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Rok XVI /
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w niedziele

  

  

Wszystkim którzy wzięli udzie
m

a 1 ADMINISTRACJA:
cji 1 Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
d 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

Wilno, "Mostowa 1.

w oddaniu ostatniej pesługi Mężowi
Įema

Zygmuntowi Łubińskiemu,
a w szęzególneści J. W. P. P. Prezesowi Dyrekcji Kolejewej, Wice-Pre-
zesowi, Prezesowi Związku Inżynierów oraz całemu zespołowi Urzędni-

Bóg zapłać”ków składa serdeczne

  

Wszystkim którzy wzięli udział w pogrziebie naszej bratanki

Marii z Szydłowskich Wołłowiczowej
a przedewszystkim Przewiełlebnym
Macieje»lczewi i ks. Jasleńskiemu,

Księżom Kańenikem ks, Kuleszy, ks.
eraz Paniom(Kościełkowskim, p. Go-

dłewskiej | p. Klersnewskiej, które nam tyfe ekszeły serca I pomoty,
składamy niniejszem z duszy plynące „Jłóg zapłać”

 

    

 

_ KUP LOS |
25 POLSKIEI PANSTWOWEJ LOTERJII

w najstarszej szczęśliwej Kolektyrze

| K. GORZUCHOWSKIEGO
WILNO, UL. ZAMKOWA 5

50 premji po 10000 zł. |
Znacznie zwiększona ilośćwygranych

CENA 1/4 LOSU 10 ZŁ. — (
w 1/2 „20ZŁ. — ) 178r4

„ całego „. 40 ZŁ. — \
Zamiejscowym wysyłamy pocztą Kontopoczt. 66365.

Maria I Helenż Szydiowskie.

  

   

    

 

      
      
  

 

+ Spe cjalność „ МН
wybór

Cenyb. nizkie |

ŻE. MIESZKOWSKI, Mickiewicza 22

. Hoover o popłochu finansowym:
w Ameryce.

WASZYNGTON (Pat). -Prezy-
dent Hoover w nieprzewidzianem
orędziu, skierowanem do kongre-
su, oświadcza, że obawy i popłoch
opanowały kraj skutkiem narusze-

Niedoszły zamach
MADRYT. (Pat). W związku

z wykryciem przez policję spisku,
który spowódował liczne areszto-
wania, dziennik „Merald” donosi,
iż splskowcy mieli zamiar zabić

 

nia równowagi.budżetu przez kon-
gres i jego. projekt wprowadzenią
inflacji. . Prezydent prosi kongres.
o szybkie przyjęcie budżetu i pro= *
jektu ustaw oszczędnościowych.

stanu w. Hiszpanii.
Zamorę, następnie podczas jego
pogrzebu 'dokonać. zamachu na
Rzanę i innych ministrów. Spi-
skowcy  projektowali utworzenie
rządu skrajnie prawicowego.

Rząd austrjacki podał siędo dymisji.
WIEDEŃ.(Pat). Rząd ministrów wi. republiki.zbiorową dymisję Sisła. „Prezydent dotychczas jest

postanowiła wręczyć prezydento-

 

rządu. ,

 

Telefon Redakcji.

  

 
  
   

tepa_sumerd 20 gl.

Nr. -103.

 

zagranicą 8 zł.

onto czekowe w P. K. O.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszenlem I przesyłką pocztową Zł, 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekscie (6 łarnowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 28 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Nr. 80187.

 

 

ZAMACH NA PREZYDENTA FRANCJI.
PREZYDENT DOUMER JEST UMIERAJĄCY..

Zamachu dokonał Rosjanin. — Zamachowca ujęto
PARYŻ. (Pat). W dniu 6majape pełudnia, w chwili

gdy prezydent republiki Doumer,otoczeny przez byłych
"kombatantów, znajdował się na międzynarodowej wy-
stawie książki, nieznajomy osobnik rzucił się na niego,
dając 5 strzałów z rewolweru,"Prezydent został ra-
niony trzema kulami. Ranny jest także znany pisarz
Ciaude Farrere. Mordercazostałrozbrojony. Jest nim
Rosjanin Paweł Gugulew dr. medycyny. Morderca zo-
stał eddany do dyspozycji władz. Prezydent £oumer
odniósł między Innemi ciężką ranę w głowę. Farrere
ranny jest w rękę. Obaj ranni zestali przewiezieni do
szpitala Beaujon.

PARYŻ. (Pat). Prezydent Doumer jest umierający.

OSTATNI OKRZYK PREZYDENTA DOUMER'A.
PARYŻ (Pat). Prezydent Dou-

mer trafiony w. okolicy prawej
skroni oraz ponad prawem okiem,
pad na ziemię, szepcząc: „Czy to
możliwe? Liczna publiczność,:
ktėva zbiegła się w sali sprzedaży,
początkowo sądziła, słysząc od-
głosy strzałów, że jest to wybuch
(aparatu, używanego przez foto-
śrałow do oświetlenia magnezjo-

wego, lecz niebawem zdano sobie
sprawę, że chodzi o zamach na
prezydenta Doumera. Na wysta-
wie zgrupowani byl niedaleko
Pom Doumera liczni pisarze

ancuscy. Podczas gdy znajdujący
się ла sałi lekarz udzielał prezy-
dentowi pierwszej pomocy lekar-
„skiej, morderca został zatrzymany
i oddany w ręce policji.

Co opowiadanacczny świadek min Puetri. °

PARYZ. (Pat). Minister obrony
narodowej Puetri, który znajdował
się w chwili zamachu przy boku
prezydenta Doumera, tak  opo-
wiąda przebleg zdarzenia:

Usiłowałem rozbroić morder=
cę, — mówił minister — lecz było.
to niemożliwe. Musieliśmy rzucić
się na niego w pięciu, by obez-
władnić mężczyznę olbrzymiego
wzrostu,

O godzinie 17 ej premjer Tar-
dieu opuścił klinikę: w towarzy-
stwie ministra sprawiedliwościi
prefekta policji. «Stan zdrowia
prezydenta Doumera—oświadczył
Terdieu dziennikarżom jest
mniej "groźny, niż się zdawało
początkowo. Prezyderit repubiiki
poznał nas, mógł nawet wymie-
nić kilka zdań z panią Doumer.

BIULETYN LEKARSKI
PARYŻ (Pat). O godzinie 16-ej

"4 lekarze, po gruntownem zbadaniu
prezydenta, wydały następujący
(piuletyn:

> Prezydent został raniony kulą

W tył głowy za uchem oraz drugą
kylą, która utkiwła również w
słowie pod uchem. Początkowo ‹

sądzono, że prezydent został tra-
fiony również i w brzuch trzecim
nabojem. Badania nie wykryły

jednak żadnej rany w dolnej części

nieprzytomny.  Wypowiedział kil-

ka niezrozumiałych słów. W kli-

nice, do której został natychmiast

po zamachu przewieziony, zasto-
sowano transluzję krwi dla wzmo-

cnienia pacjenta. U łoża prezy-

denta znaduje się zięć. Przybył

również Tardieu w towarzystwie
kilku ministrów. Korzystając z
ogólnego zamieszania, po dokona-

niu zamachu morderca Paweł Go-
gulew zwrócił się ku wyjściu, zo-

stał jednak zatrzymany i oddany
w ręce policji.

 

" WYBORYW KŁAJPEDZIE.
NIESPODZIEWANA KLĘSKALITWINÓW.

międzynarodowym, a przedstawiając w fałszywem świetle nastroje5 mandatów na 29.
(Od własnego

- .KRÓLEWIEC, 6. V.
miku Kłajpedzkiego, które odbyły

korespondenta.)

Z Kowna donoszą: Wynik wyborów do sej-
się w dniu 4 b. m., przyniósł, wbrew

przewidywaniom litewskim, druzgoczącą klęskę rządowi litewskiemu.
Litwini otrzymali 5 mandatów na 29, czyli utrzymali dotychcza-

sowy stan posiadania. Nie pomogło gwałtowne naturalizowanie przy-
byłych z Wielkiej Litwy obywateli. Pomimo niesłychanych wysiłków
ze strony litewskiej nie zdołano zwiększyć ilości mandatów. W Kownie
uważano za rzecz pewną otrzymanie 9—10-ciu mandatów litewskich.

Na agitację litewską Niemcy odpowiedzieli nadzwyczajną frekwen-
cją, rzadko spotykaną przy, wyborach, gdyż dochodziła ona do 97—99
proc. ogółu głosujących,

Podział głosów.
KOWNO (A. T. E.). Na listy li-

tewskie padło 12.000 (podczas wy-
borów w roku 1930 — 10.000 gło-
sów. :

Kiorąc pod uwagę napływ kil-
ku tysięcy Litwinów do okręgu
kłajpedzkiego przed wyborami —
wyrik ten oznacza, że litewski
stan posiadania w  Kłajpedzie
zmniejszył się. :

Znane są już wyniki wyborów
do sejmiku kłajpedzkiego z wyjąt-
kiem 13-tu okręgów wiejskich.
Rezultaty w tych okręgach nie

' będą mogły zmienić ogólnego sta-
nu rzeczy, który jest wyraźnie

pomyślny dla Niemców.  Stron-
nictwa  burżuażyjne niemieckie
(partja ludowa i rolnicy) otrzymały
40.434 głosy w. porównaniu z
29.519 w 1930 r. «Lista socjali-*
styczna zdobyła 4.929 głosów, po-
przednio 6.880, a lista komunizu-
jącej partji robotniczej 5.271, po-
przednio 2.062. Stronnictwa li-

' tewskie otrzymały 11.377: głosów
w porównaniu z 8.817 w roku
1930. Należy zauważyć, że wynik

с wybarów wywołał rozczarowanie
w-Lulacli ditewskich, które ocze-
kiwały całkowitej porażki list nie-
mieckich,

" Płorunujące wrażenie wKownie.
‚ Dymisja Merkisa.
w. (Od własnego „korespondenta.)

KRÓLEWIEC, 6. V. Z Kowna donoszą: Wiadomość o klęsce wy-
borczej Litwinów w okręgu Klajpedakim wywarła w kołach rządowych
piorunujące wrażenie. Przybyły z Kłajpedy gub. Merkis przyjęty został
przez prezydenta Smetonę niezwykle cierpko. Smetona zarzucit mu,
że nieoględną polityką przysporzył Litwie wiele kłopotów na terenie

w kraju Kiajpedzkim, wprowadził w błąd "gabinet ministrów.
Merkis, w opowiedz.i na wyrzuty Smetony, zgłosił niezwłoczne

ustąpienie ze sianowiska gubernatora. Smetona udzielenie odpowiedzi
zastrzegł sobie do czasu zakończenia obrad gabinetu ministrów. Po
konferencji gabmetowej Merkis został zawiadomiony, że dymisja jego
została przyjęła.

Ugodowy kurs; wobec Niemców — Wilno
piorunochronem.

Ž - (Od własnego korespondenta.)

 KRÓLEWIEC. Z Kowna donoszą: Rozeszły się tu pogłoski, że
rząd litewski, wobec wyniku wyborów w Kłajpedzie, postanowił się
upokorzyć wobec. Niemców. i zmienić zasadniczo swą politykę wobec
Kłajpedy. Przedkładając dobre stosunki « Niemcami nad sukcesy naro-
dowe itewskie w okręgu Kłajpedzkim, rząd. litewski zdecydował się
uznać hegemonję niemiecką w Kł
a cówkłajpedzkich.

lajpedzie i wypełnić wszystkie postu-

owód zasadniczej zmiany kursu ma być odwołany nietylko
gub. Merkis, lecz również poda się do.dymisji Dyrektorjat Kłajpedy
1z Simonajtisemna czele. Rząd zobowiąże się wobec Niemców do lojal-
nego wykonywania konwencji kłajpedzkiej,

Prezydent Smetona spodziewa się, że za cenę ustępstw wobec
Berlina uzyska jego stałe poparcie w sprawie Wilna.

Dla odwrócenia uwagi od klęski kłajpedzkiej, wysunięta zostanie «+
znowu kwestja wileńska, która odtąd nie rzestanie być jedynem i na-
czelnem zagadnieniem zagranicznej polityki litewskiej.

Sprawa moralnego rozbrojenia.
GENEWA. (Pat). . W dniu 6.

maja odbyło się "posiedzenie pod-
komitetu komisji rozbrojenia "mo-
ralnego, zajmującego się proble-
mami rozbrojenia moralnego w
dziedzinie wychowania, - filmu,
radja* itp: *Podkomitet”rozpoczął
dyskusję nad problemem podręcz-
ników szkolnych. Dłuższe prze-
mówienie wygłosił delegat polski

Komarnicki, zastępujący ministra
Szumlakowskiego. Pan Komarnic-
ki zaznaczyl, že-delegacja polska
zbadała szereg książeczek szkol-
nychę będących w użyciu w pew-
nych. .wielkich krajach i stwier-
dziła; że niektóre z pośród nich
szerzą nienawiść i. pogardę. Mów-
ca wymienił w .szczegółności pod-
ręczniki historji i geografji.

PIERWSZE WRAŻENIE.
PARYŻ (Pat). Wiadomość o

zamachu na prezydenta Doumera

rozeszła się z błyskawiczną szyb-

kością, powodując wszędzie nie-

zwykłe wrażenie. O godzinie 5-ej

po południu ukazały się na mieście

nadzwyczajne. „dodatki, :podające

szczegóły zdarzenia, wyrażające

równocześnie życzenia szybkiego

powrotu prezydenta do zdrowia,
Na ulicach tworzą się tłumy pu-

bliczności, gorączkowo omawiając
dokonany zamach. Koło kliniki,
w której znajduje się obecnie pre-
zydent, napływ publiczności jest
tak wielki, że musiano zarządzić
specjalną służbę policyjną dla ża-
chowania porządku. Morderca
przesłuchiwany jest obecnie przez

władze policyjne, w obecności
prokuratora generalnego republiki
oraz prefekta policji paryskiej.

PIERWSZE WYNIKI ŚLEDZTWA
PARYŻ (Pat). Paweł Gugulew

zaprzecza energicznie, jakoby
mial wspólników. Twierdzi, że
działał na własną rękę, oraz że
członkowie jego związku, do któ-
rego należał, nie odegrywali ża-
dnej roi w zamachu. Pomimo to
jednak liczni znajomi Gugulewa
będą badani przez władze co do
stosunków, jakie łączyły ich z za-
bójcą, ażeby wyjaśnić, czy stowa-
rzyszenie, o którem wspominał,
ma jedynie na celu wzajemną po-

ARESZTOWANIE
PARYŻ (Pat). Żona mordercy

Gugulewa została aresztowana.
Kiedy morderca wyprowadzony
był z komisarjatu, tłumnie ze-
Ьгала publiczność usiłowała prze-

moc, czy też tendencje polityczne.
Jednocześnie wdrożono dochodze-
nie w Monaco, - Boulogne-sur-
Seine i dzielnicy Łacińskiej w Pa-
ryżu. W lutym 1931 roku Gugulew
podjął starania u władz francus-
kich o uzyskanie pozwolenia na
pobyt, czego: mu jednak odmówio-
no. Gugulew szukał wówczas
prot>kcji u niejakiego Aleksandra
Zagorskiego, prezesa związku za-
wet rosyjskich pracowni-
ków we Francji.

