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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

Obrady klubu pariamentarnego Stronnictwa
Narodowego.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na posiedzeniu Klubu Narodowego w pierwszym
rzędzie uczczono pamięć zmarłego prezydenta Francji Douniera, po-
czem prof. Rybarski wygłosił referat o sytuacji państwa, podkreślając
m. in. sytuację Banku Polskiego, politykę gospodarczą rządu, sprawę
sojuszu z Francją oraz list prymasa Hlonda.

Po dyskusji przyjęto następującą uchwałę:
„Klub Narodowy stwierdza: Położenie finansowe, gospodarcze

Telefon Redakcji.

do 16 i od
 

Ostatnia wola | ś. p.
Doumera.

PARYŻ. (tel. wł. KAP. 11.5).
Rada Ministrów zdecydowała, że
pogrzeb tragicznie zmarłego Pre-
zydenta odbędzie się w czwartek.
Obrzędy rozpocznie Msza św. w

  
  
  

 

  

 

prezyd.

ślę do arcybiskupa Paryża, kar-
nała Verdier, z prośbą © naj-
dziej uroczyste dopełnienie

ich nad ciałem.
związku z tem Kardynał udzie-

druku. mogą być
onto

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem I
zagranicą 8 zł.

 

a oe 28 proc. drożej.
przez Administrację dowolnie zmieniane.
czekowe w P. K. Q. Nr. 80187.

przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mie

Ogłoszenia
Terminy

  

Proces b. premjera i ministra skarbu
Petrulisa oskarżonego © łapownictwo.
Jak juź danosiliśmy wczoraj,

w Kownie rozpoczął sę we wtorek
dnia 10 bm. najgłośniejszy proces
z dotychczasowych w Litwie, pro-
ces premjera i ministra
skarbu Petrulisa, oskarżonego o
łapownictwo i nadużycia.

tusu na sumę 5 milj. lt. i zawarcie
nowej umowy na korzyść niemiec-,
kiej firmy, pobierając przytem so-
bie łapówkę 5 tys. dolarów i wy-
rządzając szkodę skarbowi pań-
stwa; 3) o wydanie pewnej firmie
zezwolenia na wwóz do Litwy

: i międzynarodowe Polski jest tak ciężkie, jak nigdy nie było od Katedrze Notre Dame, skąd na- ił błogosławieństwa śmiertelnym Akt oskarżenia obejmuje 2000 ryby bez cła; 4) o przeniesienie
: czasu odzyskania niepodległości. stępnie wyruszy kondukt pogrze- czątkom zmarłego prezydenta stron pisma maszynowego. Petru- sumy 30 tys. It. z kasy państwo-

: Obóz, sprawujący obecnie władzę w Polsce, муКата! хире!та — Бому. i Is oskaržony jest; RE wej na własny prywatny rachunek
' niezdolneść do opanowania trudności i zaradzenia złemu. harakter religijny pogrzebu W czasach pobytu swego w 1) o samowolę, która się wy- do kłajpedzkego Deutsche Natio-

Ratunku nie przyniosą żadne półśrodki, gdyż istotnym warun- został zachowany zgodnie z o- Indochinach, gdzie był guberna- raziła w wydaniu różnym kupcom  nalbank; 5) o wydanie bezprocen-
: kiem jest oparcie rządów państwa na podstawach moralnych i praw-  statnią wolą ś. p. prezydenta torem, zmarły umer w Litwie i kraju Kłajpedzkim 130  towej pożyczki znajdującemu się
‚| nych, na których naród zdoła zbudować sobie pomyślną przyszłość”, Doumera, który zostawił na piś- . gorąco „działalność mi- zezwoleń na przywóz do Litwy w przeddzień bankructwa banko-
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Odpowiedź na list ks. prymasa Hlonda opiewa:
„Klub Narodowy składa ks. prymasowi Hlondowi wyrazy hołdu

ilgłębokiej wdzięczności w chwili gdy jego list pasterski porusza
sumienia i myśli społeczeństwa, wskazując Polsce dzisiejszej obo-
wiązki, jakie nakłada na nią wielka przeszłość, a życiu państwowe-
mu dając drogowskaz jasnych, prostych i niezłomnych zasad ehrze-
ścijańskich, które obowiązują państwo i życie zbiorowe taksamo jek
życie jednostki".

Posłowie żydowscy skarżą się na sądy
wileńskie.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Klub żydowski wystosował do ministra sprawie-
dliwości list, w którym atakuje wyroki sądów wileńskich w sprawach

mie drobiazgowe
do swego pogrzebu. Wdowa po
zmarłym prezydencie, kierując
się temi wskazaniami, zwróciła

instrukcje co syj katolickich, > już jako L

Dias 2
Ё

z zagranicy zakazanych towarów
(drożdży, papierosów); 2) anulowa-
nie umowy z pewną niemiecką
firmą o dostawę dla Litwy spiry-

 

Po wyborach prezyd. we Francji.
PREZYDENT LEBRUN PRZYJĄŁ WŁADZĘ. p

PARYŻ. Po zakończeniu gło-
sowania w kongresie nowoobrany
prezydent Lebrun udał się do sali

tej ceremonji senatorowie i posło-,

prezydentem, składając mu życze-'

iъ
wie przedefilowali przed nowym ;jomawia obszernie wybó.

„GŁOSY PRASY FRANCUSKIEJ.

PARYŻ (Pat). Prasa francuska
r prezy-

denta Lebruna. „Le Petit Journal“

wi handlowo-przemysłowemu, któ-
rej to pożyczki skarb państwa z
powrotem nie otrzymał, W spra-
wie tej przeciwko zarządowi ban-
ku został wytoczony osobny pro-
ces, który wkrótce wpłynie na
wokandę Kowieńskiego Sądu O-
kręgowego.

Skarb państwa wytoczył po-
wództwo w wysokości ok. 400 ty-
sięcy lit, wobec czego dla zabez-
pieczenia powództwa został nało-
żony areszt na majątek Petrulisa
„Juljanowo“, oszacowany na sumę
230 tys. lit. Pozatem p. Petrulis

o zajścia listopadowe Marengo zamku wersalskiego, mia. Następnie prezydent Lebrun--stwierdza, że kongres na PY się na wolnej > za
ь а ь gdzie przyjąl z rąk premjera Tar- odjechał w towarzystwie premjera | zamienił się we wspaniałą mani- aucją w sumie 150 tys. lit,

"eaz iai WC nich im. Ste- dieu, sprawującego intermistycz- Tardieu samoc do Paryża. _festację narodową. „Le Journal ; Na procesie figuruje ok. 100

fana,BatoregowWilnie i przeniesienia sięich naulice miasta, po- "ie urząd prezydenta, władzę. Po (A. T. E.) 1 ( oświadcza, že yo za m» za eia
ы 14 się wśródsenato myśl,iż każ- tor kłajpedzki Merkis, prof. Wol-

łączonego z gromieniem sklepów i dobytku ludności żydewskiej, PIERWSZE KROKI NOWEGO PREZYDENTA. į dy przewodniczący senatu jest demaras, p. Galwanauskas, b. mi-
przeszło już więcej, niż pół roku, a dotychczas nie słychać
nie o ukaraniu sprawców. Wręcz przeciwnie, cały szereg pro-
cesów z art. 122 k. k. wytoczono właśnie żydom, którzy zostali

PARYŻ (Pat). Po powrocie do
Paryża prezydent republiki, Le-

zie złożył kwiaty na grobie Nie- -
| s sg nomai Ig AP

jednocześnie kandydatem na pre-
zydenta republiki. Do tych moty-
wów przyłączyły się również ar-

nistrowie za czasów urzędowania
p. Petrulisa i in.

Wczoraj badany był Wołde-
też detkliwie ukarani przez Sądy, z dodatkiem obrażające- brun, w towarzystwie Tardieu do pałacu Luksemburskiego, gdzie : E P у н

; » udał się do pałacu Elizejskiego nerał Dubail wręczył prezyden- '$umenty wyższej natury. Prze- maras. Proces toczy się przy
go ludność żydowską uzasadnienia; © ile zaś chodzi o na wa sęP alga pPZ SZ4 оеоана СОар уао Ьа об

pastników—chrześcijan, to byłe zaledwie kilka Spraw, ale
zakwalifikowanych, jako zwykłe zakłócenie spokoju, względnie
jako nieposzanowanie władzy, i oskarżeni zostali bądź uniewin-
nieni, bądź skazani na drobne kary aresztu lub grzywny”.

prezydenta Doumera, poczem głę-
boko wzruszony złożył kondo-
lencję wdowie po prezydencie

Legji, Honorowej. Wzdłuż ulic *
któremi przejeżdżał orszak, $ro-;
madziły się łiczne tłumy publicz: *

raźna dążność do zrealizowania po
zgonie Doumera unji na jak naj-
szerszych podstawach. Miało być

A ISSEOSEMLSSIS
Przesilenie gabine-

nošci. sto dowodem, že nazajutrz po kam-
/ panji wyborczej społeczeństwo
A trancuskie zdolne jest zapomnieć

Doumer. Następnie prezydent Le-Widocznie panowie posłowie chcieliby, żeb. dy nasze za
я ® я i brun udai się pod Luk Triumfalny,každego skazanego žyda skazywali przynajmniej po paru chrzešcijan towe w Austrįi trwa

WIEDEŃ (Pat). Sytuacja poli-bez względu na stopień winy.
Bije to wprost w oczy z dalszych ustępów pisma, w którem

pomimo powołania się na słowa prokuratora stwierdzające, iż zabu-
rzenia przeniosły się na ulicę dzięki żydom i żydzi byli stroną ata-
kującą, piszą autorzy tak:

„Rozumiemy, że Ministerstwo nie moze mieć wpływu na wy-
rokowanie niezależnego Sądu, a moŻe—i na jego uzasadnienie,
ale bezwarunkowo de zakresu władzy Ministerstwa i pod-
iegłych jemu organów należy przyspieszenie śledztwa w
sprawie zajść wileńskich, peiecenie pociągnięcia de odpo-
wiedzialności sprawców i organizaterów tych žajšė, za-
kwalitikowanle Ich czynów z art. 122 k. k., a przedewszy-
stkiem niedopuszczenie do tege, by przed wyświetleniem
całoksżtałtu sprawy, wychwytywano poszczególne epizody
: a do odpowiedzialności karnej z art. 122 k. k.
ydów*.

Dalej następuje pouczenie, co ma uczynić minister i jakie za-
rządzenia wydać, by na przyszłość

„podłoże i istotny charakter zajść nie zostały zniekształcone
i przedstawione w świetle, zdolnem wprowadzić w błąd opinję
publiczną”.

Ciekawi jesteśmy, jak na pedobne bezczelne wystąpienie roz-
zuchwalanych żydłaków zareaguje minister sprawiedliwości?

Osławiony Wrona-Lamot zlikwidowany. —
WARSZAWA (Pat). Pozosta- Wiktor Lamot został przeniesiony

jący w stanie nieczynnym były w stan spoczynku z dniem 21 maja
wojewoda pcmorski w Toruniu p. 1932 r.

Okręt potępieńców w Gdańsku.
GDAŃSK (Pat). W dniu 11 bm. interesowanie wśród mieszkańców 

 
_ możliwości napadu.

 

rano zawinął do tutejszego portu
argentyński okręt „Chaco' dla
zaopatrzenia się w paliwo. Przy-
bycie statku, o którym w ciągu
wielu miesięcy prasa całego świa-

" ta podawała rozmaite sensacyjne
wiadomości, wzbudziło wielkie za-

miasta, licznie udających się do
portu celem obejrzenia okrętu.
Kordon policji chronił go od do-
stępu ciekawych. Jutro „Chaco“
odpływa do Kłajpedy. Z przymu-
sowych pasażerów, na ląd nikt nie
został wpuszczony.

Pogłoski © wewnętrznychjzamieszkach
- w. Jugosławii.

(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Do Warszawy nadeszły wiadomoścł z Wiednia —
zawsze nieprzyjaźnie nastrojonego dla Jugosławji — jakoby tam
doszło do jakichś wewnętrznych tarć.

Podobno poszczególne pułki wojskowe zostały tranzlokowane.
Wykryto jakąś organizację spisku wojskowego p. n. „Czerwo-

nej ręki".
w republikę federacyjną.

Z różnych stron donoszą o ruchach
darczem.

Organizacja ta miała na celu przeebrazić Jugosławię

chłopskich na tle gospo-

Treść estońsko-sowieckiego paktu o niea-
gresli.

