śmierć, — Jest to już druga ofiara
tegorocznych silnych mrozów. (a)

— Pożar. Wczoraj w jednem z mie:
szkań domu Nr. 6 przy ul. Kurlandzkiej
wybuchł pożar. Z nieustalonych narazie
przyczyn zapaliła się deska nad piecem,
następnie ogień przerzucił się na całe
urządzenie rmieszkania,

Przybyła na miejsce pożaru straż
ogniowa ogień ugasiła. Straty nieznaczne. *

NADESŁANE.
— Film „W szponach Czerezwy-

czajki“,

 

filmem, rzucającym światło na obecne
stosunki w Rosji Sowieckiej. Mówi praw-

dę o metodach osławionej Czeki, ošwie-

tla kwestje sowieckich ślubów i rozwo-

dów, oraz wolnej miłości,. | żyj

; Najbardziej charakterystyczne są ©ę-.,
chy z życia legjonu bezdomnych. dziegi,.
najokrutniejszego i najbardziej śrudnegnc

do rożwiązania problemu w Sowietach. :
Zgrożą przejmują sceny w Czeka. Całość*

utrzymana jest na wysokim poziomie -ar*-

tystycznym i odznacza * się dynamiki *

i tempem.
‹

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

— Na Pohulance. Dziś, jutro i dni

następnych — „Mam lat. 26".

Lutni, Dziś — „Tak się zdobywa!

kobiety”. Początek o godz. B-ej.
Jutro o godz. 8 m. 30 występy Wła-

dysława Waltera.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 11 stycznia 1932.
11.58. Sygnał czasu.
12.10. Kom. meteor.
12.10. Odczyt z: Warszawy.
12.35, Koncert szkolny z Warsz.
15.00. Progr. dzienny.
15.05. Kom. z Warsz. *

15.25. „Wśród książek” — z Warsz.

15.50. Audycja dal dzieci z Warsz.

16.20. Lekcja p: z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek powieścio

wy.
16.50. Gwiazdy  tewjowe (Pły

Piosenki w wyk. H. Ordonówny, M. Che+
valier, J. Baker, M. Modzelewskiej, chóru'
murzynów.

17.10. „Gawęda a kobiecie
skiej” — odczyt ze Lwowa,. wygł.
Rolle.

17.35.
Strawińskiego (płyty).
St. Węsławskiego.

18.30. IL. część koncertu z Warsz.
18.50. Kom. Akad. Koła Misyjnego:
19.00. Skrzynka pocztowa nr. 188—

listy radjosłuchaczów omówi Witold Hu-
lewicz, dyr. progr. R: W,

19.20. "Ra i melodja“ (d. c. —po-
gadanka umuzykalniająca nr. — 1 wygł.
prof, M. Józefowicz

19.40. Program na piątek.
19,45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00.

sądów” felj. z Warsz. wygł. M,Ossowska
20.15. Muzyka lekka z. Warsz.
21.25. Słuchowisko z Warsz.

(„Irydjon” — Z. Krasińskiego).
22.35. Kom. z Warsz.
23.30. Muzyka taneczna ze Lwowa.

0l-
PM.

„Święto «wiosny” — Igora
Słowo wstępne

wyświetlany w kinie „Holly:
wood", jest, można powiedzieć, jedynym.|

 

„ wiczem,

„Przesądy człowieka bez prze °

Życie Młodzieży Akadeńwickiej:
Wspólny front sanacji akademickiej Iiżydów

w sprawie autonomji akademickiej.
Przypomnienie.

Ostatni zjazd akademickiej sa-
nacji w Warszawie nazwany szum-
nie „zjazdem młodzieży państwo-
wej', wykonując posłusznie roz-
kaz dany z góry, wypowiedział się
za ograniczeniem autonomji aka-
demickiej. Wilno. również x:
tam reprezentowane przez p. Klu-
kowskiego, Dembińskiego i Jędry-
chowskiego, oraz jeszcze paru
amatorów darmowej przejażdżki
koleją na koszt skarbu państwa.

Warto tu przypomnieć  publi-
kacje LegjonuMłodych i Żydów
wyrażające zgodny front w spra-
wie ograniczenia autonomii #-
'szych uczelni. Organ Legjonu Mio-
dych „Echo Akademickie“ (Nr. 5
zw 1931 r.) pisało:

„Uniwersytety w Polsce mają
niesłychane przywileje... Państwo
obowiązane jest do otaczania o-
ieką moralną i materjalną nauki,
ecz nie może tolerować suweren-
ności i eksterytorjalności uczelnia-
nej“.
„ Mniej wigcej w tym czasie pi-
sał żydowski „Nasz przegląd".

„Jeżeli autonomiczność —stu-
dentów ma polegać na tem, aby
zagarnąć dla kliki subsydja pań-
stwówe i społeczne, aby bić sła-
bych kolegów, aby wyrzucać z
auli studentów żydów, posyłać
ich na cmentarz po trupy, aby u-
rządzać burdy podczas niepożą-
danych dla reakcji przedstawień
w kinach etc., to komu zależy na
ttakiej autonomii, na takiej niety-

kalnošci i eksterytorjalnošei“,
Czemże możemy wytłumaczyć

tę zgodną i w jednym czasie roz-
poczętą kampanję żydowsko-sana-
cyjną przeciw autonomji akade-
mickiej?

