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W sobotę 10 maja, jako w pierwszą bolesną rocznicę

  
JA: ul. Dominikańske 4. Telefon Redakcji

i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa i.
Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
w niedzielą od 12 — 1 pp. „Dziennik Wiieński* wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

zgonu najuko-
chańszego naszego Ojca i Teścia

„b.
RESTITUTA SUHÓROKI

zostanie odprawione w kościele św. Jerzego o godzinie 9-ej rano nabo-
żeństwo żałobne, o czem zawiadamiają krewnych, przyjacłół i znajomych

Zmarłego
DZIECI.

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci

Š. + P.

Włodzimierza Bohdana Auchaikowskiego
odbędzie się Msza św żałobna w sobotę dn. 10 maja r.b. o godz. 8ipół

w kościele po-Dominikańskim
O czem zawiadamia

Żona.

 

PRZED NADZWYCZAJNĄ SESJĄ SEJMOWĄ.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na tle nadchodzącej sesji parlamentarnej

wyłoniły się, jak opowiadają, nieporozumienia w łonie rządu

między sferami gospodarczemi a p. premjer Sławkiem.

Coraz więcej objawów świadczy o tem, że do sesji doj-

dzie i ta nie będzie zamknięta.

Równocześnie zapewniają, że albo nastąpi rekonstrukcja

of rządu, albo też zupełna zmiana gabinetu.

Rozwiązanie delegacji do rokowań polsko-
niemieckich.

(Telefonem od własnego korespondenta),

WARSZAWA. Delegacja do rokowań handlowych polsko - nie-
mieckich została rozwiązana.

Min. Twardowski
izby handlowej
ministerstw.

powraca do Wiednia,
polsko-austryjackiej, a urzędnicy do odpowiednich

gdzie jest prezesem

Herbatka ministerjaina.
Optymizm p. min.

WARSZAWA, 8.5. (Pat.) Pan
minister przemysłu i handlu, inż.
Kwiatkowski podejmował herbat
ką w dniu 8 b. m. przedstawicieli
rządu, sfer finansowych, przemy-
słowo-handlowych oraz rolniczych,
celem ułatwienia wzajemnej wy-
miany myśli i poglądów na obec-
ną sytuację gospodarczą w zwią-
zku z natężeniem kryzysu i jego
objawami. P. minister podkreślił,

Kwiatkowskiego.

że depresja psychiczna w społe-
czeństwie wydaje się być zbyt
przesadną, zaznaczając, iż posu-
wamy się stale naprzód, pracując
za pokolenie własne i przyszłe.
Aczkolwiek sytuacja jest ciężka,
to jednak—zdaniem p. ministra—
zabiegi rządu w kierunku popra-
wy muszą dać rezultaty pozy-
tywne.

Zakusy dyktatorskie w Hiszpanii
„HENDAYE, 8.5 (Pat). (Havas).

Według doniesień z Madrytu, ge-
nerałowie Martinez Anido, eksmi-

| nister spraw wewnętrznych iBar-
rera, były kapitan generalny Ka-
talonji, usiłowali przywrócić dykta-
turę. W związku z tem dwóch
członków stronnictwa liberalnego
zwróciło się do gen. Berenguera
z oświadczeniem, że stronnietwo
liberalne będzie zwalczało wszel-
kie usiłowania ponownego usta-
nowienia dyktatury.

PARYZ, 8.5 (Pat). — „Temps“
donosi z Madrytu, że dzień wczo-
rajszy i część nocy upłynęły w
oczekiwaniu na bunt wojskowy.
Wrzenie wśród studentów pociąg”
nęło za sobą ruch wśród wojsko-
wych, który zogniskował się w
koszarach Fujano. W ruchu tym
byli zaangażowani generałowie
Martinez Anido, Barrera i Saro.
Już w poniedziałek wieczorem

wiedziano, że wyżsi oficerowie
garnizonu madryckiego weszli w
porozumienie w celu przeprowa-
dzenia akcji w drodze gwałtu.
Utrzymywano, że rząd nie rozto-
czył należytej ochrony dokoła
osoby króla. Wiedziano też, iż
istnieje konflikt między wspomnia-
nymi wyżej generałami, nie chcą-
cymi zrzec się roli, jaką grali w
czasie dyktatury, a premjerem
Berenguerem. Premjer zdawał się
być zdecydowany nie zmieniać
linji swej polityki. Od poniedział-
ku zauważyć można było objawy
poprzedzające groźny kryzys, po-
zwalające przewidywać, iż rząd
poda się do dymisji. Naprężenie
sytuacji ustąpiło całkowicie do-
piero z nastaniem dnia. Niewia-
domo jednak dotychczas—kończy
„Temps* — dlaczego planowana
akcja nie doszła do skutku.

Pomoc finansowa dia państw zaatako-
wanych.

GENEWA, 8-V. (Pat,) Na od-
bytem dziś plenarnem posiedze-
niu, komitet rozjemstwa i bez-
pieczeństwa przyjął. ostatecznie
tekst konwencji w sprawie po-
mocy finansowej dla państwa za-
atakowanego.

Projekt zawiera odpowiednie
postanowienia, oraz ustala proce-
durę udzielenia tej pomocy w
razie  niebezpieczeństwa wojny
lub nastania stanu wojny. Po

„ udzieleniu gwarancyj na po-

 

: Niemcy zbroją
BERLIN, 8.5 (Pat). — Komisja

budżetowa Reichstagu przepro-
wadziła dziś dyskusję nad budże-
tem marynarki wojennej. Ze spra-
wozdania referenta posła socjal-

życzkę w myśl konwencji decy-
duje Rada Ligi Narodów, która
ma prawo ustanawiać warunki
użytkowania osiągniętych drogą
pożyczki sum i wykonywać kon-
trolę nad ich wydatkowanie m.
Decyzja Rady w tej sprawie win-
na zapaść jednogłośnie, wylącza-
czając głosy stron zainteresowa-
nych. Przyjęty w dniu  dzisiej-
szym projekt konwencji wejdzie
pod obrady wrześniowego Zgro-
madzenia Ligi.

się na morzu.
demokratycznego Stiicklena: wy-
nika, że niemiecka marynarka
wojenna liczy obecnie 698 ofice-
rów i 9383 marynarzy.

Niemcy uzbrajają powstańców indyjskich.
BERLIN, .8-5. (Pat.) Komuni-

styczna „Hamburger Volksztg.“
zapowiada dziš ogloszenie sensa-
cyjnych rewelacyj o transportach

broni i amunicji, jakie odchodzą
w ostatnich dniach z portu ham-
burskiego do Indyj.

M
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Sytuacja w Indjach.
SHOLAPUR (prow. Bombay).

8.5 (Pat). W czasie rozruchów
do których doszło tu w dniu dzi-
siejszym, 25 osób zostało zaki-
tych, a zgórą 100 odniosło ra-
ny. 6 tubylczych komisarjatów
policyjnych, budynek sądu oraz
wiele sklepów z napojami al-
kohciowemi zostało podpalo-
nych. Na miejsce wysłane zosta-
ły angielskie oddziały wojskowe.

  

POWOŁANIE NAUCZYCIELA.

BOMBAY, 8.5 (Pat). Przema-
wiając na wielkiem zebraniu pub-
licznem Patel oświadczył, iż boj-
kot społeczny urzędników stano-
wić będzie broń równie skutecz-
ną,jak niepłacenie podatku grun-
towego. Patel dodał: Pragnę zwal-
czać rząd na wszystkich frontach.
Nie chcę pokóju ani dla siebie,
ani dla rządu. Tym razem musi-
my odzyskać wolność.
 
 

 

(Z odczytu dr. Antoniego Ryniewicza, b. kuratora, dyrektora
gimnazjum, na Zjeździe ez. Szk. Śred. i Wyźszych

w Gdańsku.

Największe zdolności nauko-
we, wybitny dar wymowy nie zro-
bi z nauczyciela dobrego wycho-
wawcy, jeżeli równocześnie bę-
dzie on człowiekiem niskim pod
względem wartości moralnej.
Im wyższy natomiast będzie jego
poziom etyczny, tem potężniej-
sze i podnioślejsze będzie pro-
mieniowanie jego duszy na wy-
chowanków. Należymy do szkół
nietylko przez pięć godzin nauki
porannej, lecz i w naszem życiu
prywatnem nie wolno nam zapo-
minać, że patrzą na nas setki
młodych oczu. Człowiek zły nie
może być dobrym nauczycielem.

Najbardziej odpowiedni do
pracy wychowawczo - nauczyciel-
skiej jest niewątpliwie typ spo-
łecznika. Typ ten może wystę-
pować w połączeniu z typem re-
ligijnym, artystycznym, ekono-
micznym itd., ale zasadniczym to-
nem nauczyciela-wychowawcy jest
ton społeczny. Każdy z nas musi
więc zaglądnąć do własnej duszy
i zapytać, czy znajduje w niej
wiele miłości dla ludzi, dla naro-
du, czy obojętny mu jest los i
przyszłość nowych pokoleń, czy
ma siłę i pociąg do pracy, wy-
magającej często poświęcenia się
bezinteresownego nad kształtowa-
niem nowych pokoleń, czy chce
w dusze ich przelewać najwyższe
swe ideały etyczne i narodowe i
czy w wykonaniu tej ofiarnej pra-
cy znajduje pełne zadowolenie.

Społecznik i równocześnie wy-
chowawca musi posiadać:

1) silną skłonność do kształ-
towania wychowywanej jednostki,
przewyższającą wszystkie inne
skłonności;

2) uzdolnienie do urzeczywist-
nienia tych skłonności, t. j. musi
on istotnie umieć duszę kształto-
wać według swych ideałów;

3) wrodzony pociąg do bu-
dzącego się człowieka, to znaczy
umiłowanie młodzieży, jako przy-
szłej nosicielki wielkich wartości
etycznych i narodowych;

4) silną wolę do trwałego
wpływania na jednostki wycho-
wywane przy  równoczesnem
uwzględnianiu osobistych ich cech
i wartości.

Musi on sobie jasno uświada-
miać sens swojej pracy wycho-
wawczej, musimieć charakter.
Nie może być człowiekiem bez
wyrazu, który patrzy się z obo-
jętnością na wszelkie przejawy
życia, ani też człowiekiem  prze-
sadnie wrażliwym, zbyt szybko i
bezpodstawnie reagującym w spo-
sób zupełnie nieoczekiwany ma te
objawy. Tacy ludzie, a takich jest
najwięcej,nie mogą być wycho-
wawcami. Nie mogą oni bowiem
mieć autorytetu, który jest
warunkiem niezbędnym pracy na-
uczycielskiej. Autorytetu tego nie
zdobywa się siłą, ani groźbą (są
to środki działania typu władcze-
go), ale zdobywa się go w zawo-
dzie nauczycielskim długą pracą
wewnętrzną, pełną poświęcenia.
Uczniowie muszą czuć, że nau-
czyciel ich kocha, że ich szanuje,
że jest przejęty ich losem i pra-
gnie ich szczęścia, widzi w nich
podstawę przyszłego stanu swo-
jego narodu idlatego to pracuje
z pełnem poświęceniem.

Wreszcie pozostaje jeszcze je-
den rys do podkreślenia. Wycho-
wawca powinien mieć spokojne;
pogodne usposobienie, t.
zw. humor pedagogiczny. Nie cho-
dzi tu o chwilowe usposobienie
wesołe, lecz o ten wielki dar, wro-
dzony ludziom prawdziwie mą-
drym, patrzenia z sympatją, z
wewnętrznym uśmiechem na
wszelkie przejawy życia.

Skąd nauczyciel może czerpać
siły do tego poświęcenia i pogo-
dnego humoru? Jak wykazuje do-
świadczenie całych wieków  źró-
dłem tego poświęcenia, najczy-
stszem i najpewniejszem, jest

głęboka wiara. Z niej to naród
nasz czerpał siłę do przetrwania
niewoli, z niej brali nasi najwięk-
si wychowawcy narodowi podnie-
tę i natchnienie do swych dzieł.
Nie chodzi tu specjalnie o pod-
kreślenie wyznania katolickiego,
chociaż słuszną rzeczą i najbar-
dziej pożądaną, by w narodzie,
którego ołbrzymi procent stano-
wią katolicy, młodzież tego naro-
du wychowywali ludzie, połączeni z
nią ideałami wiary wspólnej. Zda-
jąc sobie sprawę z rzeczywistych
warunków naszego życia państwo-
wego, rozumiemy, że ścisły po-
dział religijny,  nauczycielstwa
jest niedopuszczalny: mogą być
więc i będą nauczyciele innych
wyżnań, byle ich dusze były ró-
wnież nastrojone w sposób reli-
gijy, to znaczy, by nosili oni w
sobie cześć dla duchowych war-
tości religijnych. Nauczyciel ma-
terjalista, nie rozumiejący i nie
odczuwający wartości duchowych
pierwiastóów, tkwiących w wierze
religijnej, nie będzie dobrym wy-
chowawcą.

<Drugiem źródłem ożywczem,
dającem siłę poświęcenia, jest
silne poczucie na rodowe: mi-
łość Ojczyzny. Prawda to po-
wszechnie uznana i z dumą mo-
żemy powiedzieć, że nasze nau-
czycielstwo polskie całą swą
działalnością potwierdziło i po-
twierdza żywotność tego źródła.
Jest to to samo źródło, które dało
nam naszą wielką poezję, które
dawało narodowi siłę do prze-
trwania 150-letniej niewoli, które
stworzyło tajną szkołę, a od roku
1905 szkołę prywatną, które od
dziś dnia ożywia najlepszych nau-
czycieli, pracujących z prawdzi-
wie bohaterskiem poświęceniem
wśród ciężkich warunków*mate-
rjalnych jedynie z powodu tej
potężnej podniety, jaką daje uko-
chanie swego narodu. Zależnie
od naszego położenia polityczne-
go przybierało ono rozmaitą for-
mę, ale w treści pozostawało
zawsze tosamo. W ostatnich mie-
siącach mówiono wiele i pisano
o zastąpieniu tego ideału naro-
dowego ideałem nowym — pań-
stwowym. Wiedziono spory pra-
wie że scholastyczne, gdyż to
słowo „państwowość* było uży-
wane w najrozmaitszych znacze-
niach. Dla nas wystarczy głębo-
kie przekonanie, że nie widzimy
żadnego rozdźwięku między pra-
cą dla państwa a pracą dla na-
rodu, że wychowując narodowo,
wychowujemy tem samem w naj-
lepszem tego słowa znaczeniu;
państwowo.

Nauczyciel musi posiadać
prawdziwą wiedzę w swoim
przedmiocie. Zapisując się na
wydział filozoficzny, kandydat
stanu nauczycielskiego powinien
mieć ambicję, by poznać jaknaj-
gruntowniej przedmiot przez sie-
bie wybrany. Powinien ten przed-
miot pokochać i zawsze czuwać
nad tem, by utrzymać się na na-
leżytym poziomie. Im w wyższej
klasie uczy nauczyciel, tem nie-
zbędniejszym warunkiem jego
powodzenia nauczycielskiego jest
opanowanie zupełne przedmiotu
i swobodne nim operowanie.