MOSKWA (Pat). Prasa so-
wiecka ogłasza dokładny tekst
podpisanego w dniu 4 bm. estoń-
sko-sowieckiego paktu o nieagre-
sji W pakcie tym obie strony
$warantują sobie granice, ustalone
w traktacie z roku 1930, wyrzeka-
jąc się agresji przeciw całościi
niepodległości swej, niezależnie od

Dalej układ
zawiera zobowiązanie niebrania
udziału w układach o charakterze
agresywnym przeciwko” której-
kolwiek ze stron, lub przewidują-
cych bojkot gospodarczy. Zobo-
wiązania, zawarte w pakcie,. nie
anulują umów, zawartych przed

nim, o ile umowy te nie zawierają

momentów agresywnych. Pakt ma
być ratyfikowany jak najrychlej,
a wymiana dokumentów ratyfika-
cyjnych nastąpić ma w Tallinie
w ciągu 4 do 5 dni po ratyfikacji.
Pakt zawarty został na lat 3 z pół-
rocznem wypowiedzeniem. ra-
zie napaści jednej ze stron ukła-
dających się na trzecie państwo,
pakt traci swą moc. W razie bra-
ku wypowiedzenia następuje auto-
matyczne przedłużene na lat 2.
W sprawie konwencji arbitrażo-
wej w listach, wymienionych po-
między  Litwinowem i posłem
Seljama, przyjęto za wzór umowę
sowieckłą-z Niemcami i Francją.

zi A iš ,

ZADANIA, JAKIE STOJĄ PRZED NOWYM PREZYDENTEM. a

woż, zgodnie z konstytucją, prezy- dPARYŽ (Pat). Nowy prezydent
republiki zamieszka od piątku w
pałacu Elizejskim. Już na wstępie
objęcia swych funkcyj nowy pre-
zydent będze miał do rozwiązania
cały szereg poważnych zagadnień.
Nowoobrany prezydent znajduje
się wobec nowej lzby, która
zacznie funkcjonować dopiero za
3 tygodnie, oraz wobec gabifetu
ministrów, pozostającego w stanie
dymisji. Jak powszechnie wiado-
mo, życzeniem prezydenta Lebrun
byłoby utworzenie gabinetu kon-
centracji republikańskiej, którego
sobie gorąco życzy Senat, odgry-
wający w ostatnich dniach rolę
hamulca politycznego. Jednako-

dent musi przedewszystkiem we-
zwać do pałacu Elizejskiego czło-
wieka, mającego zaufanie [zby
obranej przy ostatnich wyborach.
Człowiekiem tym będzie, jak
utrzymują z całą pewnością, dep.
Herriot. Jemu ta prezydent po-
wierzy misję utworzenia rządu.
Socjaliści odnoszą się wrogo do
idei koncentracji. Blum zamieścił
dziś artykuł w „Le Populaire", w
.którym gwałtownie i niedwuznacz
nie wypowiada się przeciwko ga-
binetowi koncentracji. Jednako-
woż dotychczas nie wiadomo, czy
socjaliści skłonni są wziąć udział
we współpracy.

LISTY Z POGRÓŻKAMI.

PARYŻ. Dziennik „Liberte“
donosi, že nowoobrany prezydent
Lebrun otrzymał dzisiaj kilka li-
stów z pogróżkami. W jednym
z tych listów anonimowy autor
przepowiada nowemu prezydento-
wi identyczny los, jaki spotkał

jego poprzednika. W kołach ofi-
cjalnych nie przywiązują jal-
nego znaczenia do tych listów,
jednakże władze bezpieczeństwa
przedsięwzięły ostre zarządzenia
ochronne. (A. T. E.)

Nowy ambasador francuski przy Stolicy
Apostolskiej.

CITTA DEL VATICANO (Pat).
Nowym ambasadorem francuskim
przy Stolicy Apostolskiej został

mianowany dotychczasowy poseł
francuski w Pradze, Roux.

Pogrzeb Alberta Thomas.
PARYŻ (Pat). W dniu 11 bm.

odbył się tu pogrzeb dyrektora
Międzynarodowego Biura Pracy
Thomasa. Przez całe popołudnie
tłumy defilowały przed katafal-
kiem, ustawionym w merostwie,
na którym spoczywały zwłoki.
Trumna tonęła w powodzi wień-
ców, złożonych przez rozmaite

organizacje polityczne, zawodowe
i inne. Na pogrzeb przybyły liczne
delegacje cudzoziemskie i wiele
wybitnych osobistości, m. in. mi-
nister Zaleski. Przed wyruszeniem
konduktu pogrzebowego na cmen-
tarz przemówił minister Laval, że-
gnając w zmarłym niestrudzonego
apostoła pokoju socjalnego.

 

Sowiety znów wracają do N. E. P-u.
MOSKWA (Pat). Ogłoszone

rozporządzenie w sprawie płanu
dostaw zboża i mięsa oraz zezwo-
leń kołchozom na wolny. handel
nadwyżkami obowiązkowych do-
staw stało się w Mloskwie sensacją
dnia. Jeśli chodzi o skutki ze-
wnętrzne, oznacza to niemal zu-
pełną rezygnację z tegorocznego
eksportu rolnego. W sensie poli-
tyki wewnętrznej, w/$ powszech-
nej opinji, rozporządzenie takie
stanowi wprowadzenie NEP-u w
dziedzinie produkcji rolnej. Są to
pierwsze dekrety od cząsu istnie-
nia regimu sowieckiego, wydane
pod hasłem „twarzą do wsi', do-
tychczas bowiem po doktrynersku
faworyzowano wyłącznie interesy
proletarjatu miejskiego jako czyn-

nika lojalnego i elementu bez-
względnie oddanego  regimowi.
Jednocześnie przypuszczają, że
wprowadzenie nowego kursu w
życie napotka na duże trudności,
zwłaszcza że niezupełnie jeszcze
słormułowano niektóre punkty de-
kretu, co stwarza olbrzymie pole
do nadużyć ze strony zarówno
kołchozów, jak i wszystkich insty-
tucyj _ administracyjno-gospodar-
czych. Dziś ukazało się rozporzą-
dzenie centralnego komitetu partji
komunistycznej, zakazujące zmia-
ny władz kołchozów częściej ani-
żeli raz na rok, co ma oczywiście
na celu ustalenie indywidualnej
odpowiedzialności za niewykona-
nie ewentualnych dostaw zboża-
wych i mięsnych.

* p wszelkiej niezgodzie i zjedno-
czyć się ak paw za-
śadnień politycznych.
Zdaniem „L'Ordre' należy przy-

jąć wybór Lebruna na prezydenta
jako pomyślną wróżbę. Senat od-
dał krajowi usługę i będzie miał
okazję oddać mu jeszcze więcej
wyraźnych usług w dniach, które
niebawem nastąpią.

„Le Journal Industriel“ przy-
pomana, że jeżeli radykałowe se-
natu popierali tak gorliwie Lebru-
na, który nie należy do ich stron-
nictwa, to czynili to ze strachu
przed możliwym, a nawet praw-
dopodobnym naciskiem ze strony
kartelowców, który się wyraźnie
zaznaczył podczas ostatnich wy-
borów.

„La Volontć' podkreśla, že
gdyby naprzekór konstytucji, lecz
zgodnie ow. skład zgroma-
dzenia n owego odpowiadał
duchowi, jaki znalazł wyraz w
ostatnich wyborach do Izby Depu-
towanych, wybrałoby ono niewąt-
рНуле innego prezydenta, niż to
uczyniło wczoraj.

„L'Oeubre', zgadzając się w
zasadzie na wybór prezydenta Le-
bruna, wyraża jednak niezadowo-
lenie z wyboru prezydenta repu-
bliki przez ustępującą lzbę. Dzien-
nik uważa, że łudzie, których kraj
odsunął od funkcyj państwowych,
nie mogą dokonywać wyboru w
myśl życzeń narodu.

Zdaniem „Le Populaire', nie
ulega wątpliwości, że radykało-
wie senatu, wypowiadając się na
korzyść Lebruna, przechylili się
tem samem na stronę koncentracji
i to koncentracji na bardzo sze-
rokich podstawach. Jest to jeden
z powodów, dla których socjali-
styczna grupa parlamentarna od-
mówiła wzięcia w niej udziału.
Socjaliści nie chcą koncentracji,
nie mogą się zgodzić, ażeby zaraz
po jej zawarciu cała kampanja
wyborcza poszła w niepamięć,
ażeby wypowiedziana przez naród
wola nie brana była w rachubę. —
Socjaliści głosowali przeciwko Le-
brunowi, jako owi unji na-
rodowej, potępionej przez ostatnie
głosowanie narodu francuskiego.
-Socjaliści nie zgodzą się na żadne
zmieszanie ich z Flandinem, La-
valem, ani też z wierną większo-
ścią, przeciwko której wypowiada
się kraj. Stanowisko socjalistów
jest jasne i wyraźne.
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obuwie dziurkowane z RISE skóry bardze

„tou, POLSKIEJ WYTWÓRNI OBUWIAy

mak is aj kk |
Prunelkiwe obuwie brezentow

tyczna Austrji pogorszyła się
znacznie w ciągu dnia wczoraj-
szego. Dr. Dolfuss, desygnowany
na premjera, prowadził do późnej
nocy rokowania z wiełkoniemca-
mi i Heimwehrą, jednakże nie zdo-
łał pozyskać obu tych grup dla
swego gabinetu.

Ustawa o upadłości
koncernu Kreugera.
LONDYN (Pat). Ze Sztokholmu

donoszą, iż minister sprawiedli-
wości zapowiedział wniesienie do
parlamentu specjalnej ustawy,
zgłaszającej upadłość towarzystwa
Kreuger i Toll. Do przeprowadze-
nia likwidacji towarzystwa jest
niezbędne ogłoszenie formalnego
bankructwa. Postępowanie upa-
dłościowe ma mieć specjalny cha-
rakter i trwać będzie przez 9 mie-
sięcy, t. j. do 1 maja 1933 r. —
Ustawa o ogłoszeniu upadłości
wejdzie w życie zaraz po wy-
gašnięciu  moratorjum, czyli od
pierwszego czerwca r. b.

Jeszcze jedna wyprawa
po dziecko Lindbergha.
Z N. Jorku donoszą, że wkrótce

nastąpi wyjaśnienie tajemnicy po-
rwania dziecka Lindbergha. Rzecz
wyjaśnić się ma ostatecznie, gdy
powróci do portu Norfolk w stanie
Virginia parowy jacht Margon, któ
ry wyjechał stamtąd w ostatni pią-
tek, mając na pokładzie Johna Cur
tisa, pełnomocnika Lindbergha do
rokowań z bandytami. Na jachcie
znajdować się ma podobno i sam
Lidbergh.
W obecnej chwili jacht Marcon

znajduje się poza terytorjalnemi
wodami Stanów Zjednoczonych. W
razie oddania dziecka nastąpć ma
tylko wymiana 50,000 dolarów na
inne banknoty

Przez Atlantyk w pojedynkę
BUENOS AIRES (Pat). Do por-

tu Buenos Aires zawinął jacht
„Legh”, na którym żeglarz argen-
tyński Vito Dumas odbył sam je-
den podróż przez Atlantyk z Fran-
cji do Argentyny. Tysięczne tłu-
my publiczności, zgromadzone w
porcie, urządziły dzielnemu żegla-
rzowi owacyjne przyjęcie. Podróż
trwała 121 dni, z czego 78 dni
właściwej żeglugi, a reszta po-
stoju w poszczególnych portach.
Jacht ma 11 metrów długości i
2 m 60 cm. szerokości.
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Czy wobec kryzysu
nauka ma rację bytu?

Pytanie brzmi paradoksalnie,
ale przecież „trzeba powiększać

rzeczy, aby je widziano”, A tym-

czasem jakgdyby nie dostrzegamy,

że w czasach dzisiejszych, wśród

wzbierających fal nędzy materjal-

nej, wespół z upadkiem moralnym,

więcej jeszcze niż sztuka, upada w

Polsce z dniem każdym nauka, ra-

czej zaś wypacza się stosunek do

niej szerokich mas kulturalnych,

tego ogółu inteligencji, który sta-

nowi o wartości cywilizacyjnej na-

rodu. A fakt ten nie może się też

nie odbić także na poziomie samej

nauki, która potrzebuje wszak tak

materjałnego, jako też moralnego

poparcia, aby móc się rozwijać.

Tymczasem, niestety, wszystkie

bez wyjątku budżety, tak indywi-

dualne, jąko też społeczne, samo-

rządowe czy państwowe rozpoczy-

nają swe skreślenia od pozycyj...

naukowych.

Jakże w takich warunkach mo-

że się rozwijać nauka polska?