Młodzież Akademicka w swej
olbrzymiej większości znajduje się
w Obozie Narodowym.  Organi-
zacje ideowe stojące na gruncie
narodowym z każdym dniem ros-
ną w siły, z drugiej zaś strony sa-
nacja akademicka w walce z mło-
dzieżą nie może przeciwstawić
swej idei — bo jej nie ma, zaś
wszelkie stosowane przez sanację
środki, jak posadki, płatne prak-
tyki, lokale organizacyjne w pa-
łacach, przejażdżki darmowe, nie
zbyt wielu zaimponowały. Sanacja
więc nie ma innego sposobu do
zwalczania wpływów narodowych
na uniwersytecie, jak wypróbowa-
nego już na różnych terenach na-
cisku władz administracyjnych.

Na terenie akademickim tego
rodzaju sposoby nic nie pomogą,
nie przełamią nas one, a tym któ-
rzy razem z żydami dążą do znisz-
czenia odwiecznej zdobyczy kul-
tury zachodniej, autonomji akade-
mickiej, przeciwstawimy się z całą
stanowczością. Do nas należy
zwycięstwo, bo po naszej stronie
jest słuszność i ideały ogółu Pol-
skiej Młodzieży Akademickiej.

A. Ważyński.

 

AUTOREKLAMA
PRZEDWYBORCZA.

Nasze domorosłe U.S.B. Be-Be z
Surożem, Antoniewiczem, Dembiń
skim et consortes na czele, idąc
śladem swych promotorów i wy-

«sokich protektorów, zarezerwowa
ło dla siebie monopol na autoryta-
tywne wyrażanie opinji Rzeczypo-
spolitej Akademickiej.  Ogarnął
ich zapał, poniosła radosna twór-
czość, — nie jest to już równy krok
„Młodzieży Państwowej”, ale po-
prostu harce rozbrykanych žre-

" biąt.
Tupet bratniackiej tysiąc i

pierwszej „Brygady” wyraża się w
niepohamowanej autoreklamie.

-Leaderzy tego zacnego grona zu-
pełnie swoiście pojmują ideę sa-
mopomocy: fotografje, fotomonta-
że, istny Hollywood z zaścianka.
Gwiazd brak tam coprawda, ale
$wiazdorów obfitość, Wywiady,
wywiadziki — autoreklama na peł
nym gazie. Dembiński z Antonie-

Antoniewicz z Dembiń-
skim i £ dit. d,it. d.

Ale dlaczego się zaniedbuje
kol. Suroża? Wywiadzik byłby
ciekawy...

Hasłem, pod którem szła ta pa

czka do zeszłych wyborów, była
apolityczność. Nikt się już dziś nie
weźmie na te plewy! Trzeba po-
szukać czegoś nowego. A że spry-
tu im nie brak, znaleźli... piatilet-
kę. Mamy więc w tym roku dla
odmiany szumne projekty reform
życia akademickiego, oraz chełp-.

liwe fanfary na własną cześć. Nam
jednak to nie wystarcza. Oczeku-
jemy konkretnych faktów, któreby
poparły pięknie brzmiące frazesy.
DINONSAITS>RIODZTUDO05POZIE

Z ZA KOTAR STUDJO.

Popołudniowy koncert kameralny.

Dzisiaj .o godz. 17,35 w radjowym
koncercie popołudniowym wystąpi pia-

nista p. Ignacy Rozenbaum, znany pu-

bliczności przeważnie jako inteligentny

akompanjator i jako kameralista. Obok

popisu solowego, w roli zespołuwca wy-

stąpi p. Rosenbaum w trio C-moll opus 1

Beethovena, które wraz z nim wykonają:
skrzypek p. Stanisław Tawroszewicz

„i wiolonczelistka p. Zofja Adamska. Trio
to, młodzieńcza kompozycja Beethovena,
okazuje już lwi pazur i nie dziwimy się

zachwytom Chopina nad nią. P. Janina

Turczyńska odśpiewa dwie arje operowe
i pieśni polskie.

Z teorji muzyki.

Profesor Michał Józefowicz w popu-
larnym odczycie „Rytm i Melodja“ za-

pozna radjosłuchaczy z. podstawowemi
zagadnieniami twórczości muzycznej (go-
dzina 19.30).

Może sobie kol. Dembiński u-
dawać Stalina, a koledzy Ryńca i
Antoniewicz jego nadwornych pa-
negystów; mogą sobie chorować na
fotomanję i wywiadomanję, pewni
jednak jesteśmy, że zmysł kryty-
czny i poczucie humoru Braci Aka
demickiej należycie tę akcję potra
fi ocenić.

Zdumiewającą natomiast jest
naiwność ludzi, którzy finansują te
pożałowania godne  elaboraty
(1 cm.?kliszy fotograficznej ko-
sztuje 1 zł.). W. M.

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

« Kolporterzy „Wilczych Zębów”
organu obecnego zarządu Bratnia-
ka, uskarżają się na zupełną trud-
ność konkurowania z kol. Cygan-
kiewiczem, który, jak powiadają,
pudami rozdaje darmo inne dosyć
plugawe „pisemko sanacyjne p. t.

„Bunt (d) Młodych”. Podobno na-
wet członkowie Legjonu Młodych
i „Odrodzenia“ nie chcą czytać te-
go pisemka, ale niezmordowany
kol. Cygankiewicz wypycha swoją
szmatką kieszenie palt wiszących
w szatni.

O legalizację Zw. Narodowego

Młodzieży Akademickiej.