ŻONY MORDERCY.
rwać kordon policyjny, wydając
wrogie okrzyki pod adresem mor-
dercy i żądając dla niego kary
smierc1.

Kim jest Gugulow,
Sprzeczne wersje.

PARYŻ. (Pat). Komunikat Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych
stwierdza, że prezydent Doumer
padł ofiarą zamachu rosyjskiego
anerchisty, który jak się wydaje,
nie jest w pełni władz umysło*
wych.

PARYŻ. (Pat). Pawel Gugu-
low oświadczył, że dokonał za-
machu na życie prezydenta Dou-
mera jako aktu zemsty na Frncji
za to, że nie interwenjuje ona w
Rosji przeciwko bolszewikom.
Gugulow jest byłym przewodni-
czącym feszystów rosyjskich.

A więc faszysta?
PARYŻ (Pat). Podczas rewizji

osobistej znaleziono przy Gugu-
łewie książeczkę z napisem: „Pa-
weł Gugulew, były przywódca
feszystów rosyjskich. W sali wy-
stawowej, zanim dokonał zama-
chu. zatrzymywał się przy wielu
stoiskach, prosząc o dedykowa-
nie mu szeregu książek. W ten
sposób podszedł wreszcie do
stoiska pisarza Claude Farróre'a
i właśnie w chwili gdy autor pi-
sal dedykcję, Gugulew, korzy-
stając z momentu, gdy nikt na
niego nie patrzył, wyjął rewolwer
i strzelił kilkakrotnie do prezy-
denta Doumera.

Morderca urodził się w roku
1895 Po zamachu Gugolew dłu-
go zachowywał milczenie, a na-

stępnie oświadczył, że chciał za-
mordować prezydenta republiki,
ponieważ Francja pomaga bol-
szewikom, a Europa i Ameryka
dostarczają Sowietom pieniądze.
Gugulew jest wzrostu bardzolwyso*
kiego, ubrany w czarny garnitur.
Mówi głosem monotonnym, oczy
utkwione w próżnię, głowa pod-
niesiona, robiąc wrażenie recy-
towania wyuczonej lekcji. Od-
prowadzony natychmiast do ko-
misarjatu policji, początkowo Gu-
gulew odmawiał wszelkich zeznań.
Władze policyjne stwierdziły, że
przeciwko Gugulewowi wyda-
ny był przed paru miesiącami
nakaz wydalenia, ponieważ
podejrzany był o działalność
wywrotową.

Wielbiciel Hitlera I Mussoliniego.
PARYŻ (Pat.) Paweł Gugułew,

który dokonał zbrodniczego za-
machu na prezydenta  Doumera,
przebywał w ciągu 2 lat w Pra-
dze. Obecnie wraz z żoną mie-
szka stale w Monako, gdżie pro-
wadzi dżiałalność polityczną. Ma
nawet grupę swych zwolenników.
Do Paryża przybył wraz z żoną.
Gugulew jest llteratem i pod
pseudonimem Paweł Brede napi:

sał kilka książek o Rosji. Na tej
podstawie uzyskał pozwolenie
wstępu na wystawę książki w
dniu wizyty prezydenta. *Po do-
konzniu zamachu Gugulew о-
świadczył władzom: „Wiem, że
mnie zabijecie, ale uważałem za
swój obowiązek zrobić to, co
zrobiłem. Jestem  wielbiciem
Hitlera i Mussoliniego, ale nigdy
nie brałem od nich pieniędzy”.

OSTATNIE BIULETYNY,
PARYŻ (Pat). Biuletyn o sta-

nie zdrowia prezydenta Doumera
z gedz. 17 min. 30 podaje, że pre-
zydent został ranny dwiema ku-
lami z których jedna utkwiła w
nasedzie czaszki, druga pod pra-
wą rachą. Znaczny upływ krwi.
Bardzo wyraźny wstrząs mózgo-
wy. Stan bardzo groźny. Dokona-

: Przygnębienie
LONDYN. (Pat). Wiadomość

o zamachu na prezydenta Doumera
wywołała w Londynie powszech-
ne przygnębienie i szczere obu-
'rzenie.. Ambasador polski udał
się natychmiast do ambasady
francuskiej, by wyrazić ubolewa-
nie z powodu tragicznego wy-
padku. Do ambasady francuskiej,
przybył także wicepremjer Bald-

 

no Jwukrotnie transfuzji krwi.
PARYŻ (Pat). Od godziny 21

do 23-ej odbywało się konsyljum
leka zy. Po zakończeniu kon-
syljum główny asystent prof. Gis-
set oświadczył, że stan zdrowia
prezydenta Doumera nie prze-
staje być poważnym, możliwe jest
jednak, że uda się go uratować.

w Londynie,
win i minister Simon, aby wyra-
zić ubolewanie w imieniu rządu
brytyjskiego, сгах cały szereg
wybitnych osobistości i członków
korpusu dyplomatycznego. Rów-
nież król Jerzy wysłał natych-
miast depeszę do pani Doumer,
w której daje wyraz swoim uczu*
ciom z powodu zamachu, które-
mu uległ prezydent Francji.

Depesza p. Prezydenta Rz-plltej.
WARSZAWA (Pat.) W związku

z zamachem na prezydenta Re-
publiki Francuskiej Doumera Pan.
Prezydent Rzeczypospolitej wysłał
depeszę treści następującej:

J. E. Pan Doumer, Prezydent
Republiki Francuskiej, Paryż. Głę-

boko dotknięty. wiadomością o
zamachu na Waszą Ekscelencję,
śpieszę przesłać wyrazy najgłęb-
szej sympatji orez najserdeczniej-
sze życzenia prędkiego wyzdro-
wienia, które składam wraz z ca-
łą Polską. (—) Ignacy Mościcki,

 

 

 



   

2 DZIENNIK WILEŃSKI

25-LECIE TEATRU POLSKIEGO W WILNIE.
W dniu dzisiejszym Wilno ob-

chodzi dwudziestą piątą rocznicę

wskrzeszenia sceny polskiej. Kto

zna dzieje naszego kraju i miasta

z drugiej połowy ubiegłego stu-

lecia, kto wie, jak surowemuucis-

kowi i prześladowaniu poddane

były słowo, myśl i kultura polska,

ten zda sobie sprawę z doniosłości

owego wydarzenia z przed dwu-

dziestu pięciu lat, kiedy to na

stałe otwarte zostały podwoje pol-

skiego teatru. Wraz z prasą i sce-

ną polskość wkroczyła ponownie

zwycięsko w swoje wiekowe dzie-

dzictwo, krusząc hańbiące okowy

niewoli. Instynkt społeczeństwa

wileńskiego odczuł znaczenie tego

faktu. Z otwartej sceny jawnie

i głośno przemówiła ojczystym

dźwiękiem i rodzimą myślą kul-

tura, której kamienie węgielne

kładły tu pokolenia. Dlatego

wskrzeszenie swego teatru polskie

Wilno powitało z radością, której

nikt z ówcześnie żyjących wilnian

nie zapomni. Dlatego również

z wdzięcznością i szczerym hoł-

dem wspominać zawsze będzie

pierwszych tego teatru pionierów

i twórców, wśród nich zaś ze

szczególnem wyróżnieniem p.Nu-

'nę Młodziejowską, jego założy-

cielkę. Szczere życzenia rozwoju

i rozkwitu tak pięknie przez nią

rozpoczętego dzieła składa dziś

teatrowi polskiemu każdy z nas,

kto docenia jego wartości arty-

styczne i wychowawcze. Red.
 

Gdy po powstaniu w r. 1864

rząd rosyjski zamknął teatr wWil-

nie — zamiłkło słowo polskie, gło-

szone publicznie ze sceny, za-

milkła ta ostatnia reduta zwycię-

żonych na długich lat czterdzieści.

Nie pomogły jednak wiele za-

pędy rusyfikatorskie: na przed-

stawienia trup rosyjskich, sprowa-

dzanych w tym celu, na operetki

rosyjskie w teatrze drewnianym

w ogrodzie Botanicznym nikt ze

społeczeństwa polskiego nie cho-

dził, a potrzebę żywego, polskiego

słowa  zaspakajało, inteligentne

Wilno w tajnie organizowanych

przedstawieniach amatorskich, jak

naprzykład w ostatnich dziesiąt-

kach lat 19-go stulecia w mieszka-

niu literatki i działaczki społecznej

Emmy Jeleńskiej (d-rowej Dmo-

chowskiej), u p. M. Jeleńskiej i in.

Gdy w 1905 r. powiał przez

Rosję duch wołnościowy i rząd ro-

syjski widział się zmuszony nieco

rozluźnić zaciśnięte więzy, za sta-

raniem dr. Wł. Zahorskiego i hr.
Wł. Tyszkiewicza jęły zjeżdżać

do Wilna zespoły artystów scen

warszawskich, że wspomnimy już

tylko takie tuzy, jak Leszczyński,

Lidowa, Marcello-Paliūska, Tra-

szo-Chodowiecka, Siemaszkowa,

Podnowaki, Nowicki, Wolski, en-
tuzjastycznie przyjmowani i go-
szczeni w murach Wilna prze jego
mieszkańców. Jakkolwiek grano
tylko sztuki nie kwestjorńńiowane
przez cenzurę, jednak sama moż-
ność słyszenia znów słowa pol-
skiego ze sceny gorzała w ser-
cach wilnian takim entuzjazmem,
że dzień przedstawienia polskiego
stawał się prawdziwem świętem
narodowem.
W r. 1906 młoda, zamożna zie-

mianka z Wołynia, entuzjastka
teatru i utalentowana aktorka, p.
Nuna Młodziejowska, uzyskuje od
rządu rosyjskiego pozwolenie na
otwarcie stałego teatru w Wilnie
w październiku 1906 r.

Nie szczędząc grosza, którego
moc było potrzeba, jako że po 40
latach zaczynać należało wszystko
nanowo, od podstaw, z niekobiecą
energją i zapałem zabiera się mło-
da artystka do pracy, organizuje
pierwszy zespół dramatyczny i
dn. 4. X. otwiera podwoje pierw-
szego teatru w Wilnie. Na uro-
czyste przedstawienie złożyły się:
fragment z  „„Mazepy”, „Pieśń
Przerwana” Orzeszkowej w prze-
róbce scenicznej Z. Mellerowej
i „Pan Benet' Fredry.

Mimo obecności w teatrze
władz rosyjskich, przedstawienie

rozpoczęła orkiestra polonezemi
wśród niemilknących oklasków,
w otoczeniu swego zespołu (jak
wówczas mówiono „trupy“), na
zarzuconej kwieciem scenie, uka-
zała się wskrzesicielka i pierwsza
dyrektorka pa teatru w

ilnie, — Мипа odziejowska,
wprowadzona przez zarząd Komi-
tetu organizującego uroczystość
otwarcia, pp. red. Czesława Jan-
kowskiego, Br. Umiastowskiego i
W, Łastowskiego. Prolog wypo-
wiedział przybyły poeta Jerzy
Żuławski, moc nadesłanych ze

* wszystkich dzielnic depesz z ży-
czeniami odczytywał  wicedyr.

. Szczurkiewicz, a po przedstawie-
niu, które stało się iście narodową
uroczystością, zakończył wszystko
raut w klubie Szlacheckim na
Hetmańskiej. Role gospodarzy pcl-
nili Józef Motwiił, St, Wańkowicz,
Feliks Zawadzki, red. Czesł. Jan-

* kowski i dr. WŁ. Zahorski,
Tak to rozpoczęła swą pracę

Nuna Młodziejowska, prowadząc
teatr w Wilnie z niezwykłą ofiar-

nością, wśród piętrzących się tru-

dności, do marca 1910 r. :

Przedstawienia, dawane za jej

dyrekcji w teatrze w starymRa-

tuszu, w Sali Miejskiej, a latem

w teatrze drewnianym wogrodzie

po-Bernardyńskim (przerobionym

przez nią z pawilonu powystawo-

wego) stały na wysokim poziomie.

Dała poznać Wilnu szereg arcy-

dzieł literatury swojskiej i obcej.

Więc Mickiewicz — „Dziady“,

Stowacki — „Mazepa“, „Lilla We-

neda“, „Ziota Czaszka”, „Hor-

sztyński”, Wyspiański — „Wese-

le", Żuławski — „Eros i Psyche”,

Feliński, Fredro, Bliziński, Zapol-

ska, Przybyszewski, Kisielewski,

Perżyński. Dalej Szekspir — „Ha-

mlet”, „Wieczór 3 Króli”, „Kupiec

wenecki”, Szyller — „Intryga i

Miłość”, Hauptman — „Dzwon za-

topiony”, Ibsen, Maeterlinck, Su-

dermann i wiele innych lżejszego

repertuaru. e

Szczególne na wileńskiej pu-

bliczności zrobiła wrażenie wysta-

wiona w przepięknej inscenizacji

Ferdynanda Ruszczyca „Lilla We-

neda' w teatrze Letnim i będące

do ówczas na indeksie nieznane

jeszcze Wilnu „Wesele”Wyspiań-

skiego, w którem w roli Pana

Mfłodego wystąpił jeden z człon-

ków jej zespołu, przyszła sława

sceny polskiej, młodziutki Oster-

wa
Teatr Młodziejowskiej | wyje-

żdżał też na prowincję dając np.

szereg przedstawień w Kownie i

innych miastach.
w końcu lutego 1910 r., wsku-

tek ciężkich warunków, zamknąć

zmuszona była  Młodziejowska-

Szczurkiewiczowa swój teatr, by

po pewnym okresie czasu objąć

dyrekcję w Poznaniu, którydotąd

wraz z małżonkiem prowadzi.
 