Niezawsze służenie czystej
wiedzy da się pogodzić z pracą
wychowawczą nauczyciel-
ską tak, że pod tym względem
zachodzą liczne pomyłki. Po
ukończeniu filozofji nauczyciel,
oddany czystej wiedzy, pragnący
dalej naukowo pracować w spo-
sób intensywny, nie znajduje za-
dowolenia w nauczaniu w szkole,
nuży się obcowaniem z młodzie-
żą, męczy się źmudną pracą ele-
mentarnego nauczania, poprawia-
nia zadań i egzaminowania. Wy-
jątkowo tylko zdolne i silne jed-
nostki wychodzą z tej rozterki
tragicznej zwycięsko. Trzeba więc
przed tem  niebezpieczeństwem

niem miejsca e 26 proc. drożej.
terminowe umieszczenie oałoszeń. Kento czekowe w P.

za granicę 8 zi.

przestrzegać. Musimy sobie zda-
wać sprawę, że wybór stanu na-
uczycielskiego prowadzi dosyć
często do zawodu uczonego, lecz
bynajmniej nie jest z nim równo-
znaczny.

Ostatecznie pęd wewnętrz-
ny rozstrzyga o powodzeniu w
naszym zawodzie, który dla na-
uczyciela, nie kochającego mło-
dzieży, pozbawionego pierwiastka
społecznego, staje się jedną wiel-
ką torturą. Dla takiego nauczy-
ciela poszczególne lekcje trwają
nieskończenie długo, to też po
kilku godzinach zajęcia w szkole
wraca do domu znużony i znie-
chęcony do wszelkiej pracy. Czło-
wiek ten jest naprawdę nieszczę-
śliwy. Jeżeli jednak nauczyciel
kocha nauczanie i młodzież, to
ciągłe obcowanie z młodzieżą,
zajmowanie się w oderwaniu od
szarego życia zagadnieniami na-
ukowemi, dziełami wielkich poe-
tów i myślicieli, wyjaśnianie zja-
wisk przyrody, nieustanne dopeł-
nianie własnej wiedzy, przekona-
nie o pożyteczności swej pracy
dla społeczeństwa, daje mu wiel-
ką rozkosz i pelne zadowołenie.
Odczuwa on wdzięczność i mi-
łość uczniów, których nowe za-
stępy puszcza w Świat z każdym
rokiem, i w tem widzi jakby prze-
dłużenie swego życia, swej wie-
dzy i swych ideałów.

Z rozważań naszych widać, że
momentem rozstrzygającym o po-
wodzeniu pracy nauczycielskiej
jest instynkt społeczny.
Otóż z dumą powiedzieć może-
my, dziś w 10-tą rocznicę po-
łączenia naszych Towarzystw, że
T. N. S. W. zawsze w pieryszym
rzędzie służyło idei społecznej,
że program ideowy zawsze był u
nas stawiany na pierwszem miejscu.
| dziś, patrząc na ludzi w sile
wieku, wiernych od kilkunastu
lat sztandarowi T. N. S. W. mož-
na stwierdzić, że skupia ono naj-
lepszych nauczycieli: nauczycieli
społeczników. Niech te rozważa-
nia jubileuszowe będą zachętą
dla nas do wytrwania w wierności
dotychczasowym ideałom.

Ż Litwy.
Czyżby otrzeźwienie

Litwinów?
„Dzień Kowieński” zamieszcza

następującą korespospondencję z
Poniewieża, która jest pierwszym
jaśniejszym promykiem z zakor-
donu:

„Z poświęceniem Katedry i z
wykreśleniem ze spisu nabo-
żeństw nieszporów po polsku,
ostatniego nabożeństwa, _ jakie
nam było pozostawione w drodze
łaski, słusznie niepokoiła się lu-
dność polska o los nadchodzące-
go nabożeństwa majowego: w ja-
kiej świątyni zezwolą nam zano-
sić modły w ojczystym języku do
tronu Przenajświętszej Panny i
czy wogóle zezwolą? Wyłonioną
została delegacja do J. E. ks. bi-
skupa poniewieskiego, która po-
czyniła odpowiednie kroki i osta-
tecznie zezwolenie otrzymano. Na-
bożeństwo majowe odbywa się w
kościele Marjanów (ongiś kościół
o. o. Pijarów) o godz. 7-ej m. 30
wiecz. M. in., ze strony, dającej
zezwolenie, dało się zauważyć pe-
wne powątpiewanie, czy będzie
komu słuchać tego nabożeństwa
polskiego.

Nastąpił pierwszy maj. Tam,
na świecie, Komintern urządzał
demonstracje, „przegląd sił” pro-
letarjatu rewolucyjnego, tu, w Po-

 

niewieżu, społeczeństwo polskie
też podległo swego rodzaju „lu-
stracji”, która, trzeba przyznać,
wypadła bardzo okazale: świąty-
nia była formalnie wypełniona po
brzegi, nadto wielu tłoczyło się w
otwartych naoścież drzwiach i
przedsionku, i nawet stało poza
kościołem—na cmentarzu. Wszel-

PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z ednoszeniem i przesylką pocztową Zi.4gr. BB,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 86 gr., w tekście 48 gr., za
tekstem 10 łam. 13 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o $8 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

dministracja nie bierze odpowiedzialności za
O. Ni 80187.

   
  

 

Stacja Ładowania Aku-
mulatorów Radjowych

i Samochodowych
Sprzęt radjowy

Kiersnowski,
Krużołek

i Łukaszewicz
INŻYNIEROWIE.

Wilno, ul. Ad. Mickiewi-
cza 23, telefon 560. —50

 

      
  

      

   

kie wątpliwości więc, czy wielu
zechce słuchać nabożeństwa pol-
skiego, zostały rozwiane.

Nabożeństwo majowe odpra-
wia ks. kapela Gimnazjum Pol-
skiego, i trzeba oddać słuszność,
w rokii bież. bardzo uroczyście.
Administracja kościelna w tym
kierunku jest bardzo względną.
Cały kościół rzęsiście oświetlony,
oprócz wielkiego ołtarza, gdzie
odmawia sięlitanję, światła płoną
również na ołtarzu Najśw. Maryi
Panny. Zatem ołtarze pozostają
oświetlone nietylko w czasie od-
mawiania saniej litanji, lecz i
śpiewów ku czci Matki Boskiej,
czego od lat nie bywało, bo za-
zwyczaj po litanji gaszono światła
na ołtarzach.

Potężnie uderzają o strop ko-
ścioła słowa pieśni, intonowane
przez cały naród, który słowa Bo-
żego, a tem bardziej pieśni w
języku polskim od lat nie słyszał
bo od 1832 r., gdy władze car-
skie przemianowały go na cer-
kiew. Obecnie zrządzeniem losu
znów odbywamy modły w tych
murach, które ongiś były kolebką
i ostoją polskiej oświaty w Litwie.

ŻYCIE KATOLICKIE.
Książe Metropolita Sapieha
o katolickiem wyrobieniu

społecznem.
Na zjeździe delegatów i dele-

gatek Stowarzyszeń Młodzieży Pol-
skiej archidiecezji Krakowskiej w
dn. 26 ub. m. w Krakowie, J. E.
Ks. Metropolita A. S Sapieha, ja-
ko protektor Związku tych stowa-
rzyszeń, przemówił do zebranych
zastępów młodzieży i do wier-
nych, którzy licznie zjawili się w
kościele św. Hnny na zjazdowej
Mszy św., celebrowanej przez Do-
stojnego Arcypasterza. Z przemó-
wienia tego notujemy następujące
zdania:

„Dwudziesty wiek * wyzwolił
nas—mówił Książę Metropolita—
z fałszywych zapatrywań 19 stule-
cia, jakoby dla katolika był tylko
Kościół, a życie publiczne nie by-
ło terenem jego działalności...
Służba państwowa i społeczna
wymaga gruntownego wykształce-
nia i katolickiego wyrobienia każ-
dego obywatela na każdym po-
sterunku. Kto nie ma całej duszy
przesiąkniętej duchem Chrystuso-
wym, ten nie jest dobrym oby-
watelem i nie spełni swojego po-
słannictwa narodowego w takiej
mierze, jak tego wymaga odro-
dzona Rzeczpospolita. | żołnierz
nie będzie dobrym żołnierzem,
jeśli przedewszystkiem nie będzie
dobrym i porządnym czlowie-
kiem. Katolickie stowarzyszenia
młodzieży, które w programie
swej działalności mają właśnie
duchowe wyrobienie swych człon-
ków, zasługują przeto na jak naj-
żywsze poparcie wszystkich czyn-
ników państwowych i spole-
cznych”.

 

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Na budowę kościoła Św. Teresy w

Kamionce—Jaś Hryckiewicz w Warsza-
wie zł. 20, bezimiennie 3 zł.

Dla najbiedniejszych m. Wilna—Ma-
niusia C. zł. 5.

Na Polską Macierz Szkolną — firma
Dubicka i S-ka zł. 25.

Na Dom Dzieciątka Jezus— Włady-
sław Rakowski 2 zł. 25 gr.

 

W niedzielę, 11 b. m., odbędzie się

r , . . . .

poświęcenie nowej siedziby
Stronnictwa Narodowego, Narodowej Organizacji Kobiet, Klubu Na-
rodowego, oraz Klubu Młodych Str. Nar. i Ob. W. P. przy ul. Orze-

szkowej 11.

O godz. 115, (trzy kw. na dwunastą) odbędzie się Msza

św. w kościele św. Jerzego, © godz. 12', poświęcenie lokalu,

oraz uroczyste posiedzenie.

Na uroczystość tę przybywa z Warszawy p. Joachim Bartosze-

wicz, prezes Stronnictwa Narodowego.
Zarządy wyżej wymienionych organizacyj zapraszają wszystkich

członków i sympatyków do przybycia na Mszę św., oraz wzięcia
udziału w uroczystości poświęcenia lokalu.
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INDJE.
Wieści, nadchodzące z Indji co

raz groźniej brzmią, tak że dziś

już śmiało mówić można o po-

wstaniu w Indjach.

My, europejczycy, wychowani

na tradycjach romantycznych, z

wrodzonym ideałem wolności, na

ogół fałszywą miarę przykładamy

do spraw wschodnich, do wscho-

dnich rewolucyj, cytując za Mic-

kiewiczem i Byronem znany ustęp

Giaura.
„Walka o wolność gdy się zaczyna

Zkrwią] ojca spada dziedzictwem

na syna

Sto razy wrogów złamana potęgą

Szończy zwycięstwem...

Gdyby taki duch ożywiał 350

miljonowy naród indyjski rozpra-

wa jego ze stu tysiącami Angli-

ków, osiadłych w lndjach: woj-

skowych, policjantów, urzędników

byłaby niedługa. Wistocie jednak

owe 350 miljonów podzielone są

na niezliczone sekty religijne, na

blisko dwa tysiące kast i prze-

szło 130 prawie udzielnych państw

i państewek pod rządami różnych

maharadżów. radżów, nababów i

jak tam jeszcze nazywają się owi

egzotyczni władcy. A wszystko to

nienawidzi się na wzajem, pogar-

dza do tego stopnia, że gdy np.

cień człowieka niższej kasty pa-

dnie na jadło człowieka * kasty

wyższej, jadło to staje się „nie-

czystem* i musi być wyrzucone.

W takich warunkach o jakiejś

akcji zgodnej, jednolitej powstań-

ców mowy być nie może.

Jakże więc wytłumaczyć sobie

obecny, bądź co bądź żywiołowy

ruch narodowy, wrogi Fnglikom,

który objął znaczną część olbrzy-

miego terytorjum?

Na razie pomijamy zupełnie

wpływy sowieckich agentów i so-

wieckich rubli, które niewątpliwie

odgrywają tu, jak i gdzieindziej

(np. w Marokko, w Egipcie,

zwłaszcza w Chinach i Indochi-

nach) swą rolę. Taki Gandhi i

jego zwolennicy są to niewątpłi-

wie łudzie nawskroś ideowi, któ-

rzy nie zbrukali rąk i ramienia

złotem sowieckim. Przyczyny, któ-

re pchnęły tych ludzi do otwar-

tej walki przeciwko białym inne-

go są rodzaju: a więc przede-

wszystkiem wyzysk gospodarczy

ze strony *angielskiego handlu i

przemysłu, buta Anglików, którzy

tubylców nawet z wykształceniem

uniwersyteckiem,  europejskiem,

traktują jako rodzaj niższy, nie

utrzymując z nimi stosunków to-

warzyskich, w pierwszym zaś rzę-

dzie niezdecydowana pozycja po-

lityczna olbrzymiego kraju.

W pierwszej połowie wieku

ubiegłego indje były niejako

własnością prywatną wielkiego

towarzystwa handlowego, popie-

ranego oczywiście przez rząd bry-

tyjski.

Drogą podobnych jak obecnie

powstań wywalczyły sobie stano-

nowisko  kolonji królewskiej i

przez to zrzuciły' jarzmo prywat-

nych eksploatatorów, uzależniając

się jedynie od korony brytyjskiej,

reprezentowanej przez wicekróla.

Ta forma rządu, która Zadawal-

niała Indje w ciągu wielu lat,

przeżyła się dziś. Naród żąda

większych swobód, nie dążąc

jednak narazie do całkowitego

oderwanła się. Dziś Indje nie są

już kolonją angielską, jeszcze

jednak nie stały się d ojmi niu m.

Rząd angielskiw gruncie uwa-

ża nadanie lndjom praw domi-

nium za rzecz nieuniknioną, prag-

nąłby jednak moment ten jak-

najdalej odsunąć, po części ze

względów egoistycznych, po czę-

ści uważając (mniej lub więcej

szczerze) że naród indyjski poza

cieniutką warstwą kulturalną,w

ogromnej swej masie nie dojrzał

do tak szerokiej samodzielności.

Z drugiej strony, nacjonaliści

indyjscy nie mają ochoty czekać

niewiadomą ilość miesięcy, czy

lat, zanim Anglja, z dobrej woli,

niejako z łaski, zdecyduje się na-

dać, ojczyźnie ich, prawa domi-

nium.

Pod tem hasłem rozpoczął się

ruch, na czele którego stanął

Gandhi. Ruch ten, od początku

przybrał dziwne, dla europejczyka

niezbyt zrozumiałe formy oporu

biernego, odpowiadającego

najbardziej przekonaniom religij-

nym i charakterowi tego ludu.

Od początku dążył Gandhi do

- tego, by najwięcej stworzyć ofiar

i męczenników z pośród swoich

rodaków — że wspomnimy ory-

ginalny sposób powstrzymywania

Przed sesją Sejmu.
Zaczynają się najrozmaitsze

pogłoski na temat zbliżającej się

nadzwyczajnej sesji sejmowej.

Niemal cała prowincjonalna pra-

sa sanacyjna (między innemi i u

nas w Wilnie) stwierdziła, że żą-

danie nadzwyczajnej sesji nie

spotka się ze sprzeciwem Rządu.

Wiąże się to oczywiście z pogło-

skami o dymisji p. Sławka, któ-

ry zapowiedział przecież, bodaj

że pierwszego dnia swego urzę

dowania, iż ten Sejm już nie

dojdzie do głosu.. Naturalnie
musiałaby taka zapowiedź mieć

konsekwencje dla jednej ze stron.