Pytanie to, pełne troski, mimo-

woli wybiega nam na usta, gdy roz-

myślamy nad łosami tak zasłużo-

nej instytucji, jak Kasa imienia Jó-

zeia Mianowskiego, sławnego Re-

ktora Szkoły Głównej. Kasa ta,

nader owocnie funkcjonująca lat

już pięćdziesiąt, i operująca setka-

mi tysięcy rubli, ma, jak wiadomo

na celu popieranie nauki polskiej,

a to przez zbieranie materjałów,

dotyczących spraw nauki, urzą-

dzanie zjazdów naukowych, refe-

ratów i odczytów, przez udziela-

nie zasiłków na badania i wydaw-

nictwa naukowe, oraz nagród za

naukowe prace. Prócz tego Kasa

sama prowadzi dość żywą działal-

ność wydawniczą, wydając n. p.

pismo, poświęcone badaniom sta-

nu nauki w' Polsce, p. t. „Nauka

Polska* (dotąd 15 dużych tomów),

oraz ogłaszając całe mnóstwo

książek, stojących przeważnie na

wysokim pozomie naukowym.Da-

lej w zakresie działalności infor-

macyjnej i pomocniczej Kasa orga-

nizuje archiwum i bibljotekę na-

ukożnawczą, oraz udziela pomocy

i wskazówek w działalności na-

ukowej wydawniczej. Pośredniczy

także w stosunkach naukowych

Polski z zagranicą, wreszcie rozta-

cza opiekę nad ludźminauki, n. p.

organizując domy wypoczynkowe

dła nich.
O dziejach Kasy dowiadujemy

się z wielce zajmującego Zarysu,

ogłoszonego w ostatnim 15-ym t.

„Nauki Polskiej”, a napisanego

przez docenta U. Warszawskiego,

Zygmunta Szweykowskiego. Na

200 str. autor snuje obraz żywej

działalności tej pożytecznej insty-

tucji w zakresie wszelkiego rodza-

ju nauk, tak medycyny, jak innych

przyrodniczych, tak matematyki,

jak prawa i humanistyki.

Przyszłość Kasy zależy całko-

wicie od poparcia samego spole-

czeństwa. Opieka, a eo ipso in-

terwencja, państwa w stosunku do

nauki, to ta ostateczność, do któ-

rej ucieczka jest jeno w wyjątko-

wych wypadnkach wskazana. Na-

uka, aby być nauką, tj. absolutnie

objektywnem badaniem prawdy,

ńie może zależeć od państwa i je-

go przemijających rządów, (jak to

się dzieje np. w Rosji czy we Wło-

szech), bo w takm razie przestaje

być nauką. Nauka powinna opie-

rać się na samem tylko społeczeń-

stwie. Tedy los tak zasłużonej in-

stytucji, jaką jest Kasa im. Mia-

nowskiego, ku której czczi odbę-

dzie się dziś o godz. 19 uroczyste

zebrane w Uniwersytecie, zależy

od nas samych. Czy możemy do-
puścić, by instytucja ta, która, po-
wstawszy w r. 1881, rozwijała się

tak bujnie w latach niewoli, dziś

w wolnem państwie, promieniując

na wszystke trzy dawne zabory,

przestała istnieć?
Jaka ma być nasza odpowiedź?

$. С.
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zprasy.
Na tory zdrowego rozsądku.
W związku z ohydną zbrodnią,

dokonaną na prezydencie Francji,
pisze „Słowo Pomorskie”:

„Muszą więc wyjść z ukrycia ludzie
zdrowego rozsądku. Stać się to musi na
całym świecie. Należy czemprędzej od-
sunąć „wykolejeńców' od steru spraw
państwowych, jeżeli ludzkość chce uni-
knąć stoczenia się w przepaść chaosu
i barbarzyństwa. Trzeba przywrócić go-
dność rozumowi ludzkiemu, a przepędzić
precz wszelkie oszukaństwa i szarla-
taństwa „nadludzi”, Trzeba wkroczyć na
odwieczną drogę praw boskich, a wyrzec
się oe ezprawia.

udów prawdziwych nie stworzy się
żadnemi „hockami-klockami*, Cuda pra-
wdziwe powstają z Łaski Bożej, a rzeczy
wielkie z pracy rozumnej i zorganizowa-
nej. Musimy do tej pracy gorliwie sta-
nąć; musimy budować front przeciw szar-
latanom; musimy unieszkodliwić pod-
palaczy świata.

Strzał, który położył trupem Prezy-
denta Francji, niech będzie dla nas mo-
bilizującą pobudką. Od kuli wykolejeńca
padł wielki obywatel, okoalebzy przy-
kład prawdziwej twórczej pracy. Niech
od jego trumny przyjdzie do nas ten
dirok, jaki ozdabiał Zmarłego. Stracił w
wojnie czterech synów; była to ofiara
wielka. Służył jednak swej Ojczyźnie
z miłością i spartańską pokorą. Do za-
szczytów doszedł przez pracę, a nie
przez zamachy i przewroty. Był. uoso-
bieniem umiarkowania, ik i obywa-
telskiej przychylności; przestrzegał jed-
nak zasad rozumu i moralności. I dla-
tego padł od kuli agenta, czerwonych
„ryzykantów”.

Świat musi wrócić na tory zdro-
wego rozsądku i przypomnieć sobie, że
istnieją prawa Boże,”

Magiczna paka.
Czytamy w krakowskim „Na-

przodzie”: ‹
„Wycieczki i „turyšci,  zwiedzający

Wawel, uderzeni są niemile zasłoną z
desek, ktėrą — z chwilą nastania w na-
szem mieście rządów sanacyjnych —
zakryty został pomnik Kościuszki, sta-
nowiący w tem miejscu, zwłaszcza na
tle zachodzącego słońca, wspaniałą de-
korację historycznego wżgórza i dosko-
nałą ilustrację naszych dziejów dla cu-
dzoziemców. Tylko wtajemniczeni jed-
nak wiedzą, co zapowiada ta zdaleka
widna tajemnicza paka. Przygotowuje
się pod nią, po cichu, pewna przemiana.

Pewnego pięknego poranku na miejscu
Kościuszki zobaczą zdziwieni mieszkańcy
Krakowa inną postać. Kościuszko pój-
dzie znowu — na jakiś czas już tylko,
na szczęście — na przechowanie
szopy, a kierownicy wycieczek szkolnych
otrzymają polecenia, aby poruczona ich
kierownictwu młodzież pamiętała przez
odkrycie głów oddać hołd „jedynemu
„wielkiemu człowiekowi. Przy tej Se
sobności okaże się może potrzeba u
wilczych biletów; nie szkodzi... do cza-
su.. Obywatele Krakowa mają jednak
prawo żądać, aby pomnik Kościuszki nie
zniknął z czasem zupełnie i na zawsze.”

Ktoby mógł skorzystać.
Pod powyższym tytułem za-

mieszcza „Gazeta Warszawska“
obszerny artykuł pióra senatora
St. Kozickiego.
W artykule tym twierdzi Ko-

zicki, że zmiany, jakie po zabój-
stwie prezydenta Doumer'a i wy-
borach do parlamentu zajdą nie-
wątpliwie w polityce francuskiej,
mogą wykorzystać Niemcy w kie-
runku urzeczywistnienia swych
planów, zmierzających do urządze-
nia Europy zachodniej po myśli in-
teresów niemieckich.

Łączy się z tą kwestją sprawa
konfliktu na Dalekim Wschodzie.

„Jesteśmy dalecy od robienia jakich-
kolwiek przypuszczeń, . nie zamierzamy
wcale kogokolwiek oskarżać; najprawdo=
podobniejszą wydaje nam się hypoteza
psychozy politycznej zabójcy, nie będzie-
my wcale usiłowali stosować zasady is
fecit cui prodest. Bierzemy jedynie pod
uwagę fakty, za sprawą losu dokonane
fakty. ZabójstwopFrancji, bez
względu na to, jakie pobudki i siły kie-
rowały ręką zbrodniarza, mogłoby ode-
grać rolę czynnika, sprzyjającego м07
rzeniu takiej sytuacji w Europie, która
stworzy warunki dogodne dla polityki
niemieckiej, zmierzającej do wyzyskania
ewentualnego zatargu nad Pacyfikiem
dla próby urzeczywistnienia dwóch ce-
lów: zmiany układu terytorjalnego w E-
uropie Wschodniej i uzyskania przewagi
politycznej i gospodarczej w tej części
naszego kontynentu”. й

* Niestety nie sposób odmówić
słuszności wywodom sen. Kozic-
kiego.

Radykalizacja obozu majowego.
Niepowodzenie w walce z.kry-

zysem i wynikające stąd konse-
kwencje. polityczne spowodowały
niepokój w obozie rządowym. #
pod jednolitej powierzchownej
skorupy zaczynają wydobywać się
rozmaite twory, pretendujące nie
tylko do samodzielności, ale do
narzucenia rządowi swoich. „pro-
gramów”. 3

W obecnej sytuacji można roz-
różnić w obozie rządowym. trzy
wyraźne grupy: .

1) „Sfery gospodarcze“ i kon-
serwatyści. Grupa ta niema žadne-
go własnego programu polityczne-
go. Dążeniem jej jest wpływanie
na pułkowników i obrona przy ich
pomocy gospodarczego stanu po-
siadania:

2) Pulkownicy, czyli grupa 0-
becnie rządząca. Programem jej
jest t. zw. „ideologja państwowa”,
zawarta w hasle: .„wszystko dla
państwa i wszystko przez pań-
stwo”. Hasło,to chcą pułkownicy
zrealizować przedewszystkiem za-
pomocą zmiany ustroju politycz-
nego. Stosunek ich do kryzysu
streszcza się w apelu do „prze-
trwania“ i do „ofiar'.. Atorem
pierwszego jest p. Matuszewski,
drugiego p. Sławek.

3) Lewica, złożona z różnych
części, której trzonem jest grupa
„Przełomu”, nadającego ideowy
kierunek nie tylko budzącemu się
obecnie z letargu Zjednoczeniu
Pracy Miast i Wsi, ale także trzem
konkurującym z sobą partjom so-
cjalistycznym, a mianowicie: Z
Z. p. Moraczewskiego, Frakcji Re-
wolucyjnej (B. B. B.) p. Jaworskie-
go i „narodowym socjalistom“, jak
brzmi nowy tytuł zwolenników p.
Ciszaka.

Grupa „Przełomu”* zasługuje na
baczniejszą uwagę, _ albowiem
akcja jej w ostatnich czasach pro-
wadzona jest pod wyraźnem ha-
słem rewolucji socjalnej. „Prze-
lom“ występuje przeciwko puł-
kownikom, zarzucając im uległość
wobec kapitalistów. W odezwie
pierwszomajowej tego pisma mógł
p. Sławek przeczytać następujący
ustęp:

„Nie przypominajcie nam co. chwila
obowiązków wobec państwa. O obowiąz-

kach pamiętamy. Potrafiliśmy o państwo
uczciwie walczyć”.

I nie mówcie tyle o obowiązkach
wobec dzisiejszej struktury państwowej,
bo nam dzisiejsze państwo nie wystarcza.
Tyle nam mówiono o Polsce ludowej, o
Polsce robotniczej i włościańskiej — i my
chcemy gorąco Polski robotniczej i wło-
ściańskiej”. : :

Wyražnie, po nazwisku atakuje
„Przełom” wicepremjera Zawadz-
kiego, widząc w nim łącznik mię-
dzy pułkownikami a.,„sferami go-
spodarczemi”. Bezlitośnie zwalcza,
i wyszydza „Przełom” hasło prze-
trwania. Wiadomość o zasłabnię-
ciu z głodu pewnej dziewczynki w
jednej ze szkół warszawskich zą*
opatrzoną jest takim tytułem: | 3
„Problem przetrwania—w terenie
W trzech słowach dostało się

tutaj i p. Matuszewskiemu i p.
Sławkowi.

Hasłu przetrwania przeciw-
stawia „Przełom radosną twór-
czość, Właśnie: radosna  twór-
czość' — oto tytuł naczelnego ar-
tykułu ostatniego numeru.

Cały kierunek „Przetomu“ dal-
by się wcale neźle określić wyra-
zami: narodowo - komunistyczny,
przyczem pierwszy człon należy
rozumieć tylko jako przeciwień-
stwo do międzynarodowego komu-
nizmu. Cytowana wyżej pierwszo-
majowa odezwa zawiera wyraźną
zachętę do naśladowania „robot-
nikówi chłopów Z. S. R. R.*.Se
zyskanie obecnego kryzysu do
przeprowadzenia rewolucji spo-
łecznej — oto cel konkretny, do
którego zmierza otwarcie „Prze-
łom”.

Zwracając uwagę na zagraża-
jące nam z tej strony niebezpie-
czeństwo, pisze „Kurjer Lwow-
ski”:

„Stanowisko tego organu i jego gru-
py wyjdzie wkrótce poza granice teore-
tycznych rozważań i znajdzie swój wyraz
w dalszych ewolucjach obozu rządowego,
a kto wie, czy nie spowoduje jego roz-
sadzenia.