Młodziejowska zaszczytnie roz-

poczyna długi okres trwania Tea-

tru Polsk, w Wilnie i jego zmagań
się z trudnościami: finansowej prze-

ważnie natury, prowadzony ze

zmiennem szczęściem przez sze-

reg dyrekcyj lub instytucyj. Na

ich dobro powiedzieć należy, że

nigdy nie zniżały się do poziomu

schlebiania niskim gustom, że jed-

nak każdej przyświecała idea za-

znajamiania społeczeństwa z arcy-

dziełami literatury rodzimej i wy-

bitnemi dziełami obcych, a w

utworach komedjowych i kroto-

chwilach, które jako repertuar

lekki wybitnie wpływają na fre-
kwencję, ten niezbędny czynnik
istnienia teatru wogóle, nie scho-

dziły do rzędu trzeciorzędnych

widowisk.
Po paru miesiącach przerwy,

kiedy to w Sali Miejskiej grywała

działówka pozostałych w Wilnie
aktorów, w maju 1910 r. objął dy-

rekcję członek zespołu Młodzie-
jowskiej, wybitny starszy aktor,

Józef Popławski, rozpoczynając

przedstawieniami w teatrze let-

nim. Na sezon zimowy przeniósł

się teatr do Sali Miejskiej, rozpo-
czynając, o ile się nie mylę, „Ca-

rem Samozwańcem* — Nowa-
czyńskiego, z Wacł. Nowakow-

skim w roli tytł Niestety, w nocy
przed premjerą „Karpackich Gó-
rali”, wskutek defektu w instalacji
elektrycznej, Sala Miejska spło-
nęła doszczętnie, grzebiąc wśród
zgliszcz, prócz dekoracyj, kostju-
my i część mienia aktorów.

Wówczas to zawiązane w roku
1908 z pośród obywateli miejsco-
wych, Tow. Popierania Sceny Pol-
skiej w Wilnie przyszło teatrowi

z iście błogosławioną pomocą,
uzyskawszy dla zespołu salę Tow.
Muzycznego „,Lutnia”, powołaną
do życia i zbudowaną z inicjatywy
i sumptem niezapmnianego Józefa
Montwiłła w r. 1905, gdyż władze
adrnn. usunęły teatr polski z sali
w Ratuszu.

Zniechęcony wskutek pożaru
placówki, dyr. Popławski opuścił
Wilno, a miejsce jego objął na rok
bez mała Br. Oranowski, rozpo-
czynając sezon Calderona-Słowac-

kiego „Księciem Niezłomnym”, z
ulubionym artystą Wiślańskim w
roli tytułowej, a w roli Feniksany
uroczą debiutantką wileńską p.
Wandą  Mlalinowską, późniejszą
Juljuszową Osterwiną.

Zkolei, po krótkiej działówce,
stanowiącej odtąd stale między
jedną a drugą dyrekcją jakby
klamrę bezpieczeństwa dla nie-
dopuszczenia do przerwania wido-
wisk, biorą dyrekcję art. J. Stry-
charski i J, Pawłowski i prowadzą
teatr w wielkim drewnianym gma-
chu pocyrkowym na Łukiszkach,
rozebranym coś przed siedmiu
laty. Popularne to miejsce zaczy-
na ściągać coraz to szersze koła
publiczności. Przez ciekawość, jak
reaguje ta sfera na widowiska pol-
skie, przysłuchiwałam się w tłumie
na okrężnej galerji (miejsca po 15
i 20 kop.) uwagom o widowisku
na tej skromnej scenie, gdzie jed-
nak grano „Warszawiankę“ Wy-
spiańskiego, „Cyganerję“ Nowa-
czyńskiego i gdzie grywali tacy
goście, jak Frenkiel, Przybyłko-
Potocka, Kamiński, Ordon-So-
snowska. Jednocześnie w „Ber-
nardynce“ szły operetki, zrzadka
opery.

Gdyby na imponującym placu
Łukiskim, miejscu tygodniowych
targów, siedlisku dorocznych „tar-
gów majowych“ z ich nieodłącz-

nym cyrkiem, zwierzyńcem, pano-

ramą, karuzelą etc. zbudowany

został wtedy teatr, który posta-

wiono na Pohulance — kto wie —

byłby może zapoczątkował erę

wielkiego teatru popularnego w

Wilnie i wciągnął przez następne

lat 20 najszersze koła pracującego

Wilna, dziś zapełniające kina.

Być może, iż kwestja samodziel-

nego, bez subsydjów istniejącego,

taniego Teatru Ludowego obok

niewielkiej dla kulturalnych sfer

istniejącej Lutni — byłaby roz-
wiązana.

W r. 1913 dokończona została

budowa teatru na Pohulance, któ-

ry postawiła spółka pp. H. Korwin-

Milewski, Fel. Zawadzki i Miecz.

Bohdanowicz, a dyrekcję jego

objął red. Wojciech Baranowski,

otwierając sezon „Liljami“ Мог-

sztyna.

Lecz wiosną 1914 przechodzi

znów teatr w ręce działówki. Wy-

bucha wojna. Teatr gra, zależnie

od sezonu, w letnim i na Pohulan-

ce repertuar aktualny, przeważnie

antyniemiecki.  Režyserują Kli-

szewski, L. (Wołłejko, Jarzęcki.

W lecie 1914 organizuje Zbign.

Śmiałowski towarzystwo na czele

z hr. O'Rourke, finansujące teatr,

który pod dyr. Bolesławskiego

rozpoczyna sezon letni w „Bernar-

dynce” szalone mającym powo-
dzenie Kiedrzyūskiego „Krakusi-

kiem i Warszawką“ — špiewno-

muzyczną satyrą na Niemcy i Wil-

helma II i budzącą tęsknotę za

odzyskaniem polskiego Pomorza.

Gdy w październiku 1905 wkro-

czyli do Wilna Niemcy, działówka

grała w Lutni, lecz krótko i do-

piero w styczniu 1916, złożona

z aktorów i amatorów, wznawia
działalność, lecz grywa tylko w
soboty i niedziele. Idzie „Kościu-

szko” Anczyca, wkrótce zabronio-
ny przez władze niemieckie, „Uła-
ni ks. Józefa”, „Sobótka'* Suder-

mana, „Powrót* Renarda i in.
lecz w połowie 1918 r. przedsta-
wienia urywają się.

Teatr w Ratuszu nieczynny, te-
atr na Pohulance, jako urządzony
według wymagań nowoczesnych,

zajmuje trupa niemiecka, grając
dla niemieckiej armji w Wilnie,

Za 105 dni trwających rządów
bolszewickich teatr milczy. Wcze-
sną wiosną 1919 chcą bolszewicy
obdarzyć Wilno dobrodziejstwem
teatru, o ideologji oczywiście bol-
szewickiej, i w tym celu nazna-
czają -zebranie w kancelarji „Lu-
tni”, na które wezwali jako obe-
znanych z miejscowemi warunka-
mi pp. Zbign. Śmiałowskiego, A.
Wyleżyńskiego, Renarda-Czarnoc-

kiego i osobę niżej podpisaną.
Komisarką od. spraw teatru ze
swego ramienia naznaczyli p. Ma-
rję Raciborską (z domu Wiłejszy-
sównę), żonę komisarza bolsze-
wickiego, współpracownika sla-
wetnego „Młota”, Na szczęście
impreza nie doszła do skutku —
gdyż wojska polskie odbiły z rąk
sowieckich Wilno.
W październiku 1919 obejmuje

teatr dramatyczny w Wilnie p. H.
Cepnik, rozpoczynając Słowackie-
go „Nową Dejanirą”. Jednocześ-
nie w ratuszu i w cyrku gra Teatr
Polski Ludowy (z amatorów),
a w Lutni powstaje Teatr Nowo-
czesny, dając przeważnie operetki
i wodewile (Wojnowska, Kosińska,
Szczuka).

Nowa inwazja bolszewicka w
lipcu 1920 — teatr milknie. Za
okupacji litewskiej grywa w Wil-
nie zrzadka działówka polska z
aktorów i amatorów złożona,
wśród której ze znanych wilnia-
niom czytamy nazwiska Millero-
wej, Molskiej. Po odbiciu Wilna
przez gen. Żeligowskiego w wylu-
dnionem i spłoszonem mieście nie-
ma nikt odwagi otworzyć nanowo
podwoi teatru. Na odwagę tę zdo-
bywa się dyr. F. Rychłowski, obej-
mując „Lutnię“ w grudniu 1920 r.
i rozpoczynając rydlowskiem: „Be-
tleem", po którym w styczniu 1921
poszli „Sędziowie* i „Warsza-
wianka”.

Jednocześnie w Ratuszu za-
czął grać teatr dla żołnierzy pod
kierunkiem por. Zajączkowskiego,

lecz istniał krótko. Objął go rów-
nież dyr. Rychłowski, prowadząc
w nim pod nazwą Teatru Po-
wszechnego repertuar popularny.

Zarazem uruchomił wkrótce teatr
na Pohulance H. Cepnik. Jednak
3 teatry stałe — to było ponad
siły Wilna — teatr na Pohulance
i Powszechny trzeba było zlikwi-
dować.

Lutnia za to i latem teatr letni
w „Bernardynce*  prosperowały
znakomicie jak i otwarta przez dyr

Rychłowskiego na Pohulance w je-

sieni 1924 opera i operetka. Lecz

koszta tych ostatnich imprez z do-

skonałym zespoł. operowym (Hen-
drychówna, Krużanka, Zamorska,

Targowska, Plejewska, Perkowicz,

Ludwig), baletowym Cieplińskiego,
który potem laury zbierał w Ame-
ryce, z gościnami Messalówny,
aweckiej, Gistedt, Redy zbyt

były wielkie i teatr śpiewny, nie-
podtrzymywany subwencjami, w
1925 został zlikwidowany.

Teatr w Lutni prowadzi nadal
dyr. Rychłowski — przy pomoc
całą duszą oddanego teatrowi Z.
Śmiałowskiego, administratora te-
atru — od grudnia 1921 do wrześ-
nia 1929 — z przerwą roczną, w
której prowadził teatr miejski w
Grodnie. Wystawiono wówczas
szereg dzieł wielkiego repertuaru,
obok mnóstwa poważnych współ-
czesnych oraz komedyj i kroto-
chwil dawniejszych i nowych.
Wielu potentatów sceny gościło
w Wilnie w tym okresie, a i szereg
młodych talentów za tej dyrekcji
wysunął się na czoło (Z. Grabow-
ska, Jaroszewska, Kurnakowicz,
Wyrwicz, Godlewski), dziś zajmu-
jących poważne stanowiska,

Lecz utrzymać teatr bez su-
bsydjów okazało się zbyt ciężkiem
zadaniem, w r. 1929 w końcu sier-

pnia p. Rychłowski przestał pro-
wadzić teatr w Lutni.

Jednocześnie z Lutnią pod kie-
rownictwem F. NE R. о-
bjął 1. IX. 1925 teatr na Pohulance
znakomity artysta J. Osterwa z
zespołem i instytutem Reduty i
dał poznać społeczeństwu wileń-

skiemu nieznane tu jeszcze nowe
zupełnie metody ujęcia zagadnie-
nia teatru, tak pod względem ide-
owym, jego zadań i kierunków, jak
i walorów zewnętrznych, w któ-
„rych na całość doskonałą musi
składać się w harmonijnej współ-
pracy wszystko do poziomu naj-
wyższego dociągnięte, wszystko,
co nazwę Sztuki przez duże$, no-
sić godne.

Trzy lata cieszyło się i szczyciło
Wilno Redutą, która pokazała
Wilnu szereg kapitalnych utwo-
rów nowych i dawnych w nowem
zupełnie świetle — lecz wszech-
potężny pieniądz, a raczej jego nie-
dostatek (jak zwykle zbyt nikłe
panos publiczności), zmusiło
edutę do zwinięcia instytucji —

która zamieniona na teatr obja-
zdowy, spełnia dotąd swe peda-
gogiczne zadanie. 4

Teatr na Pohulance i w Lutni
obejmuje jesienią 1929 z ramienia
Z. A,S.P. znakomity aktor, Al.
Zelwerowicz, prowadząc go z du-
żem powodzeniem moralnem, lecz,
jak zwykle w Wilnie, kruchem
materjalnem, mimo wybitnych
subsydjów rządu i miasta, dwa
lata, do września 1931 r., w któ-
rym dyrekcja zkolei przypada,
również jako placówka Z. Ą. S. P.,
dyr. Mieczysławowi Szpakiewi-
czowi. Lecz to są już czasy naj-
nowsze, które znamy / wszyscy.
Dodamy tylko, że prowadzenie
dziś obu naszych sekn, wobec
ciężkiego kryzysu, wymaga tak ze
strony dyrekcji, jak i aktora naj-
większej ofiarności i poświęcenia.

Aby utrzymać tę niezbędną
placówkę polskiej kultury, jaką
jest teatr w Wilnie, powinno i spo-
łeczeństwo ze swej strony popie-
rać teatr najusilniej i z całej du-
szy, aby żywe słowo polskie, które
przetrwało i brzmiało w najcięższe
czasy ucisku i wojny, nie za-
milkto... gdy Polska wolna.

Dziś, w dwudziestopięciolecie,
wiłając w murach naszych miłego
Gościa, Czcigodrią słowa tego i te-
atru w Wilnie wskrzesicielkę, p.
Nunę Młodziejowską-Szczurkiewi-
czową — życzymy teatrowi temu
nieskończonych lat rozkwitu i
ogarnięcia promieniami swego pię-
kna wszystkich tego starego grodu
mieszkańców, od najbogatszych
duchem do zupełnie maluczkich.

Pilawa.

 

PROGRAM OBCHODU.
O godz. 10-ej rano w kościele

po-Bernardyńskim odbędzie się
nabożeństwo z okazji 25-lecia
wskrzeszenia w Wilnie stałej sce-
ny polskiej.

O godz. 8-ej wieczorem w Te-
atrze na Pohulance odbędzie się
właściwa uroczystość.

Ujrzymy „Zemstę“ — najświet-
niejszą komedję Al. Fredry.
W „Zemście'* wystąpią gościn-

nie: dyr. Młodziejowska w roli
„Podstoliny“ i dyr. Szczurkiewicz
jako „Milczek“. Pozatem wezmą
udział pp.: Szurszewska, Wołłej-
ko, Wyrwicz-Wichrowski, Milecki,

Dejunowiez, Karpiński, Czapliński,
Dobrowolski, Skolimowski i inni.

Po drugiej odsłonie I-go aktu
odbędzie się akt uroczysty, na
którym uczcżą zasługi wskrzesi-
cielki polskiego Teatru w Wilnie
p. Nuny Młodziejowskiej — pp.
prof. ierzyński, b. prezydent
miasta Folejewski, wiceprezydent
Czyż, przedstawiciel M. R.
i O. P. dr. Władysław Zawistow-
ski, przedstawiciel ZASP-u dyr,
Jan Pawlowski i dyr. M. Szpakie-
wicz.