Razem z p. Sławkiem — według

informacji „Robotnika* — mieliby

odejść pp.: Prystor, Car, podob-

no i Czerwiński. Komplet w każ-

dym razie bylby dość charakte-

rystyczny.

W środę w kuluarach sejmo-

wych rozeszła się nieoczekiwanie

pogłoska, iż „czynniki miarodaj-

ne" zastanawiają się, czyby nie

spróbować ze Sejmem... W związ-

ku z tem czwartkowy „Kurjer

Warszawski' zanotował w formie

pogłoski:
rząd zdecydował się nie stawiać

sejmowi przeszkód w obradach i ze

swej strony wystąpić z żądaniem raty-

fikacjj umów handlowych, a przede-

wszystkiem umowy handlowej z Niem-

cami, oraz rewizji niektórych podatków,

w pierwszym rzędzie zakończenia roz-

poczętej rewizji podatku obrotowego.

Mówi się również w kołach sana-

cyjnych, iż rząd p. Sławka przygotowuje

pośpiesznie swój program w sprawie

rewizji konsiytucji.

Ostatnia informacja przeczy-

łaby pogłoskom o dymisji p.

Sławka.

„Mały program" rewizji
Konstytucji.

Jak wiadomo, pod koniec u-

biegłej sesji sejmowej, centrum

sejmowe (Ch.-D., Piast, N. P. R)

z pomocą podpisów lewicy zło-

żyło swój wspólny wniosek zmian

w Konstytucji. Wniosek ten był

też traktowany w komisji konsty-

tucyjnej Sejmu. 'W ostatnich

dniach, w związku z możliwością

trwania nadzwyczajnej sesji sej-

mowej—według informacji prasy

warszawskiej—podobno odbywają

się narady centrum z lewicą w

sprawie naprawy Konstytucji. Re-

zultatem tych narad ma być

„maly program“, ktėry „Glos Na-
rodu“ tak streszcza:

1) veto zawieszające Prezydenta z

określąpiem terminu, w jakim ma być

zgłoszone. 2) Trybunał konstytucyjny

dla badania zgodności ustaw i dekre-

tów z konstytucją. 3) Większość 223

głosów w sejmie dla obalenia rządu,

oraz wyznaczenia terminu (3 dni) i iloś-
ci posłów (jedna dziesiąta sejmu) dla

wniesienia wniosku o nieufność. 4) Ter-

miny ścisłe dla sesji izb zwyczajnej

(5 miesięcy bez odraczania) i nadzwy-
czajnej (1 miesiąc), którychby rząd bez

zgody sejmu nie mógł skócać i 5) mo-
że także uzupełnienie zgromadzenia na-
rodowego, wybierającego Prezydenta
przedstawicielami uniwersytetów, samo-

rządów, izb gospodarczych.

W znacznej mierze ów powy-
žej przytoczony „maly program“
zbliża się do wniosku centrowe-

go zmian w Konstytucji. Podob-
no narady centrolewu nad na-
prawą Konstytucji a także ów
„mały program* miały dodać
bodźca sanacji i zachęcić ją do

zmiany frontu w sprawie sesji
nadzwyczajnej Sejmu.

Więc z jednej strony stan go-
spodarczy i finansowy państwa
i nacisk sfer gospodarczych, a z
drugiej obawa przed jakimś „ma-
łym programem rewizji Konsty-
tucji.. Wszystko to możliwe, jak
rzesztą możliwe jest także i to,
że nikt w sanacji niema żadnego
programu nawet na najbliższe
tygodnie i wogóle nie wie się,

co się ma robić.

Myśl i pięść.
„Gazeta Warszawska" zastana-

wia się nad drobnym stosunko-
wo wypadkiem w. obecnej pol-
skiej rzeczywistości—nad usiłowa-
niem rozpędzenia zjazdu Młodych
w Gdyni. Fakt jest w każdym ra-
zie znamienny:

Przedstawiciele młodego pokolenia,
zorganizowanego w obozie Młodych,

DRZE

z prasy.
zjeżdżają się w Gdyni, nad brzegiem

polskiego morza, by dać wyraz myśli,

która ich jednoczy i która każe im

wstępować w życie publiczne z pewnym

programem. Na zgromadzonych jest do-

konana napaść, przygotowana i zorga-

nizowana przez czynniki senacyjne.

Pięścią usiłuje się stłumić myśl,*progra-

mowi przeciwstawia się uzbrojony w kiję

i kamienie tłum, będący ślepem narzę-

dziem tych, którzy się obawiają, by

młode pokolenie nie wytrąciło z ich rę-
ki władzy i wszelkich związanych z nią

korzyści. Nie jest to zjawisko nowe,

powtarzało się ono często w przeszłoś-

ci. My, dziś żyjący, mamy jeszcze żywo

w pamięci, jak to siłą usiłowano stłu-

mić ruch narodowy w Polsce, lub jak

w Rosji, policja uzbrajała tłumy (czarne

sotnie) rzucejąc w nie hasło — precz

z inteligencją. Broń to zwykła tych, co

nie posiadają sami myśli i programu,

co nie mogą wskutek tego wa!czyć bro-
nią równą i w sposób rycerski.

Jeżeli jedna ze stron, walczą-

cych o władzę, sprowadza walkę

na taki teren, jak w Gdyni uczy-

nili sanatorzy, to strona druga

musi albo ustąpić, ałbo przyjąć

walkę na tym samym terenie.

Trzeba umieć obronić swój pro-

gram na każdym terenie. Włochy

żyły przed dziesięciu laty pod te-

rorem organizacji o wyraźnym

charakterze komunistycznym. Zna-

leźli się jednak ludżie w obozie

nacjonalistycznym, którzy zorga-

nizowali czynny odpór, złamali

teror komunistów przez organi-

zację sił fizycznych i wyzwolili

społeczeństwo włoskie od obcej

jego duchowi i jego przeszłości

okupacji. „Gazeta Warsz." kon-

kluduje pod adresem Młodych:
Drobne incydenty gdyńskie wskazu-

ja na to, że jeśli ruch młodych chce się

rozwijać zgodnie ze swym programem

i ze swą myślą przewodnią, jeśli ma

odpowiadać najgłębszym instynktomi
dążeniom młodego pokolenia, to musi

tę swoją myśl i ten swój program umieć

obronić na tym terenie, na jakim za-

mierzają go zwalczać i zniszczyć ci,

którzy nie mając równie wielkich walo-

rów duchowych, sięgają po pałki i ka-

mienie.

Przy sposobności warto zano-

tować jeszcze parę szczegółów

ze zjazdu. Jak stwierdza „Kurjer

Poznański” — udział w zjeździe

przekroczył znacznie przewidywa-

nia. Organizacja zjazdu natrafia-

ła na różne Śmieszne szykany,

np. na przeciąg trzech dni

wstrzymano zniżki kolejowe dla

studentów. Mimo to i mimo cięż-

kiego kryzysu gospodarczego, o-

raz niedogodnego pod względem

techniczno-komunikacyjnym miej-

sca zjazdu, Młodzi stawili się nań

tak tłumnie, że komisarjat zjazdu

miał dużo kłopotu, aby wszyst:

kich odpowiednio umieścić. A

przecież przeważna część uczest-

ników, to byli drobni rzemieślni-

cy, włościanie i robotnicy, dla

których wyjazd połączony był z
dużemi ofiarami. 2

Drobne wiadomošci.
Odmowa kredytu.

BERLIN, 8.5. (Pat.) — Komisja

budżetowa Reichstagu odrzuciła

19 głosami przeciwko 13, pozycję,

zawierającą dalszą ratę na budo-
wę pancernika „B*.

Proces Orłowa w drugiej
instancji.

BERLIN, 8.5. (Pat.) Przed są-
dem berlińskim rozpoczął się

dziś w drugiej instancji proces

przeciwko skazanym w roku ubie-

głym na więzienie fałszerzom do-

kumentów: b. radcy rządu car-

skiego, Włodzimierzowi Orłowowi

oraz pomocnikowi jego Pawłonow-

skiemu-Sumorokowowi. Oskarże-

ni zobowiązali się dostarczyć ko-

respondentowi berlińskiemu pism

ametykańskich Knickebockerowi

oryginały dokumentów, kompro-

mitujących rzekomo senatora

amerykańskiego Boraha. Doku-
menty te okazały się falsyfika-
tami.

Zgon wybitnego członka

WARSZAWA, 8.5. (Pat.) — Po
dłuższej chorobie zmarł znany

prawnik i publicysta, członek
P. P. S, wice-marszalek senatu,
sen. Stanisław Posner w wieku
łat 61.
 

pociągów przez kładzenie się ro-
botników na szynach. Od począt-

ku też dążył Gandhi do tego, by

go aresztowano i uwięziono.

Długo rząd angielski nie da-

wał się sprowokować, ostatecznie

jednak Gandhi dopiął swego: rząd
angielski, po porozumieniu się z

Londynem, na zasadzie dawno

zapomnianego paragrafuz r. 1827

internował Gandhiego.
Na tem kończy się pierwszy

akt rozgrywającego się wielkiego

dramatu historycznego — jedno-

cześnie rozpoczyna się akt drugi,

którego przebiegu i końca dziś

przewidzieć nie sposób. Pod jed-

nym względem nie omylił się

Gandhi: internowanie jego (acz

honorowe, z całym komfortem)

wywarło olbrzymie wrażenie, ze-

lektryzowało masy i pchnęło je

do czynnych wystąpień. Skoń-

czyła się faza biernego oporu,

rozpoczęła się akcja zaczepna.

Rząd angielskł musiał to prze-

widywać i dla tego zwlekał z

aresztem Gandhiego. Skoro jed-

nak krok ten uczynił=niezawaha

się przed następnemi. Tu nasu-

nąć się musi każdemu analogja

z wojną boerską, została ona

przeprowadzona mimo  bardzo

trudnych warunków lokalnych z

wielką konsekwencją, niesiycha-

ną wytrwałością aż do zupełnego

zwycięstwa.

A potem? Potem nadali An-

glicy podbitym i upokorzonym
boerom- tak szerokie prawa ja-

kich nie mieli za czasów swej

niepodległości, dziś kraj ten jest
bardziej boerski niż kiedykolwiek,

a mieszkańcy jego najzupełniej

z bytu swego zadowoleni.

Analogicznie należałoby wno-
sić, iż Anglja i w tym wypadku

uruchomi wszystkie swe siły prze-

śle wojska i dreadnauty walczyć
będzie nie żałując krwi aż do

całkowitego złamania i upoko-
rzenia powstańców,  poczem...

wspaniałomyślnie nada Indjom

prawa dominium.

Wszystko to możliwe, nawet

prawdopodobne, nie zawsze je-
dnak historja się powtarza.

PONO HEN Ne HESS" KIFoR

MANEWRY NA BIAŁORUSI SOWIECKIEJ.
Ostatnio na pograniczu polsko-sowieckiem w rejonie Dzisna —

Stołpce zauważono koncentrację oddziałów sowieckich. W poszcze-

gólnych pogranicznych miastąch i miasteczkach zakwaterowano

około 5000 żołnierzy wszystkich rodzajów broni. Do Borysowa i Ko-

majska przybyły dwie eskadry lotnicze.

Wedlug otrzymanych informacji, koncentracja ta jestw związku

z mającemi się odbyć w końcu maja manewrami

wieckiej. (d).

na Białorusi so-

SPRAWA WÓJCIKA.
W środę przed Sądem Apela-

cyjnym w Warszawie znalazła się -
głośna w swoim czasie sprawa
Józefa Wojcika, oskarżonego o

strzały do dwóch oficerów 36 p.

p.. por. Cebrowskiego i Nowa-
czyńskiego, którzy rankiem 4-go
czerwca roku zeszłego wkroczyli
do jego mieszkania w Piastowie,
by zażądać — jak zeznali — sa-

tysfakcji honorowej za obraźliwy
list, przysłany do pułku.

Rozprawie przewodniczy wice-
prezes Fieszyński przy udziale
sędziego Gacka i Jaworowskiego.
Oskarża wiceprokurator Grabow-
ski.

Wójcik skazany był przez Sąd

Okręgowy za usiłowanie zabój-

stwa oficerów ma dwa lata wię-

zienia. ;
Przed referatem sąd ustala, że

stawili się wszyscy Świadkowie,

z wyjątkiem marsz. Trąmpczyń-

skiego, który nadesłał telefono-
gram, iż z powodu choroby przy-
być nie może. Mec. Kijeński
„oświadcza, że nie chce przewle-

kać sprawy, zrzeka się zeznań
marsz. Trąmpczyńskiego, wnosi
natomiast o usunięcie z sali por.

Cebrowskiego i Nowaczyńskiego,

którzy mają raczej charakter

świadków, i o zbadanie żony

oskarżonego pani Wójcikowej, po-

nieważ jej zeznania zostały w

pierwszej instancji zaprotokuło-

wane niezupełnie ściśle. Sądprzy-

chyla się do obu wniosków obro-

ny, poczem por. Cebrowski i No-

waczyński opuszczają salę roz-

praw.
Sprawę zreferował prezes Fle-

szyński, poczem rozpatrzono kwe-
stję załączenia nowych dokumen-

tów do sprawy, przedstawionych

przez obronę. Chodziło 0 akta

sprawy Małeckiego, z których

wynika, że Wójcik miał głębokie

poczucie honoru i godności ofi-

cerskiej, 2 komunikaty Kat. Figen-

cji Pras., dotyczące zajścia na

Bielanach, kiedy kompanja 36 p.

p. prowadzona przez por. Ce-

browskiego śpiewała wobec Jego

Eminencji kard. Kakowskiego nie-

przyzwoite piosenki, oraz odpisy

protokułów posiedzeń komisji

budżet. Sejmu z przemówieniami

marsz. Trąmpczyńskiego, dotyczą-

cemi zaginięcia gen. Zagórskiego,

oraz napadów na red. Nowaczyń-

skiego, Mostowicza i min. Zdzie-

chowskiego.
Sąd postanowił akta sprawy

Małeckiego dołączyć, pozostałe

dokumenty zwrócić obronie, po-

nieważ zajście na Bielanach nie

ma związku ze sprawą obecną, a
fakty nieukarania sprawców na-
padów na Nowaczyńskiego, Mo-

stowicza i Zdziechowskiego są

notorycznie znane.į

Zeznanie oskarżonego
trwa dość długo. Wójcik odpo-

wiada, iż „do żadnej winy się nie

poczuwa”, to, co zrobił, było

prawem każdego człowieka do
obrony. (lzasadnia swoje stano-
wisko wobec listu pułk. Ulrycha.
Od lat studenckich Wójcik miał
głębokie poczucie honoru ofi-

cerskiego. Służył w legjonie

wschodnim, potem w armji

austrjackiej, W wojsku polskiem
był w roku 1920 i walczył. „Po
wypadkach majowych — mówi

oskarżony — powstało we mnie

pytanie, czy mogę nadal pozo-
stać w armji. Na list pułk. Ulry-
cha odpowiedział oskarżony, po-
nieważ był to list otwarty —
skierowany do wszystkich oby-
wateli. Był to naturalny odruch
czującego Polaka po wypadkach

w maju 1926. Na to spotkała go
obelga, której od oficerów nie
mógł się spodziewać. Nazwano
go umysłowo chorym. Nie miał
innego wyjścia, jak odesłać list
z odpowiednim dopiskiem. „Nie
poto przecie złożyłem godność
oficerską, by posyłać sekundan-
tów ludziom, których nie uwa-
żam za godnych noszenia mun-
duru oficerskiego!"