Weszliśmy w okres pewnych roz-
strzygnięć, w którym doniosłe „znaczenie
dla społeczeństwa mają punkty stałe.
Gdy sanacja zaczyna grać „va banque”
i do tej gry chce pociągnąć naród i pań-
stwo, gdy przytem wysuwa hasła, któ-
rym lewica nie będzie mogła i chciała
się przeciwstawić, — jedyn stałym
punktem staje się obóz narodowy, który
ma dość i radosnej twórczości i rewolu-
cyjnych igraszek”,

ESSAT kAEAINTOTTTTTTOKIO

HITLER DOMAGA SIĘ ALZACJI.
Lewicowa prasa niemiecka 0-

raz dzienniki francuskie przyta-
czają znamienny wywiad, jakiego
udzielił Hitler korespondentowi
berlińskiemu „Echo de Paris“, p.
Pierre Plessiss Wódz „nazi” o-
świadczył, co następuje:

„Program mego stronnictwa

Ostateczne

TOKJO (Pat). Rząd japoński

postanowił wycołać w ciągu dni

30 wszystkie swe wojska, znajdu-

jące się w obrębie Szanghaju. De-
cyzja ta powzięta została w

uwzględnieniu opinii świata, celem

wykazania, że Japonja nie ma żad-
nyci+ ambicyj terytorjalnych. Wy-
syłając swe wojska do Szanghaju,
Japonja — głosi komunikat mini-
sterstwa spraw zagranicznych —

nie kierowała się żadnemi moty-
wami zaborczemi. W. Szanghaju

wycofanie wojsk japońskich
z pod Szanghaju. :

pozostanie jedynie niewielki kon-
tyngent marynarzy dla ochrony
obywateli japońskich. Jakkolwiek
istnieje nadzieja, że Chińczycy
przestrzegać będą ściśle warun-
ków zawieszenia broni, Japonja
czynić będzie opinję innych mo-
carstw i świata całego odpowie-
dzialną w razie, gdyby w wyniku
wycofania wojsk japońskich zary-
sowała się nowa groźba i niebez-
pieczeństwo dla Szanghaju.

 

ani nie jest ukryty, ani nie zawiera
odwetu. Jest to program wyzwo-
lenia! Zanim rok minie, rozerwie-
my traktat wersalski i plan Youn-
śa. pyoedeny się poprostu pra-
wa do życia (!), Górnego Śląska,
„korytarza” polskiego, Kłajpedy,
Gdańska i innych utraconych pro-
wincyj. o, .

„To znaczy Alzacji?" — zapy-
tał korespondent.

„Dlaczegėžby nie?'* — odparł
Hitler,

Jak widać, wódz „nazi” ma
daleko idące apetyty.

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom miejscowym którzy za-
legają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie»
my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

od 16 Maja 1932 roku.  

Kolektywizacja rolna w Rosji.
Inż. Józef Janczyk, który dłuższy

czas pracował z musu jako „spec” w raju
bolszewickim, opisuje w „Polonji”* swoje
wrażenia, Wyjmujemy ustęp, dotyczący
stosunku na wsi sowieckiej, w tak zw.
„kolektywach“.

Chłopu rosyjskiemu powodzi się
jeszcze gorzej, niżeli robotnikowi.
Centra przemysłowe aprowizuje
się jeszcze stosunkowo lepiej, pod-
czas gdy na wsiach panują stosun-
ki wprost niewiarogodne. Jeszcze
niedawno widziałem w A. I. Z. (ilu-
stracja komunistyczna w języku
niemieckim) fotografje rosyjskich
kolektywnych gospodarstw  wiej-
skich, pod któremi była wzmianka,
że 100 proc. chłopstwa przystąpi-
ło do kolektywów, przyczem nie
omieszkano opisać nędzy dzisiej-
szego chłopa w Niemczech. Nikt
temu nie przeczy, że gospodar-
stwa rolne w Niemczech i innych
krajach znajdują się w bardzo cięż-
kiem położeniu. Mimo to jestem
przekonany, że żaden rolnik, na-
wet najbiedniejszy, o ileby znał
położenie chłopa w kolektywach,
nie życzyłby sobie stosunków na
wzór rosyjski. Mówi się, że 106
proc. chłopstwa przystąpiło do ko-
lektywów. Wygląda to tak, jakby
każdy miał wolny wybór — przy-
stąpić lub nie. — Tak jednakże
rzeczywiście nie jest. Kto nie chce
powo, zostanie zesłany na Sy-
ir, po poprzedniej konfiskacie

wszystkiego tego, co posiadał. Za-
biera mu się również prawo gło-
sowania. Zabrać komuś prawo
głosowania znaczy tyle, co pozba-
wić go wszelkch praw obywatel-
skich. Dana osoba nie otrzymuje
żadnych znaczków  żywnościo-
wych, nie wolno jej zatrudniać,
jest więc w całem tego słowa zna-
czeniu psem bezpańskim, Trudno
sobie nawetwycbrącić nędzę tych
najbiedniejszych, a ilość ich sięga
setek tysięcy, których z żonami i
dziećmi skazuje się na zagładę. W
chwili przymusowego wysiedlenia,
ryczą nieludzko z bólu, czepiają
się zmurszałych oddrzwi, całują po
raz ostatni progi, po których prze-
chodzili jeszcze ich rodzice i
przodkowie,  spoczywający już
dawno w grobach, żegnają. się na
zawsze z miejscami, w których o-
bracało się dotychczasowe ich ży-
cie i opuszczają to wszystko, przy-
naglani uderzeniami kolb milicji,
zabrawszy zaledwie mały tobołek
i garstkę świeżej ziemi ojców. Mu-
szą w ten sposób opuszczać dom
zyjch przojców, aby na dalekiej
Syberji przez głód i choroby mar-
nie zginąć. To są mocni dodales.
którzy niezłomnie wierzą w Boga
jedynego i nie chcą nagiąć się do
bolszewizmu. Droga ich jest wię-
cej niż ciernista i nie łatwiejsza od
drogi pierwszych chrześcijan pod-
czas prześladowań.

Ale los pozostałych na wsi,
tych, tych którzy przystąpili do
kolektywu, nie jest również dużo
lepszy. Poza granicami Rosji wy-
obrażają sobie przeprowadzenie
kolektywizacji w ten sposób, że
chłopi małorolni tworzą związek,
abysbyć silniejszymi, przedstawia-
jąc jednolitą całość. Napewno
sprawa ta też tak była pomyślana,
jednakże praktyka wykazała coś
wręcz przeciwnego.
Jak sę przedstawia uprawa roli,

zbiór zasiewów, stan inwentarza
itd? Aby nie być ukaranym, upra-
wia się traktorami i nawpół wy-
głodniałemi końmi i wołami ist

szą część obszaru scalonego i ob-
siewa go się, to znaczy, o ile star-
czy zboża siewnego.to się stanie
z polami i ze żniwami, pozostawia
największa część chłopów  rosyj-
skich przypadkowi, Zboże nie dla
niego dojrzewa, a agenci sowieccy
po żniwach i tak wszystko zabie-
rają, nie pozostawiając na miejscu
nawet minimum, potrzebnego do
życia. Na początku lutego br. by-
łem w dawniejszej kolonji nemiec-
kiej. Jest tam obecnie kolektyw.
Mimo najszczerszych chęci nie
mogli podać mi do herbaty kawa-
łeczka cukru, ponieważ otrzymy-
wali oni tylko 200 gramów mie-
sięcznie na osobę pracującą. Zbo-
ża na chleb nie mieli już od dwuch
miesięcy. Poczęstowano mnie su-
chym chlebem  kukurydzianym
Taka była codzienna kolacja tych
dawniej bardzo zamożnych chlo-
pów. Towarów  kolonjalnych 1 о-
dzieży niema na wsi prawie wcale,
Ludzie i zwierzęta, wszystko źle
odżywiane, chodzą jak cienie.
Chlewy chłopów stoją całkiem pu-
ste, rozbiera je się częściowo na o-
pał. Bydło, które dotychczas nie
zdechło z głodu, znajduje się we
wspólnych stajniach i zostaje
wspólnie opatrzone. Nawet kozy
lub królika nie wolno mieć na
własność. Również kury są reje-
strowane, a szczęśliwy ich posia-
dacz musi oddawać bezpłatnie po
20 jaj rocznie od kury. Na temat
owego podatku jajczanego opowia-
dają sobie taką anegdotkę:

—Jedna z kur, będących wła-
snością pewnego chłopa absolutnie
jajek znosić nie chciała. Pewnego
dnia znaleziono kurę tę nieżywą,
powieszoną na drzewie, a obok
niej wisiała karteczka z następu-
jącym wyrokiem: „Uśmiercona z
powodu niespełniania planu pię-
cioletniego”.
Jasnem jest, że w takich warun-

kach żaden człowiek nie wkłada
w pracę swej duszy, lecz robi to,
co musi, aby uniknąć więzienia,
lub zesłania. Część zeszłorocz-
nych zbiorów nie została sprzątnię
ta z pola, zostały one zniszczone
przez mróz i śniegi. W każdym
razie znajduje się wieś i gospodar-
stwo kolektywne w stanie opłaka-
nym. W czasie podróży służbo-
wych byłem świadkiem, jak bied-
nym ludzom milicja odbierała kło-
sy i inne ziemiopłody, które sobie
uzbierano mozolnie na šcierni-
skach,

Pewnego. ranka poszedłem do
stajni 1 zauważyłem, że cztery
konie z uprzężą w pyskach stały
od poprzedniego wieczoru. Biedne
zwierzęta widocznie nie jadły ani
wieczorem ani rano, i głodne mu-
siały pójść do pracy. Bydło rogate
również źle jest odżywiane, ponie-
waż wogóle brak paszy dla bydła.
Nic dziwnego, że w takich warun-
kach większa część bydła ni-
szczeje.
W lutym br. czytałem list, w

którym żona rolnika tak pisze do
swej siostrzenicy: „Nędza w na-
szym kolektywie jest wielka. Nie
mamy już nic do jedzenia, a ludzie
puchną od głodu tak, jak już raz
podczas lat głodowych po wojnie.
Również dla bydła nie mamy już
żadnej paszy itd.'*

Można o kolektywach dużo
więcej powiedzieć, sądzę jednak-
że, że już to wystarczy na stwo-
rzenie sobie poglądu o nich.

TAKO EN ECAUNIROSSEDITIEEITITVINOSVIERASNES

WŁOCHY A TRYUMF HITLERYZMU.
Prasa włoska przywitała z za-

dowoleniem zwycięstwo Hitlera
w. wyborach pruskich, jako triumf
„nowych” Niemiec i jako pogrom
socjalizmu wogóle, a niemieckiego
w szczególności. Hitleryzm, wzo*
rujący się na faszyzmie, spotkał
się odrazu z sympatją kół faszy-
stowskich, zwłaszcza odkąd Niem-
cy, po okresie naprężenia z Wło-
chami (1922—1928), przyjęły mil-
cząco i czasowo stan rzeczy w
prowincji Górnej Adygi, t. i w
dawnym austrjackim Tyrolu, gdzie
ludność niemiecka zrezygnowała
na razie z ideałów pangermań-
skich. Od połowy 1928 r. polityka
zagraniczna włoska orjentuje się
wybitnie w kierunku rewizji trak-
tatów i zbliżenia do Niemiec, w
związku z niedojściem do skutku
porozumienia z Francją.

Nastroje włoskie, z powodu
decydujących zmian, na jakie za-
nosi się w Niemczech, najlepiej
oddaje uwaga redakcyjna „Gior-
nale d'Italia“. Jest ona odpowie-
dzią na komentarze paryskiego
„Temps“, ktėry napisal, iž wynik
wyborów niemieckich wywołał w
opinji i w kołach politycznych
włoskich pewne zaniepokojenie.
Otóż „Giornale d'Italia" pospiesza
z oświadczeniem, iż ocena oficjal-
nego organu paryskiego jest abso-
lutnie nieuzasadniona, gdyż Italja
faszystowska nietylko nie ma po-
wodu do zaniepokojenia, lecz
przeciwnie, do żywego jest zado-
wolona ze wzrostu hitleryzmu.
Jakie są tego przyczyny? Głów-
nie dwie: „Po pierwsze — pisze
wspomniany dziennik — Italja u-
waża Niemcy za element równo-
wagi i za niezbędną siłę politycz-
ną i ekonomiczną odbudowy Eu-
ropy, powtóre charakter ruchu
hitlerowskiego może tylko wywo-
łać największą sympatję Italji fa-

szystowskiej wskutek zbieżności
umysłów, widoków i zamiarów”,

Ponieważ „Temps” również na-
stępnego dnia kontynuował swoje
uwagi w t samym _ duchu,
„Giornale d'Italia" raz jeszcze po-
wtórzył i zaakcentował żywą „bez
zastrzeżeń'*  sympatję „narodu
włoskiego” dla hitleryzmu, nietyl-
ko jako „pokrewnego duchem“
programu, ale jako „woli odrodze-
nia Niemiec”,

saa,
SZKICE I OBRAZKI.

AMBICJA.
Fan Seralin siedział blady i zguę-

biony...
To go dobilo...

A przecież był zahartowanym czło-
wiekiem...

Od czasu do czasu poruszał tylko
gardzielą, jak gdyby poły rał żabę...

— I gadajże pan, od czego to się

zaczęło? — zapytałem.
— Ach panic.. chciała być sławną...