"Rektorat uniwersytetu war-
szawskiego zwrócił się do Naczel-
nego Komitetu Akademickiego z
prośbą o przesłanie 15 egzempla-
rzy statutu Związku Narodowego
Polskiej Młodzieży Akademickiej.
Pozostaje to w związku z akcją
o legalizację statutu Związku Na-
o: :

N. K. A. oraz miejscowe komi-
tety akademickie złożyły senato-
rom wyższych uczelni odpowie-
dnią ilość egzemplarzy wspomnia-
nego statutu, prosząc jednocześnie
o przychylne zaopinjowanie wła-
dzom, od których zależy legali-
zacja Związku Narodowego Mło-
dzieży Akademickiej.
— Komunikaty Młodzieży

Wszechpolskiej. Sekretarjat Koła
czynny iest jak zwykle od g. 18 do
20 (Orzeszkowej 11, tel. 15 - 61).

Najbližsze kłe  zebranie
wtorkowe dn. 16. IL., z powodu du-
żego napływu powych członków -
kandydatów, zostanie poświęcone
dokładnemu omówieniu deklaracji
ideowej Związku, oraz progromu i
idei Obozu Narodowego. Dalsze
zebrania wtorkowe obejmą cykle
referatów z dziedziny zagadnień

gospodarczych i polityczno - społe
>

,. Zarząd Koła wzywa Koleżanki
i Kolegów do natychmiastowego
zwrotu wypożyczonych książek.

Poleca się uwadze członków
nowy cykl artykułów Romana
Dmowskiego p. t. „Amerykanizm“,
które ukazują się w „Gazecie War
szawskiej“.

Sprawa nadużyć w Bratniej Po-
mocy Politechniki Warszawskiej,

‚ М ostatnich dniach prasa sana-
cyjna > aa w jan o nadu-
życiach w Bratniej Pomocy Poli-
techniki Warszawskiej, 2

Z powodu tych nadużyć obrzu-
ca się błotem naturalnie cały za-
rząd, no i obóz narodowy, który
ma w tym zarządzie większość.
„Nie zabieraliśmy dotychczas w
ż ni oc czekając na
rzeczenie kom -лу petentnych czyn

Dziś takie orzeczenie mamy w
postaci wyroku Sądu Bratniej Po-
mocy. 5

: Wyrokiem tym trzej członko-
wie zarządu wykluczeni. zostali z
Bratniej Pomocy z jednoczesnym
wnioskiem do Senatu Politech-
niki o relegowanie jednego z
oskarżonych. Jednocześnie zarząd
B. P. sprawę tego studenta skie-
rował do prokuratora.
_ _W ten sposób młodzież za po-
średnictwem swej instytucji sądo-
wej zareagowała przeciwko jed-
nostkom, tóre przez swe postę-
powanie rzuciły cień na dobre
ei polskiej młodzieży akademic-
ej.
Jednoczešnie postępowanie

przed Sądem B. P, ustalikacoiócić
cie, iż wbrew oszczerczym twier-
dzeniom sanacji, żadnego związku
pomiędzy dokonanemi nadużycia-
mi a obozem narod młodzie-
ży nie było i być nie mogło.

. Odpowiedni komunikat Brat-
niej Pomocy, wydany za zezwole-
z J. M.powosk
o, a więc zawierając jo opini
w tej sprawie, iai ao
wszelką wątpliwość, że ze strony
władz Bratniej Pomocy było zro-
bione wszystko, aby winni zostali
wykryci. Ten moment jest bar-
dzo wažny, šwiadczy bowiem, že
wszelkie insynuacje ze strony opo-
zycji sanacyjnej są pozbawione
wszelkich podstaw.

Kradzieże zdarzają się, nieste-
ty, we wszystkich  społeczeń-
stwach. Mimo najściślejszej kon-
troli w najlepiej zorganizowanych
instytucjach bankowych, przemy*
stowych, handlowych i t. d. znaj-
dowały się występne jednostki,
które potrafiły zmylić czujność
rewidentów.

Tak było w politechnice.
Wobec tego jednak, że Bratnia

Pomoc jest organizacją społeczną,
przeto z punktu widzenia moral-
ności tem ważniejsze jest pytanie,
czy władze Bratniej Pomocy uczy-
niły wszystko, aby sprawę kra-
dzieży wyjaśnić?

loto przewód sądowy wyka-
zał, że nikt sprawy nie tuszo-
wał — przeciwnie, wszystkie po-
wołane do tego organy Bratniej
Pomocy dążyły do wykrycia
sprawców kradzieży.

Zarówno zarząd, jak komisja
rewizyjna, jak wreszcie sąd, wy-
o: całkowicie swój obowią-
zek.

Spostrzeżono kradzież, oddano
sprawę do sądu, ustalono winę
i winni zostaną ukarani,

Winie musi odpowiadać kara,
tego wymaga poczucie sprawiedli-
wości, tego zawsze żąda zdrowa
opinja publiczna i w ten właśnie
sposób rozstrzygnięto sprawę kra-
zieży na politechnice.
Jednakże sprawy jeszcze cał-

kiem za załatwioną uznać nie mo-
żemy, albowiem w czasie docho-
dzenia ujawniono pewne zagad-
kowe szczegóły, rzucające dziwne
światło na stosunek sprawców
nadużyć do czynników, którym ze
zrozumiałych względów zależało
ua skompromitowaniu akademic-
kiej placówki samopomocowej wo-
góle, a mającej w zarządzie więk-
szość antysanacyjną w szczegól-
ności.