O samem najściu.. oficerów
Cebrowskiego i Nowaczyńskiego
mówi Wójcik, że był napadnięty
i że działał we własnej obronie.

Dalej maluje oskarżony sto-
sunek władz do niego w czasie
śledztwa, przypominając fakt
zwolnienia go przez sąd okręgo-
wy za kaucją, zażalenia prokura-
tora i cofnięcia tej decyzji przez
sąd apelacyjny. „Jest to pierw-
szy bodaj w sądownictwie kar-
nem wypadek — mówi Wójcik—
by jednę sprawę rozpatrywały w
ciągu jednego dnia trzy instancje
sądowe!"

O wrażeniu, jakie wywołał w
społeczeństwie fakt skazania Wój-
cika przez sąd okręgowy, šwiad-
czy wymownie fakt zebrania przez
publiczność na sali sądu 3000 zł.
kaucji po wyroku skazującym.

„Przyszedłem tu —- kończy
oskarżony — szukać poszanowa*
nia dla człowieka. Nietylko o
mnie chodzi—chodzi o wolność
przekonań i godność człowieka
w Polsce”.

Zeznania świadków.
Po pierwsze zeznawał wezwa-

ny przez obronę major Buchow-
ski. Ma lat 33, jest już emeryto-
wany. Ulznaje, że następnego dnia
po wypadkach w Piastowie por.
Nowaczyński miał mu powiedzieć,
że dowódca płk. Ulrych wysyła-
jąc obu oficerów do Piastowa po-
lecił im, by się dowiedzieli kto to
jest ten Wójcik, może to wogóle
warjat.

„Jeśli nie będziecie mogli się
z nim dogadać—to go obić...* —
tak miały (brzmieć słowa plk.
Ulrycha powtórzone przez por.
Nowaczyńskiego  majorowi Bu-
chowskiemu.

Przew. Skąd — wedle pana,
panie majorze, — oskarżony do-
wiedział się o tej rozmowie?

SŚw.: Mówiłem © niej posłowi
Trąmpczyńskiemu.

Adw. Paschalski: Kiedy prze-
niesiony pan zostal na emeryturę?

Sw.: We wrzešniu 1929 r., kie-
dy była ta rozmowa, byłem w
służbie czynnej. ;

Swiadek, kap. Rabiej, który
przysłuchiwał się tej rozmowie
w szpitalu, twierdzi, iż pozostawi-
ła ona w jego pamięci wrażenie,
że płk. Ulrych wysłał oficerów
jako świadków.

Por. Nowaczyński twierdzi, że
zeznanie mjr. Buchowskiego n.e
jest prawdą, na co tenże powta-
rza, iż zeznawał pod przysięgą.
Zaprzeczają następnie również
por. Cebrowski i płk. Ulrych

Pani Wójcikowa do zeznań w
sądzie okręgowymdodaje jeszcze
jeden szczegół. Oto jeden z bi-
jących męża oficerów zachęcał
drugiego słowami: „bij drania".

Na tem zeznania Świadków
skończone.

Przemawiali prokurator Gra-
bowski i rzecznik powództwa
adw. Paschalski. Prokurator oczy-
wiście domagał się zatwierdzenia
wyroku l-ej instancji.

Na prośbę obrońcy, adw. Ki-
jeńskiego, sąd odroczył rozprawę
do soboty. W sobotę nastąpi
przemówienie obrońcy i wyrok.
 

 

až.

KRONIKA.
Sprawa likwidacji pożyczki angielskiej.
Jak wiadomo, na ostatniem

posiedżeniu Parlamentu Fngiel-

skiego poseł konserwatywny Soy-

thy zainterpelował ministra Hen-
dersona w sprawie zwrotu po-

życzki miejskiej m. Wilna, udzie-

lonej Magistratowi wileńskiemu

jeszcze przed wojną, zapytując,
jakie są widoki porozumienia w

sprawie zwrotu tej pożyczki, któ-

ra wynosi około 20 miljonów zło-

tych. Interpelacja ta wywołała
zdziwienie w kołach magistrac-

kich, gdyż pertraktacje w sprawie

likwidacji pożyczki angielskiej

prowadzone są już od dłuższego

czasu i są na dobrej drodze.

Zadłużenie miasta, według osią-

gniętego porozumienia, wynosi

nie 20 mil, lecz 2 i pół mil. zł.

W celu przeprowadzenia osta-

tecznych pertraktacyji z przed-

stawicielami wierzycieli, w końcu

bieżącego miesiąca udaje się do

Londynu specjalna delegacja Ma-

gistratu m. Wilna, na czele z pre-

zydentem miasta, mec. Folejow-
skim. Skład osobowy delegacji
dotychczas nie został jeszcze de-
finitywnie ustalony. (d)

 

Z miasta.
— Ruch autobusowy. Z dniem

9-go bm. autobusy „Spółdzielni"
kursować będą z Wilna do „Czar-
nego Boru" i z Wilna do „Rze-
szy" i „Podbrzezia", z przystanku
„Plac Orzeszkowej”.
—mminister oświa-

ty w Wilnie. W przejeździe z
inlandji do Warszawy, dokąd

udaje się na zaproszenie rządu

polskiego, przybędzie dzisiaj 9
b. m., w piątek pociągiem po-
špiesznym z - Turmont, o godz.
22.30 do Wilna węgierski minister
wyznań religijnych i oświecenia
publicznego hr. Kuno Klebelsberg
i zabawi w Wilnie przez sobotę.
Ministrowi towarzyszyć będą rad-
ca węgierskiegó ministerstwa o-
światy Zoltan Negyary i prof.
Zoltan Gombocz.

Sprawy miejskie.
— Magistrat szuka wyjścia

z gospodarki p. Czyża. Jak
wiadomo, roboty wodociągowo-
kanalizacyjne prowadzone skan-
dalicznie przez szefa sekcji tech-
nicznej magistratu p. Czyża na-
raziły miasto na olbrzymie straty,
wywołując interwencję Rady Miej-
skiej, która poleciła dokonanie
gruntownej reorganizacji w do-
tychczasowym systemie prowa-
dzenia tych robót. W związku z
tem dowiadujemy się, że ma-
gistrat wstąpił już na drogi reali-
zacji tej uchwały i poczynił sze-
reg kroków przygotowawczych w
kierunku zmiany dotychczasowe-
go systemu. W celu zaś opraco-
wania ogólnego pokazu reorgan:-
zacji robót wodociągowo - kanali-
zacyjnych na dzień 9 b. m. wy-
znaczone zostało nadzwyczajne
posiedzenie magistratu.
— W obronie towarzysza

Zeiwerowicza. W pierwszych
dniach przyszłego tygodnia w lo-
kalu Magistratu m. Wilna odbę-
dzie się nadzwyczajne posiedze-
nie Magistratu, na którem po-
wzięta zostanie decyzja w kwestji
ustosunkowania się Magistratu do
dymisji dyr. Zelwerowicza, po-
czem sprawa ta zostanie omó-
wiona na posiedzeniu Komisji te-
atralnej. Podług uzyskanych przez
nas informacji Magistrat nie chce
przyjąć do wiadomości dymisji
p. Zelwerowicza. Na wczorajszem
posiedzeniu komisji teatralnej o-
mawiano tylko sprawę zaproszeń
na sztukę „Przestępcy”.

Jak już zaznaczaliśmy p. p.
Czyż i Ehrenkreutz starają się
wszelkimi sposobami sprawę
„przesilenia“ teatralnego zwęzić
do „Przestępcėw“. Tymczasem
11 organizacji i instytucji wileń-
skich mówiło w swym proteście
o całokształcie działalności p.
Zelwerowicza a więc również o
wystawieniu „Grzesznicy z Pago-
Pago", Karol i Anna" i „Broad-
way". Magistrat o tem nie może
zapominać i udawać, że chodzi
tu tylko o „Przestępców*.
— Zamknięcie ważnej arterji

komunikacyjnej. Przejazd na ul.
Dominikańską z Zamkowej przez
ul. św. Jańską został zamknięty!
Niby ma to na celu uporządko-
wanie ruchu kołowego na wąz-
kich uliczkach Wileńskich. Ileż
jednak niedogodności sprawia to
wožnicom nie znającym miasta.
Wkrótce dojdzie do tego, że
woźnica wieśniak nasz naprzykład
wjeżdżając do Wilna będzie mu-
siał brać przewodnika, jeżeli nie
zechce narazić się na mandaty
karne policji. Trzeba mieć umiar
w kasowaniu przejazdów! Ulica
św. Jańska od wieków służyła ru-
chowi kołowemu nieograniezone-
mu i nie słyszeliśmy o wypad-
kach. Zamiast tarczy czerwonej
należałoby postawić posterunek
policyjny, któryby regulował ruch
uliczny.
— Do czego doprowadziła

gospodarka p. Czyża. Ze wzglę-
du na przedwczesne wyczerpanie
kredytów magistrat m. Wilna za-
mierza przeprowadzić stopniową
likwidację robót miejskich, pro-
wadzonych w przeważającej iloś-
ci jedynie w celach zatrudniania
bezrobotnych.
W myśl zamierzeń magistratu

z dniem 10 b. m. mają uledz
redukcji robotnicy samotni, w 10
dni później robotnicy obarczeni
małą rodziną. Z dniem zaś 1
czerwca b. r. i pozostała kate-
gorja robotników zatrudnionych
dotychczas na robotach miej-
skich.

Należy nadmienić, iż realizacja
zamierzeń magistratu pozbawi
pracy zgórą 1000 osób. Tymcza-
sem, gdyby nie skandaliczna go-
spodarka „towarzysza Czyża ro-
botnicy ci mogliby nadal mieć
pracę. (d)

Sprawy podatkowe.
— Ulgi podatkowe dia hur-

towników. Ministerstwo Skarbu
przyznało ulgi podatkowe dla
płatników podatku obrotowego,
opłacających świadectwa  prze-
mysłowe I i Il kategoryj (hurt)
nie prowadzących ksiąg handio-
wych. Ulgi te stosowane będą
indywidualnie przez zmniejszenie
stawki 2 procent do "1 procent
od obrotu, udzielane będą indy-
widualnie na skutek specjalnych
podań. Termin wnoszenia podań
do lzby Skarbowej został wyzna-
czony do 15 maja. Zaznaczyć na-
leży, iż rozpatrywane będą poda-
nia tylko tych płatników, którzy
złożyli zeznania o dochodzie w
terminie ustawowo przepisowym.

Sprawy litewskie.
— Z litewskiego komitetu

jubileuszowego W. Ks. Lit. Wi-
tolda. W pierwszych dniach maja
odbyło się nadzwyczajne zebra-
nie członków wileńskich litew-
skiego jubileuszowego komitetu
W. Ks. Lit. Witolda. Na posiedze-
niu została wyłoniona komisja
dia pertraktowania z innemi na-
rodowościami, któreby chciały
wziąć udział w uroczystościach
jubileuszowych W. Ks. Lit. Wi
tolda.
W skład komitetu weszli: K.

Staszys, dr. D. Olsejko, ks. prof.
P. Kraujalis i dr. Szłapelis. (w).
— Ponowna konfiskata. Sta

rosta grodzki skonfiskował drugi
z kolei numer pisma litewskiego
„Vilniaus Varpas* (Dzwon wileń-
ski), wydawanego przez klerykal-
ne ugrupowania litewskie. (w).
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— Jak idą do Wiina t. zw.

„przesyłki pośpieszne”.  Dy-
rekcja kolejowa celem szybszej
dostawy ładunków wprowadziła
t. zw. „przesyłki pośpieszne”.Ma
ją one pierwszeństwo przed prze-
syłkami zwykłemi. Dostawa ich
na miejsce przeznaczenia odby
wa się za specjalnym listem prze-
wozowym i odpowiednio jest
opłacana.

Tak jest w teorji. Praktyka zaś
wygląda w ten sposób:

Dnia 1 maja na stacji Sobo-
lewo dyrekcji warszawskiej nada-
na została przesyłka pośpieszna:
sadzonki ogrodowe. Do Wilna
przesyłka ta nadeszła dopiero
7 b. m. Na przebycie więc prze-
strzeni pomiędzy Lublinem a
Wilnem w trybie pośpiesznym (!)
trzeba było więcej czasu niżeli
okręty potrzebują na drogę po-
między Londynem a New-Jor-
kiem. Oczywiście sadzonki przy-
były w stanie uszkodzonym.

Żanoszenie skargi do Dyrekcji
„będzie miało ten skutek, że po

paru miesiącach poszkodowany
otrzyma odpowiedź, że kolej nie
jest winna.

Tego rodzaju traktowanie kli-
jenteli przez koleje sprawia, że
ludność coraz bardziej unika
usług kolei, a posługuje auto-
busami, oczywiście ze szkodą na-
szego kolejnictwa.

Sprawy sanitarne.
— Stan chorób zakaźnych.

W ciągu ubiegłego tygodnia miej-
skie władze sanitarne zanotowały
na terenie miasta Wilna 72 wy-
padki zasłabnięć na choroby za-
kaźne, w tej liczbie na: tyfus
brzuszny 4, plamisty—1, paraty-
fus—1, płonicę — 12, błonicę—5,
odrę—3, różę—5, krztusiec—19,
gruźlicę—17, jaglicę—3, świnkę—
1 i cholera nostras—1.

Na ogólną liczbę 10 zgonów,
najwięcej śmiertelnych  wypad-
ków zanotowano na gruźlicę, bo
aż 7. (d).

Sprawy wojskowe.
— Kto dziś staje do pobo-

ru? Dziś, w 6-tym dniu poboru
rocznika 1907, obowiązek sta-
wiennictwa do przeglądu (Bazy-
ijańska 2) spoczywa na wszystkich
mężczyznach urodzonych w wy-
mienionym roku, których nazwi-
ska rozpoczynają się na literę T,
oraz na poborowych z nazwiska-
mi rozpoczynającemi się na lite-
rę G, zamieszkałych w obrębie
lll, IV i VI komisarjatėw P. Pį
Pozostali poborowi tej kategorji
winni są stawić się do przeglądu
w dniu 12 b. m.

Kandel i przemysi.
— DBoeniosły okólnik w spra-

wie podatku obrotowego. Jak
się dowiadujemy, w dniach naj-
bliższych ma się ukazać okólnik
Ministra Skarbu w sprawie po-
datku obrotowego od. przedsię-
biorstw rzemieślniczych. Na mo-
cy ustawy o podatku przemysło-
wym od obrotu art. 8, $ 5, zwol-
nione są od podatku tego war-
sztaty rzemieślnicze, zatrudniają-
ce najwyżej jednego pracownika
najemnego poza właścicielem.