Wieczorem w małej sali miej-
skiej odbędzie się raut.
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Bolszewickie wzory.
Sanacja po nieudanych próbach

naśladowania faszyzmu coraz bar-
dziej zaczyna się przechylać ku
wzorom bolszewizmu.

Po niedowarzonych wynurze-
niach „Słowa', które na łamach
swego dodatku akademickiego za-
produkowało nam wskazania pro-
$ramowe Lenina w dość mizernej
przeróbce p. Dembińskiego, oraz
po ogłoszonej w „Kurjerze Wileń-
skim” deklaracji t. zw. „Legjonu
Młodych' ukazała się enuncjacja
tego pokolenia, z którego dziś re-
krutują się ministrowie rządów po-
majowych.

Mianowicie w Nr. 5-ym czaso-
pisma „Przełom'* organie grupy t.
zw. „naprawiaczy” zbliżonych do
osoby ministra spraw wewnętrz-/
nych Pierackiego, ukazały się na-
stępujące ciekawe poglądy. Е

, uDziś obchodzi swoje šwię
większa wspólnota świata: lud
wszystkich krajów, Mówić o
pierwszomajowem w dobie t. zw:
su znaczy tyle, co snuć refleks
mat tętniących krwią gorącą, ży:
stulatów proletarjatu Polski
świata. Jeśli ludzkość przeż
mat, proletarjat przeżywa tr.

 

    

  

   

 

asy pracujące nie
trwały w bezruchu i be. i. Gorzej,
jeśli — powodowane potworną nędzą,
głodem i rozpaczą, — rzucą się bezład-
nie na resztki wczorajszego świata,
dobrze gdy — zorganizowane i
wierne nieubłaganej logige jutra — zażą-
dają udziału wkiero twie produkcji
i sprawiedliwego podziąłłu wyprodukowa-
nych dóbr. Realizacjja; takich żądań bę-
dzie dobrem nietylko,'samych mas, ale i
dobrem organizacyj prawno-politycznych,
państw, żyjących czy;raczej wegetujących
w ustroju gospodarki bezplanowej, w
ewyzysku.

obotnicy i chiłopi ZSRR. dowiedli,
co znaczy zbiorowy, ofiarny i świadomy
celu wysiłek, copar trud zorganizo-
wanej zbiorowości, która buduje własne
jutro własnemi rękami. Trzeba, aby -
letarjat i masy pracujące paūstw ka
listycznych zrozumiały najgłębszą praw-
dę, że rewolucji mie dokona się na rozkaz
obcego rządu, ale rękami wlasnemi i z
woli własnej — tak, jak ją — Wielką
Społeczną — tworzą proletarjusze so-
wieccyl Trzeba, aby wszyscy głodni, i
oszukani, którym zamiast pracy, chleba i
nadziei planu dają wyświechtany frazes
o „przetrwaniy”, nauczyli się rozumieć
rewolucję, jakko sztukę burzenia starych
podstaw, ale ś jako sztukę budowy...

I nie mówcie tyle o obowiązkach
dzisiejszej struktury państwowej, bo nam

isiejsze państwo nie wystarcza. Tyle
nam mówiono o Polsce Ludowej, o Pol-
sce robotniczej i włościańskiej — i my
EZ A Polski robotniczej i wło-

ściańskiej! >
Niechże się święci dzień Pierwszego

Maja, dzień wielkiej świadomości i wiel-
kiej nadziei!

Warto również zapamiętać, że
„naprawiacze“ uważają się za pił-
sudczyków „najczystszej kreacji.

„Niech się święci pierwszy maj”.
Nie mniej szczerze przemawia-

ją/ciż sami naprawiacze z okazji
„Święta” 1-go maja.

„Nie przypominajcie nam co chwila
* obowiązków wobec Państwa O obowiąz-
kach pamiętamy... państwo
nam nie tarcza. Tyle nam mówiono o
Polsce Law, oPoliss robotniczej i
włościańskiej — i my chcemy gorąco
Polski robotniczej i włościańskiej!

Niechże się święci Pierwszego
Maja, dzień wielkiej świadomości i wiel-
kiej nadziei!” ю
A przecież, gdybyśmy mieli

wierzyć wileńskiemu „Słowu”, to
właśnie rządy pomajowe miały za-
dać śmiertelny cios socjalizmowi.

Tam gdzie rządzą endecy.
* Naturalnie mowa tu o Poznaniu

i Poznańskiem.
Właśnie odbyło się w Poznaniu

otwarcie targów.

TLii

Niefortmni rozbijacze.
Po przytłaczającej klęsce w

Bratniej Pomocy Uniw. arsz.,
gdzie młodzieży obozu pomajowe-
go nie powiodło się nietylko uzy-
skać jakąś pokaźną mniejszość
głosów, ale także choćby skutecz-
nie zaburzyć zebranie, usunęła się
ona w nielicznej garstce i zapo-
wiedziała założenie odrębnego
stowarzyszenia.

Do urzeczywistnienia tej myśli
przystąpiono 24-go bm., jak donosi
„Gaz. Pols." (nr. 114):
— „Wczorajsze zebranie organiza*

cyjne odbyło się w lokalu Stow. Budowy
Maszyn Roliiszych i Przemysłowych,
przy ul. Moniuszki 12, o godz. 12-tej w
poł. Zagaił je p. Szczegodziński. Na
przewodniczącego wybrano p. Garczyń-
skiego. Przemówienie programowe wy*
głosił p. Jerzy Zapasiewicz, charaktery-
zując cechy nowego statutu i te nowe
elementy,które on wnosi do życia aka-
demickiego. Przemówienie przyjęte zo-
stało burzą oklasków... Projekt statutu,
przedstawiony przez komisję organiza-
cyjną, przyjęto jednomyślnie... Na kura-
tora Br. Pomocy uchwalono prosić prof.
Makowskiego”.

(W obszernem doniesieniu brak
tylko jednej wiadomości, ale za to
najważniejszej: ilu było obecnych
na tem zebraniu. Wydaje się dość
pewne, że byli tam: zagajający,
przewodniczący i przemawiający,
czyli trzech. Wymieniono dalej
siedm nazwisk osób wybranych do
władz zamierzonego stowarzysze-
nia (w tem już zagajający i prze-
wodniczący po raz drugi), ale ci
mogli być nieobecni. Liczbę o-
becnych skrzętnie zatajono.

Coprawda, w zamieszczeniu
tem nie to jest istotne, ilu człon-
ków, lecz to, ile złotych subwencji.

Zajmująca jest wiadomość, że
 

sprowadzone
zapach nie pląmi

dany przez siły naukowe|uznau;

 
KATOLtępirównieżrad Bie obecno: REMY. luskwy,

chy oraz owady: Kimi, muchy, a na kwiatachI t.- p. G'Parcz
y jako środek

I owadów. Kałol sprzedaje się w składach aptecznych I aptekach.

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21.

UWADZE GOSPODYŃ!
Naziepie lato futreIinne ubrania

Jipońskt BAYST twierdzaе fakt ten, 1podczas =malec WELT
re byłypozno proszkiem Katol | został

Polski, A sięTPRAS
1 karalu-
jest zba-
robactwa

e Katol
najskuteczniejszy do niszczenia

н

jej ubrania, któ-

Kato! ma przyjemny.

na kuratora ma być proszony prof.
Makowski. Czy stało się to w po-
rozumieniu z nim? Starowisko b
ratora stowarzyszenia, mającego
nieskutecznie służyć  rozbijaniu
Bratniej Pomocy iw. Warsz.,
która ma tak duże tradycje i zna-
czenie, nie przedstawia się za-
szczytnie.

zprasy.

. „Gazeta

* spodarujemy my, obėz nar:

   

"2
у
х

miejsce dn. 1 maja.
iastach obchodzono

* przez urządzanie
rzykliwych pocho-

dėw, natomiast Poznań niesocjali-
styczny, niesaqacyjny właśnie te-
go dnia nie słoywami, lecz czynem
zadokumentowAl, iž umie i potrafi
pracować, a ni deklamować jedy-
nie na cześć prący,

Na otwarciu był p. minister ge-
nerał Zarzycki, iktóry musiał pod-
kreślić w swem przemówieniu
twórcze wysiłki wielkopolan.

To też So pisze o tem
w. wska”:

‚ Bez przęśchwałek, ale i bez fałszy-
wej skromności, musimy do tych słów
uznania, /rókie dostały się Wielkopolsce
i jej sfolicy, dodać, że w samym Poznaniu
Js-w większości miast pe) go-

i owy. Bilans
tej gospodarki w ogólnym zarysie przed-
stawia się w ten sposób, że wiąże się
koniec z końcem, że wypłaca się pensje
i zobowiązania, że w samorządach niema
bankructw, ani nawet poważniejszych de-
ficytów budżetowych. A mimo tego po-
rządek jest, w szczególności, jeśli idzie
o Poznań, gdzie obóz narodowy ma bez-
względną większość w radzie miejskiej,
i mimo pewnego ujemnego spadku po
„Pewuce“, gospodarka budżetowa jest
uregulowana. Narodowa większość rady
miejskiej umiała pna w budże-
cie miejskim takie oszczędności, jakie
były potrzebne do jego zrównoważenia.

Poznań jest nasz. | dlatego w do
rocznym jego wysiłku gospodarczym, po-
dejmowanym w interesie całego państwa,
ślemy mu szczególnie gorące bratnie ży-
czenia.

Tak! Ё !
Poznań jest nasz i dlatego tam

się dzieje tak, jak się dzieje.
A jak się dzieje tam, gdzie nie

rządzą endecy?
Wystarczy przykład Wilna.

 

  

 

 

SZKICE I OBRAZKI.
CO TO ZNACZY?

Wilno jest jedynem miastem w Pol-
sce, pełne swoistego czaru i piękna, od-
rębne  charakterystycznym — folklorem,
miastem starych i szanownych tradycji,
oraz miastem, które posiada szyldy i re-

klamę jakiej nie posiada Paryż...
Mówię zupełnie serjo...
Jakiej nie posiada Paryż...

No bo proszę popatrzeć na t. zw.

„Włoskie bulwary” w stolicy nadcekwań-

skiej... cóż tam jest? nic nadzwyczajne-

go... świetlna reklama, jakieś szyldy neo-

nowei świetlne... i cóż tam na nich napi*

sano?
Banalizmy i proza.
Piekarz, wypisuje na szyldzie, że ma

do sprzedania chleb i bułki, skład apte- |

czny — kosmetyki i t. d.
Ludziom się to opatrzyło, na rekla-

mę nie zwracają uwagi... no i co za tem
idzie handlowi francuskiemu grozi zagla-
da z powodu małego zainteresowania się
wytwórczością konsumentów.» i

Chcesz w Paryżu kupić guzik, idziesz
do składu z galanterją i za parę centimów

masz żądany guzik...
Nie ma wtemaniodrobinydowcip”

ani pomysłowości...
A u nas w Wilnie?...
Przyjezdny jekiś gość na gwałt po”

szukuje guzika, gdyż w razie przeciwnym

grozi mu kompromitacja i dyskwlitikacjs
towarzyska...

Na gwałt szuka guzika...
Idzie więc do dzielnicy handlowej i

czyta.» :
A właściwie nie czyta tylko przyślą”

da się szyldom, pisanym w jakimś języku
z epoki króla Assaraiogląda bardzo|
pięknie malowane przedmioty.

A więc:
Ananasy, których w Wilnie niema

części jakieś wołu i łeb wieprza, koszer”
ne kury i postść jakiegoś gentlemana w
nowym garniturze, z twarzą opryszka:
Dalej, kalosz dziurawy, a tam dalej wspa”

niały jakiś garnitur zębów, uśmiechający|

się jak paszcza paralityka...
Guzika nie namalowano nigdzie, &

ponieważ tego, co napisano, odczytać nić
można, przeto wchodzi gość taki do skle”
pu, w którym sprzedają ubrania... r
— Czy można dostać guzik?
— Nie, tu nie ma taki gużyk; jest

obok.
Obok jest klinika ginekologiczna...
— Czyżby?
Ale co kraj to obyczaj.
Gość idzie i co się okazuje?
Guzikówtamnie ma,alezato możnś

poddać się operacji...
Opodal izraelita jakiś twierdzi, iż

szwagier jego ciotecznej siostry, który
ma budkę sodową, miał guziki...

Gość nie mogący doszukać się, idzie
do „owocnej* ale tam są tylko guziki
bielizniane...

Błądzi biedactwo wszędzie,
Był W redakcji żargonowej, u den”

tysty, w składzie fortepianów i trumien:
gdzie mu wreszcie powiedziano, że guzi“
kównienależyszukać wsklepach, tylko
w prywatnem mieszkaniu p. Sory Kłok..

No i któżby się dotnyślił,
Gość kupuje guzik i jest szczęśliwy,

jak gdyby odnalazi skarb,
Nie wszystkie jednak Szyldy są pi”

sane po hebrajsku, są i „polskie”,

Boże jedyny!
Żadne Albinowe i Józefoweczki nić

nagrzeszyłyby tyle przeciwko polskiej
mowie — co te szyldy.» -

„Kaljoszy do zalewania”...
„Bar z piciem na miejscu”...

„Drechslerowe majsterskie“ (7) :
„Žięby stuczne i naturalne, oraz fe”

czenie”...
Należy się grubo zastanowić, co szył* —

dy takie głoszą i czego są reklamą...
Może „kaljoszy do zalewania” jest

zakładem gastronomicznym z wyszym*
kiem ałkohólu, a „drekslerskie majster”
skie* to żłobek dziecięcy?

Któż to zgadnie?

  

M. Junosza.  



 

  

 

KRONIKA.
-DZIENNIK WILEŃSKI

Zawieszenie „DziennikaWileńskiego”
w listopadzie było sprzeczne z prawem.