„Serafinie, powiada, Batycka „miss Po-
lonją“, Grzaukowa „miss Porubanek“,
a Albinowa, a Józeiuoweczka, že tak
powiem, kobiety sławne... Ja, powiada,
też kobiecą ambicję mami”

Załamałem ręce i pyłam: — Tak co
ty chcesz robić?

„Będę miss!*, powiada żona...
Nie ma co robić, myślę i jak się

patrzy, posłałem fotografję, jako że niby
fotogeniczna, do „Kina“ i na jakišci
„jury“.

I tu się zaczęło moje nieszczęście...

W „Kino“ odpisali jej tak, že mnie
zbić po tem chciała, a z tego konkursu
piękności przyszło do mnie dwu komi-
tetowych i powiedziało, że to świństwo
i skandal i że aspołecznie,..

Baba dostała żółtaczki, a po nocach

wołała, że chce być sławną.
Sławną to i tak już była w całym

domu i na zaułku, ale ambicje jej się-
gały dalej.

Na tenis chodziła, ale jej przez po-
licję zabroniono, że to nieobyczajnie taką
postać na kortach pokazywać, aż dnia
któregoś przeczytała gazetę... ы

„Na słupie — powiada — jeden Ame-

rykaniec 1111 dni siedział, a po tem z
prezydentem się całował i są „na ty”...
To sława — powiada — niczem dziecko
Lindbergha“...

Tak ja, widząc o co chodzi, powia-

dam zaraz: „Żono, tak gdzie ty taki słup
znajdziesz w calem miešcie?“..

„Nic, powiada ona, na strychu prze-
siedzę, a ty tylko ogłoszenie daj, co
taka a taka na wytrzymałość siedzieć
będzie i dodaj, że na strychu i z własnej
woli”,

Hy, co to nie działo się od tej pory!
Słudze żywić się dobrze kazała, dwu
frantów przyszło do nas i jak należy
komitetowo babę na strychu opieczę-
towali, a jeden to dzień i noc dyżuro-
wał, niby dla kontroli.

Od tego czasu na klatce schodowej
przejść nie można było, kuchty z całej
ulicy, a nawet i żona rzeźnika dwa razy
zachodziła...

Siedziało już tam, niebożątko, dwa
tygodnie na strychu, a ja utyłem i na-
brałem nawet rumieńców...

Aż tu dnia pewnego... skandali
Lokatorzy się zbuntowali.
Wołają policję i skarżą się, że to

co prawda cicho było od czasu, jak się
zamknęła, ale za to sufity przemakają
i że wogóle taki konkurs to niehygje-
niczny...

A tu na domiar, złego i zbrodnia
się okazała. Komtetowi, okazało się, co
żony pilnowali, bieliznę z sąsiedniego |
strychu pobrali... Ot tak, przez figiel...

Serafin zagulgotał płaczliwie...
— Babę siłą trzeba było ze strychu

dobywać, bo wołała na całe gardło, że
to niby ona „miss Wytrzymałość” i że
jej do rekordu jeszcze 974 dni brakuje...

Teraz leży w domu i ma czkawkę
NerWowĄ...

No, dowidzenia, idę po broń...
Poszedł biedak... nieszczęsna oliara

niewieściej ambicji.

M. Junosza.

Ruch wydawniczy.
— Generał Lucjan Żeligowski —

„Myśli żołnierza — rolnika o 2 $o-
spodarstwie'* — str. 56. Skład Główny
ebethner i Wolf. Cena zł, 2
, Ukazała się na półkach księgarskich

książka generała Lucjana Żeligowskiego
pod znamiennym tytułem „Myśli żołnie-
rza — rolnika o naszem gospodarstwie”
— owoc badań życia. gospodarczego
ziem północno - wschodnich,

Za matkę służyła mu myśl z wier-
nych prawd życia wyjęta — „Ziemia na-
sza winna nas wyżywić i odziać. Opisu-
je wieś Ażewicze, znaną mu od dzieciń-
stwa i w następnych rozdziałach—,Lniar
stwo” — „Obrona* — „Polityka ekono-
miczna' — „Dalszy program” — analizu-
je błędy gospodarki i rozwija program
rozbudowy życia gospodarczego ziem pół-
nocno - wschodnich Polski. Główne myśli
— ło opieka nad wsią, żeby wyrównać
błędy produkcji, które mogą się stać bo*
gactwem tych ziem, to jest produkcją
roślin włóknistych lnu i konopi.

aro DS

STAN BEZROBOCIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH.
Na ogólną liczbę 328.686 bez-

robotnych w całej Polsce, zareje-
strowanych na dzień 30 ub. m.
bezrobocie w poszczególnych za-
wodach przedstawiało się nastę-

ąco: ;

 

  

   
juž opušcila prasę drukarską.

Zawiera następujące rozdziały:
1. Istotne fakty 1 zagadnienia. II. Równowaga gospodarstwa
światowego przed wojną I skutki wojny. Ill. Obroty handlowe
w powojennem gospodarstwie światowem. IV. Kredyty zagra-
niczne po wojnie. V. Wędrówki ludności po wojnie. VI. Przysz-
łość gospodarstwa światowego. VII. Racjonalizacja. VIII. Ró-
wnowaga przemysłu I rolnictwa. IX. Ciężary publiczne I spo-
łeczne; udział państwa w kryzysie. X. Planowa gospodarka
i kryzys ustroju gospodarczego. XI, Ruch naturalny ludności
a przyszłość gospodarcza. XII. Konsekwencje mniejszego po-
stępu gospodarczego. XII. Ogólne wnioski I przewidywania.

Cena 9 zł.
Do nabycia we'wszystkich księgarniach i kioskach Tow. „Ruch*

Górnicy 21.526 bezrobotnych,
hutnicy w metalu 7.258, szklarze
2.814, metalowcy 35.580, włókien-
nicy 25.633, robotnicy budowlani
36.227, pracownicy umysłowi
43.556,

ba.Romana RYDARONIEGO |
nowa książka p. t.:

Przyszłość gospodarcza Świata

92—2 o
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Wladze administracyjne zawie-
-siły działalność hurtka wileńskie-
go Towarzystwa Szkoły Białorus-
kiej, który miał swą siedzibę na
N. Swiecie. Członków Zarządu

Władze administracyjne od-
mówiły prezydjum Towaržystwa
Szkoły Białoruskiej pozwolenia
na zwołanie w Wilnie w dniu 12
maja ogólno białoruskiego zjazdu
delegatów T-wa Szkoły Białorus-
kiej z 4-ch Województw Wscho-
dnich.

Odmowa nastąpiła z przyczyn
następujących: Według statutu de-
legaci na zjazd krajowy muszą

 
W tych dniach Magistrat m.

Wilna wymówił z dniem 1 sierp-
ula r. b. pracę wszystkim pra-
ownikom, zatrudnionym w Ma-

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— w dniu imienin Ojca św.

12 b. m. o godz. 9 i pół w ko-
ściele św. Jana w Wilnie bę-

dzie odprawione uroczyste na-
bożeństwo.

Celebrować będzie Jego Eksce-

lencja ks. Biskup Kazimierz Mi-
chalkiewicz. Z MIASTA.

— Przyjazd ministra wojny

p. J. Piłsudskiego. W dniu

wczorajszym pociągiem wieczor-

"nym przybył do Wilna i zamie-

szkał w Pałacu Reprezentacyj-

nym minister wojny p. Józef

Piłsudski. P. ministrowi J. Pił-

sudskiemu towarzyszyli w drodze

pułk. W. Woyczyński i kpt. Le-

pecki.

— Pożegnanie prezydenta
Folejewskiego. Wczoraj w ma-
'łej sali miejskiej przy ul. Końskiej
odbyło się pożegnanie b. prezy-

denta miasta p. Józefa Folejew-

skiego przez członków rady miej-

skiej, magistratu oraz pracowni-
ków miejskich.

Podczas herbatki wygłoszono

Szereg przemówień pożegnalnych

W imieniu rady miejskiej zabie-

rali głos pp. prof. Staniewiczi

dr. Wygodzki; w imieniu magi-
stratu wiceprezydent Czyż, w

imieniu związku pracowników
miejskich inż. Glatman, a W

imieniu najbližszych wspėlpraco-
wników—sekretarz rady miejskiej

P. Dziewicki.
Ogólny ton przemówień pod-

 kreślał dobroć ustępującego pre-
Zydenta. -

Ostatni zabrał głos członek

komitetu organizującego  poże-
gnanie, mec. Bagiński, ofiarując

P. Folejewskiemu obraz przed-

stawiający fragment Wilna.
"_ Przyjęcie urozmaiciły ładne

deklamacje artystów teatrów miej-
skich.
"W miłym nastroju spędzono

Czas do późnej nocy.

  
  
  
  
  

   
— Magistrat nabywa nowe lo-

kale szkolne. Dowiadujemy się, iż
Magistrat m. Wilna projektuje je-
szcze w miesiącach letnich wy-
dzierżawić kilka lokali szkolnych
dla użytku szkół powszechnych,
gdyż dotychczasowe lokale szkol-
ne nie są wystarczające. Pozatem
Magistrat zamierza przystąpić do
budowy gmachu szkolnego.
— Zniesienie reieratu zlece-

niowego. W tych dniach został
Zniesiony referat zleceniowy Ma-
 gistratu m. Wilna. Czynności, któ+
te wykonywał dotychezaa wspo-
mniany referat, przejął wydział
podatkowy. W związku ze znie-

SPRAWY MIEJSKIE..

KRONIKA.
Czyżby nareszcie zwrot w polityce

biatoruskiej.
Zamknięcie .hurtka białoruskiego w Wilnie I aresztowanie

zarządu.

hurtka oraz kilku innych białoru-
sinów aresztowano. Wszystkie
akta hurtka białoruskiego zostały
opieczętowane, aż do zbadania
ich przez władze śledcze-sądowe.

Odmówienie zezwolenia na odbycie zjazdu T.wa Szkoły Biał.
w Wilnie.

być wybierani na zjazdach okrę-
gowych, a ponieważ takie zjazdy
nie odbyły się, a Centralny Ko-
mitet Żarządu zaprosił tylko
przedstawicieli wszystkich kół,
wobec tego odmówiono zezwole-
nia na uriządzenie zjazdu w Wil-
nie i zaproponowano prezesowi
Centralnego Zarządu p. mec, Stec-
kiewiczowi, by najpierw przepro-
wadzić zjazdy okręgowe.

Groźba redukcyj w Magistracie.
gistracie na t. zw. pracy stało-
dziennej. Należy zaznaczyć,| że
niektórzy z nich pracują po kilka
lat bez przerwy.

sieniem tego referatu zreduko-
wano 6 osób.

Należy zaznaczyć, że referat
zleceniowy oprócz stałych pra-
cowmików zatrudniał również kil-
kanaście osób dorywczo.

— Pożyczki na budownictwo
drewniane. Na dzień dzisiejszy
zwołane zostało posiedzenie Ko-
mitetu Rozbudowy m. Wilna. Na

posiedzeniu tem rozpatrzone będą

podania osób ubiegających się
o pożyczki na budowę domów
drewnianych. Podań takich do
Komitetu Rozbudowy wpłynęło
już zgórą 40. Pożyczki wydawane
będą, jak wiadomo, w maksymal-
nej wysokości 4000 złotych. Na
cel powyższy Komitet otrzymał od
władz centralnych fundusz w wy-
sokości 150.000 złotych.

SPRAWY SZKOLNE.
— Zmaczny przyrost młodzieży

w wieku szkolnym zmusza władze
do uruchomienia nowych szkół,
Według prowizorycznych danych
w wieku szkolnym w porównaniu z
rokiem ubiegłym wynosi 3.500 o-
sób w Wilnie, zaś w województwie
wileńskiem ilość dochodzi do10500
osób. W związku z tym dużym
przyrostem młodzieży szkolnej wła
dze szkolne zamerzają jeszcze w
roku bieżącym uruchomić kilkana-
ście nowych szkół powszechnych.

— Podania do klasy wstępnej.
Dyrekcja AS Gim-
nazjum im. T. Czackiego zawia-
damia, że podania do klasy wstę-
pnej oraz od 1-ej do VII ej przyj-
muje kancelarja Gimnazjum (Wi-
wulskiego 13) od godziny 10 - 13-ej
Egzaminy wstępne do klas niž-
szych, od wstępnej do Ill-ej roz-
oczną się dnia 27 maja: do

kia wyższych—w końcu czerwca.
1

HANDEL i PRZEMYSŁ
— Memorjał _ restauratorów.

Delegacja zarządu Stowarzyszenia
restauratorów na ręce' starosty
środzkiego, p. Kowalskiego złoży-
ła, wystosowany:do p. wojewody,
memorjał, omawiający katastrofal-
ną sytuacjęw przedsiębiorstwach
gastronomicznych spowodowaną
ogólnym kryzysem, a pogłębianą
przez niezdrową konkurencję.

Petenci specjalnie uskarżają
się na organizowane sporadycznie
przez różne instytucje nocne dan-
cingi z wyszynkiem alkoholu i bu-
fetami restauracyjnemi.