Pozatem, na mocy dodatku do
art. 23 ustawy, mianowicie, do
t. zw. taryfy świadectw przemy-
słowych, takie samoistne warszta*
ty mają być zwolnione od obo-
wiązku wykupywania świadectw
przemysłowych. Dziś zmusza się
takie warsztaty do zaopatrywania
się w świadectwa 8-ej kat. prze-
mysłowej, choć wymieniony arty-
kuł ustawy wyraźnie zwalnia rze-
oo drobne od tego obowią
zku.

we. Dotychczas jeszcze sprzeda-
wane są blankiety wekslowez lat
poprzednich, pa których, miejsce
przeznaczone do uwidocznienia
roku wystawienia weksla, jest
oznaczone cyframi „192”. Z No-
wym Rokiem 1930, blankiety ta-
kie są nie do użytku, ałbowiem
wszelkie skreślenia na wekslu,
związane z poprawieniem roku
wystawienia, czynią weksel nie-
zdatnym do dyskonta, a to wo-
bec rygorystycznego traktowania
wszelkich skreśleń na-blankietach
przez bank i instytucje kredy-
towe.
W związku z tem ogłoszony

został okólnik Ministra Skarbu do
izb skarbowych, urzędów opłat
stemplowych, urzędów  skarbo-
wych i t. d., w którym minister
zaznacza, że urzędowe blankiety
wekslowe, z szematem umowy
wekslowej, których miejsce, prze-
znaczone do uwidocznienia roku
wysławienia weksla, jest ozna-
czone cyframi 192..... należą do
blankietów podiegających wymia-
nie.

Sprawy uniwersyteckie.
— Przyjęcie Gości Węgier-

skich w U$B. W sobotę dnia
10 bm. przyjeżdżają do Wilna
Węgierski Minister Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego
hr. Kuno Klebelsberg, radca Mi-
nisterstwa Wyznań Religijnychi
Oświecenia Publicznego Zoltan
Magyary oraz Zoltan Gombocz i
odwiedzą również Uniwersytet
Stefana Batorego.

Przyjęcie wymienionych gości
w Ulniwersytecie Stefana Batore-
go odbędzie się w sobotę 10 bm.
punktualnie o godz. 12-ej w Auli
Kolumnowej.

Sprawy szkolne.
— Maturzystki gimn. im. E.

Orzeszkowej z roku 1922 usilnie
proszone są o jaknajliczniejsze
przybycie na zebranie organiza-
cyjne Zjazdu Maturalnego w nie-
dzielę dn. 11 maja rb. o: godz.
12-ej do Zofji Wąsowskiej (Zolki
Swidėwny) ul. Jagiellońska Nr.
6 m. 1.

— Podziękowanie. Komiiet Rodzi-
cielski Szkoły Powszechnej Nr. 4 skla-
da  najserdeczniejsze podziękowanie
wszystkim, którzy przyczynili się do
urządzenia poranku-koncertu w dn.
4 b. m. w szczególności: panu pułko-
wnikowi Stefanowi Biestek, panu kapi-
tanowi Bogumiłowi Reszke, pani Lidji
Winogradskiej i jej zespołowi tanecz-
nemu, p. Zygmuntowi Doięcze, Chórowi
Drukarzy w osobach prezesą p=na Ste-
fana Piekarskiego i dyrygenta pana
Waciawa Mołodeckiego, tudzież Magi-
ROLA miasta Wilna za udzielenie
sali.

Z życia słowarzyszeń.

— Z Komitetu Związku Obro-
ny Kresów Zachodnich. W
Wileńskim Urzędzie Wojewódz-
kim odbyło się w ostatnich
dniach pod przewodnictwem p.
wojewodziny Jadwigi Raczkiewi-
czowej zebranie zarządu Woje-
wódzkiego Komitetu Związku Obro-
ny Kresów Zachodnich  Głów-
nym przedmiotem obrad była
sprawa przyjęcia dzieci polskich
z Niemiec, Gdańska, i niemie-
ckiego Sląska na kolonje letnie,
organizowane na terenie Wileń-
szczyzny oraz do dworów na wsi.
Zarząd uchwalił przyjąć na ko-
lonje letnie 100 dzieci, które bę-
dą rozmieszczone w poszczegól-
nych kolonjach. Ponadto powzię-
to szereg uchwał, zmierzających
do jeszcze większego spopulary-
zowania w naszem społeczeństwie
idei obrony dzieci polskich z
Niemiec, Gdańska i Sląska przed
germanizacją. W obradach ucze-
stniczyli również delegat Z.O.K.Z.
z Warszawy p. J. Kobrzyński,

Dla oczyszczenia krwi pijcie rano
przez kilka dni z rzędu szklankę natu-
ralnej wody gorzkiej Franciszka-Józefa
Stosowana przez bardzo wielu lekarzy
woda Franciszka-Józefa wzmacnia żo-
łądek, reguluje trawienie, poprawia stan
krwi, uspakaja system nerwowy, dając
zdrowie całemu organizmowi i jasność
umysłu.—Żądać w aptekach i drogerjach.
 

prezes obwodu północnego Z. O.
K. Z. w Białymstoku G. Galasie-
wicz i delegat tego obwodu L.
Slusarczyk oraz naczelnik wy-
działu pracy i opieki K. Jocz,
utrzymujący jako delegat łączność
pomiędzy komitetem wileńskim,
a obwodem białostockim. Koop-
towano do zarządu p. Helenę
Sławińską. W skład wchodzą: p.
Jadwiga  Raczkiewiczowa, jako
przewodnicząca, prof. W. Jasiń-
ski i ks. superjor J. Rzymełka,
jako wice prezesi, Halina Chocia-
nowiczowa — sekretarką, K. Bak-
szewiczowa, jako przedstawicielka
Tow. Opieki nad Rodakami na
Obczyźnie, p. Helena Sławińska
oraz przedstawiciele Magistratu
m. Wilna i Tow. im. Mickiewicza.

Różne.
— Podziękowanie. Komenda

Chorągwi Harcerskiej Wileńskiej
Zeńskiej składa serdeczne po-
dziękowanie swym  Dostojnym
Protektorom P. Wojewodzie wil.
i P. Kuratorowi oraz wszystkim,
którzy przyczynili się do uświetnie-
nia pochodu ze smokiem, Akade-
mji ku czci św. Jerzego i zabaw.

Kronika policyjna.
— Nadużycia przy zamó-

wieniach na wydawnictwa wi-
leńskie. Jak już donosiliśmy w
telefonie z Warszawy w N-rze 102
naszego pisma, policja śledcza
ujawniła nadużycia przy zbieraniu
zamówień na wydawnictwa wileń-
skie: jak „Alma Mater Vilnensis“,
Album Wilna, Album Ostrobram-
skie i „Album Legjonów. Wśród
trzech osób zaplątanych w tej -
aferze, wymienione było również
nazwisko p. Aleksandra Downa-
rowicza. Jak nas poinformowano,
p. Downarowicz był legalnym ko-
misjonerem wydawnictwa „Alma
Mater Vilnensis” i ze swej stro-
ny udzielił dwóm innym osobni-
kom prawa sprzedaży. Ci właśnie
osobnicy podrobili pieczątkę Uni-
wersytetu wileńskiego i popełnili
szereg nadużyć.

Zabawy.
— Stowarzyszenie Techników

Polskich w Wilnie w swoim lokalu
(Wileńska 33) w sobotę dn. 10 b. m. o
godz. 8,30 urządza zabawę towarzyską,
urozmaiconą rewją i tańcami.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.
— Testr Miejski na Pohulance.

Dziś z okazjii Tygodnia Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej przedstawienie po ce-
nach najniższych od 20 do 80 gr. Wy-
stawioną zostanie nieśmiertelna ko-
medja A. Fredry „Wielki człowiek do
małych interesów" z A. Zelwerowiczem
w roli głównej. Jutro w sobotę na
przedstawieniu popołudniowem dla dzie-
ci i młodzieży baśń Warneckiego „Cu-
downy pierścień", wieczorem opera na-
rodowa Kurpińskiego „Krakowiacy i Gó-
rale*. W niedzielę 11 po południu „Cu-
downy pierścień*, wieczorem „Błędny
bokser". W. Smólskiego.

— Występy E. Bodo. Niezwykłe
zainteresowanie wywołała zepowiedź
wystawienia amerykańskiej sztuki „Spie-
wak jazzbandu* z występem znakomi-
iero artysty teatru Morskie Oko, oraz
bohatera wielu filmów  Eugenjusza
Bodo.

— Teatr Miejski w „Lutni“.
— Występy Teatru Rosyjskiego

ziRygl. Dziś odbędzie się pierwszy
występ znakomitego zespołu Teatru Ro-
syjskiego z Rygi. Wystawioną zostanie
wartościowa sziuka A. Czechowa, „Trzy
siostry". Jutro w sobotą „Gniazdo szla-
checkie“ z powieści Turgieniewa. Re-
pertuar dalszych widowisk zapowiada
w niedzielę „Dama kameljowa“ Duma-
sa, w poniedziałek „Mieszkanie Zojki“

IE są do nabycia w kasie zamawiań
—9 w.
— Rewja Wileńska. Ostatnio wy-

stawiona rewja „Figliki majowe”, która
osiągnęła wielki sukces artystyczny,
ukaże się raz jeszcze w niedzielę nad-
chodzącą 11 b. m. na przedstawieniu
popołudniowem po cenach zniżonych.

— „Pójdźcie o dziatki”*. Tak się
nazywa śliczny poranek wiosenny, któ-
ry przygotowuje Związek Literatów na
niedzielę w Lutni o 12 w południe. We-
soły i ciekawy program dla dziatwy od
5 do 12 lat wypełnią świetni artyści
z Warszawy: pieśniarka Marja Modra-
kowska i poeta Juljan Ejsmond. Starsi
również z rozkoszą posłuchają świetne-
go programu. Bilety w Lutni. Zaintere-
sowanie ogromne.

— Vil niedziela kameralna dn. 11
maja zawiera nieznane w Wilnie dzieła:
Bethovena, Szeligowsktego i Lefelda.
Początek punktualnie o godz.8wiecz. w
siedzibie Związku Literatów, Ostro
bramska 9.

— Rosyjski Teatr drama-
tyczny z Rygi. Dziś dnia 9 bm.
Rosyjski Teatr Dramatyczny z
Rygi pod dyrekcją p. Griszina
rozpoczyna serję przedstawień w
teatrze „Lutnia“. Publiczności wi-
leńskiej teatr ten dał się przy-
pomnieć w roku ubiegłym, gdy
w sali przy ul. Ludwisarskiej wy-
stąpił gościnnie, dając istotnie
sztuki wartościowe literacko w
wykonaniu pierwszorzędnych ar-
tystów scenicznych. Teatr p. Gri-
szina w Rydze jest jedynym sta-
łym zespołem rosyjskim poza
granicami Rosji sowieckiej, po-
siadającym w swym składzie b.
artystów scen moskiewskich i pe-
tersburskich.

Teatr ten w Rydze egzystuje
już 9 lat. Na scenie jego znalaz-
ła opiekę i pomoc młoda scena
polska w Rydze, której reżyse-
rem jest wybitny artysta teatru
dramatycznego rosyjskiego, zasłu-
żony dla powstania teatru pol-
skiego w Rydze p. Czengery.
Współżycie tych dwóch teatrów
rosyjskiego i polskiego jest peł-
ne wzajemnej pomocy i har-
monji.

Po występach w Wilnie p.
Griszin udaje się do Warszawy,
gdzie grać będzie ze swoim ze-
społem w teatrze „Nowošci“.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.
Program:

Piątek, dnia 9 maja 1938 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,35. Odczyt dla maturzystów.
16,15. Muzyka lekka.
17,00. Komunikat L. O. P. P.
17,15. „Czego ludzie nie wymyślą?”
17,45. Koncert orkiestry dętej.
18,45. „Skrzynka pocztowa”.
19,10. „Wiosna w poezji".
20,05. Pogadanka muzyczna.
20,15. Festival muzyki francuskiej

z Filharmonji Warszawskiej.
23,00. „Spacer detektorowy po Eu-

ropie".

LZ TRS EAS ESI

Przykry gość.
W obecnym okresie zmiennej po-

gody coraz częściej zjawia się niepo-
żądany i nieproszony gość — katar.

Wszyscy znają dobrze niezwykią
łatwość zarażenia się katarem i... oba-
wiają się go. | słusznie, gdyż katar do-
prowadza często do powikłań, przecho-
dzących łatwo w ciężkie ropienia. Krót-
ko mówiąc, katar bywa nierzadko po-
czątkiem poważnych chorób.

Z tego powodu należy starać się
zapobiec w porę przykrym skutkom
niewinnego z pozoru kataru lub prze-
ziębienia, Można w tym celu gorąco po-
lecać zażywanie wypróbowanych oryqi-
nalnych tabletek Aspirin (znak ochron-
ny — napis „Bayer* w kształcie krzyża).
Tabletki Aspirin są do nabycia we
wszystkich aptekach. Pozatem należy
koniecznie zmieniać częściej chustki
do nosa i często myć ręce, aby niedo-
puścić do dalszego szerzenia się ka-
taru.

Każdy, kto postępuje w ten sposób,
dba nietylko o zachowanie swego zdro-
wia, lecz oddaje również usługę innym.

.miekiego w całej Polsce.

Kolarstwo Wilna.

Jedną z najbardziej upóśledzionych
gałęzi sportu na terenie Wileńszczyzny
jest bezsprzecznie kolarstwo.

W ostatnich latach stan naszych
dróg nieco poprawił się mimo to dla
kolarze-zawodnika jest on jeszcze w
bardzo opłakanym stanie. Unikając
wypadków jakie mogą zdarzyć się na
ulicznych jamach i wystających „kocich
łbach* wszystkie zawody kolarskie prócz
biegu ulicznegoo puhar redakcji „Dzien-
nika Wileńskiego" zostały nolens-volens
przeniesione hen daleko za miasto.

Zawody kolarskie w których zawo-
dnik ma walczyć tylko z przestrzenią i
z własną wolą nie odpowiadają jednak
zadaniom krzewienia sportu kołarskie-
go. Każdy zawodnik tęskni za oklaska-
mi zebranego tłumu, tęskni za tymi któ-
rzy wyniosą go na ramionach, którzy
ocenią i poznają jego wysiłek woli. Na
oczach publiczności osiąga się zawsze
lepsze wyniki, wszystkie prawie rekor-
dy świata zostały ustalone przy wspól-
nym wysiłku zebranych widzów i przez
poszczególnych mistrzów.

Trzeba znać dobrze psychologję za-
wodników, nie różni się ona od psy-
chołogji wszystkich osób występujących
publicznie. Bo przecież i prelegent mó-
wiący do pustej sali innych dobierać
będzie słów niż wtedy gdy przemawia
do sali pełnej po brzegi.

To też dlatego sport kolarski w Wil-
nie nie cieszy się wielkiem powodze-
nie.n. Wstęga szarej szosy wysadzana
blałemi kamieniami może być tylko czę-
ścią etapu wyścigowej trasy. Samotność
jaką zawsze odczuje zawodnik na szo-
sie wpływa na jego ustrój psychiczny
ujemnie. Inaczej zupełnie naciskają się
pedały stalowej ramy, inaczej trzyma
się w ręku kierownica, gdy zawodnik
wie i czuje, że na niego czeka zebrany
żądny sensacji tłum. Wtedy zwiększa
się rywalizacja — podnosi się poziom
i z dniem każdym przybywają nowi
zwołennicy.