3
——

Obchód 3 Maja w Stronnictwie Narodowem.
We środę dn. 3 maja o godz. ła p. Janina Burhardtowa, preze-

3 TA. — я 1 ро ро!. w lokalu Stronnictwa ska N. O. K.
0 — Loterja na kas ba. na |Ez 4 ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO, Narodowego przy ul. Orzeszkowej Dłuższe przemówienie wygłosił
у Ostatnią w tym sezonie imprezą na  rzystwa Pań Miłosierdzia św. Win- W listopadzie roku ubiegłego w okresie pamiętnych zajść, w któ- 11 odbędzie się uroczysty obchód poseł Stanisław Rymar, którye A Z r y ' Lara : 2 ; asai оаНЕЙ3 Gai ааНО ania D2 rzecz bezrobotnych, organizowaną  centego a Paulo w dniu 15 maja rych zginął ś. p. Stanisław Wacławski, czytelnicy nasi byli przez dwa rocznicy Konstytucji 3 maja. „ _ przedstawił obecną sytuacjęw Po

przez Wojewódzki Komitet do r. b. organizuje loterję fantową, tygodnie pozbawieni „Dziennika Wileńskiego". Przerwa w wydawaniu W pięknie udekorowanej sali sce i porównał to, co się dzisiaj w
5 Spraw Bezrobocia będzie wielka celem wrzyjścia z pomocą naju- Pisma nastąpiła na skutek decyzji Sądu Okręgowego wWilnie, zawie- tg sA liczni Pn» i Polsce dzieje z gy pozo-
fi loterja fantowa w drugiej połowie boższym z pośród parafjan św. noe ect Wileński". Decyzja była powzięta dn. 14 listopada sYmpatycy Stronnictwa Narodowe  stawionym narodowi przez twór-

maja r. b, Komitet zebrał w tym Ducha. Eo ąd. Okręgowy w składzie prezesa Kaduszkiewicza i sędziów  $00. Zebranie zagaił przewodni- ców Konstytucji 3 maja.
я celu około 3000 rzeczywišcie war- Zdając sobie najzupełniej spra- Brzozowskiego i Plucińskiego, w obecnosci prokuratora Przybylskiego, PEsrję: ‹ ank b Re Zwywarły NE2 tościowych fantów, które będą ro- wę z tego, że w dzisiejszych cza- Nawniosek prezesa Sądu p.Kaduszkiewicza, : : c E rof. peer otwierając ranych uże wrażenie, a za-

| zegrane. Ponieważ cena biletu ma sach wszyscy w mniejszym lub „ Pełnomocnik naszego wydawnictwa, mecenas Mieczysław Engiel, zebranie podkreślił olbrzymie zna-  kończenie odśpiewano hymn „Bo-
а wynosić tylko 50 gr. a ilość ich bę- większym stopniu dotknięci są Zwrócił się wtedy z zażaleniem do Sądu Apelacyjnego w Wilnie za po- a esi 3 majam że coś Polskę”. *dzie ograniczona, istnieją dla na- brakiem środków materjalnych, średnictwem Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy nie przesłał zażalenia : a epo a Ag ona leiа, Ši AE A

bywców. biletów wyjątkowe szan- Zarząd postanowił jednak odwo- do Sądu Apelacyjnego i zawiadomiłmecenasa Engiela, że pozostawia co równie. a a czasów obec- Vieczorem o godz. ył się
й, se zdobycia minimalnym kosztem  lač się do litošci i miłosierdzia skargę „bez biegu, uważając, že na tego rodzaju decyzję nie służy pian cal Pa na w tej samej =obchód ZE

sa RES su A a" * Wob t Engiel złożył do Sąd j kwestje Listo m bir Talii: bu MłodychStr. Nar. iO,W P.ы zegranej w „Loterji na bezro- wyjątkową nędzę i biedę i prosi „Wobec tego mec. Engiel złożył do Są u Apelacyjnego skargę Taa y pu Je Ё y i
я ei jest wykluczone, gdyż o łaskawe poparcie wspomnianej w trybie nadzoru bezpośrednio do Sądu Apelacyjnego. Sąd Apelacyjny "e pod kątem widzenia orzeczeń „ Obchód rozpoczęło piękne prze
ju wszystkie numery niewygrywające  loterji przez składanie fantów, poż skargę bez rozpoznania. Nastąpiło nowe podanie mec. zawartych w Konstytucji 3maja. mówienie posła Stanisława Ryma-
о- otrzymają specjalne t. zw. „fanty których zbiórka odbywa się przy Engiela do Sądu Okręgowego, dalej ponowne zażalenie do Sądu Apela- d dr ni pone u ra. ы 2 @ Ё а
© pocieszenia”. Bliższe szczegóły zo- ul. Zygmuntowskiej 18 — 3 do cyjnego, które również decyzją prezesa Sądu Apelacyjnego p. Wyszyń-  Szieji Fa profesorowi Uniwer- astępnie patataj ór druka-
ię staną ogłoszone niebawem, narazie 13 maja włącznie. Zarząd. . szapozeltęwione bez rozpoznania. | 7 o:Na ZY. my ar = na ołodeckiego
je zaś Komitet podaje do wiadomości — Zebranie Koła b. Wycho- LE del > e stanowiska obu instańcyj sądowych w Wilnie, Ši Bab ai yńs A : '‚31' a zs: Wre RE pa A amas
a że sprzedaż biletów rozpocznie się wanek gimnazjum S.S. Naza- e ngiel zwrócił się do prokuratora Sądu Najwyższego z prośbą Paa =ika L PES stawi u wKlub Młodych - cja sceni-
e- już 16-g0 maja r. b. retanek odbędzie się w niedzielę © założenie kasacji w trybie art. 521 K, P, K. w celu ustalenia należytej Zgoranym główne idee Konstytu- czna Klubu Młodych odegrała sztuże 8 bm. o godz. 4 pp. Omawiany Wykładni ustawy. Na wniosek prokuratora Sądu Najwyższego sprawa "i 3 maja. 7 kę Edmunda Libańskiego p. t.
и SPRAWY PODATKOWE. pędzie projekt wycieczki do Le- W dniu 29 kwietnia znalazła się na wokandzie SąduNajwyższego. „Następnie w imieniu Narodo- „W katordze”. i
ji — Przy ustalaniu podatku do-  gaciszek. , Sąd Najwyższy uznał za słuszne wszystkie wysunięte przez mec. We] Organizacji Kobiet przemawia
se; chodowego za rok 1930 organy ZEBRANIA I ODCZYTY. Engiela tezy,orzekając, że zarówno postanowienie Sądu Blsejowige SEZARTYCS ROTY PRETO PL ОННЕ КЕЫПОСЛНННЛОНЕОНЕОИНЕЕНЕ
dy wymiarowe stosowaly od prowizji, —Konferencja spółdzielcza. W Wilnie o zawieszeniu „Dziennika Wileńskiego”, jak zarządzenie

-

uzyskanej ze sprzedaży wyrobów
Monopolu Spirytusowego, stopę
zyskowności w wysokości 50—75
roc.

* W związku ze zbliżającym się
okresem ustalania dochodów skar-
bowych za rok ubiegły, Stowarzy-
szenie Kupców i Przemysłowców
Chrześcijan w Wilnie zakomuni-
kowało władzom skarbowym, iż
stopa powyższa dla roku 1931 jest
zupełnie nierealna.

Przy ustalaniu dochodu z pro-
wizji, uzyskanej ze sprzedaży wy-
robów Monopolu Spirytusowego,
należy przdewszystkiem wziąć
pod uwagę, że wskutek konkuren-
cji kupiec zmuszony jest sprzeda-

Jutro o g. 10 rano w lokalu Sto-
warzyszenia Techników (Wileńska
33) odbędzie się konferencja
spółdzielni związkowych z terenu
województw Wileńskiego i No-
wogródzkiego.

Program konferencji przed-
stawia się w sposób następujący:

1. Zagajenie Dyr. Józef
Szmydt.

2. Sprawozdanie z działalności
i warunków pracy spółdzielni,
znajdujących się na terenie woj.
Wileńskiego i Nowogrėdzkiego
oraz z działalności biura wileń-
skiego oddziału — ref. Wł. L.
Mazurkiewicz.

3. Referat: Jakiemi wskazów-

przewodniczącego wydziału tegoż Sądu o pozostawieniu bez biegu,względnie bez rozpoznania skargi na zawieszenie, obraża odpowiednieprzepisy prawa, a więc art. 30 dekr:
kodeksu postępowania karnego. Ar
należy postępować według przepisów kodek

etu z 1919 r., oraz artykuły 1 i 448
t. 1 głosi, że 'we wszelkich sprawach

su postępowania karnego,a art. 448, że o ile ustawa inaczej nie stanowi na postanowienia, zamy-kające drogę do wydania wyroku, stronom służy zawsze zażalenie,
Sąd Najwyższ ał, że zarządzenia władz sądowych w stosunkudo „Dziennika

uzn:
Wileńskiego", naruszały Konstytucję i obowiązujące

przepisy, zarówno tymczasowych przepisów prasowych, jak i kodeksupostępowania karnego,
Do bardziej szczegółowego omówienia te

powrócimy po otrzymaniu urzędowego tekstu
wyższego.

j interesującej sprawy
orzeczenia Sądu Naj-

po dwadzieścia groszy za wejście.
Wystawa otwarta od 10 rano

do 7-ej wiecz.

NADESŁANE.
CZAR KOBIETY, >

Omal że od stworzenia świata nie-

PROCESY A, SOŁŁOHUBA, DEPENDENTA MEC, ANDREJEWA
przed sądem apelacyjnym,

Głośne sprawy, wytoczone przez
urząd prokuratorski na skutek
skarę poszkodowanych przeciwko
Apoiłosowi Sołłohubowi, depen-
dentowi mec. Andrejewa, były
wczoraj przedmiotem rozprawy w
sądzie apelacyjnym.

Osk. Sołłohub, jak mówi akt
oskarżenia, dopuścił się fałszer-
stwa całego szeregu weksli, pod-
pisując po mistrzowsku jako wy-
stawców lub żyrantów mec. Pa-
wła Andrejewa, jego żonę Eugenję
lub płk. Bobiatyńskiego i mec. Zb.
Jasińskiego.

Sąd okręgowy w obu sprawach,
dla braku dowodów winy, osk.
Sołłshuba uniewinnił.

Sąd apelacyjny, rozpoznając
przed rokiem jedną z tych spraw,
uznał osk. S. za winnego i skazał
go na 2 lata więzienia (d. p.).

Sąd Najwyższy ze względów
proceduralnych, wyrok ten ska-
sował, a wobec tego dziś przez
cały dzień i aż do późnego wie-
czoru sąd apelacyjny rozpoznawał
bezpośrednio po sobie te sprawy.
W jednej z nich ogłoszenie wy-

roku nastąpi w poniedziałek, zaś| sprzeda ; Całokształt tych hi j - iej ; iewin-wać wódkę po cenie niższej, niż kami mają się kierować Spół- асча wiasta przyzwycžajala nas do Dakaras, Na 4 ształ ь = inacyj pro- w drugiej oskEg ur mi a=4. ali M, i Peg oo, ryt tor UT ; SŚKOiW parad urator ujął w dwu aktach oskar- nił dla braku dowodów, że kwe-= ustali onopol, co oczywišc po wy Fil į ki wokół i po dziś dzień coraz bardzi, żenia, które były przedmiotem  stjonowany weksel sfałszował wła-ji obniża też i jego zarobek, Poza gach dla rolnictwa — ref. dr. m no. sztuka podobania czynijaknajdal S dao, rozpraw sądowych. śnie oskarżon Kos.: tem w roku ubiegłym sprzedawano Aleksander Całkosiński. Helios — „Szanghaj Express" wysiłki, by”kalt BanenoWkCŚNE | ge У. .
°| głównie małe butelki, po */e litra, = TAE nad p. 2 | p. 3. Hollywood — „MelodjaSzczęścia”. a A e ew siokia Składa PROCES O WIELKIE NADUŻYCIA CELNE.s e - — ы 14 o bar i isaaa = 1 dosta KE so ze dORO! co do po Casino „ie anny AC Esi współczesną sztuką Losmetycknų „Przewód został zamknięty.  — Otwarto rozprawę stron.woźnik pobierał 2 gr. od butelki T y g R 2 Pan — „Plan W* wysuwa się na pierwszy plan kwestja W toczącym się w sądzie okrę- O. Klasse obrazował działalność2 bez różnicy jej wielkości. Droższa egoż dnia, o g. 4-ej po po Lux — „Pat I Patachon" w Luna  Pielizny jedwabnej. $owym procesie bandy przemytni- przestępczą pozostałych oskarżo-® więc z tego powodu dostawa spo- łudniu w lokalu Žw. Spėldzielni Parku. Wielka Parada Foxa. „. Doszliśmy w tej dziedzinie do wiel- czej wczoraj, w 13-tym dni - h. Dziś tenże oskarżyciel sfor-ū- alų šanai Polskich (Micki 18 db B „ kiej zaiste perfekcji i tak jak na Zacho- ) „A SA EO Aya K ie Cala pele EOwodowała również obniżenie zy- Polskich (Mickiewicza 18) odbę- $wi ld — „Syn Bogów”. . р ) J К ы ioski ie- sku, dzie się zebranie przedstawicieli Stylowy — „Žėltolicy Kapitan“, dzie w aiwiększych > mody, pz zamknięty został przewód mk, OE z raper"a ‹ 3 Ž “ eletanckie panie różniają i - owy. о 0 żyć: osiikoe Według opinji Stowarzyszenia BE ńŃ z następującym porząd- « PAM ją Śieliznęjedwabną trykotową,Takiu Ww ożtoie stron pierwszy ystyć EŃ iaii, pK aa aa regis POLSKIE RADJO WILNO. sobie coraz więcejzwolenniczek,°^ Przemawial podprok. p. J. Rab- prawny ministerstwa skarbu.
Ap ais 2 (Referat) "zadania mleczar- Sobota, dnia 7 maja taca gayEinBiowak ai m. doo aaa d ir regi GG

s z pro я * а, : bieližni i - i 2 i i icz-3 Aoki wyrobów monopolo- stwa — niedomagania — ref. Z. zwłaszcza o bieliźnie marki Becher mno- stosunku do połowy oskarżonych. mawiać będą ich obrońcy w licz

wych, nie przekracza 40 proc. Ihnatowicz.
3. Stan mleczarstwa Wileń-

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek
12.45: Audycja dlaszkolny ze Lwowa.

powy 13.20: Kom, meteor. 14.10.

żą się już całe legendy, wiążąc markę
„podkowa”, w którą jest zaopatrzona
każda sztuka, ze szczęściem, jakie wróży

Następny mówca podprok. p. bie 17-tu. Kos.