Imprezy tego rodzaju — odby-
wają się w zakładach nieposiada-
jących odpowiednich uprawnień i
nieobarczonych podatkami i inny-
mi ciężarami fiskalnymi, wobec
czego wytwarzają krzywdzącą re-
stauratorów konkurencję. W kon

DZIENNIK MIEEŃSKI

kluzji memorjału wyrażona jest
prośba o niewydawanie pozwoleń
na urządzanie tego rozdaju zabaw.

P. starosta potraktował delega
cję nader przychylnie, zapewnia-
jąc, iż sprawę wysuniętą przedło-
ży p. wojewodzie. k

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Związek Piekarzy przygoto

wał już umowę zbiorową na rok
1932/1933. Jedna z największych
bolączek wileńskich piekarzy jest
nieregularne wynagrodzenie za
pracę. Prawie każda piekarnia
wypłaca robotnikom wynagrodze-
nie w innej wysokości. Istniejące
na terenie Wilna związki zawodo-
we od paru lat prowadzą intensyw
ną akcję przeciwko tego rodzaju
praktykom. Walka ta dała już pe
wien rezultat, bowiem od dwuch
lat właściciele piekarń zawierają z
robotnikami umowy zbiorowe. О-
statnio wskutek samowolnego zer-
wania przez właścicieli piekarń
stawek, przewidzianych w umowie
zbiorowej, Chrześcijański Związek
Zawodowy Piekarzy wszczął pono
wnie akcję. Została już przez ten
Związek przygotowana umowa
zbiorowa na przyszły rok.
W związku z ukończeniem u-

kładania umowy zbiorowej w dniu
12 maja rb. odbędzie się wspólna
konłerencja wszystkich organiza-
cyj piekarskich w sprawie podpisa
nia umowy zbiorowej i ustalenia
warunków pracy.
— Kiedy nastąpi podpisanie

nmowy zblorowej w  piekar-
stwie. Jak się dowiadujemy pod-
pisanie umowy zbiorowej na rok
przyszły w  piekarstwie nastąpi
najprawdopodobniej w przyszły
czwartek, dnia 12 b. m.
— Związek Szewców tworzy

komitety rejonowe. Chrześcijański
Związek Zawodowy Szewców Cha
łupników ostatnio prowadził ak-
cję zdąrzającą do uregulowania
pracy w warsztatach szewckich,
W tym celu Związek zamierza u-
tworzyć szereg komitetów, któ-
rych zadaniem będzie pilnowanie
i przestrzeganie ustawowego czasu
RA w warsztatach szewckch.
a odbytem posiedzeniu Związku
w ubiegły poniedziałek szczegóło-
wo omówiono tę sprawę. W cza-
sie dyskusji wyjaśniło się, że komi-
tety takie oprócz przestrzegania
ustawowego czasu pracy regulo-
wałyby również ceny za robociznę
i co najważniejsze ujednostajniały-
by ceny za pracę. Ostateczna de-
cyzja co do zorganizowania tych
komitetów zapadnie na najbliż-
szem walnem zebraniu Związku,
które odbędzie się w dniu 17 bm.
o godz. 5 po poł. w lokalu przy ul,
Dominikańskiej 4,

Zarząd Związku Zawo-
dowego Handlarzy mięsnych
i wędiiniarzy w tych dniach
przystąpił do opracowywania me-
morjalów o nadmiernych opła-
tach, pobieranych przez Magistrat
na rzeźni miejskiej i na rynkach
wileńskich.

Memorjały te, jak donosiliš-
m, zostaną złożone lrzędowi
p 8

onadto Związek ten przygo-
towuje obszerny memorjał o wy-
górowanych wymiarach podatko-
wych, uskutecznianych przez Ko-
misje Szacunkowe. Memorjał zo-
stanie przesłany do ministerstwa
w Warszawie.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Posiedzenie Sekcji Histo-

rji Sztuki odbędzie sie się w dn.
14 (sobota) b. m o godz. 8 w sali
Seminarjum Archeologji Klasycz-
nej O. S$. B. ul. Zamkowa 11 (dru-
gie podwórze w ptawo. Na po-
rządku dziennym: 1) Referat S.
R. Gostkowskiego Ikonografja ka-
płańska o sztuce/greckiej.

ŻYCIA LITEWS к
— Litewskie Towarzystwo Na-

ukowe nabywa śmach. Litewskie
Towarzystwo Naukowe w Wilnie
czyni zabiegi o nabycie własnego
śmachu. W tym celu prowadzone
są już pertraktacje z właścicielami
większych kamienic w Wilnie. Pie
niądze na nabycie gmachu Towa-
rzystwo otrzyma z Kowna.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S$. P,
— Trzy przedstawienia szkolne „Ze-

msty** dła młodzieży szkolnej na Pohu-
lance. Dziś o godz. 1, jutro o godz. 11
m. 30 rano i pojutrze o godz. 4 pp. od-
będą się trzy specjalne przedstawienia
szkolne dla uczącej się młodzieży ko-
medji Al. hr. Fredry „Zemsta”, Ceny
rhiejsc zniżone od 30 gr. do 1 zł. 50 gr.
Ze względu na to, iż „Zemsta* schodzi
z repertuaru, przedstawienia te będą do-
stępne także dla szerokiej publiczności.
R = W Lutni. Dziś „Dama w jedwa-
iach“.

Jutro — próba kane
PREMJERY

W. TEATRACH MIEJSKICH.
— Otwarcie Teatru Letniego w Ber-

nardynce, W. sobotę 14 maja o godz, 8
m. 15 wiecz. Teatry Miejskie otworzą
sezon letni w Bernardynce wesołą kro-
tochwilą p. t. „Pan naczelnik to ja”, Ce-
ny miejsc zniżone: od 30 gr. do 3 zł.
80 ge. przyczem wszystkie zniżki pozo-
stają ważne. Wstęp do se bezpłatny.
— „Bank Nemo” w Lutni. W sobotę

© godz. 8 m. 15 wiecz. premjera dosko-
nałej i wesołej sztuki Verneuil'a „Bank
Nemo”. Reżyserja W. Radulskiego.

POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE
W BERNARDYNCE.

W pierwszy dzień Zielonych Świątek
o godz. 4 pp. dana będzie świetna farsa
p. t. „Hulla di Bulla”,

W: poniedziałek o godz. 4 pp. po raz
pierwszy po cenach zniżonych, jako po-
PROC ukaże się „Dama w jedwa-
iach",

Film i kino.
Mellos — „Afera męžatki“.
Hollywood — „Okręt straceńców".
Casino — „Nad ranem".
Pan — Dziewczę z nad Wołgi.
Stylowy — „Wielkomiejskie ulice".

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 12 maja.

11.58. Sygnał czasu. 12.10. Kom.
meteor. . 12.15, Odczyt rolniczy. 13.35.
Poranek szkolny. 15.00. Program a.
15.05. Kom z Warsz. 15.25. „Bitwa pol-
skiej marynarki wojennej pod Czarnoby-
lem* — odczyt, 15.45, Aud. dla dzieci.
16.20. Lekcja francuskiego. 16.40. Codz.
odc. pow. 16.50. Utwory Oreiga (płyty)
17.15. Koncert z Warsz. 18.30. Akad. Ko-
ła Misyjnego. 19.00. Transm. z sali Ko-
lumnowej USB. akademji poświęconej
Kasie im. Mianowskiego. 19.45. Pras.
dzien. radj. z Warsz. 20.00. „Wrażenia z
Norwegji' — felj. 20.15. Muzyka lekka.
21,35. Słuchowisko z Warsz. 23.00. Spa-
cer detektorowy po Europie,

Piątek, dnia 13 maja.

11.58: Sygnał czasu. 13,10: Audycja
dla poborowych. 13.20: Kom. meteor.
14.10: Progr. dzienny. 14.15: 1) Muzyka
hiszpańska. 2) Muzyka wesoła (płyty).
15.05: Kom. z Warsz. 15.25: „Film a po-
radnictwo zawodowe* — odczyt. 15.45:
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.20:
„Toki cietrzewi i gluszcow“ — odczyt.
16.40: Codzienny odcinek powieściowy.
16.55: Lekcja angielskiego. 17.10: „Od
atomu do gwiazdy” — odczyt. 17.35:
Recital fortepianowy Haliny Kalmano-
wiczówny. 18.05: Recytacje w wyk. Ha-
liny Kamińskiej. 18.20: Recital śpiewa-
czy Leokadji Gabszewiczowej. 18.50:
Rezerwa. 19.00: „Z zagadnień litew-
skich”. 19.15: Przegląd prasy rolniczej
krajowej i zagranicznej”. 19.25: Feljeton
humorystyczny. 19.40: Progr. na sobotę.
19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Audycja
ku czci ś. p. prez, Pawła Doumera, z
Warszawy. 20.25: Feljeton p. Priifiero-
wej. 22,40; Kom. i muz. tan. z Warsz.

"Z ZA KOTAR STUDJO.
Historja zasłużonej instytucji.
O godz. 19.00 transmitowana będzie

z Auli Kolumnowej U. S. B. akademia,
poświęcona zasłużonej w dziejach kultu-
ry naszej Kasie im. Mianowskiego. Zło-
ży się na nią zagajenie rektora prof. Ja-
nuszkiewiczai przemówienie prof. Jana
Szmurły p. t. „Rys historyczny powstania
Kasy im. EAC:

Wrażeniaz Norwegji.
orwegja — kraina fiordów, suro-

wych obyczajów i silnych, wysportowa-
nych ludzi — będzie tematem interesu-
jącej pogadanki p. Marji Znamierow-
skiej-Priifferowej. Usłyszymy ją o go-
dzinie 20,00.

Zradjofonizowana „Katarynka“,
Q godz. 21,35 radjostacja warszawska

przypomni radjosłuchaczom wzruszającą
nowelę B. Prusa „Katarynka”, którą nada
w ciekawej i DOBRYdzone.

OCZYNNO:
, — Kwesta. W/ sobotę 14 bm. odbę-

dzie się kwesta na rzecz „Domu Opieki
dla Starców”, Turgielska 2. Tow. Pań
Miłosierdzia św. Wincentego 4 Paulo,
Ciężkie przeżywamy czasy! Wobec
zmniejszonych subwencyj wołamy o po-
moc, by zaspokoić palące potrzeby nad
grobem eolacyh staruszek.

,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego",
Dla wdowy Matulewiczowej — M.

Reutt zł. 2—; A. K. zł 1 gr. 50; A. Z.
zł. 2 gr. 50; Bezimiennie zł. 1 gr. 50;
Student bochenek chleba.

, Zamiast kwiatów dla uczczenia dnia
Imienin p. Zofji Kościałkowskiej, pre-
zeski Tow. Pań Miłosierdzia Św.Win-
centego 4 Paulo — Helena i Zygmunt
Węcławowiczowie zł. 20,— na IV Kont,
dla najbiedniejszych.
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Kłamstwami żydowskiej prasy zaintere-
sowały się władze administracyjne.

W związku z tendencyjnemi
doniesieniami prasy żydowskiej
o rzekomych napadach studen-
tów na żydów, władze admini-
stracyjne rozpoczęły w tej spra-
wie dochodzenie. Polecono zba-
dać rzekomych poszkodowanych
żydów, którzy mieli odnieść po-
bicia przy ul. Niemieckiej przed

„Nie kupuj
Wczoraj w godzinach popo-

łudniowych na ul. Mickiewicza
zwracała powszechną uwagę pew-
na elegancko ubrana dama, któ-
rej na plecach przyklejono spo-
rych rozmiarów napis koloru zie-
lonego: „Nie kupuj u żydówi*

Jak się następnie wyjaśniło,
napis ten zręcznie przykleił jakiś
młody człowiek w chwiji, gdy
owa dama wychodziła z jednego

tygodniem i przy ul. Subocz
przed dwoma dniami. Dzienniki
żydowskie, które ostatnio poczę-
ły coraz częściej zamieszczać no-
tatki o rzekomych pogromach
żydów, dokonywanych przez mło-
dzież akademicką, będą pociąg-
nięte do odpowiedzialności kar-
no-administracyjnej.

u żydów!"
ze sklepów żydowskich.

Grupka gawiedzi eskortowała
ową damę aż do placu Łukiskie-
go, w pobliżu którego dopiero
ktoś z przechodniów uwolnił ją
od przykrego napisu, po którym
jednakże pozostała sporych roz-
miarów plama.

Nauki moralnej wolimy nara-
zie z tego zdarzenia nie wycią-
gać.