Dlałego też przychodzi się do wnio-
sku, że w Wilnie powinien powstać w
jak najszybszym czasie trek kolarski.
W ubiegłym roku gdy budował się sta-
djon Ośrodka W. F. dookoła żużlowej
bieżni usypano wał ziemny z przezna-
czeniem na trek, ale na tem skończyło
się. Jak słyszałem na starania Zarządu
Wil. Tow. Cyklistów Magistrat w lesie
Zwierzynieckim przydzielił kawałek po-
sesji, ale teren ten jest nieodpowiedni
(niwelacja drożej kosztuje od nabycia
tego terenu na własność!) Uwažam, že
Zarząd W. T. C. pawinien starać się by
prace rozpoczęte na Pióromońcie do-
prowadzić do końca, a tem samem
Wilno stałoby się również obok innych
miast ogniskiem sportu kola:skiego.

Zanim jednak dobiegną do końca
te, czy owe starania nad budową treku,
nie należy składać frąk w bezczynności.
Na szosach powinne odbywać się tak,
jak i w roku uszłym najrozmaitsze im-
prezy kolarskie, a w mieście będziemy
mieli jedyny bieg uliczny o puhar prze
chodni redakcji naszego pisma.

Ja. Nie
 

Ruch wydawniczy.
Kwietniowy numer „Akademi-
ka Polskiego” ukazał się i jest
do nabycia. Zawiera on spra-
wozdania z wyborów bratniakėw
uniwersyteckich, opisuje bezstron-
nie zajścia w Poznaniu, oraz daje
przegląd ogólnego życia akade-

Cena
dla akademików 30 groszy dla
innych 50 gr. Do nabycia w lo-
kalu Młodzieży Wszechpolskiej
(Dominikańska 4) od godz. 11 do
1 p. p. u woźnego Jana w gma-
chu głównym, oraz w większych
księgarniach.

Materjał do wyd. „Polska
Armja Błękitna". W Poznaniu
powstało w r. 1929 z inicjatywy
Chorągwi Wielkiej Polskiej Zwią-
zku Hallerczyków i pod protek-
toratem gen. J. Hallera, organ
Zarządu Głównego Związku Hal-
lerczyków, Towarzystwo Wyda-
wnicze historjograficznego wyda-
wnictwa „Polska Armja Błękitna”.
Siedziba Towarzystwa oraz admi-
nistracja znajduje się w Poznaniu.
Redakcja spoczywa w rękach pp.
pułk.I.Modelskiego i pułk. Fr.
Arciszewskiego w Warszawie.

Celem publikacji jest zobrazo-
wanie dziejów  Armji Polskiej

i Włoszech, przedstawienie gene-
zy tej Armjł i jej błękitnego żoł-
nierza oraz skrystalizowanie po-
glądu na te zagadnienia.

Pod względem szaty zewnę-
trznej „Polska Armia Błękitna"
będzie trzechtom owem dziełem,
wydawanem zeszytami.
W roku ubiegłym został wy-

dany zeszyt wstępny publikacji,
obecnie wydawnictwo przystępuje
do opracowania dalszych zeszy-
tów pierwszego tomu.

Konieczność podjęcia pracy
tej wogóle występuje z większą
wyrazistością, jeśli się uwzględni,
że stale i systematycznie pewne
czynniki starają się zwalczać hi-
storyczne prawa jej twórców, po-
suwając się do dosłownego twier-
dzenia, „że fałszem historycznym
jest legenda o istnieniu jakiejś
Armji generała Hallera". W obliczu
doniosłości Wydawnictwa „Polska
Armja Biekitna“ dla historji, z
drugiej strony ze względu na
specjalną wartość pamiątkową
wydawnictwa dla każdego haller-
czyka, Towarzystwo Wydawnicze
„Polskiej Armji Błękitnej" zwraca
się z prośbą do wszystkich tych,
którzy posiadają materjał kroni-
karski, notatki, fotografje, doku-
menty, odznaki, rzeczy pamiąt-
kowe, rozkazy, ulotki, pieśni,
zdjęcia i t. p. o łaskawe prze-
slanie go, lub zdeklarowanie, To-
warzystwu pod adresem Poznań,
ul. Sw. Marcina 64. III. p.

J. Wąsowicz i A. Zierhoffer:
Świat w cyfrach. Rocznik Il Ksią-
żnica-Atlas 1930. Publikacja ta
popularyzująca wszystkie te wia-
domości o świecie, które tylko
w cyfry dadzą się ująć, obejmuje,
jak w roczniku poprzednim prze-
dewszystkiem główną część sta-
tystyczną, uwzględnia jednak no-
we daty i zmiany, które w ostat-
nim roku zaszły. Stosunkom pol-
skim poświęcono znaczne roz-
miary. Nadto zaopatrzono rocznik
w bogatą, ilustrowaną mapkami
część geograficzno-informacyjną.

Mc. Dougali: Psychologja gru-
py. (Bibljoteka. Przekł. Dzieł.
Pedagog.) Książnica-Ftlas, Lwów—
Warszawa 1930.

Pod takim tytułem ukazała się
w „Bibljotece Przekładów Dzieł
Pedagogicznych wydawanej przez
Książnicę-Atlas książka znakomi-
tego psychologa i socjologa an-
gielskiego Williama Mc. Dougal!'a.
Ksiąžka zapoznaje dokladnie ze
strukturą grup różnych typów,
z procesem uspołeczniania „egoi-
stycznych dążności i uczuć czło-
wieka przez ducha grupy, z wpły-
wem grupy "na postępowanie
jednostek, z mechanizmem opinji
publicznej i znaczeniem  przy-
wódców oraz organizacji w życiu
grupy, oraz z wielu innemi pro-
blemami doniosłego znaczenia
tak społeczno-pedagogicznego jak
i politycznego.

BPM
GIEŁDA

WARSZAWA, 8.V. (Pat)

Waluty i dewizy:
Holandja 358,85—359.75—357.95.
Londyn 43,33—43,44—43,22.
Nowy York 8,906—8,926—3,666
Oslo 238,62—239,22—238,2—
Paryż34,98'1,—35,07—34,90.
Praga 26,41*/,—26,48—26,35'-.
Nowy York kabel 8,918—8,938—8,898.
Szwajcarja 172,74—173,17—172.31.
Stokholm 239,35—239,95—238,75.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 111 — 110.
Premjowa dolarowa 68, 57, konwersyjna
94, 8', L. Z. B. G. K. i B. R, obl. B. G.
K.94, te same 7*/, 83,25, 8”, L. Z. T.K.
Przem. Polsk. 85—85,50, 4! ,'/, ziemskie
56,75—58—57,50, 8 „ ziemskie dolarowe
88, 7”, ziemskie dolarowe 75, 4',*„ war-
Szawskie 57, 8/, warszawskie 78,50—79,
8 „ Kalisza 68.25, 8”. Lublina 68,25, 8“,
Łodzi 71,75—72, 10', Radomia 83, 69,
obl. poż. konw. m. Warszawy 60,50

Z życia umysłowego
w Poznaniu.

Czasopismo naukowe.

Dowodem ożywionego ruchu
umysłowego w Poznaniu jest du-
ża ilość specjalnych czasopism
naukowych. Jedne z nich prze-
trwały już dłuższy żywot, ale by-
najmniej nie zamierają, lecz co-
raz bujniej się rozwijają, inne po-
wstają nanowo.

Ze starszych wiekiem wydaw-
nictw naukowych w Poznaniu na-
leży wymienić przedewszystkiem
Ruch prawniczy, ekonomiczny i
socjologiczny, który właśnie w ro-
ku bieżącym obchodził dziesię-
ciolecie swego powstania. Z tej
okazji został wydzny obszerny
tom, zawierający cały szereg po-
ważnych rozpraw prawnych i
socjologicznych. W słowie wstęp
nem redaktor prof. Antoni
Peretjatkowicz,obok innych
cech tego pisma, uwydatnia jego
punktualność; wszystkie nuniery
„Ruchu* ukazywały się zawsze w
oznaczonym terminie.

Historjj poświęcone są dwa
czasopisma „Roczniki Historycz-
ne" i „Kronika miasta Poznania”.
Pierwsze z nich, wydawane pod
redakcją prof. K. Tymieniec-
kiego i dyr. Kaczmarczy-
ka, zajmuje się historją Wielko-
olski, podobnie jak „Ateneum
ileńskie", dziejami Wielkiego

Księstwa Litewskiego. Obecny
piąty rocznik zawiera kilka cen-
nych prac, dotyczących wprawdzie
historji lokalnej, ale takich, które
mogą zainteresować czytelników
z innych także dzielnic: dr. Jul-
jusz Willaume drukuje ob-
szerniejszą rozprawę o Amilkarze
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Kosińskim (1769—1823), a dr. Ka-
rol Górski ogłosił ciekawą pra-
cę o Smierci Przemysława Il. Na
podstawie szczegółowej analizy
wiadomości kronikarskich, autor
bada sprawę zabójstwa tego kró-
la przez margrabiów brandenbur-
skich.

Znaczenie tego faktu ujmuje
w ten sposób: Zbrodnia w Ro-
goźnie „była triumfem drobnych
władców niemieckich, którzy od
pół wieku wstrzymani w zwycię-
skim pochodzie na wschód, za-
grożeni w świeżych zdobyczach,
na nowo poczęli wyciągać ręce
po ziemie Słowian... Lecz była
śmierć owa u początków nowej
ery, gdy powstawał ze snu duch
narodu, słowem i czynem budzo-
ny przez książąt Kościoła. Wśród
nich na pierwszem miejscu stoi
tragiczna postać Jakóba Świnki.
Jego to zwycięstwem była koro-
nacja, jego zamierzeniom klęskę
niósł późny poranek zimowy, gdy
skrwawiony, porzucony na drodze,
konał Przemysław, król polski".

Niezmiernie doniosłe znacze-
nie dla badań zarówno historycz-
nych w ścisłem tego słowa zna-
czeniu, jak i dla dziejów literatu-
ry średniowiecznej w Polsce po-
siada studjum dr. Feliksa Po-
horeckiego okroniceGalla-
Anonima. Wśród obszernej litera-
tury o tym przedmiocie rozprawa
d-ra Pohoreckiego zajmuje
przełomowe stanowisko, autor
bowiem skierowuje badania na
nowe tory, dotychczas zupełnie
zaniedbane. W badaniach nad na-
szym pierwszym kronikarzem sto-
sunkowo bardzo mało zajmowano
się sprawą rymu i rytmu jego
utworu. Otóż autor z dużym za-
sobem erudycji na szerokiem tle

porównawczem stara się ustalić
zasady wersyfikacji anonima. W
celu należytego zgłebienia rytini-
ki Galla autor czerpie często
przykłady z literatury ludowej
polskiej oraz współczesnej poezji
naszej i obcej. Studjum d-ra Po-
horeckiego świadczy doskonale o
poważnej twórczej pracy wśród
młodszego pokolenia historyków
poznańskich.

Nie tylko historję, ale kulturę,
a przedewszystkiem język uwzględ-
nia czasopismo Slavia occiden-
talis, organ Instytutu Zachodnio-
słowiańskiego pod redakcją prof.
Mikołaja Rudnickiego.
Czasopismo to obok całego sze-
regu bardzo cennych przyczyn-
ków historycznych i językowych
wydrukowało kilka prac większych
historycznych Widajewicza,
Wojciechowskiego, Ty-
mienieckiego oraz ogło-
siło Qramatykę pomorską
rentza.

Bardzo wielkie zasługi bada-
niom przeszłości i teraźniejszości
Wielkopolski i Pomorza oddaje
„Związek Obrony Kresów Zachod-
nich", którego organem jest
„Strażnica Zacbodnia”. W roczni-
kach jego znajdujemy cały sze-
reg prac z dziejów Sląska, Wiel-
kopolski, Pomorza. Ostatni VIII
rocznik poświęcony jest przeważ-
nie zagadnieniom aktualnym. Stu
dencka korporacja „Pomerania”
wydaje Roczniki, w których uka-
zują się poważne prace z dziejów i
kultury wybrzeża polskiego. Roz-
prawy o przeszłości stolicy Wiel-
kopolskiej zawiera „Kronika mia-
sta Poznania" pod redakcją Z. Za-
leskiego, dyrektora urzędu staty-
stycznego. W wydawnictwie tem,
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podobnie jak w analogicznej pu-
blikacji m. Warszawy znajdujemy
obok rozpraw historycznych rów-
nież sprawozdanie z działalności
instytucyj miejskich w Poznaniu.
Słowem, wiele wysiłku poświęca
się w Poznaniu na badanie prze-
szłości kresów Zachodnich.

Nie należy jednak sądzić, że
uczeni poznańscy zasklepiają się
jedynie w dziejach lokalnych Zu-
pełnie przeciwnie, obok bardzo
poważnych, a niezmiernie donio-
słych prac z tej dziedziny, w Po-
znaniu rozwija się wytężona pra-
ca i w tych gałęziach wiedzy,
które mają nietylko znaczenie
ogólno-narodowe, ale międzyna-
rodowe. Do tych objawów należy
ukazanie się nowego czasopisma
p- t. „Kwartalnik Psycholo-
giczny“. Wydawnictwo to šwiad-
czy chlubnie nietylko o nauce
poznańskiej, ale o nauce w całej
Polsce. We wstępie redaktor prof.
Uniwersytetu poznańskiego dr.
Stefan Błachowski przed-
stawia pokrótce historję powsta-
nia tego pisma. Próby założenia
czasopism psychologicznych, jak
wielu u nas prób, podejmowanych
jedynie przez jednostki, bez wy-
bitniejszego poparcia szerszego
ogółu, przez długi czas nie mogły
uwieńczyć się pomyślnym rezulta-
tem.Wr.1913-15 Edward Abra-
mowski wydał trzy roczniki
„Prac z psycbologji doświadczał-
nej“. Lecz choroba i śmierć
przerwały to wydawnictwo. Rów-
nież nie lepsze powodzenie miały
usiłowania Józefy  Joteykówny,
która zaledwie wydała | tom
„Polskiego Archiwum Psycbologji”.
Te trudności jednak nie zniechę-
-ciły prof. Błachowskiego do wy-
siłków w tym kierunku. Zamie-

rzenia jego i plany są bardziej
rozlegie od poprzedników.