1
ROMAN JASIEŃSKI, generał.

Wspomnienia z Japonii.
Wojna, tocząca się obecnie na Dalekim Wscho-

dzie, między dwoma, tak podobnymi, a zasadniczo

różniącymi się, pa każdym względem narodami, jak
Japończycy i Chińczycy, skłania mię do rzucenia na

papier garści wspomnień, z mojego pobytu w Japonii,

, od stycznia — do grudnia, roku 1905-go.

ie byłem zwykłym turystą i az Japonję

inaczej, niż ci wszyscy, którzy zapełniają wielkie ho-
tele w Tokjo, lub w Jokohamie, spotykając się w sa-
lonach dyplomatycznych z elitą japońskiego społe-
czeństwa. :

Przyjechatem do Japonji z portu Dalniego, ma-

łym statkiem pod eskortą, jako jeniec wojenny po

kapitulacji Portu Artura. Szesnaście kilo dozwolone-
go bagażu, stanowiło całe moje bogactwo. Lwią część

tego bagażu wypełniły fotografie i pamiątki rodzinne,

z któremi człowiek nie chciał się rozstać; resztę sta-

nowiły 2 zmiany bielizny, koc, jasiek i parę książek.

Na sobie miałem zniszczony uniform wojskowy, szab-

lę, rewolwer i lornetę. Paragraf 3-ci umowy o kapitu-

lacji fortecy pozostawiał oficerom prawo noszenia

broni. >

Japończycy, naród biedny podówczas, z budże-

tem, w którym wojna z Rosją robiła coraz to nowe

luki, nie byli radzi z całego zastępu jeńcówzoficerów,

. których im przysporzył Port Artura. Utrzymanie ofi-=

cera kosztuje dużo. Umowy międzynarodowe wyma-

gały wypłacania jeńcom gaży prawie dorównywają-

gej rzeczywistym ich poborom — a Japonia,która

dopiero stawiała pierwsze kroki, na arenie dostępnej

tylko dla wielkich mocarstw, była najdrażliwszą

w posądzeniu jej o braki natury humanitarno-cywili-/:

zacyjnej. Dowodem tego, to szlachetny gest, z którym

Japonja rozpoczęła oblężenie Portu Artura. Zawiado- .

miła ona o dniu, w którym zacznie bombardować for-.

фесе, prosząc o niezwłoczną ewakuację cywilnej

ludności, kobiet i dzieci, wyznaczając miejsca, dokąd

ludność tła ma się udać i skąd ją statki japońskie

przewiozły do portów neutralnych, a i potem do koń-

ca wojny szanowała wszystkie przepisy, dotyczące

Czerwonego Krzyża, szpitali i t. p. ż

; Kwestję jeńców traktowała też ze szczerem po-

 gtanowieniem zabezpieczenia im wszelkich możli-

wych praw, to też zaraz po zdobyciu fortecy dowódz-
two japońskie w bardzo grzecznej formie, zapropono-

wało każdemu rosyjskiemu oficerowi, swobodny po-

wrót do ojczyzny, wymagając wzamian słowa honoru, '

czącej się wojnie. о

Propozycja była ponętna. Trzy czwarte ofice-
rów skorzystało z niej natychmiast. Mnie się ona też

A =.

że dany oficer nie będzie brał dalszego udziału, w to- * siłą ludzka już nie nie wykrzesze i na których nie

; wyhoduje ona ani jednego ziarenka ryżu, ani żadnej
+ pożytecznej trawki. !

"Jišmiechala. Juž pięć lat byłem poza domem, od roku
żadna wiadomość od rodziny do mnie nie doszła.
Zresztą głód i wyczerpanie, spowodowane wielomie-

„sięcznemi walkami i kilka wprawdzie lekkich ran—

wymagało odpoczynku, swego domu i swoich bliskich.
Mimo jednak najszczerszych chęci nie mogłem

znaleźć w mojem sumieniu takiego przepisu, któryby
mnie upoważniał do zawierania z nieprzyjacielem

armów o prowadzenie z nim, lub nie prowadzenie

wojny, stosownie do mego „widzi mi się” i słowa ho-

noru nie dałem. Takie samo stanowisko zajęła więk-
$га część oficerów artylerji i marynarki. Z piechoty
tylko nieliczne osobniki poszły w nasze ślady.

Ро dwudniowej podróży Oceanem, okręt wiozą-
cy naszą partję jeńców, zawinął późno wieczorem do
Nagasaki, gdzieśmy nie lądowali: Chociaż było to
3-go stycznia, można było siedzieć na pokładzie bez
płaszczy. Od chwili kiedy oczom moim ukazały się

aponji — nie schodziłem z pokładu.
aponja jest krajem górzystym, o wąskich przy-

brzeżnych dolinach, w których skupia się cała lud-
ność tego kraju.

Większość miast pnie się z dołu ku górze, jak
pnie się tam i praca ludzka, staje „ona jednak jak
wryta przed skałami i kamieniami, z których żadna

Nagasaki jako pierwsze japońskie miasto, wi-

dziane przezemnie i to w nocy, z okrętu wiozącego
mię w krainę niewiadomych przeznaczeń — wydało
mi się bajką.

Setki lampionów, palących się wewnątrz dom-
ków - cacek przeświecając przez papierowe ściany,
zarysowywało dziwne kontury budynków. Lampiony
porozmieszczane na zewnątrz, rzucały dyskretne *
smugi świateł przeż krzewy i korohy rozmaitych
drzew, odbijając na niebie charakterystyczne ścięcia
dachów i bram. Na tem tle, pół ciemnem, pół księży-
cowo-tajemniczem — bok się i migotał tysiąc in-
nych płomyków, jakby krążyły tam roje robaczków
świętojańskich.