 

Echa zajść listopadowych.
Oskarżonemu o bicie szyb Sąd Apelacyjny zmniejszył do

minimum karę.
W okresie ekscesów ulicznych,

jakie miały miejsce z powodów
zajść studenckich, w dniu 10 li-
stopada ub. roku, o godz. 6 w.
na ulicy Zawalnej zebrał się tłum
złożony z 80 osób który dopusz-
czał się bicia szyb wystawowych
i rozkradania towarów.
W tym czasie wybito 5 szyb

w sklepie Calela Benskiego (ul.
Zawalna 40), 19 szyb w zakładzie
fryzjerskim Hirsza Szuksztulskie-
go (ul. Zawalna 14) oraz w pra-
cowni zegarmistrzowskiej Reweki
Lipniskiej (ul. Zawalna 24).

Interwenjujący w tych zaj-
ściach post. Gawryłkiewicz za-
trzymał biegnącego i  trzy-
mającego deskę niejakiego
Bronisława Siemaszkę, z zawodu

szewca, którego później posta-
wiono w stan oskarżenia z art.
122% lk: k-

Oskarżony do winy nie przy-
znał się i oświadczył, że szyb nie
wybijał, a kawał drzewa otrzy-
mał od nieznajomego.

Sąd okręgowy w dniu 23
stycznia b. r. skazał osk. Sie-
maszkę na 1 rok domu popraw-
czego.

Skazany odwołał się do sądu
apelacyjnego i ten w składzie pp.
sędziów A. Jundziłła, D. Iljina i
T. Limanowskiego, zmieniając
kwalifikację prawną czynu, ska-
zał osk. Siemaszkę na 3 miesiące
zwykłego więzienia, z zawiesze-
niem wykonania tej kary na lat
trzy, Kos.

Proces święciańskiego Związku Młodzieży
Komunistycznej.

W kwietniu ub. roku władze
bezpieczeństwa w wyniku dłuższej
obserwacji i energicznego śledztwa
zdołały zlikwidować niezwykle in-
tensywnie _ pracujący Komitet
Związku Młodzieży Komunistycz-
nej w Święcianach.
W związku z tem zaareszto-

wani zostali: Lejba Poszumieński,
lat 18, Salomon Abramson, lat 26,
Basia Kowarska, lat 17, Załman
Kurycki, lat 17, Sora Mowszowi-
czówna, lat 22 1 Elka Koźlinerów-
na, lat 19.

Przeprowadzone śledztwo uja-
wniło, iż już w 1929 r. Poszumień-
ski został zwerbowany do Žw.
Młodz. Komun, Z. B. przez człon-
ków tejże organizacji Dawida
Ginzburga i leka Rozenberga,
którzy niebawem przed areszto-
waniem zbiegli do Rosji sowiec-
kiej.

Z polecenia organów naczel-
nych kompartji Poszumieński ob-
jął funkcje sekretarza Rejonowego
Komitetu Zw. Mł. Kom. Święciany
ijako taki nawiązał łączność z
podobnemi organizacjami w N.-
Święcianach, Łyntupach i Ignali-
nie,
EBRAL UNITA BEST

ZABAWY.
— Dancing. W sobotę 14 bm. w cu-

kierni „Zielony Sztrall”, przy ul. Mickie-
wicza 22, odbędzie się Dancing Towa-
rzyski na rzecz Stowarzyszenia „Opieka
Polska nad Rodakami na Obczyźnie”,

Zabawa zapowiada się doskonale,
bufet we własnym zarządzie.

Ceny biletów 2 zł. Akademicki 1 zł.
ESŁANE.

—Na Zielone Świątki nie jadamy tak
ciężkich rzeczy jak zimą, lecz pociągają
nas wiosenne nowalje, jak jarzyny i sa-
łaty łącznie z lżejszem mięsiwem, dro-
biem i rybą. Jako słodycze pozostaną
zawsze na stole śwjątecznym smaczne i
lekko strawne budynie i kremy, które
w tak prosty i prędki sposób przyrządzić
można z torebki proszku budyniowego
znanej firmy Dr. Oetker. Na Zielone
Świątki nic specjalnego się zazwyczaj
nie piecze, dlatego wybór pieczywa po-
zostawić należy pani domu, która nieraz
zdecyduje się na ogólnie lubiane serniki.
Dobre przepisy na wypiek serników
znajdują się w książce z receptami
ra Oetkera, wydanie F i

Zarządzone obserwacje usta-
liły, iż utrzymuje on kontakt z de-
legatką Okr. Kom. Wilno, Elką
Koźlinerówną, a najbliższymi jego
pomocnikami są Szloma Abram-
son, pseudo „Salomon“, Sora Mo-
wszowiczowna, Zalman Kurycki,
Basia Kowarska, ktėra w charak-
terze kurjerki ježdzila do siedzib
organizacyj Zw. Mł. Kom. i miała
być wysłana do Rosji jako dele-
gatka.
W końcu kwietnia ub. roku po-

licja zaaresztowała wszystkich
wymienionych, a rewizja, dokona-
na w ich mieszkaniach, ujawniła
wiele kompromitujących materja-
łów, które posłużyły do postawłe-
nia ich w stan oskarżenia z art.
102 cz. 1 k. k.

Sąd okręgowy, po rozpoznaniu
tej sprawy w dniu 14 listopada
ub. r. skazał na zamknięcie w
ciężkiem więzieniu: Poszumińskie-
go i Koźlinerównę przez 8 lat,
a Mowszowiczównę przez 6 lat.
Osk. Kowarską i Kuryckego ska-
zano na 6 lat zwykłego więzienia.

Sąd apelacyjny, do którego
odwołali się skazani,wyrok pierw-
szej instancji zmienił i skazał:
Mowszowiczównę na 4 lata cięż-
kiego więzienia, Poszumińskiego i
Kożlinerównę na 3 lata więzienia
(d. p.), zaś Kuryckiego i Kowarską
na 2 lata zwykłego więzienia.

Kos.

KRONIKA POLICYJNA.
— Obława na złodziei kieszon-

kowych. W ciągu dwu dni ubie-
głych policja kryminalna zorgani-
zowała na terenie miasta wielką
obławę na złodziei kieszonko-
wych, w wyniku której zatrzyma-
no aż dwudziestu specjalistów kie-
szonkowców, którzy powędrowali
do aresztu centralnego. Między
zatrzymanymi znalazł się również
niebezpieczny i oddawna przez
policję śledczą poszukiwany zawo*
dowy kieszonkowiec o międzyna-
rodowym „rozgłosie' Feliks Gro-
towski. ы {

 

 

RUFUS KING. 5)

„Pieniądze albo życie.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

> Otėž to! — rzekł Barry, rozkładając ręce ge-
stem podziwu dla swego przyszłego teścia. — Sami
się weźmiemy do tej cholery.
— Ja nie chce się bawić w bohaterstwa — ofu-

knął Billings, broniąc się przed naporem z poręczy—
Ja się powoduję zwykłym rozsądkiem. Niełatwo po-
dejść spryciarza, który wyzywał prawo przez czter-
dzieści lat. Taki szczuraby zwietrzył na milę, a cóż
Ao policjanta. Taki nigdyby nie wpadł w żadną
policyjną pułapkę. Przyczaiłby się poprostu, dopóki
obława nie straciłaby cierpliwości i nie odeszła. Albo-
by skorzystał z momentu osłabienia czujności i zaata-
kował, O ile nie zamknę się na resztę życia w kasie
ogniotrwałej, strzeżonej.prze całą armię, to mnie łaj-
ER dosięgnie — dla przykładu innych na swojej
iście.
— Ma pan rację, o! — ma pan rację.
— Naturalnie, Z listu łatwo wywnioskować, że

to człowiek inteligentny wykształcony. Nie dziwił-
bym się — Billings zniżył głos do grzmiącego szeptu—
dyby jego bezkarność miała swoje uzasadnienie w

wysokiej pozycji społecznej i finansowej. Może to
| Jest taka figura, że nikomuby nie przyszło do głowy
podejrzewać go. Kto wie, czy nie jesteśmy w tej

| chwili pod jego obserwacją.
Billings poczuł się nerwowo niedobrze. Oczy je-

 $0 przesunęły się bacznie po członkach klubu, obe-
cnych w hallu. Znał wszystkich. Wieku ich łatwo
mógł się domyślić.

Trzej tylko mogli mieć około sześćdziesiątki:

  
    

 

 
    

  
  

Simpson, Harris i Ripley. Ten ostatni rozmawiał z
O Ooo ы
— Widzę co pan robi — syknął Barry. — Prze-

śląd podejrzanych! — wyjął z kieszeni notes i ołó-
wek. — Niech mi pan poda ich nazwiska. Postaramy
się o odciski.ich palców i porównamy je ze thrummo-
wemi. Wuj Antoni ma stosunki z władzami policyj-
nemi i dostarczy nam ich, nie budząc żadnego podej-
rzenia.

W żyłach Billingsa zagrała potężnie krew i
strach przed apopleksją, a gniew na Georginę ustąpił
bez śladu. Nawet w ciężkiej atmosferze hallu po-
wiało coś takiego jakby niewidzialny Gabriel zagrał
na trąbie, Perspektywa walki o własne życie po-
działała na nerwy Billingsa wysoce kojąco. Przyjął
ofertę pomocy ze strony kandydata na zięcia bezpro-
testu. Widział, że nie odpędziłby go od siebie żad-
nym sposobem.
— Musimy się sprawiać energicznie — rzekł, —

Mamy bardzo mało czasu, a gdy dowiemy się kto jest
nim, to przekażemy go policji i będzie po krzyku.
Ale dopóki czego nie wykryjemy, od policji zdaleka.
Mój Be jest taki.

illings zniżył głos, gdyż stary Riple wstał, po-
szedł do półki z gazetami, nad edo: podęwzedł
podejrzanie blisko ich fotelu, wrócił do Herricksona
i znów usiadł.

‚ — Zamiast ukrywać się przed Thrummem —oz-najmił Billings — postaram się ułatwić mu zbliżenie
się do mnie,

To naturalnie brzmiało jak zapowiedź samobój-
stwa. `

Rozdział III,
; Postanowienie.

Takie pomysły miewają tylko szaleńcy. Ale
Barry nie wziął pod uwagę wrodzonej trzezwości Bil-

lingsa, jego odwagi i wywrotowej impulsywności.

— Dziwisz się? — zapytał finansista. — I Mi-
cah Thrumm także się zdziwi. у
— Ale, proszę pana... czy pan zaczeka w domu

na jego przyjście? Bo w takim wypadku nie zdąży
$o pan poznać i już będzie po panu. Obaj doszliśmy
do upekowają że. Micah Thrumm jest bardzo prze-
biegłym człowiekiem. Skąd pan może wiedzieć, czy
on nie zbliżysię do pana w postaci służącego lub przy
jacela? Może to nawet jest przyjaciel — ciągnął z
desperacją Barry. — Chyba pan nie będzie strzelał
do każdego, kto zbliży się do pana o północy czterna*
stego września. A jeżeli nie, to on pana dosięgnie,

Billings odrzucił zmiażdżone cygaro i wyjął no-
we.

— Ja co innego zrobię — rzekł, — Trzynastego
po południu wsiądę na „Elsprey“. — Mówił o swoim
jachcie, o którym wspomniał w liście Micah Thrum—
Załodze ufam.
— Czy może pan ufać? — zapytał Barry. — Kie-

dy pan zaangażował ostatniego człowieka?

— Nie wiem. Kwestja godzenia załog należy do
Janeway'a. Ale to wszystko solidni chłopcy, wiem,
że są już u mnie kilka miesięcy, Można poznać gałga-
na na oko,

Janeway był kapitanem jachtu i służył już u Bil-
lingsa wiele lat.

— Nie można — zaprzeczył Barry, — Ta teorja
wzięła w łeb odawna. Jeżeliby kryminalistów sądzić
po twarzach, to połowa ludzi powinna siedzeć w wię-
zieniach. Jeżeli Micah Thrumm gdzie się wciśnie,
to na „Elsprey'i* może pan być pewny, że znajdzie
sto sposobów, żeby pan zabić i uniknąć wykrycia.
— Muszę ryzykować — odparł Billings, — Ро-

żegluję na umówione miejsce sam z moją załogą. I po*
czekam. `

W tej prostej decyzji Billingsa bylo cos imponu-
jącego. kaip, choć choleryczny starszy pan
wyprawiał się samotnie na morze, na pojedynek z
nieznanem, narażając swoje szczęśliwe, apoplekty-
czne, nieszkodliwe życe. Barry zareagował na to z
taką samą prostotą.
— Cholera, to się nazywa mieć tupet — rzekł.
Billings, którego nikt nie potraktował w ten spo-

sób do czasów młodości, oniemiał i dopiero po chwili
uśmiechnął się... z zadowoleniem.

— To będzie ściśle rodzinna impreza — ciągnął
Barry — i ponieważ obaj weźmiemy w niej udział,
musimy postąpić możliwie rozsądnie. Obaj chcemy
żyć, zachowamy przeto wszelkie ostrożności. Ogólnie
biorąc, pochwalam plan pana. Czy w domu, czy na
wybrzeżu może się zjawić w krytycznej chwili nie-
Sesė nieznajomy i zginąć. Do tego nie powinno

ojść.
— No ja myślę — rzekł Billings, w którym we-

zbrało nagle wielkie zaufanie do mocarnego mło-
dzieńca, jaki mu się ofiarował na zięcia.  Je-
żeli Georgina da temu chłopcu kosza — to — na
Boga! — Bilings zmiażdżył cygaro w zębach — to
drogo za to odpokutuje.