Zakładając nowe czasopismo
pragnie on, aby Kwartalnik psy-
cbologiczny „stał się łączni-
kiem pomiędzy psycho-
logją polską a obcą, mo-
stem rzuconym z izolo-
wanej językowo wyspy
na szeroki świat'. Zadania
więc czasopisma polegają na tem:
1) aby skupić wszystkich polskich
pracowników na niwie psycholo-
gicznej, 2) informować  czytelni-
ków polskich o ruchu naukowym
zagranicą, 3) komunikować za-
granicę wyniki polskich badaczy
w zakresie psychologii W tym
celu czasopismo zostało ułożone
podług następujących działów:
1) prece oryginalne uczonych
polskich i obcych ogłaszane w
języku polskim, angielskim, fran-
cuskim i niemieckim. Prace pol-
skie wychodzą prócz tego w
streszczeniu w jednym z języków
cudzoziemskich i odwrotnie prace
uczonych obcych będą w skrė-
ceniu przełożone na język polski.
W ten sposób cudzoziemiec bę-
dzie miał pojęcie o pracach pol-
skich, a Polak nawet nie umieją-
cy języka cudzoziemskiego zda
sobie sprawę z postępu nauki
zagranicą, 2) sprawozdania i kry-
tyka prac połskich i obcych, 3)
przegląd czasopism fachowych.
Już pierwszy zeszyt świadczy o
tem, że pod umiejętnem kierow-
nictwem zasłużonego pracownika
w dziedzinie psycholoji, nowe
czasopismo spełni swe zadanie
ku pożytkowi nauki. Redaktoro-
wi udało się zgromadzić cały za-
stęp wybitnych  współpracowni-
ków wśród polskich i obcych
uczonych. Prace te aczkolwiek

stoją na wysokim poziomie  na-
ukowym mogą zainteresować nie
tylko specjalistów, ale 'wogóle
wszystkich interesujących się za-
gadnieniami życia duchowego.
Szczególnie pedagodzy i nauczy-
ciele znajdą dia siebie wiele cie-
kawego materjału. Zwrócić uwa-
gę np. należy na interesujący
arłykuł p. Georges'a Dwelsbau-
versa z Paryża pt. „Mózg i my-
šlenie“. Rutor krytykuje teorje
materjalizmu i psychofizycznego
paralelizmu, i rozwiązuje to za-
gadnienie na podstawie neoto-
mizmu. Prof. pedagogiki dr.
Ludwik Jaxa Rykowski
podaje: kilka uwag o odpowie-
dziacb błędnych przy badaniach
pedołogicznvch*. Autor wypowia-
da barezo wiele ciekawych spo-
strzeżeń, z których zanotujemy
jedno, chociaż umieszczono tylko
w przypisku z (str. 51): „Od ucz-
nia może nauczyciel przy dużej
woli i subtelności dużo się na-
uczyć". Dr. Wiegner zastanawia
się nad definicją pojęcia inteli-
gencji; z innem określeniem te-
goż terminu spotykamy się rów-
nież na str. 99 z okazji recenzji
książki Janet'a.
W dziale sprawozdawczym

obok gruntownych recenzyj za-
sługuje przedewszystkiem na uwa-
gę opis kongresu psychologicz-
nego w Ameryce *' pióra samego
Redaktora. Oto w pobieżnem
streszczeniu bogata i zajmująca
treść pierwszego zeszytu nowego
czasopisma.

K. Cbodynicki,
Poznań.
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Kronika lidzka.
Przeniesienie żeńskiejszko-
ły pow. Nr. 1 do nowego

gmachu.
Od kilku już dni wre nowy

gmach na Wygonie życiem szkol-
nem, które znacznie się różni i
to pod każdym względem od
tego jakie cechowało dawny bu-
dynek przy ul. Zamkowej. Dziś
młodzież szkolna korzysta z naj-
modniejszych i  najzdrowszych
urządzeń szkoły tak, że śmiało
można twierdzić, iż nie brak jej
niczego. Obszerne sale, dosko-
nale wentylowane o szerokich
oknach dostatecznie oświetlone,
w najwzorowszej czystości utrzy-
mane; miejsca dawnych ławek
zastępują stoliki z pulpitami, a
przy każdym znajduje się wy-
godne krzesełko. Specjalna sala
dla ćwiczeń gimnastycznych oraz
liczne pracownie na miejscu są
dostateczną wygodą dla uczącej
się młodzieży.
W niedzielę 4 maja Komitet

Rodzicielski oraz nauczycielstwo
pod kierownictwem p. Stefanii
Howorko z okazji wprowadzenia
się do nowego gmachu urządzili
bezpłatną „herbatkę"* dła dziatwy
szkolnej.

Program uroczystego tego dnia
przeplatany był różnemi zabawa-

 

mi dzieci pod kierownictwem
swych wychowawców,oraz częścią
artystyczną. W uroczystości tej
wzięło udział przeszło 400 dzieci
ze swoimi rodzicami.

Przed wyborami w Lidzie.
Wyszedł z druku Nr. 9 Wileń-

skiego Dziennika Wojewódzkiego
z dnia 8 maja r. b. i zawiera
ogłoszenie generalnego komisa-
rza Giżyckiego, że przewodniczą-
cym Okręgowej Komisji Wybor-
czej Nr. 64 Święciany mianowa-
ny został sędzia sądu powiato-
wego w Swiecianach Aleksander
Sulkiewicz, zaś jego zastępcą sę-
dzia sądu powiatowego w Nowo-
Swięcianach Lubomir Kuchciński.
Członkiem Okr. Kom. Wyborczej
w SŚwięcianach mianował woje-
woda wileński leśniczego lasów
państwowych Wacława Rogalewi-
cza, zaś zastępcą urzędnika urzę-
du ziemskiego w  SŚwięcianach
Józefa Gutkowskiego. (d).

REIK

Ž Kraiu.
Dunitowicze.

W dniu 27.IV r. b. odbyła się
tutaj uroczystość wyświęcenia
sztandaru Stowarzyszenia Młodzie-
ży Polskiej. k
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Wyświęcenia sztandaru doko-
nał miejscowy ksiądz proboszcz
Możejko w kościele parafjalnym
w asyście przybyłego na tę uro-
czystość duchowieństwa, nawołu-
jac w krėtkiem przemówieniu
młodzież Stowarzyszoną do wiel-
kiej służby Bogu i Ojczyźnie pod
sztandarem S. M. P.

Wieczorem, w sali domu lu-
dowego dokonano wbijania gwoź-
dzi do drzewca sztandaru, po-
czem zostały odegrane przez
młodzież  stowarzyszoną, dwie
bardzo dobrze opracowane sztu-
ki, a za doskonałe sprawowanie
się zespołu na scenie, publicz-
ność wypełniająca szczelnie salę,
darzyła go rzęsistemi oklaskami.

Istotnie wystawiona na scenie

PAŃSKICE

krotochwila pod tytułem „Lekarz
z przypadku* została świetnie
odegrana, komendant  Stowa-
rzyszenia druh Swirkowicz, ja-
ko „Lekarz* był bez zarzutu.

Wielkie w tem wszystkiem
wzbudza zadowolenie, że starsze
"społeczeństwo, inteligencja miej-
scowa, zdając sobie w zupełności
sprawę ze skutków dobrego wy-
chowania miodzieży, popiera czyn-
nie jej dążenia do ideałów S.M.P.
W charakterze przedstawiciela

Związku Młodzieży Polskiej w
Wilnie przybył w tym dniu do
Dunilowicz p. Dyakowski Leonard,
komendant okręgowy S. M. P.,
serdecznie witany przez młodzież.

Przechodzień.

 

Bibljogratja regjonalna w | kwartale
1930 r.

Dekret Prezydenta z 10 maja
1927 r. i rozporządzenia wyko-
nawcze przezeń wywołane dały
podstawę rejonom bibljograficz-
nym, których ośrodkami zostały
bibljoteki uniwersyteckie.
W myśl dekretu musiały dru-

karnie przesyłać po 1 egzem-
plarzu dzieł, wynoszących ponad
4 arkusze wszystkim bibljotekom
uniwersyteckim i Bibljotece Na-
rodowej w Warszawie, a druki
o mniejszej objętości tylko bibljo-

tekom danego rejonu i Narodo-
wej. W ten sposób na (lniwersy-
tecką Bibljotekę Publiczną w Wi!-
nie spadł obowiązek gromadzenia
i rejestrowania druków wycho-
dzących w 4 północno - wschod-
nich województwach: wileńskiem,
nowogródzkiem, poleskiem i bia-
łostockiem. stawa z 28 lutego
1930 r. uchyliła dekret z 1927 r.,
przywracając moc prawną dekre-
towi z 7 lutego 1919 wraz z da!-
szemi rozporządzeniami wyko-
nawczemi. Jakkolwiek zmieniony
stan prawny nie uznaje poprze-
dnich rejonów bibljograficznych,
lecz wobec rozszerzenia terenu

obowiązkowego dostarczania tak-
że mniejszych druków na cały
były zabór rosyjski ujmujemy
nadal nasze dane statystyczne
w ramy dawnego rėjonu bibljo-
graficznego zawierającego 4 wo-
jewództwa.

W pierwszym kwartale zareje-
strowano 115 druków, o 21 tedy
mniej, niż w r. 1928, a o 67, niż
w r. 1929. Czy powodem tego
spadku jest istotne zmniejszenie
się produkcji wydawniczej, czy
tylko chwilowe zamieszanie wy-
wołane zmianami  ustawowemi,
trudno narazie odpowiedzieć. Do-
dać też należy, że 47 czyli 40
procent ogółu zarejestrowanych
druków ma datę jeszcze roku
1929. Oczywiście cyfra 115 wy-
tworów drukarskich nie obejmuje
ogłoszeń i plakatów, których nasz
kwartał przyniósł w sumie 875 i
279 formularzy.

Język polski zdobył 81 (70.4
proc.) okazów; reszta 34 (29.6
proc.) przynależy żydowskiemu
w ilości 25 (21.7 proc.),  białoru-
skiemu w 7 (6 proc.), tudzież po
1 rosyjskiemu i angielskiemu. Pod
względem objętości otrzymały
przewagę broszury czyli druki
mające od 4 stron do 4 arkuszy,
takich było 53 (46 proc.). Książ-
ki — ponad 4 arkusze — wynio-
sły 38 (33 proc.), ulotki 22 (19
proc.), z czasopism  zarejestro-
wano 2. Samo Wilno wytloczylo

89 (77 proc.), po niem idą Biały-
stok 15 (13 proc), Brześć 4, Pińsk
2, Baranowicze, Grodno, Kobryń,
Łomża i Słonim po 1 druku.

Najwięcej jest dzieł treści
informacyjnej: 41 (35.3 proc.). In-
ne działy są reprezentowane na-
stępująco: naukowy w 16 (14
proc.), kształcącyw 12 (10.5 proc.),
literatura piękna w 29 (25.3 proc.),
religijny w 13 (11.4 proc.) i poli-
tyczny w 4 (3.5 proc.) pozycjach.
Rzeczy te różnej wartości. Lite-
raturę piękną przytłaczają po-
wieści bibljoteki groszowej dru-
kowane w Białymstoku. Z wileń-
skich autorów wystąpiła z tomi-
kiem poezyj Wokulska-Piotrowi-
czowa. Osobną grupę stanowią
3 cenne publikacje regjonalne:
Prof. Antonowicza czasy przed-
historycznei wczesno—dziejowe
ziemi wileńskiej; dziekana wy-
działu human. prof. Glixeilego
zadania regjonalne wydziału hu-
manistycznego Uniwersytetu St.
B., tudzież Grodzickiego Próba
regjonalizacji geograficznej Pole-
sia polskiego.

Michał Ambros.

REEETRETWTYRI SRZZZTUZEZTEPÓOI

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
WlieAska 15—5.

Renė Pujol. 31)

Krzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany Izy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

Wysiadaj pan!—powtórzył wojskowy.
— Chcę, abyście mnie zawieźli do Tuluzy.
Energiczny szturchaniec przekonał uczonego,

że opór nie na wiele się przyda, wysiadł więc
z auta. Mając po obu stronach swoich towarzyszy,
wszedł do sieni a stamtąd do dużej kuchni, w któ-
rej siedziało już trzech mężczyzn o mocno niepo-
ciągającym wyglądzie.

(liczony nie rozumiał anisłowa z tego, co mó-
wiono przy nim, zorjentował się tylko, że oddano go
pod straż trzem nieznajomym.

Pułkownik i prefekt przeszli do sąsiedniego
pokoju, skąd zaczęły dochodzić odgłosy gorącej
dyskusji, która w krótkim czasie zmieniła się w
kłótnię.

— Gdzie jestem? — zastanawiał się Vigny —
i kto są ci ludzie? Jasnem jest, że mnie uwię-
ziono. Hle im to nie ujdzie na sucho, o nie!!!

Trzej mężczyźni, którzy go otaczali, przyglą-

jaki jestem traktowany, jest ohydny! Rozumie pan?
Ohydny!

— Nie rozumiem — odparł
godną ironją.

Czego pan nie rozumie?
— Nie rozumiem po francusku.
Uczony szeroko otworzył zdumione oczy.
— Pan chyba kpi?
Do pokoju wszedł pułkownik, blady ze złości.
— Niech pan idzie za mną.
— Pójdę, jeśli mi się będzie podobało — od-

powiedział z godnością wynalazca i posłusznie po-
szedł za pułkownikiem.

— To jest właśnie
wykwintnie pułkownik.

Przed wynalazcą stał wysoki, szczupły męż-
czyzna, łysy, jak i on. Mężczyzna przywitał go z
wyszukaną grzecznością.

— Witam pana — rzekł z lekkim cudzoziem-
skim akcentem. Jestem szczęśliwy, że mogę pana
przyjąć u siebie. Mam nadzieję, że podróż nie wy-
dawała się panu zbyt uciążliwa i że pan zechce
łaskawie wybaczyć ordynarne zachowanie się, któ-
rego pan stał się ofiarą. Wypadki tego. rodzaju
zdarzaju się, niestety, często, gdy się za bardzo
ufa podwładnym, nie umiejącym zrozumieć roz-

nieznajomy z ła-

ten gość — zaanonsował

— Afwięc wszystko w porządku — uśmiech-
nął się nieznajomy.

— Z kim mam
Vigny.

— Ach przepraszam, zapomniałem się przed-
stawić, ale mam tyle nazwisk, że się w nich do-
prawdy gubię czasami. Jednakże ponieważ uwiel-
biam spokój i ciszę wiejską, może mnie pan na-
zywać Cyncynatem.

zaszczyt mówić? — zapytał

lil.

Tropy.

Na specjalne żądanie prezesa rady ministrów
prasa milczała o tajemniczem wykradzeniu uczo-
nego. Żaden artykuł ani żadna wzmianka na ten
temat nie ukazały się w pismach. Obawiano się
bowiem, że komentarze, dotyczące wynalazku, mo-
głyby wywołać nieprzychylne dla rządu wzburze-
nie, na wieść, że wynalazek ten znajduje się w
obcych lub co gorzej, być może, wrogich rękach.
Ta cisza w całej prasie irytowała Renneferta, który
okazywał coraz większe podenerwowanie.

— Niema «nigdzie nic... nic... — mówił do
Duccase'a, który jeszcze nigdy nie widział swego
szefa w stanie takiego podniecenia. — Nie mogę

w których błądzę,

— Wątpię — rzucił przez zaciśnięte zęby Ren-
nefert i mówił dalej ze złością:

— Przedewszystkiem wątpię w swoje siły
i zdolności. Mam uczucie, jakby mnie zamknięto
w ciemnym tunelu, z którego nie umiem znaleźć
wyjścia. W dodatku prasa milczy...

— To pana gniewa? — zdziwił się Ducasse. —
Zwykle przeklina pan prasę i dziennikarzy.

— Zwykle, tak, ale teraz mogliby mi pomóc.
Rzecz idzie o wykradzenie; trudno przybuszczač,
aby żywego człowieka schowano jak szpilkę w sto-
gu siana. Gdyby prasa zwróciła na ten fakt uwagę
szerszej publiczności, moglibyśmy łatwiej odnaleźć
jakiś trop...