а- "-- SPRAWY AKADEMICKIE. rogr. dzienny. 14,15: Muzyka hebraj- jej posiadaczce,
m — Zabaw: W a 8 LT Dk, i Nowogródczyzny ref. ska 15.15: Wiad. wojskowe z Warsz. „ Czy będą to wytworne luksusowe czy trzeba sprowadzać buty doPolski.‚ У. ^ L. Dyszlonok. 15.25: „Mała skrzyneczka” — listy dzie- piżamy, czy piękne gustowne bluzki, bądź w : ; 3 ‚ 3а- maja w „Ognisku* Akademic- 4. Dyskusja i uchwalenie o- ci. 15.50: Audycja dla chorych. 16.40 kombinezy i reformy, — wszystko jeśli I kwartale r. 1931 importo- łupnicze, jest w okresie szalejące-ię kiem Wielka 24 odbędzie się za-  pinji. Słuchowisko dla dzieci. 17.05: „O powo _ tylko nosi cechę firmy „Becher w pod- wano do Polski wszelkiego obuwia go bezrobocia objawem zastrasza-i bawa taneczna „Kola Przyrodni- = акаа :;'‹'32;:'::;;…:‘00‹1';‘‚?;*1;'&7_—?'5;']'{;\::::: Ё:_':':о…EASr 458 q. wartości 1904 tys. zł, w jącym i niezrozumiałym. Od czasusz ków*. Wstęp bez zaproszeń. Bi- TEATR, MUZYKA I SZTUKA. » Warsz.: Merlin (Raciag-Glub, Paryż) 5. cą z przytodzonym czareń, kobiety. pierwszym zaś kwartaleroku bie- bowiem wprowadzenia t. zw. kry-
w lety w cenie 2 zł, i akademickie Tłoczyński (Legja, Warszawa). 18.00, Ši. 5. żącego przywóz obuwia wynosił zysowej listy zakazów w końcu r. 1 zł.

 

 

Transm. nabożeństwa majowego z kapli- 1181 q. wartości 2430 tys. zł. ub. wszelkie obuwie jest zakazane
L Początek o gedz. 21. cy w Ostrej Bramie w Wilnie. 19.15: ` WYPADKI. Przywóz obuwia w I kwartale do przywozu do Polski. W rękach

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. Tai aika k Gal z: — Tajemnicze zwłoki ko- r. b. wykazuje zatem w stosunku rządu leży więc całkowita możli-Stud Akcii Katolic- towe z Warsz. 19.40: Pras. dzien. radį. blety wyłowiono zzrzeki Wilji. do roku ubiegłego trzykrotny pra- wość unormowania tego szkodli-о° — Studjum cl z Warsz. 20.00: Feljeton z Warsz. 20.15: W dniu wczorajszym podczas po- wie wzrost, wego importu, którego wzrostmi an A z. R SaiArena9 = 2 Koncert łowu ryb w rzece Wilji w pobliżu Wzrost importu obuwia, wy- stanowi jeszcze jeden przykładja 2 sai USE bT sia— więcej” —felj. z Warsz. 2210: Koncert wsi Buchta gm. trockiej wyłowio- twarzanego w Polsce przez szero- naszej polityki kontyngentowej.eckic odbę ę y chopinowski z Warsz. 22.40: Kom. i mu no w sieci zwłoki nieznanej ko- kie warstwy rzemieślnicze i cha-odczyt, zorganizowany — przez: zyka tan. z Warsz. 2300: „Akuku” —  bjety w wieku lat 20—25. Powia-
ij Studjum Akcji Katolickiej. Od- ai Teddy, ai pRedaktorowie: domione władze śledcze zarządzi-i . „30:SA e ony e tańce: (niyżó).m *wpe | nowe ły dochodzenie w kierunku usta- Protesty weksli.
J p. Asia senas b + lenia tożsamości kobiety oraz : ° ` AE рsj 90 na temat: „Największy bral Niedziela, dnia 8 maja. zbadania powodu jej zgonu. Według ostatnich Wiadomości takie jest jednak całkowicie błęd-d współczesnej kultury i cywili- 1600: Braas: dabożciotć, е Statystycznych ilość weksli zapro- ne. Spadek protestėw wekslowychzacji”. ią A wa. 1158: Sygnał oai 12.10; Kom. GUZA testowanych wynosiła w marcu b, pochodzi ze spadku ilości i warto-— Zarząd Sodalicji Marja meleor.. 1215: Poranek symfoniczny z й r. 398,9 tys. wobec 453,1 tys. w ści weksli w obiegu, a więc z osła-я skiej Akademików podaje do Filharm. Warsz. 14.00: Aud. rolnicze i ECHA ZAJŚĆ LISTOPADOWYCH marcu ub. r., a wartość ich 86,6 bienia tętna życia gospodarczego.2 wiadomošci, že dnia 8 V. b. r. o 162 > Z 222205 owi Miesiąc więzienia za nieposzano-  M4lj. zł. wobec 121,1 milj. zł. w Wypłacalność uległa pogorszeniu,godz, 8 rano odbędzie się Msza STB Kae ieskowi © иаанНЕ wanie władzy. marcu ub, r. Mogłoby się zdawać, czego wyrazem jest, że w marcu
и językowy z Warsz. 1745; y : Ko Wyк Šw., po ktėrej nastąpi Walne Ze- deka z cyklu „Kobieta ma głos”. Ada L ąz 8 cyfry te świadczą o poprawie ub. r. zaprotestowano 12,4 proc.„| branie Sodalicjiw lokalu sod. przy 18.90: Koncert z Warsz. 19.00: Piosenki EC ae apE IOSI A sytuacji gospodarczej. Mniemanie płatnych weksli, w marcu b. r.ul. Wielkiej 64. Obecność wszyst: itewskie. 19.20: „Co się dzieje w Wil.  lazła się sprawa Jana Wilkowskie- 43 2506
71 kich ezlonkėw obowiązkowa. DT aż 2 Progr. na ponie- go, robotnika, który w czasie cs RE —— M PROC Wei
| — Obchód 3 maja w „So- Koncert artystki baletu ZMS Konieri=ś aa, aż cesów listopadowych, jakie miały Prokurator nie pogodził się z ZE wiATA

kole". W dniu Swięta Narodo- Ł. SAWINY-DOLSKIEJ, liter. z Warsz. 22.10: Recital śpiewaczy miejsce w ub. roku znalazł się takim obrotem sprawy i, podtrzy- 5 ьje 6 Р У : егр = ci„| wego wieczorem w sali Sokoła który odbędzie się w niedzielę8 maja = Ao 2240: Kom. i muzyka tan, śród tłumu, jaki zgromadził się na mując swą tezę, zaskarżył do wyż- Mózg upiora zDiisseldoriu
odbyła się uroczysta akademja, Przy współudziale starszej i tłodszej R ul. Mickiewicza, wprost botelu szej instancji wyrok zarówno w Berliński świat naukowy ocze-
program której wypełnił: odczyt  śrupy uczenie jej studjum, ma być bardzo ' Georges'a. części dotyczącej kwalifikacji pra- kiwał z niecierpliwością na komu-i p. Ciozdy o dniu Tik, poczem ciekawym według obszernego a uroz- ** OFIARY Akt oskarżenia zarzucał mu, iż  wnej czynu jak też i w części wy-  nikat instytutu psychjatrycznego w; nastąpiłą część artystyczna, w  maiconego programu. Bilety w kasie Isa ud Gm biorąc udział w zbiegowisku pu:  miaru kary. ` którym wykonano drobiazgową
której p. M. Narmuntówna od- teatru „Lutnia” od. 50 gr. do 3 zł. 50 gr. wą= " blicznem, podżegał zebranych do Sąd apelacyjny był w składzie sekcję mózgu słynnego upiora z
śpiewała szereg pieśni. Początek о' godz. 4 popoł. Stanisław Jastrzębski, zamiast po- Oporu władzy oraz, że wnosił prze- p, p. sędziów J, Bądzkiewicza, A.  Diisseldorfu, Piotra Kiirtena.

Następnie śpiewał p. prezes R winszowań majowym Solenizantkom i ciwko przybyłemu oddziałowi po-  Jundziłła i M. Eydrygiewicza. O- Otóż w ogłoszonym dziś komu-
W. Olszewski.3 kanie ie ainaCTR licji okrzyki: „Precz z policją! pyf!  skarżenie popierał wiceprokurator _nikacie instytutu psychjatrycznego

a W drugiej części programu — Ostatnie dwa dni wy. "Aldo kaikases Ras: tz DL gina!" p. Turowicz, w wyniku przewodu go uczeni stwierdzają, że waga mó
cdbyły się popisy gimnastyczne stawy obrazów „Motywów Wi- Komitetu ratowania Bazyliki. „Sprawę tę rozpoznawał w gru- sąd uchylił wyrok pierwszej instan  zgu jest przeciętna, liczba zwojów

й na drążku i poręczach. leńskich". Jutro odbędzie się dniu ub. roku Sąd Okręgowy. Pro- cji, lecz nie przychylając się do normalna, a pozatem nie stwierdzo
Wśród ćwiczących wyróżniał zamknięcie wystawy „Motywów  WKEUUUEUNCNEKUNUNNENNNE kurator domagał się ukarania pod- wniosku prokuratora, uznał, iż no żadnych „przerostów tkanek,

y sia mistrz gimnastyki M. Kozlow-  Wileńskich* Mickiewicza 6. CZY PAMIĘTASZ O HERBA- sądnego z art. 122 kk. Sąd jednak  osk. Wilkowski przez wznoszone guzów, czy jakichkolwiek innych
я ski oraz E. Żylewicz, St. Weber i Ażeby jaknajszersze masy spo- uznał, iż Wilkowski dopuścił się okrzyki dopuścił się nieposzano- nowotworów. Komunikat orzeka,
i E. Lachowicz. łeczeństwa mogły skorzystać z CIARNI DLA BEZROBOTNEJ zakłócenia spokoju i na zasadzie wania władzy (art. 154 z 2 k. k) iż Piotr Kiirten był zbrodniarzem

Po ćwiczeniach gimnastycz- obejrzenia tej ciekawej wystawy, art. 262 k. k. skazał go na tydzień
nych odbyła się zabawa taneczna. dyrekcja ustaliła na dziśi jutro INTELIGENCJI? aresztu. miesiąc więzienia. Kos, swe czyny.

o 1 —2——— 757552 IIRINKINIAI NOT TENS RET CEREGEORDAAILACERE AASASS OKE DRÓB TK KETORAIKPNISASSS
и RUFUS KING. 1 2) Nawet w ten ostatniem schronieniu nie pozostawiono

3 s е Aa go samego. Zrozumial, že zostal zwycięžony.

- „Pieniądze albo życie”. _,;

i za to przewinienie skazał go na najzupełniej odpowiedzialnym za

baba była bogata jak Krezus, nikt nie chciał się z
nią ożenić i nie było się czemu dziwić. Ponieważ
brat zawiesił z nią od roku walkę na listy, mogła się
może dać udobruchać i zgodzić się na zaopiekowanie

— Moje zezwolenie — rzekł Billings — byłoby
czczą tylko formalnością. Czy je dam, czy nie, postą-
picie jadnakowo. Powiem ci tylko, że źlebyś na niem
wyszedł. Jeżeli będę się sprzeciwiał waszemu zwią

yta pan, co to pana obchodzi — rzekł Barry.
— Pana to powinno obchodzić tyle co nas.

alek; W oczach Billingsa zamigotał smutny błysk re- się siostrzenicą. Ale miły plan spalił się na panewce. zkowi, to może ona cię przyjmie. Osobiście mam na-
M PoE autoryzowany # sagielskiego. „.  fleksji. ; Georgina zaklęła się, że nigdy ojca nie opuści i na to dzieję, że cię przyjmie.
, „Barry usiadt mocno na poręczy jego fotelu. Bil- — (Co mój aniołek znowu zmalował? — zapytał nieszczęście nie było żadnej rady. — Och, panie! — sapnął ekstatycznie młodzie-

| lings chciał go zepchnąć, ale mu się nie udało. I skała tonem, którym przepraszał natrętnych interesantów. Naturalnie gdyby wyszła zamąż —ale, do djabła, niec.
nie byłaby mniej ustępliwa. Obecni w hallu członko-
wie — pięć czy sześć widm — zaczęli okazywać dy-

j skretne zainteresowanie sceną.
— Pan żartuje — zgrzytnął dziko Barry, — Albo

pan żartuje, albo pan nie zna swojej własnej córki, |
— Nie znam! —jęknął ironicznie Billings i spró-

bowawszy jeszcze jednego pchnięcia, cofnął się z groź
и nym błyskiem oczu na drugą stronę fotelu.

— To anioł — anioł z nieba... Nie jestem jej
_ godny, żaden mężczyzna nie jest jej godny.

Co mnie to wszystko obchodzi? — zapytał
t| z pasją Billings. — Żałuję, że już wróciłeś z Europy
й —dodał z jeszcze większą pasją.
я Barry zareagował na tę uwagę tragicznym ge-

stem.
— Niech pan pomyśli, cobym stracił.
— Pomyśl, co ja tracę — odpalił Billings, żegna-

jąc z ciężkiem westchnieniem chimeręwypoczynku.

— Upoważniła mnie, żebym się panu oświadczył
o jej rękę.

Billings o mało nie wyprysnął z fotelu. Na grzmot
jego głosu widma zakołysały się jaktrzciny na silnym
wietrze,
— Więc taki jest jej nowy bzikl i
Ujrzał okiem wyobraźni nieskończony ogon kon-

kurentów do ręki córki, szturmujący do drzwi jego
domu. Był to zaiste straszny obraz. Lepiej było do-
stać apopleksji i skończyć odrazu z życiem i ze wszyst
kiem. Georgina była niepojęta. Coby ona też po-
wiedziała na Europę? Jakby się jej tam podobało?
Doreas mogłaby ją zabrać ze sobą i mogłyby tam za-
bawić kilka lat. Doreas była siostrą Billingsa i ucho-
dziła powszechnie za heroda w spódnicy. Przed dzie-
sięciu laty zamieszkała w południowej Kalifornii i od
tego czasu nie widzieli się ani razeu. Korespondencja
ich była tak nierówna jak usposobienia. Pomimo, że

nie pragnął jej wydawać zamąż. Z nią było źle, ale
bez niej byłoby stokroć gorzej. Z drugiej strony opie-
ka męża przydałaby jej się bardzo. Bogaci ludzie nie-
rzadko padają ofiarą zamachów ze strony różnych
warjatów. Gdyby jego co spotkało, Georgina zosta-
łaby sama na świecie z Doreas. Była to zaiste smu-
tna perspektywa dla młodej dziewczyny.

* Billings pomyślał o liście, który otrzymał tego
rana. Nieraz już otrzymywał listy z pogróżkami, któ-
re kończyły się na słowach. Ale będąc z natury ryzy-
kantem, rozumiał, że kiedyś mogła się taka pogróżka
skończyć katastrofą. Życie jest jak loterja.

Popatrzył bacznie na Barry'ego już bez odrobiny
wojowniczej urazy. Jeżeli kto mógł utemperować
Georginę, to chyba on. Taki atleta, taki despota.
Czyby to jednak nie było dobrze! Przecież Barry to
co innego, niż tamta horda, ciągnąca za nią jak stado (c. d. n.) 2
rekinów za okrętem. : LT ar 44 dE

Billings wyłożył mu krótko swój pogląd na nie-
bezpieczeństwa, zagrażające miljonerom i dla przy-
kładu pokazał świeżo otrzymany list.