: Každe ruszające się światełko oznaczało czło-
wieka. Ulice, prócz europejskich dzielnic większych
miast, nie mają oświetlenia, ale za to każdy Japoń-
czyk nosi ze sobą, na tyczce huśtający się lampjon,
na którym dużemi literami wypisane jest nazwisko
i zawód: oto tam idzie doktór, tu stoi listonosz, tam
dwaj is kłaniają się sobie do ziemi. Tylko ślepi,
a jest ich w tej krainie bardzo dużo, chodzą w nocy
bez latarek. Każdy z nich ma natomiast mały flecik,
na którym przygrywa krótkie, a tęskne melodje, da-
jąc.znać przechodniom, by patrzyli uważnie i nie po-
trącali biedaków. Stąd w ciszy nocnej nad miastami
snuje się jakby jakiś tęskny śpiew, lub świergot nie-
znanego ptactwa. a
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Z KRAJU.
Nowa twierdza katolicyzmu na Kresach

Wschodnich. .

 

Z Podświla, pow. Dziśnieńskie-
śo piszą nam:

Podświle — gdzież to, to Pod-
świle? Tak z pewnością pomyśli
każdy czytający niniejsze i szpe-
rać będzie w zakamarkach swego
umysłu, czy nie słyszał o takiej
wiosczynie. Panom myśliwym
przypomni się może Podświle —
mała stacyjka — sympatyczny za-
wiadowca stacji, kilku białorusi-
nów, którym i oczu z pod czapy
nie ujrzysz, taki chodzący „ka-
żuch'* w łapciach, no — i kilku ży-
dów jako uzupełnienie naszych
stron. Myśliwi wiedzą, że tu raj
dla nich, poprostu ziemia obieca-
na — wilki, głuszce — królewskie
ptaki puszczy, cietrzewie, pardwy.

Do niedawna jeszcze Podświle
nazywano... „Wilczarnią”.
A dziś — dziś już inaczej. Dziś

Podšwile to mały garnizon, ładne
zabudowania OP-u zmieniły
krajobraz na korzyść.

iedy о zachodzie słońca
patrzysz z wysokich brzegów je-
ziora Krasickiego, należącego do
majątku Alojsber$ (niewiem dla-
czego tę polską górę z tak pospo-
litem niem. imien. połączono) masz
pe sobą zaiste piękny widok
ziesiątki szybek okiennych roz-

palonych światłem zachodzącego
słońca mówią nam, że tu „Kresowi
Rycerze' trzymają straż i bacznie
strzegą naszych wschodnich ru-
bieży.

A strzegą dobrze, bo od ich tu
przybycia šzarą jesienią 1924 ro-
ku zapanował nietylko spokój i
bezpieczeństwo ludności, ale i
pełna świadomość, że Dziśnień-
szczyzna to nie „Dzikie Poła”, to
taka sama Polska, jak tam nad
Wisłą — jak tam nad Gopłem!

I zabrali się Kopiści do pracy.
Nie zasklepili się w ramach służ-
bowych, lecz wyszli z nich, na ko-
rzyść tutejszego społeczeństwa.

ie dały spokoju dzielnym „Ko-
pistom' mogiłki ich braci żołnier-
skiej, poległej w walce z czerwo-
nym sąsiadem, rozrzucone po la-
sach i błotach...  Zatrąbili na
„zbiórkę'.  Poprosili panią A.
Mackiewiczową, właścicielkę ma-
iątku Alojsberg, która z radością
dała ziemię, aby godnie spoczęli
Ci — którzy położyli życie tu na
tej ziemi — i bodaj z mogił swoich
stworzyli szeroką miedzę między
nami a czerwonym naszym sąsia-
dem.

Stworzyli cmentarz, na którym
spoczywają godnie wielcy synowie
Šefo od bohaterów 63 roku,

POMEEERZZTCZRZE PRZEST TT NSETIT a KNITAS ZEOWIEC AAS

Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnieklego. Po-
czątek seansów 4, 6, 8 i 10 w. Ceny miejsc: balkon 80 gr.

parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w.
шО КАННО | Od poniedziałku. BRY-

GIDA

ś. p. porucznika Falkowskiego do
bohaterów ostatnich zmagań mło-
dej Polski.

Po cmentarzu pomyśleli nasi
„Kopiści” o kościele. Co? W tych
ciężkich czasach depresji, staśna-
cji, spadku cen na ziemiopłody,
bez śrosza... A tak, właśnie tak,
bo jak mówił prezes komitetu,
mając grosze to nie sztuka stawiać
nawet katedry, ale trzeba to u-
„mieć tu na kresach wśród biednej
ludności — i bez grosza.

Zawiązał się komitet budowy
kościoła, w którego skład weszli
oficerowie i podoficerowie 7 bao-
nu KOP., przedstawiciele ziemian,
osadników wojskowych a nawet
tych maluczkich biednych bez roli.

Dwa lata borykał się komitet,
a pomagało mu społeczeństwo
według możności. Pisali, żebrali
czasem dość mocno... I znów zie-
mię daje pani A. Mackiewiczowa.
Materjał budowlany oraz datki
pieniężne, dowódca KOP., Oskier-
ko Jan, Kozakiewicz, Sulima Sa-
mujłło, Bujniccy, Szczepański i
tylu, tylu innych, których nie spo-
sób wymieniać imiennie.

I tak w dniu 2 lutego 1932 r.
kościołek nasz poświęcony został
przez przewielebnego księdza dr.
JanaEllerta z Wilna, który po-
święcenia dokonał z ramienia JE.
ks. Arcybiskupa Jałbrzykowskie-
go.

Pierwsze kazanie wygłosił ks.
magister Nowak, proboszcz parafji
wójskowej Nowo-Wiilejka.