— Fałszywy... — dokończył
casse.

— Mielibyśmy możność przekonania się o tem,
a w każdym razie nie kręciłbym się na jednem
miejscu, tak, jak teraz.

Rennefert nie mówił wszystkiego, co myślał.
W rzeczywistości rozplątywał już nieraz w ciągu
swojej praktyki zagadki bardziej zawiłe, wymagają-
ce często długich miesięcy wysiłków i cierpliwego
wyczekiwania. Tym razem jednak tłem sprawy by-
ło cierpienie Rity i tego nieczuły dawniej na wdzię-
ki kobiece detektyw — nie mógł znieść. Rozumiał,

sceptycznie Du-

  

dali mu się w milczeniu, jeden z nich podał mu  kazów. zacząć poszukiwań... ciemności, że każda stracona godzina powiększała rozpacz

krzesło, uprzejmym ruchem zapraszając do za- To powitanie i przeprosiny. pokrzepiły na du- przyprawią mnie chyba o szaleństwo. dziewczyny. Stał bezradny wobec jej łez, nie mo-

jęcia miejsca. chu łysego człowieczka. — Niech pan trochę poczeka, naczelniku —  gąc jej dać innej pociechy prócz zdawkowych za-

Vigny wyprostował się dumnie. — Ostatecznie nic się nie stalo i nie mam  uspakajał Ducasse. — Na pewno znajdzie pan ja: pewnień i obietnic, w które sam nie wierzył.

— Dziękuję panu, nie* usiądę. Sposób, w  pretensyj. kiś trop. (D. c. n.)

Od dnia 9 do 13 maja 1930 roku «Ostatni Atak» dramat w 10 aktach. W rolach głównych: z

włączn ż GAN i FRANCIS X.

Miejski Kinematograf |BUSAMAN Rzecz”dzieje.się aa Aires i Salcie oraz na ok Aikos w 1804 zad pregram: Kronika NAUKA AKUSZERKI 5

filmowa P.A.T. Ne 58 — 1930 r. Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4. Na- cSala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

KINO-
TEATR
ul. Mickiewicza Nr. 11.| szającym zarazem dramacie p. t.:

na których osoby „prywatne* nie bywają. Początek o godzinie
E ii lil i ii TEAC
 

towyKino* Teatr CSPORT» | Sankacjał
Wilno, Wielka X 36. |  

 

KASA CHORYCH m. WILNA.

Obwieszczenie.
Z dniem 15-V. b. r. Kasa Chorych m. Wilna przystępuje do

zaopatrzenia ubezpieczonych w legitymacje członkowskie nowego
wzoru, które zostają wprowadzone celem ułatwienia ubezpieczo-
nym i ich rodzinom uzyskania świadczeń w Kasie.

Nowe legitymacje kasowe (w formie oprawionej książeczki)
zawierają prócz innych niezbędnych dla ubezpieczonych infor-
macji, nowy Regulamin dla chorych, który w sposób wyczerpu-
jący poucza o prawach ubezpieczonych i ich rodzin w Kasie,

z tych praw oraz określa obowiązkiustala sposób korzystania
członków Kasy.

Specjalny rozdział nowej legitymacji przeznaczony jest dla
potwierdzenia uprawnień do świadczeń przez co ubezpieczeni
zostaną pozbawieni potrzeby częstego wybierania specjałnych
potwierdzeń, jak Jo miało miejsce dotychczas.

Celem uniknięcia dużych kolejek zostaje uruchomione w
Biurze Chorych przy ul. Dominikańskiej 15 specjalne okienko
Nr. 14 dla wydawania nowych legitymacji, do którego ubezpie-
czeni powinni się sgłaszać w dniach niżej podanych (zależnie
od pierwszej litery swego nazwiska):

„B. — od 15 maja do 24 maja
GEDZE EEE 1202» » 2 czerwca
GB. =, Z CZĘIWCW „13 s
K. — „14 > 4-20 2
E, Ł6,M,N. —- „26 > „ 7 lipca
G R. 5 58 fpaż 3. 164
S. L „291,

is WE a „ 6 sierpnia
7sierpnia S,szcz. — t

Po upływie tych okresów bez nowych legitymacji
czenia nie będą udzielane.

Zatrudnieni

tymacje za pośrednictwem swoich pracodawców,
Kasa rozsyła w tym celu specjalne deklaracje.

Wilno, dnia 9 maja 1930 r.
(Z) J. Gradowski

Dyrektor. 289—2 o

|w zachwycającym rozkosznym i wzru-

«W sieci intryg»
DA bohatera filmu: „Djabelski Pazur“. Ceny biletów nieco podwyższone (jak poprzednio).

w większych instytucjach (urzędy państwowe

i samorządowe, banki, instytucje społeczne, szkoły, większe za-
kłady handlowo-przemysłowe) będą mogli otrzymać nowe legi- do

do których

(7) Inż. K. Hertel
Komisarz Rządowy.

stępny program: „Cohn demokratą“.

KOCTZS TSAWEZ: 506 OTO TO ANTANAS ATEITIS iSOS BZ KROCZE UNS

«L U X» | DZIŚ! Najmilsza i najpiękniejsza para kochanków LILJANA HARVEY i nasz znakomity rodak, ideał urody męskiej IGO SYM
ŻEGNAJ MASCOTTE osnutym na tle niezwykle interesujących przeżyć cyganerji pary-

skiej Montparnassu. Sensacyjne zdjęcia z balu artystów paryskich
. Ceny od 40 gr.

nieważne. NAD PROGRAM: Komedja sportowa.

 

Sprzedaż na raty.ty

WARSZAWSKA $P. MYŚLIWSKA
WILEŃSKA 10.

Dla naszych nab

 

włącznie
lužąca ze šwiadectwa- gg——————

mi, umiejąca goto-
wač poszukuje posady
do wszystkiego. Bonifra-

terska 6, u dozorcy.

Agronom
poszukuje posady rząd-
cy; 10 lat praktyki w ma-
jątku o wysokiej kultu-
rze, kaucja do 4000 zł.
Wilno, Kalwaryjska 94—2
Lydowicz dla.D. Ww. —0

jotrzebna zaraz inteli-
gentniejsza niania
rocznej dziewczynki

do majątku pod Wilnem
Zgłaszać się osobiście

świad-

Czopki
bemoroidalna

10 aktów nadzwyczajnych emocji, niezwykłych przygód
i brawurowej. odwagi, nieocenionego WILLIAMA DESMON-

Bilety honorowe

 

—0o

wtów darmo nauką jazdy i rejestracja.  
 

V. . į“
„Varico

suwają ból, swędzenie,
mniejszają guzy, żylaki —Sprzedają większe apteki,

 

Udzielam

8 kl. gimn. Specjalność:

ski godz. od 10—12i od
4—7 Mickiewicza 19—31.

761—1

i pokoje

Uwaga!
  
Poszukujemy natych-
miast mieszkań mniej-
szych i większych. Po-
siadamy poważnych lo-
katorów. Dział Pośred-
nictwa Biura Reklamo-
wego Garbarska 1.
 

poi do wynajęciaz
wszelkiemi wygoda-

mi ul. Trocka 11 m. 9.

 

do wy:

 

2 pokoje

AKUSZERKA
korepetycji w zakresie Marja Laknerowa

a Przyjmuje od godz. 9do
matem., fiz., chemia, pol- 7 = ias 7m. 5.

Kupno

Sprzedaż

ISamochód |
Paige

limuzyna 6 cylindrowa
4 osobowa mało uży-
wana do sprzedania.
Wilno, Mickiewicza 27

1
  

PIANINA
fabryki „Sornmerfeld",

cieszące się uznaniem, za
trwałość budowy i piękny

ton, konserwatorjów
lwowskiego,

__9 go, bydgoskiego i innych
MACY szkół, a również tak wy-

bitnych fachowców jak
Profesora berlińskiego

katowickie-

 

>o8ROBY(!

LOSY
1 Kl. 21 Lot. Państw.

SĄ U NAS DO NABYCIA

Niebywała okazja do wzbogacenia się

GŁÓWNA WYGRANA

Zł. 750.000
Ogólna suma wygranych

32.000.000
Szanse kolosalne, bo

połowa wygranych i dwie premje.
Ryzyko minimalne, cena niezmieniona:

(aigziao | [zs zł. zo] [exzł.30 |

WZP69

an zt.a0|
A > najęcia konserwatorjum Egona ——

Sniadeckich 3, m. 8. Petri, Artura Rubinszteina Uszczęšliwilišmy już tysiące, tysiące
Siu 783 e pea zsk rodzin.
M e fabrycznych K. Dąbrow-

i LETNISKA ska, Wilno, ul. Niemiec- ZŁ. 400.000
Fi N į »| ka 3, m. 6 716—s0 premja 19-ej Loterji Państwowej

———— za jadła u nas

Jastrzębia Góra
nad morzem do wynaję-
cia willa o 4 pokojach,
kuchnia z całem urządze-
niem. Wiadomość M. Po-
hulanka 13 m. 2. 753—0

Letnisko
w Czarnym Borze (dwa
pokoje z kuchenką) do
wynajęcia tylkodla chrze-
ścijan. Wiadomość ulica
Zawalna Nr. 22 m. 2 od
3 do 4. 748—0

Druskieniki

zela.
Bakszta

 

Do sprzedania
b. tanio wędrowna karu-

Dowiedzieć
12, m.

8—9 i od 7 — 9 po poł.

: Sprawy
majątkowe

sprzedania muro-
wany DOM z ogro-

dem. Warszawski zauł.30.

Poszuktjeny

ZŁ. 350.000
główna wygrana 20 Lot. Państw.

również padła u nas.
Jadyna największa, najstarsza i prawdziwie

najszczęśliwsza kolektura w Polsce

E. LICHTENSTEIN i S-ka
WILNO, Wielka 44.
Centrala kolektury:

Warszawa, Marszałkowska 146.
Konto PKO. 81051.

Firma egz. od 1835 r.

Łaskawe listowne zamówienia załatwiamy
odwrotną pocztą, wysyłając losy i czeki na
PKO dla opłacenia przypadającej należności.

784—0

2739—s1 
 

Gąseckiego (z “ domów mniejszych i iŽ - l o dla niewiast śred ieku
kogutkiem) u- ana i e większych w centrum W” A akiesGandis a prowizję

pieczenaj kórawienia,| eco, kichinia pier- CA a MPAk pa Wymagane referencje. Zgłoszenia Ajencja „Pol-

wszarzędne, Ceny. pczysi wew,Dział Pośredni SS nosRWE18A sei
stępne. Informacje—Wil-
no—Uniwersytecka 4—6

 ul. Kolejowa 15 (biuro
okrętowe). 780

Potrzebny
praktykant - goniec do
biura. Kandydaci w wie-

 

 

-_ |ibą Lokatka
powiadamia p. p. Lekarzy, że jest
do objęcia posada, przy szpitalu
Sawicz, lekarza—laboranta VIII kat.
poborów. — Termin składania po-
dań w Kancelarji izby) Mickiewicza
19—23) upływa z dniem 15-V. r. b. |

   

   

  —0o

 Wydawc»: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

4 i Z4azot
zgłaszać się do biura

Wleńsko > NOWO dili PRACA firmy Bracia Jablkowscy
Mickiewicza 18 w godz.

Poszukuję
pracownika kawalera na
stanowisko
mogącego samodzielnie
prowadzić gospodarstwo,
wymagane są dobre re-
ferencje. Zgłosić się pod

( adresem. Kalwaryjska 8
im. 9 w sobotę 10 i nie-
dzielę 11 b. m. 1

ku od 16 — 18 lat z wy-

od 9—10 rano. 786

Praktykant
kawaler potrzebny do
majątku w kulturze, z ho-
dowlą. Utrz/manie|dwor-
skie, wynagrodzenie sto-
sownie do uzdolnień.
Oferty pisemne
wać:
ziemi Wileńskiej.

ekonoma,  
kiero-

Admi- wotna

wszczyzna. 782—2 lewska 3, tel. 17-80.

Drukarnia „Dzienpsiks Wileńskiego”, ul. Mostowa 1.

IDEALNA KĄPIEL

8 kOSODRZEWINOWA, ©

 

do pierwszorzędnego i zupełnie pewnego inte-
resu, dającego stałe utrzymanie.

Poszukiwany spólnikkka z kapitałem 3.000 zł. Dogiel.

PESO. składające się z 5 umeblowanych po-
koi i kuchni. Las sosnowy—rzeka—sad owo-

poczta Bohdanów cowy. Blisko stacji Gudogaj.
i ślicznie położona.

nistracja maj. Michało- Zgłoszenia Ajencja „Polkres“, Wilno, ul. Kró- cia. Zwierzyniec ul. Mi-

J. Swietorzecka. 0

NAP ję się letnisko
składające się z 3

pokoi w lasach sosno-
wych o 12 km. od sta-
cji Orany. Adres Powiat
Lidzki gm. Ejszyska za-

 

lejowej

 

twa Biura Reklamowego,
Garbarska 1.

Folwark
w pobliża stacji ko-

i rzeki,
szaru przeszło 25 ha

z zabudowaniami
sprzedamy lub zamie-
nimy na dom w Wilnie

 

NO kupimy używaną maszynę do pi-
190—0 sania systemu Remington, Underwood lub

Smitha za gotówkę. Biuro Przemysłowo-Han-
| dlowe „Industrja“ Ludwisarska 4.
 

 

ob- DO SPRZEDANIA
pozostałe z licytacji: 2 taksówki, 2 pianina, for-
tepian 600 zł., kasy ogniotrwałe,
chodowe, kredens,
różne żyrandole elektryczne,

opony samo-
2 kandelabry bronzowe,

kilka pierścion-
ścianek Wojdagi Tadeusz|Dom H-K. „Zachęta ków z brylantami, broszka brylantowa, dywan,

3001 | Mickiewicza 1, tel. różne swetry i jedwabie, centryfuga, serwłs z
L 9—05. 198—50 porcelany starożytnej angielskiej, 1000 tomów
 

zyskPewn SES poszukuję Z g
beż ewo OO doAjencji ž 5 jej 6 pokoi. =
„Polkres*“ no, ul. Krėlewska 3, tel. 17-80. | cha miejscowość. Blisko

z zt gub. kartę rowerową Yłgub. znak rowerowy
3 299| kolei. Oferty: Wilno, W. Z W a ca 4 Ko AS

Zgubioną
książeczkę wojskową wy-
daną przez P. K. U. Wi-

imię Januka
Stefańskiego unieważnia

į Pohulanka 25, m. 4. B.C.
785
 

pokoje umebl. naMiejscowość zdro:
- 2 letnisko do wynaję-Warunki przystępne. lejka na

781 się.ła 7, m. 4.

książek beletrystyki, różne palta. i garnitury
używane. LOMBARD Biskupia 12. —1]o

Nochema Świecznika — zikowskiego Kazimierza
un. się. 779—0 un. się. 769—s0

ly  — Któż to wybił uwasZs. numer Įrowerowy
szybę, Kaziku? *817 na imię Apoli-

narego Pawłowa un. się. — Mamusia, ale tatuś
103—0 T70 byl winien, bo się schylił

 

 

Redakter odpowiedzialny: KAZIMIERZ H3ŁAEURDA.
x  Žaga