— Ponieważ jesteś siostrzeńcem mego najserde-
£zniejszego przyjaciela — zakonkludował — uważam
„za obowiązek ostrzec cię przed Georginą. Zgadzam
się, że ona jest aniołem, ale mam wątpliwości, czy
z piekła rodem, czy z nieba.

Z oczu Barry'ego strzeliły pioruny. Uważał już
Billingsa za swego teścia i zawrzał gniewem na świę-
tokradztwo listu. Grozić ojcu Georginy!

— Niech mi pan jeszcze pokaże ten list — rzekł,
Billings wyjął z koperty złożony arkusz.
— Przeczytaj!    
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Z KRAJU. `
Z Woložyna donoszą, iž panu-

jąca od dwėch tygodni epidemja
tyfusu plamistego w powiecie
rozszerza się z każdym dniem.
Do (chwili obecnej na terenie
pow. wołożyńskiego i sąsiednich
gmin choruje około 120 osób,
przeważnie dzieci do łat 18. W
W ciągu dwutygodniowego okre-
su zmarło 6 osób. W związku z
tą epidemją zarządzono najo-
strzejsze środki zapobiegawcze.

Jak już przed tygodniem dono-
siliśmy, z polecenia władz cen-
tralnych na teren zagrożony spre-
wadzona została specjalna kolu-
mna przeciwtyfusowa oraz przy-
była komisja złożona z fachowych
lekarzy i delegata Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych.

Według otrzymanych wiado-
mości straszliwą tę chorobę przy-
nieśli uciekinierzy z terenu Rosji
sowieckiej,

Oryginalny pojedynek parobków.

We wsi Wierszuliszki gm. rze-
szańskiej między parobkami Jó
zefem  Sienkiewiczem a Pio-
trem Karmazynem wynikła ostra
sprzeczka, którą przeciwnicy po-
stanowili rozstrzygnąć w drodze
pojedynku na kłonice. Oryginal-
ny pojedynek odbył się w lesie,

Po kilkunastominutowej „walce“
Sienkiewicz pobił do nieprzyto-
mności swego przeciwnika. poła-
mał mu ręce i nadwerężył krę-
gosłup. W stanie beznadziejnym
Karmazyna przywieziono do szpi-

Wielki pożar lasów majątku Bohdanów.

Onegdaj właściciel majątku
Bohdanów gm. holszańskiej p. Ru-
szczyc został powiadomiony, iż
lasy jego płoną. Zarządzono nie-
zwłocznie akcję ratunkową. Po
przeszło 5 godzinnych zmaganiach
z żywiołem, pożar zdełano z wiel-
kim trudem złokalizować i nie-
dopuścić do spalania się olbrzy-
mich obszarów leśnych. Mimo to
pastwą pożaru padło około 30 ha

tala św. Jakóba w Wilnie. Sien-
kiewicza zatrzymano.

młodego lasu wartości około
40 tys. złotych. Przeprowadzone
dochodzenie ustaliło, iż pożar
powstał z nieostroźnego obcho-
dzenia się z ogniem przez pastu-
chów Fr. Sobolewskiego lat 12,
Jana Boryka lat 6, Zenona So-
bolewskiego lat 18. Wspomniani
chłopcy w nocy rozpalili ogień
padczas paszenia bydła i koni.

Giełda Zbożowo-Towarowa i Lniarska
w Wilnie.

„Ministerstwo Przemysłu i Han
dlu przesłało do Izby P. H. w Wil-
nie dla Komitetu Organizacyjnego
Giełdy Zbożowo-Towarowej i
Lniarskiej dalsze uwagi do proje-
ktu statutu Giełdy. Poza żądania-
mi drobnych zmian natury redak-
cyjnej pismo podaje żądanie Min.
Rolnictwa zarezerwowania w skła
dzie Rady Giełdowej '/: liczby man
datów dla przedstawicieli rolników
i z pozostałej ilśoci — 2-ch manda-
tów dla przedstawicieli organiza-
cyj rolniczo - handlowych.

Mając na względzie, że ogól-
na ilość członków Rady wynosić
ma podług projektu statutu 12 o-
sób, żądanie Min. Rolnictwa spro-
wadza się do zarezerwowania dla
rolników i organizacyj rolniczych
— połowy ogólnej liczby manda-
tów, gdy projekt statutu, opraco-
wany wspólnie z przedstawiciela-
mi rolnictwa i przez nich ostate
cznie zaakceptowany, przewidy-
wał zastrzeżenie dla rolników i or-
ganizacyj rolniczych i rolniczo -
handlowych jedynie 1/3 ogólnej ilo-
ści miejsc.

Żądanie Min. Rolnictwa są o-
czywiście niewspómierne ze zna-
czeniem rolnictwa dla organizacji
Giełdy i jego zainteresowaniami.

"Sprawa wprowadzenia popra-
wek będzie przedmiotem obrad
Komitetu w najbliższym czasie.”

Tyle podaje w swoich komuni-
katach nasza Izba Handlowa.

Ilustracja ta jest bardzo cha-
rakterystyczna dla naszych stosun
ków, a to zarówno ze względu na
stanowisko Izby Handlowej w tej
sprawie, jak tem więcej — na sta-
nowisko „przedstawicieli rolnict-
wa“.

Już od dziesięciu lat żyjemy
pod znakiem nie tylko żywszego
interesowania się rolnictwa kwe-
stją zbytuprodukcji. rolnej, ale i,
co ważniejsze — sposobienia się
społeczeństwa polskiego (zarówno
ster kupieckich jak i rolniczych) do
przejmowania handlu ziemiopłoda-
mi w swoje ręce.

Z zadowoleniem stwierdzić na-
leży, że widzimy w tej dziedzinie
pewne postępy, może nie tyle na
naszym terenie, ile na terenie wo-

NOWOCZESNĄ TECHNIKĘ WARSZTA-
— SPRAWOZDANIA Z ORGA+

NIZACYJ ZAW. — ZMIANY USTAWO-
DAWSTWA PRZEM. — PORADĘ ZA-

TOW.

WODOWĄ I PRAWNĄ
przynosi

Rzemięślnikowi
czasopismo fachowe

(ZET!
LEN

dwutygodnik, co miesiąc bezpłatnie żur-
Bogata

Działy: iryzjerstwo męskie
-4 damskie, perukarstwo, kosmetyka i >

art.

nal p. t. „Przed zwierciadłem”,
ilustrowany.

lęgnowanie ciała, Prenumerata

  

 

  
  
  

  
  

ukazują się: „Prze-

jewództw centralnych i zachod-
nich.

Tam już na dobre otrząsa się
kupiec nasz i rolnik z nieodłączne-
go dawniej przemysłu posiłkowa-
nia się pośrednikiem jedynem. Na
naszym terenie od lat paru widzi-
my także powolne wysiłki, zmusza
jące do stopniowego wyzbywania
się tego pośrednictwa handlarzy
żydków nie związanych z naszym
rolnictwem niczem chyba oprócz
wyzysku.

O znaczeniu Giełdy Zbożowo -
Towarowej w krótkiej wzmiance
trudno pisać. Stwierdzić jednak
można, że instytucja ta może bar-
dzo wydatnie pracować, a nawet
„być wygrywaną* w tym czy in-
nym kierunku programowym i to
zarówno jawnym czy niejawnym,
jak i gospodarczym — w zależno-
ści od tego, w czyje ręce, — mów-
my otwarcie, — ona się dostanie.

Zdawało się więc że nasze rol-
nictwo wykorzysta moment orga-
nizacji Giełdy w Wilnie, po to, by
uniezależnić się od uciążliwego we
wielu wypadkach pośrednika. Spół
dzielczość bowiem rolnicza jest u
nas jeszcze zbyt słaba, by mogła
już dziś przeciwstawiać się skute-
cznie pośrednikom żydowskim.

Niemniej jednak istnieje obecnie
okazja do wybicia się nie tylko
rolnictwu ale i kupiectwu polskie-
mu.
Giełda Zbożowo - Tow. 2

Zdajemy sobie sprawę i z tego,
że dla organizowanej tu Giełdy,
choć wymienia kilkadziesiąt arty-
kułów, któremi obroty będą „mo-
gły” być dokonywane — to jednak
płody rolne stanowić będą główną
jej podstawę.

Z tego założenia wychodząc,
czyż nie słusznem jest stanowisko
Ministerstwa Rolnictwa, domagają
cego się właściwego udziału rolni-
ctwa w tej giełdzie?

Bo o co tu chodzi?
Q nic innego, jak tylko o zabez

pieczenie i tak biednego rolnictwa
kresowego przed różnemi niezdro
wemi kombinacjami, które mogły-
by nawet znaleźć legalizację zma-
joryzowanej przez żydów Rady
Giełdy.

PIERWSZY DŹWIĘKOWY
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Józefa Sternberga Rekordowa obsada:

  

LZIENNIK BILENSKI

SPORT.
WSPANIAŁY SUKCES GRACZY WILEŃSKICH w BIAŁYMSTOKU

Gry sportowe w Wilnie stoją
na dość wysokim poziomie i dla
szeregu słabszych okręgów, a tych
jest w Polsce dużo, Wilno jest po-
strachem. Dosyć często. Wilnianie
rozgramiali swego przeciwnika w
kompromitującym stosunku zdo-
bytych bramek. Pamiętamy  je-
szcze doskonale sukces zeszło-
rocznych naszych koszykarzy w
Spale i szereg meczów z Białym-
stokiem, który gościł u nas w roku
ubiegłym.

Teraz znów notujemy dalszy
sukces gier sportowych. Wilnianie
gościli w Białymstoku, gdzie przy-
jazdem swoim wywołali zupełnie
zrozumiałe zainteresowanie. Na
dworcu spotkali przyjeżdżających
Wilnian prezes B. O. Z. S. S. p.
Tenczyūski i p. Przybyszewski,
ktėrzy caly czas towarzyszyli na-
szym reprezentantom.

Na stadjonie w „Zwierzyńcu”
odbyły się rozgrywki. W piłce
siatkowej reprezentacja Wilna wy-
grywa zdecydowanie mecz z re-
prezentacją Białegostoku w sto-
sunku 30 : 16. Białostoczanie grali
narazie słabo i do przerwy prze-
grali 15:5, ale po zmianie stron
zaczęli nawet atakować i przegrali
w przyzwoitym stosunku 15:11.
Wśród graczy wileńskich wyróżni-
li się: Butkiewicz i Wojtkiewicz, a
u przeciwników Klimczak i Sie-
lezniow z H. K. S.

Ponadto w piłce siatkowej
Wilnianie spotkali się z drużyną
Harcerskiego Klubu Sportowego,
z którą po nieco ładniejszej i żyw-
szej niż poprzednio grze wygrali
w stosunku 30 : 11. (15 :5).

XMUPSyYEZPREGZSRRECA6GTYTEWED A

Chodzi dalej i o to, by dostęp
do Giełdy byle szmajgiełesom nie
był tak łatwy.

Bo Giełda Wileńska, jak w Lu-
blinie czy Lwowie, musi nieco u-
moralnić stosunki w handlu płoda-
mi rolnemi.

Dziś, co prawda, niema giełdy
— jest natomiast i to dość silny
trust z kilkoma monopolistami —
młynarzami na czele. Oni dziś dy-
ktują.
A czas z tem skończyć.
Nie możemy przy tej okazji po-

wstrzymać się od wyrażenia żalu
pod adresem „przedstawicieli rol-
nictwa”, którzy dotychczas biorąc
udział w pracach komitetu zajmo-
wali tak ustępliwe stanowisko.

Dewizą ich powinno być: „al-
bo Giełda Wileńska będzie. taką,
że nie ciężarem lecz pomocą stać
się może dla rolnictwa kresowego
— albo jej wogėle nie potrzeba.
Aby to było rolnictwo, musi mieć
połowę reprezentantów Rady”,
W tej zasadniczej sprawie nie-

ma kompromisów, Tu nie może
być mowy o tem, żeby w komite-
cie rolników -„przegłosowywali'.

Niema równości w głosowaniu,
gdzie reprezentacja, nawet mniej
liczna, reprezentuje przeszło o
80 proc. ogółu ludności warszta-
tów produkcyj, a przeszło sto razy
więcej od warsztatów wymiany.

Jesteśmy zdania, a z nami ze-
pewne cała poważna większość
rolnictwa bez względu na przeko-
nania polityczne, że „pełnomocni-
cy rolnictwa” zasiadujący w Komi-
tecie organizacji Giełdy Zbożowo-
Towarowej i Lniarskiej w Wilnie
winni kierować się jedynie temi
przesłankami.

Na szczęście Min. Rolnictwa
swojemi „niepomiernemi žądania-
mi'' uniemożliwiło przemycanie te-
go błędu naszego, rolnictwa — co
znów dla „innych* byłoby oczywi-
ście sukcesem.

Bo albo się coś robi dobrze, al-
bo lepiej wogóle do roboty nie
przystępować, Rolnik.

Najwigksza i najsłyn-

Dzłśi Najpiękniejsza para kochanków urecza JEANNETTE GAYNOR | CHARLES FARREL w przebojowym śpiew-

|- ais" MELODJASZCZĘŚCIA
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humoru, fantastycznošci tematu,
tura“. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Począlek o g. 2, 4, 6, 81 10. Na 1-szy seans ceny zniżone.
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Zajęcie — praca—za-
robek dla wszystkich
bezrebotni—inteligen-
ci — panie —panowie
piszcie zaraz: „Kie-
szonkowa Encyklo-
pedja Popularna” Kra-
ków, Józefitów 10.    

Białostoczanie. chcieli jeszcze
trzęci rozegrać mecz w siatkówce,
ale czas naglił i rozpoczęto grać w
koszykówkę.

Po rozpoczęciu gry w przecią-
gu 10 pierwszych minut nie padł
ani jeden strzał — trwała mniej
więcej równa walka, ale gdy Wil-
nianie zdobyli pierwszy punkt, po-
sypały się i dalsze tak, że ogólny
stosunek ustalił się imponująco, bo
aż 53 do 4 punktów. Sam Pień-
kowski (najlepszy gracz na bo-
isku) strzelił 12 koszy, a więc zdo-
był 24 pnkt., Butkiewicz zaś strze-
lił 9 koszy i zdobył dla Wilna 18
pkt. Doskonale grał również Na-
czulski, który w obronie wyłapy-
wał wszystkie piłki pod koszem
wileńskim. Z pośród graczy Białe-
gostoku wyróżnił się Klimczak, ale
brak mu jest dyspozycji strzało-
wej.