Nie moge tu powtórzyć złotych
słów, które padały ze skromnej
naszej kazalnicy, słów może tu
jeszcze nie słyszanych. Ocenili je
wdzięczni słuchacze, ocenił je roz-
modlony lud, który wzruszony do
głębi nie krył łez swoich. A pelno
tu było ludzi, kościołek ich po-
mieścić nie mógł. Byli wszyscy
przedstawiciele władzy administra
cyjnej, wojsko na czele ze swoim
dowódcą pułku panem pułkowni-
kiem ięów całe o-
koliczne ziemiaństwo, lud, i ci, aby
użyć słów kaznodziei ks, magistra
Nowaka, potomkowie męczenni-
ków unitów... Tak i ci byli i w du-
żej ilości.

Po nabożeństwie podejmował
korpus oficerski 7 baonu KOP. u
siebie w kasynie tak przedstawi-
cieli władz jak i społeczeństwa.

Cześć wszystkim dobrodzie-
jom i ofiarodawcom, którzy po-
mogli do budowy tej twierdzy wia-
ry i kultury łacińskiej tu na kre-
sach, w szczególności zaś czci-
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gowo-piękna Fay

romantycznej kreacji

Dziśł Potężny dramat z życia Rosji Sowieckiej.

«W SZPONACH CZREZWYCZAJKI»
Nad Program: Dźwiękowe Atrakcje. Poczatek o godz

4-ej, 6, 8 I 10,15, Na 1-szy seans ceny zniżone.

STEROWIEC L. A. 3 id

Sprzedaż||
PRACA

Najlepszy węgiel

Hamilton.

Dziś! Najwspanialsze genjalne arcydzieło, o którem prasa świato-
wa orzekła jednogłośnie, że „taklego fllmu jeszcze nie było*
Przedziwne dzieje wiecznej miłości, na której tle wykwitają пар ękniejsze cnoty ludzkie: bohaterstwo. imponująca od-

W rolach głównych: Jack Holt, Ralph Graves | urocz: posą-
Ze względu na wysoką w rtość artystyczną film dla mło:

dzieży dozwolony. Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 1030. Sala dobrze ogrzana.

z MONTPARNASSE'U5.tównćue.

waga, koleżeństwo, obowiązkii pogarda śmierci.
Wray. Nad program: Ciekawe dodatki

«MAŁŻEŃSTWO»

Obcym wolno całować
Rewja-Tańce i tp. Ma l-szy seans ceny zniźóne. Początek seansów o g. 4, 6, 8 1 10,15.

DZIENNIK WILEŃSKI

71 pułk bezrobotnym.

W ubiegłą sobotę z okazji
święta pułkowego 77 p. p. w Li-
dzie bezrobotni m. Lidy otrzy:
mali bezpłatnie z kuchni wojsko=
wej 1000 obiadów i powyżej 200

kg. chleb. Obiady zostały przy-
wiezione w 4-ch kuchniach do
miasta i tu rozdane pod bezpo
średnią kontrolą burmistrza p.
Zadurskiego.

Przedstawieniew święciańskiej szkole sejmikowej.

W dniu 7 lutego żeńska sejmiko-
wa szkoła rolnicza w Święcianach
urządziła przedstawienie w lokalu
szkoły. Odbyła się rewja ludowa i
odegrano sztukę p.t. „Fraucymer
Anny Jagiellonki". W  przedsta-
wieniu wzięły udział  uczenice

szkoły. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują deklamacje, śpiew
chóralny i bordzo efektownie od-
tańczony krakowiak przez cztery
pary uczenic w strojach krakow-
skich. (Pat.)

Samobójstwo kierownika szkoły w pow. święciańskim.

Ze Święcian donoszą, iż w dniu
wczorajszym kierownik szkoły po-
wszechnej we wsi Andrzejowce
gm. twerockiej Józef Godowicz
lat 22, wystrzałem z rewolweru
w skroń odebrał sobie życie. De-

nat dozostawił kilka łistów w któ-
rych wyjaśnia powód samobój-
stwa. Zwłoki Godowicza zabez-
pieczono, aż do przybycia komi-
sji śledczo-lekarskiej. (a)

Krwawy finał sprzeczki.

W dniu 19 stycznia we wsi
Dokudowo dokonano zabójstwa
na osobie mieszkańca tejże wsi
Sergjusza Łobko. Zbrodnia miała
przebieg następujący: W dniu 19
ub. m. Koreniewski Stefan, lat 42,
mieszkaniec wsi Dokudowo, zja-
wił się w mieszkaniu Łobki Ser-
gjusza, u którego swego czasu
pracował i zażądał od Łobki na-
leżących mu się ztego tytułu pie-
niędzy. Suma sięgała 900 zł., nie
licząc pożyczki 40 zł., jaką za-
ciągnął Łobko od Koreniewskie-
go. Pomiędzy Łobką a Koreniew-

skim powstała kłótnia, a nastę-
pnie bójka, podczas której Kore-
niewski chwycił leżący na stole
nóż i zadał swemu byłemu chle-
bodawcy kilka ran ciętych w
piersi. Łobko nie odzyskawszy
przytomności w drodze do szpi-
tala zmarł. Koreniewskiego za:
trzymano. Obecnie śledztwo w
sprawie zabójstwa Sergjusza Łob-
ki zostało ukończone i sprawę
przekazano w trybie postępowa-
nia doraźnego władzom eh m.

at).

Ujęcie morderców.

We wsi Wielkie Mieżany wła-
dze policyjne zatrzymały Wiktora
Stakieło i Konstantego Pietryka,
oskarżonych о zabójstwo Broni-
sława Saula. Jak ustalono, zabój-
stwo nastąpiło na skutek sprzecz-

ki, a następnie bójki, podczas
której Saul został uderzony gru-
bą pałką po głowie, co spowo-
doweło śmierć. Obaj zatrzymani
przyznali się do winy.  (Pat.)

Znów włamanie do kooperatywy w Bieniakoniach.

W pierwszej połowie stycznia
dokonano śmiałego włamania do
kooperatywy w Bieniakoniach.
Wówczas łupem złodziei padło
towaru na sumę około 6000 zł.
W nocy z 4 na 5 lutego kradzież

powtórzyła się. Tym razem nie-
znani sprawcy zapomocą zdjęcia
z haka jednej połowy okienicy
i wybicia szyby w oknie dostaii
się do wnętrza i skradli 350 zł. znaj-
dujących się w kasetce blaszanej.
 

Z pogranicza.
Krwawa masakra na granicy sowieckiej.

Karabiny maszynowe przeciwko zbiegom.

Na terenie odcinka granicznego Michniewicze z nocy 8 na 9 b.m.
wydarzył się krwawy wypadek. Podczas próby przedostania się na
teren polski grupy osobników, straż sowiecka zaatakowała ich odda-
jąc z karabinu maszynowego kilkadziesiąt strzałów. Rzucono przy
tem 5 granatów ręcznych. W strzelaninie tej zginęli dwaj włościanie,
student uniwersytetu mińskiego Popow Bazyli lat 23. Kolega jego

Michał Gryncow wraz z trzema włościanami przedostał się na teren
polski.

Wysiedlenia z Litwy.
W miesiącu styczniu na poszczególnych odcinkach granicznych

pogranicza polsko-litewskiego wysiedlono z granic Litwy 12 osób,
w tej liczbie 9 Polaków.

"FRZBSTZE PRIENŲT VPSTE A EISSRASEINIAIETLAT IAAPA

Konkurs Kino-Teatru «Casino».
Drukujemy jeszcze jeden. ku-

pon zniżkowy, który upoważnia
do otrzymania w kasie kina „Ca-
sino* ustępstwa od normalnych
cen biletów do 45 proc.

Obecnie wyświetla się już
trzeci i ostatni zapoznawczy film
w konkursie filmowym. Po wy-
šwietleniu filmu „On i jego sio-

godnemu naszemu duchowieństwu.
Cześć paniom, żonom ofice-

rów i podoficerów i wszystkim
paniom z sekcji szat kościelnych,
które wzorem dawnych czasów,
zaopatrzyły kościołek w potrzeb-
ne aparaty i szaty kościelne.

Cześć korpusowi oficerskiemu
7 baonu Podświle za udzieloną
ościnność, w.
odświle, 8.11 32.

Dziś! Kusicielka, fascynująca NIORMA SHEARER niezapomniana „Rozwódka” w roll nowoczesnej pan
w gł. roli męskiej Robert Pag.rear.

jówiące psy” „Trubadur*Wielka sensacyjna atrakcja ,

 

Ww rolach
głównych:

 

Okrutny system rządzenia Czeki

Kay Johnson, Neil

 

Dyrekcja kina“ „Casino“
przystąpi do plebiscytu wśród
czytelników „Dziennika Wileń-
skiego”, którzy będą mogli wy-
powiedzieć swoje zdanie co do
wyświetlania filmów.

stra“

KUPON ZNIŽKOWY
NA FILM

„ON:JEGO SIOSTRA"
| WYŚWIETLANY

w „CASINO“ Wielka 47
WILNO 11 LUTEGO 1932 r.

 

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
List pasterski ks. Arcybiskupa Twardowskiego. f

(KAP) JE. ks. dr. B. Twardow-
ski, arcybiskup-metropolita lwow-
ski, wydał list pasterski, omawia-
jący jedno z najważniejszych za-
dań Akcji Katolickiej — utwier-
dzenie wiary w społeczeństwie.

pierwszej części swego
listu omawia Arcypasterz lwow-
ski potrzebę wiary, depozyt obja-
wienia Bożego, stróżem którego
ustanowił Chrystus Pan Kościół.
Wiara oświeca nasz rozum, wy-
jaśniając cel i przeznaczenie czło-
wieka, umacnia i uszlachetnia je-
$o wolę, przynosi pociechę w cier-
pieniach i nieszczęściach, wskazu-

"jąc mu Boga, zdążającego pod
brzemieniem Krzyża na Golgotę.
Brak wiary w życiu jednostki i na-
rodu doprowadza do smutnych
następstw.

„Naród bez wiary staje się
rychło narodem bez czci i wiary“
(Arc. Bilczewski, Listy t. II, str.
224), W narodzie takim coraz bar-
dziej się mnożą występki i zbrod-
nie, a w ślad za niemi coraz wię-
cej pracy mają policja i sądy, co-
raz bardziej zaludniają się więzie-
nia i szpitale; i to wszystko jednak
nie wiele pomaga i tak naród
zwolna ku upadkowi się chyli.
„Naród, którego życie sprzeczne
jest z zasadami wiary, może czas
jakiś stać oświatą, bogactwem
ziemi, mnogością mieszkańców,
tradycją i zasługą dawniejszą, ale
wkońcu popadnie w niewolę.
Grzechy przeciw Bogu zawsze są
grzechami przeciw narodowi. Jak
termity wyjadają wnętrze ścian w
domostwach drewnianych, tak wy-
stępki wygryzają siły i zdrowie
narodowe" (Arc, Bilczewski, Listy
t. II, str. 218).

Dalej omawia ks. Arcybiskup
przymioty wiary i obowiązki na-

Sport
Zawody narciarskie w Wilnie.