Sędziował bardzo dobrze p.
Gatzner z Bialegostoku, ktėry jed-
nak był czasami zbyt pobłażliwy
dla graczy wileńskich.

Żawodom  przyglądało się kil-
kaset osób.

Wilnianie zrobili doskonałe
wrażenie, zwłaszcza dlatego, że
wystąpili w ładnych, nowych
strojach reprezentacyjnych, zaku-
pionych nareszcie przez Wil. Okr.
Žw. Gier Sportowych.

Kierownikiem ekspedycji wi-
leńskiej był znany organizatori
działacz sportowy p. Żamejć.

Mistrzostwo Polski w Wilnie.-
Jakoby tegoroczne mistrzo-

stwa Polski w grach sportowych,
które wyznaczono na dzień 13
czerwca, mają odbyć się w Wilnie.
Wiadomość ta nie jest jeszcze
100 procentową, ale w każdym
bądź razie w Warszawie już się o
tem mówi. Jeżeli więc nie wyłoni
się inną jakaś propozycja, to Wil-
no będzie podziwiać. najlepszych
graczy Polski,

Szkoda tylko, że władze gier
sportowych, nię zażądają«nowych
przepisów gier sportowych, które
weszły już w życie i które będą
obowiązywać nas w rozgrywkach
o mistrzostwo Polski, a do któ-
rych trzeba przecież nieco się
przyzwyczaić.

Wojtkiewicz Śoś08) zaproszony do
awy,

W najbliższą niedzielę w Warszawie
odbędzie się mecz bokserski z udziałem
najlepszych pięściarzy Polski. Między in-
nymi pocia do wzięcia udziału w
zawodac. otrzymał Wojtkiewicz Jerzy,

któr miałby się spotkać z mistrzem Pol-
ski Karpińskim (C. W. S.).

Wyjazdowi jednak _ Wojtkiewicza
sprzeciwiły się częściowo władze bokser-
skie, gdyż „warszawscy organizatorzy nie
chcą zgodzić się na wprowadzenie do ko-
misji sędziowskiej delegata wileńskiego.

drugiej zaś strony jest od dość
dawna projektowany mecz bokserski z
reprezentacją Warszawy w Wilnie, w
czasie którego spotka się właśnie Kar-
piński z Wojtkiewiczem.

Widać więc z tego, że reklamowany
występ Wojtkiewicza w Warszawie nie
dojdzie do skutku i że pojedynek dwóch
MŁ boksu polskiego odbędzie się w

unie,

Dziś zaczyna się walka 0 punkty w me-
czach piłkarskich.

Dotychczasowe mecze piłkarskie
miały charakter rozgrywek towarzy-
skich, dopiero od dziś rozpocznie się bą-
talja rozgrywek o każdy punkt, o każdą
strzeloną brarmkę.

Dziś zatem ujrzymy w pierwszym
meczu drużynę Makabi walczącą z Lau-
dą, a jutro w niedzielę Ognisko spotka się
z 6 p. p. leg. Oba mecze budzą duże za-
interesowanie, a zwłaszcza ten drugi
mecz obfitować może w szereś sensacyj-
nych momentów.
Jutro otwarcie sezonu wioślarskiego.
Zaczyna być już sa Na drzew-

kach ukazują się młode listki. Wilja sta-
rym zaczyna płynąć korytem, a na przy-
staniach wioślarskich zaczyna  kipieć
sportowe życie.

Uroczystość otwarcia nastąpi jutro
o godz. 13. Na pomostach zostaną o-
chrzczone nowe łodzie, a na masztach
przystani wioślarskich zaczną powiewać
flagi klubowe, rozpocznie się sezon wio-
ślarski. '
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OTWARCIE SEZONU KOLARSKO-MOTOCYKLOWEGO.

Otwarcie sezonu kolarsko-mo-
tocyklowego odbyło się w tym ro-
ku nadzwyczaj uroczyście.

Zgromadzieni w lokalu włas-
nym przy ul. Niemieckiej wszyscy
cykliści i motocykliści udali się
następnie ze sztandarem ulicami:
Wileńską, Mickiewicza, Zamkową
i Wielką do kościoła św. Kazimie-
rza,, gdzie odprawiona została
Msza św.

Następnie odbyło się pierwszy
raz w Wilnie poświęcenie rowe-
rów i motocyklów.. Pierwsza część

Pierwszy start motocyklowy.

Zanim. odbędzie się wielki raid
„Dziennika Wileńskiego” w' dniu
29 maja do Ejszyszek, zostanie zor
ganizowany przez motocyklistów
w dniu 15 maja raid na trasie Wil-
no—Grodno—Wilno.

Raid ten jest dostępny tylko
dla' członków Wil. Tow. Cykl. i
Motocyklistów. Na starcie w każ-
dym jednak razie ujrzymy kilka-
naście maszyn.

Raid do Grodna będzie dosko-
nałą próbą przed raidem „Dzien-
nika Wileńskiego" do Ejszyszek,
do którego mogą już się zgłaszać
wszyscy motocykliści bez względu
na to, czy są w klubach sporto-
wych, czy też nie.

Komunikat Wil. Tow. Wiośl.
Z okazji otwarcia sezonu wioślar-

skiego Wil. Tow. Wioślarskie zakupiło
w kościele św. Kazimierza Mszę św., któ-
ra odbędzie się o godz. 9.

Zbiórka wszystkich członków jutro,
w niedzielę o godz. 8,30 na przystani
Wil. Tow, Wiośl. Z przystani nastąpi wy-
marsz ze sztandarem do kościoła.

Wil. T. W. zaprasza wszystkich człon
ków i sympatyków o jaknajliczniejsze
wzięcie udziału w tradycyjnem otwarciu
sezonu wioślarskiego.

Jutro zawody lekkoatletyczne.
Pierwsze zawody lekkoatletyczne na

bieżni odbędą się jutro o godz. 12 na
Pióromoncie. W programie sztafety i
łotki. Ponadto odbędzie się szereg kon-
urencji indywidualnych, a między inne-

mi Sidorowicz usiłować będzie pobić ra-
kord Polski na dystansie tysiąca metrów.

Wstęp 25 gr. i 50 gr. Dzieci wzrostu
do 120 centr. wchodzą darmo.

Dzieci wileńskie wchodzić mogą darmo
na mecze piłkarskie,

Po uchwaleniu przez Wil. Okr. Zw. L. A.
rozporządzenia wpuszczania darmo na za-
wody lekkoatlet. dzieci wzrostu do 120
cnt., poparł tę uchwałę Związek Piłki
Nożnej, który postanowił również wpu-
szczać darmo dzieci na wszystkie męcze
piłkarskie w Wilnie,

Postanowiono na wszystkich bra-
mach wejściowych namalować szlak na
wysokości 120 cm. by w ten sposób
oznaczyć dzieciom, że jeżeli są niższe to
mogą wchodzić na boisko bez=

a. Nie.
—

Solec Zdrój przed sezonem.
Robota wre w Solcu, Młodzi współ-

właściciele, spadkobiercy  szczytnych
ideałów i dążeń przedwcześnie zgasłych
ś. p. Włodzimierza i Ireny, Romualda i
Melanji Daniewskich, dokładają gorą-
cych starań, aby wiernie spełnić wska-
zówki Rodziców, aby. ukochany Solec,
któremu wiele rodzin w kilku pokole-
niach życie i zdrowie zawdzięcza, odpo-
wiedsial. należycie zadaniu i ustrojonyw
zwykłą szatę wiosenną godnie przyjął
spodziewanych gości. :

Wszystkie domy, hotel, pensjonaty
wyświeżono; ulubiona willa „Leśniczów-
ka” przebudowana, rozszerzona, dostar-
czy w pobliżu łazienek i lasu miłych i ta-
nich. pokoi.

czyszczenie studni przeprowadzone
w.marcu dało nadzwyczajne wyniki, mia-
nowicie: ilość siarkowodoru wzrosła do
102 mgr. = 66 cm* w litrze, czyli trzykroć
razy tyle, ile zawiera woda w sąsiednim
Busku; ilość soli wzrosła do 17 gr. w
litrze. | ki temu Solec stał się niezbi-
cie akos źródłem siarczano-sło-
„nem w Europie.

Warunki utrzymania
'względu na przesilenie ekonomiczne bę-
dą niezmiernie zniżone (całodzienne u-
trzymanie od 3 zł. 50 gr. — pokój od
zł. 1.20).

Komunikacja autobusowa uproszczo-
na zarówno od strony Kielc jak i Szczu-
ста.

Orkiestra będzie jak. zwykle — kon-
certowa, w. tym. roku pod dyr. kapel-
mistrza p. Czarnieckiego.

Naczelnym lekarzem zdrojowym zo-
stał dr. Antoni Kaczyński, wybitny Ба!-
neolog, dotychczas ordynujący w
rowie.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
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uroczystości wypadła imponująco] .
Motocyklistów zebrało się okołć
20. Wszyscy byli w jednakowy
beretach ze znaczkami klubowe
mi. Ponadto na motocyklach wid
niały małe, chorągiewki. Ładnie
odświętnie wyglądali również kd
larze. ?

Po wspólnej fotografji sportow
cy przedefilowali jeszcze raz uli
cami Wilna i udali się następni
na wycieczkę do / Landwarowśj
gdzie bawiono się aż do wieczorśj ‹

ROZMAITOSCI.
Polka żoną czerwonoskėregį

wodza szczepu.
Życie tworzy czasem awanturnicze rom:
se, które nie ustępują w niczem powieśj @
ciom Karola Maya czy Coopera. $улайсй
o tem niezwykłe przygody naszego rodak
Jana Laskowskiego, żyjącego obecnie
okolicach Baranowicz, Nikt, kto zetkni
się kiedykolwiek z tym spokojnym, poc
ciwym wieśniakiem, nie domyśla się, 4
Laskowski posiada za sobą burzliw
przeszłość, obfitującą w wypadki ай
tastycžne i niecodzienne.

Przed 35 laty wyemigrowaia pewńl
młoda nauczycielka szkoły  powszechni

z—
=
—

=
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zamieszkała w farmie swego brata ti
nad granicą meksykańską. Pewnej
dnia napadła na farmę banda Indjan, w
cieła w pień wszystkich: mieszkańców,
wyjątkiem Laskowskiej, którą wódz il
dyjski porwał ze sobą i zmusił ją do pó
ślubienia go według. obrządku indyjski
go. Tak więc z młodej Polk:
„skwaw“ czerwonoskórego

stał
wedza. Ё

roku powiła chłopczyka, któremu nadał
imię Jana. Straciwszy już sama wszelki
nadzieję powrotu do białych, zajęła
wychowaniem dziecka: Uczyła go wi
języka polskiego, pacierzy i pieśni. Li
barbarzyński zwyczaj Indjaa  położj
rychło kres tej sielance. Kiedy Janek
czył już pięć lat, odebrano go matce
oddano pod opiekę męską. Jako 10-le
chłopiec był już Jan dzielnym wojown!
kiem, wybijającym się pod każdy?
względem z grona swoich rówieśników:,

Lecz wpływ nauk-matczynych 2
ustał. Dziecko przebywało na;chętniej
jej towarzystwie i żywiło do niej głębo
ką miłość i przywiązanie. W czasie wól
ny pomiędzy Stanami i Meksykie
wkroczył oddział czerwonoskórych. WY
wiązała się bójka, w której Indjanie pó
nieśli sromotną klęskę.

Skoro wódz zobaczył, że wszystki
przepadło, postanowił sam umrzeć, al
też zabić wpierw żonę, gdyż nie chcišh
by dostała się w ręce znienawidzony
białych.

Objąwszy ją więc czule,
jej nagle zdradziecko nóż w serce. Jani
zobaczywszy tę okropną scenę. widz4/|
zwłoki ukochanej matki, leżące bezwłać
nie na podłodze, chwycił siekierę i jeć
nym ciosem rozpłatał ojcu głowę. Bi
żołnierze zabrali chłopca ze sobą. |

Od tego wydarzenia upłynęło dzić
więć lat. Historję Laskowskiego of!
blikowały gazety, a 'pewien przedsi!
biorczy Yankes zaangążował Janka Ф
swej budy cyrkowej, gdzie młody chł]
pak popisywał się jako syn czerwone
wodza. я

Pewnego razu zetknął się z chłopee!
emigrant polski, Kamiński, Wzruszofł
przygodami Laskowskiego” zeupiekow? |
się nim i wysłał go wkońcu do EuroP*]
Tu w chwili wybuchu wojny šwiatow“!
a: „przebywającego właśn”

na terenie Rzeszy niemieckiej interno'
ły władze jako politycznie podejrzanef ,
Całą więc wojnę przebył Laskowski
obozie. koncentracyjnym. W r. 19%
wstąpił młodzieniec do armji polskiej i
odbył kampanię. polsko-bolszewicką 3
czasie której odznaczył. się niezwykM
odwagą. Po zawarciu pokoju otrzy zę
Laskowski od rządu grunta w okoli
Baranowicz. Jest już zeń zupełny Euro] 5
pejczyk, tylko miedziano-czerwony kol) a
jego skóry wskazuje na pochodzenie iw]

wpakowžį

niejaka Laskowska, do Ameryki, gd

dyjskie. ny

GIEŁDA, !p“
WARSZAWA (Pat.) 6. V. 1932 r. | WaWoladyić dowie T

Dolary 8,85-—8,87—8,63. |
Belgja 125,00—125,31—124,69 m
Gdańsk: 174,75, —175,18—174,32. aHolandja 361,45—362,35—360,55. 8
Londyn 32,80—32,96—3,64. a
Nowy York 8,897—8,917—8,877, "Po
Nowy York kabel 8,902-8,922—8,882. |po
Paryż 35,13—35,22—35,04. |
Szwajcarja 174,20—174,63 —173,77. К K.
Berlin 212,20. Tendencja stabsza.

Papiery procentowe. 3 Щ
39/, požyezka budowlana 34. 1 | Nic

з\гспм 87. Ta sama seryjna 91 mi
6'» dolarowa 56. Ta suma 4%, 45) tej
1/6 Stablllzacyjna 43,75—51,50— 48,77. Vil
8 L. Z. B. GK. I B.R., obli ja "|G.K. 94. Te same 7%), 83,25. 8%, obiić| tur
bud. B. G. K. 93. 7% L. Z. ziemskł| zw
dolarowe 50,50. 59, warszawskie ni
8/5 warszawskie 57,50—:9,50 (drobne) Ё
58,50. 10'|, Siedlec 54,50. — Tendendl!
slabsza. ws
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