W niedzielę 14 b. m. będziemy mieli
ierwsze w Wilnie zawody narciarskie na

Baladadie
Zawody te zapowiadają się dosyč

ciekawie zwlaszcza, že ostatnio sport
narciarski zdobył cały szereg młodych,
jeszcze nieznanych sił.

Szkoda wielka, że Łabuć leży w
szpitalu i nie będzie mógł biec. Fawory-
tem zawodów jest Hermanowicz (Ogni-
sko).

Ilość sztafet przekroczy zapewne do-
tychczasowe zgłoszenia poprzednich se-
zonów.

Najciekawsza walka zapowiada się
między sztafetą A. Z. S. i Ogniska. Je-
żeli zwycięży A. Z. $., to nagrodę prze-
chodnią, ofiarowaną przez A. Z. S., zdo-
będą akademicy na własność, jeżeli zaś
wyśrają narciarze Ogniska, to w takim
razie punktacja wyrówna się 2:2 i do-
piero rok następny zadecyduje o losach
małego puharku, o ko od trzech już
lat trwa zażarta walka klubów.

 

Co słychać w Lake Placid?

Proroctwa niemal całej prasy pol-
skiej spełniły się. Hokejowa reprezen-
tacja Polski pizegrywa mecz po meczu
i co gorsze, że zawiodła również Strona
organizacyjna. Drużyna nasza w okresie
ierwszych trzech ciężkich meczów mia-
a dzień odpoczynku w sobotę. Nie
miała wtedy żadnego meczu w progra-
mie olimpijskim, a jednak z nieznanych
bliżej szczegółów rozegrali nasi hokeiści
mało wartościowy mecz z drużyną Hokey
Clubu, z tym samym zespołem, który
w dniu poprzednim pokonał Niemców
5:0. Celowość tego spotkania wydaje
się zupełnie niezrozumiała, a przegrana
2:6 z tym klubem absolutnie nie może
być uważana za sukces. Lepiej byłoby
jeden dzień gruntownie odpocząć zwłasz-
cza, że w niedziełę czekał nas tak po-
ważny mecz, jak Polska—Kanada, prze-
grany 9:0.

(W każdym bądź razie sytuacja Pol-
ski w turnieju olimpijskim jest bezna-
dziejna. Ostatnie miejsce zapewnione,
a jednak mogłoby być lepiej. Niemcy
musieli, ale nie dostali jednak od nas
w skórę.

Ostatnie wyniki ustaliły się nastę-
pująco: Stany Zjednoczone — Polska 5:0,

Kanada —

Ma być
mocną,

sze w stosunku do niej.
ona powszechną, stałą,
żywą.

„Musimy nietylko zwać się ka-
tolikami, ale nimi być. Musi po
katolicku myśleć i działać: nau-
czyciel w szkole, adwokat w kan-
celarji, sędzia w trybunale, wybor-
ca i wybrany do Rady gminnej czy
miejskiej, do Sejmu. Musimy być
katolikami w domu i poza domem,
każdego dnia i każdej godziny, w
każdym, że tak powiem, calu na-
szego jestestwa. Zasady i prawid-
ła naszej Wiary świętej muszą
wniknąć w skład naszej istoty,
niemi muszą żyć i rządzić się jed-
nostki i rodziny, na nich ma się
wychować dziatwa szkolna, na
niej oprzeć się muszą wszystkie
instytucje całego kraju, niemi mu-
simy mierzyć i sądzić czyny tych,
co są na górze i tych, co są na do-
le. One wreszcie powinny znaleźć
wyraz w ustawodawstwie, w pra-
cy społecznej, w stosunku ludzi
między sobą i w prawie międzyna-
rodowem* (Arc. Bilczewski, Listy
t. III str. 135).

Następnie: przestrzega -Агсу-
pasterz lwowski przed niebezpie-
czeństwami i zasadzkami, grožą-
cemi wierze naszej, jak np. zła i
niemoralna literatura i pisma,
płytkie i pseudo-naukowe  teorje
i zdania, propaganda sekciarska,
antychrześcijańskie projekty Ko-
misji Kodyfikacyjnej itd. Kto
chce zachować światło wiary swo-
jej, ten nie może poprzestać jedy-
nie na zasłanianiu go i chronieniu
przed  niebezpieczeństwem, ale
musi je nadto żywić, podsycać od-
powiedniemi środkami. Do tych
środków należą przedewszystkiem
modlitwa i Sakramenta św, Wiara
powinna odbijać się w całem ży-
ciu człowieka, na niej winno się
ono budować i we wszystkiem nią
rządzić.

O ideologiczne podstawy w no-
wym ustroju szkolnictwa w Polsce

(KAP) Zarząd krakowskiego
okręgu Stowarzyszenia Chrześc.-
Narodowego NauczycielstwaSzkół
Powszechnych na posiedzeniu, od-
bytem 7 b. m. uchwalił jednomyśl-
nie rezolucję, w której, nawiązu-
jąc do dyskusji sejmowej i do prze-
mówienia min. Jędrzejewicza o
podstawach ideologji szkolnictwa
polskiego, apeluje do swej repre-
zentacji parlamentarnej, by „przy
najbliższej dyskusji zastrzegła się
imieniem  nauczycielstwa kato-
lickiego i stojących za niem olbrzy
mich katolickich. ster rodziciel-
skich, że dla nas, katolików, sym-
bolem tego, co wzniosłe i piękne,

 

były i pozostaną dwa święte i nad
wszystko droższe pojęcia: Bóg
i Ojczyzna!” )
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