— Ale co innego na statku — ciągnął Barry. —
Na statku ma się wszystkich na oczach i jeżeliby ktoś
chciał się dostać na pokład z morza, tobyśmymogii
do tego niedopuścić, Na statku sytuacja będzie w
naszych rękach.
— Może się kto ukryć...
— Przeszukamy go od kilu do jabłka.

(c. d. n.)    
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Z KRAJU.
Krwawa bójka © pastwiska.

Poranione nawet krowy.

LIDA (Pat.) Na pastwisku przy
wsi Gilwince, gm. żyrmuńskiej,

powstał spór pomiędzy mieszkań-
cami wsi Giłwince i Milkańce o
prawo wypasu. Podezas sporu
wywiązała się bójka na kamienie,
w trakcie której zostali poranieni

w głowę Burciowie Antoni i Fran-
ciszek z Gilwińców oraz Adam i
Antoni Zołudziewiczowie z Mil-
kańców. Wszystkich odwieziono
do szpitala powiatowego w Li-
dzie. Podczas bójki ucierpiały ró-

wnież pasące się krowy i owce.

Tragiczna śmierć żołnierza na stacji Orany.

Wczoraj w godzinach poran-
nych w pobliżu stacji kolejowej
Orany tuż przy wierzy sygnało-
wej, gdzie linja kolejowa tworzy
kąt rzucił się niespodzianie pod
koła szybko mknącego pociągu
pośpiesznego zdążającego do Wil-
na jakiś żołnierz.$

Koła pociągu zmiażdżyły nie-
szczęśliwemu czaszkę. Smierć na-
stąpiła momentalnie.

Po zauważeniu wypadku ma-
szynista natychmiast wstrzymał
pociąg. O wypadku zaalarmowa-
no policję i żandarmerję wojsko-

wą, która zabezpieczyła zwłoki

samobójcy na miejscu do czasu

przybycia władz sądowo:-śledczych.

Przeprowaozone dochodzenie wy-
kazało, iż jest to żołnierz 23 bao-
nu K. O. P. starszy szeregowiec
Pieszczuchowski. Jak opowiadają
naoczni świadkowie samobójca
od dłuższego czasu czekał nadej-
ścia pociągu i w chwili kiedy
pociąg zbliżył się do wieży sygna-

łowej rzucił się nagle, kładąc szy-
ję na szynę. Powodów samobój-
stwa narazie nieustalono.

Zginęła dziewczyna.

LIDA (Pat.) Uczenica 7-mio
klasawej szkoły Powszechnej w
Lidzie 15-letnia Olga Tarasiewi-
czówna w niedzielę wyszła z do-
mu i dotąd nie powróciła. Wła-
dze bezpieczeństwa. wszczęły e-
nergiczne poszukiwania. Rysopis

zaginionej: wzrost średni, szczu-

pła, szatynka, z lewej strony twa-

rzy ma brodawkę, ubrana wczai-

ne palto, spódniczkę granatową

i białą bluzkę, na głowie granz-

towy beret.

Burze gradowe.

W dniu wczorajszzm w pow.
mołodeczańskim, wołożyńskim,
nowogródzkim, baranowickim

spadł wielkijgrad. Wczoraj również

spadł grad w niektórych gmi-

nach pow. wileńsko-trockiego.

„ROZMAITOŚCI.
PIES ŻYWĄ BOMBĄ.

W Mahnesburg w Australji wydarzy-

ła się pocieszna historja, o której wieść

dotarła obecnie do Londynu. Zatrudnieni

w tamtejszej kopalni górnicy zauważyli

ku swemu przerażeniu, że czteronożny

ulubieniec całej załogi mały piesiek poł-

knął 6 drobnych nabojów dynamitowych,
które jednak razem wziąwszy byłyby

starczyły na wysadzenie całego domu w

powietrze.
Świadków tej niesamowitej „psiej bie

siady' ogarnął blady strach. W obawie,
że ciepłota własna psa może doprowadzić

połknięty dynamit do wybuchu, wszyscy

wśród krzyku rozproszyli się pośpiesznie

Tymczasem żywa bomba w pierwszej
chwili nie zdradzała najmniejszego nie-

pokoju. Być może, że w psim mózgu

snuło się pewnego rodzaju zdziwienie, że

wszyscy, którzy go dawniej głaskali i kar-

mili, przed nim uciekali, ale zdziwienia

tego w każdym razie nie okazywał.

Niebawem jednak przyszła reakcja.

Dynamit w psim żołądku zaczął się roz-

kładać. Biedna psina zaczęła się wić w

boleściach i zaniepokoiła wyciem całą

osadę górniczą. Nikt nie miał jednak o-

wagi zbliżyć się do cierpiącego pieska.

Wreszcie jednak kucharz dyrektora ko-

palni zdobył się na odwagę, zbliżył się

do psa i zaaplikował mu szklankę rycy-

nusu, który ułatwił „strawienie” połknię-

tych środków wybuchowych. „Niebezpie

czny eksperyment skończył się dla psa

po krótkiej chorobie bez dalszych ujem-

nych skutków.

ODBARWIANIE SKÓRY MURZYNÓW.
Z Leo Gao sprowadzono do Londynu

kilkaset sztuk żab, zwanych kameleona-

mi, w celu przeprowadzenia doświadczeń
mających na celu wynalezienie środka,

któryby odbarwiał skórę ludzką. Pierw-

sze doświadczenia wykazały, iż żaby -

   

  

 

ūko CASINO |
Wielka 47. tel. 15-14.

 

WIELKA 36.
knorensR CSTYLOWY» ||

 

PLATE

GŁOWY

  

Dziśl Ulubieniec kobiet człego świata,
filmie spiewno-
dźwiękowym

mandam. W rol. g

kameleony umieszczone w pudełkach o

białem wnętrzu bieleją w ciągu niespełna

trzydziestu godzin, natomiast gdy się je

umieści w pudełkach o wnętrzu czarnem,

skóra ich nabiera w ciągu dziesięciu go-

dzin barwy węgielno czarnej. Doświad-

czenia powyższe nie udają się skoro Ża-
bom wyciąć pewne gruczoły podskór-

ne. Już na podstawie pierwszych do-

świadczeń lekarze londyńscy wyrźzili

przekonanie, iż zastrzyki podskórne z

substancyj gruczołów mimetycznych, żab-

kameleonów pozwolą na odbarwianie
skóry murzynów.

KLUB GRUBASÓW WYRUSZA
W PODkóŻ PO ŚWIECIE.

Londyn oczekuje z niecierpliwością

niezwykłych gości, którzy rozweselą naj-

prawdopodobniej wszystkich. Otóż wi-

zytę swoją zapowiedziało 150 najgrub-

szych mężczyzn na świecie. Związek o-

tyłych istnieje od dość dawna wKonstan

tynopolu i liczy obecnie 150 członków.

Obecnie postanowili objazd in corpore

po świecie. W tym celu przechodzą nie-

którzy członkowie dodatkową kurację

tuczną, aby zdobyć jeszcze kilkakilogra-

mów na wadze i w ten sposób pobić

„$rubasów” londyńskich... Boleję nad

tem” skarżył się przewodniczący klubu

Aris Bei pewnemu dzienikarzowi — że

ważę tylko sto dziewięćdziesiąt pięćkilo.

Ale wypiłem dwanaście butelek tranu i

mam nadzieję, że niebawem dojdę do

dwustu. Między członkami klubu jest wie

lu eunuchów, którzy żyją obecnie z renty.

Kobietom nie wolno wstępować do klubu,

mimo że znalazłoby się wiele o bardzo

ciężkiej wadze.

TRANSPARENTY MALOWANE
KRWIĄ.

Za przykładem pewnego malarza ja-

pońskiego, który namalował jakiś obraz

o treści patrjotycznej, krwią własną,

poszła pewna młoda rosjanka. Wymalo-

wała ona trzy transparenty komunistycz-

ne krwią, z żyły na przegubie ręki.

Dziś! Rewelacyjny najpiękniejszy 100 proc.

wiec z życia Arystokracji Swleta Podziemi p. t.:
i:Gary Cooper | Silva Sidney.

świata) | dźwiękowa komedja-farsa w 2 akt.

 

UZIENNIK WIEENSKI

SPORT.
Centralizacja sportu wileńskiego.

Równocześnie z krzewieniem
sportu, z propagandą idei „w
szerz' powstały w Wilnie tak, jak
i wszędzie, liczne kluby sporto-
we.

Cieszyliśmy się wszyscy, że i-
dea sportu rozszerza się, ale za-
częło po kilku latach robić się źle
i atmosiera stawała się coraz bar-
dziej nasycona. a nawet duszna i
niezdrowa.

Ambicją każdej silniejszej jed-
nostki było stworzenie klubu, se-
kcji sportowej, kółka miłośników
sportu. =

Starostwo Grodzkie zasypywa-
no  statutami  majrozmaitszych:
„Promieni“, „Rekordėw“, „Slaw“.
Przy bankach, urzędach i instytu-
cjach samorządowych tworzyły się
sekcje sportowe, w szkołach mło-
dzież formowała również kółka
sportowe. Słowem powstało wiel
kie mrowisko etemeryd sporto-
wych.

Rozpoczęła się walka i rywali-
zacja o honor barw klubowych, o
tytuły mistrzów, o każdy drobny
ułamek punktu, o zdobycie środ-
ków do egzystencji i tu właśnie
sport wileński. załamał się. Gdy-
by nie nastąpił kryzys, może te
wszystkie kluby, które teraz do-
gorywują doczekałyby się za lat
kilkanaście sławy „Pogoni* Lwow
skiej, „Cracovii“ lub „Wisty“ Kra-
kowskiej. Może w dalszym ciągu
zakrojona na szeroką skalę pro-
paganda nie potknęłaby się i może
dzisiaj nie odczuwalibyśmy -przyj-
ścia koniecznych reform.

Nie jest nigdy wstydem wyznać
prawdę, a zdać sobie sprawę z o-
becnego stanu zawsze należy,

Kryzys wkradł się również do
sportu. Czuć jakby zmęczenie i pe
wną obojętność. Kluby nasze le-
dwo dyszą. Praca cała spadła
właśnie na wojsko.

Wszędzie brak inicjatywy.
Narzeka się na władze szkol-

ne i mówi się, że to są skutki za-
kazu należenia młodzieży szkolnej
do klubów sportowych. Zapewne
dużo w tem, jest słuszności, ale
z drugiej strony pamiętać należy,
że obok młodzieży szkolnej istnie-
je druga, daleko liczniejsza armja
młodzieży, która zakazowi nie po-
dlega.

W klubach naszych prócz
ciężkich warunków finansowych
widać brak narybku, brak właśnie
tych, którzy zwracaliby na siebie
uwagę, jako na przyszłość klubu.

Tak dalej być nie może! Muszą
przyjść reformy i już daje się od-
czuć, że reformy te nadchodzą.
Przychodzą one bardzo powoli, ałe
już przychodzą i teraz zadaniem
naszem jest, żeby reformy te przy-
jęły należycie i w miarę możności
musimy postarać się przyśpieszyć
ich przyjście.

Centralizacja! Musi przyjść
Dla dobra sportu, muszą ustą-

pić wszelkie prywatne porachunki,
a w sporcie wileńskim musimy licz
bę klubów w miarę możności ogra
niczyć do minimum.

Cóż z tego, że dzisiaj mamy
„papierowe kluby” bez boisk, sal,
bez warunków do egzystencji?
W Wilnie sport musi skupić

się dookoła kilku klubów, które
będą silne i mocne.

Tak więc w pierwszym rzędzie
wszystkie kluby wojskowe powin
ne zlać się w jeden wielki klub
garnizonowy. Rokowania już trwa
ją i przypuszczać należy, że dojdą
one do skutku, a wtedy Garnizo-
nowy Klub wileński będzie jednym
z najsilniejszych klubów w Polsce,
mając szereg doskonale postawio-
nych sekcyj.

Przeciwstawieniem klubu woj-
skowego winien powstać klub cy-
wilny. Dziś wyczuwa się już, że
ośrodkiem stanie się Kolejowy
Klub Sportowy „Ognisko', wzglę-
dnie A. Z. $. Klub cywilny musi
mieć zdrowe ambicje i silne podsta
wy, by rywalizować os
w sporcie z klubem wojskowym.

Trzecim takim dużym klubem
musiałaby być „Makabi”, która
gromadziłaby sportowców mniej-
szosci narodowej.

Do lokalnej rywalizacji wśród
klubów wileńskich musi dołączyć
się grodzieński klub sportowy
„Cresovia”, który z każdym sezo-
nem rośnie na siłach.

Grodno pod tym względem jest

na dobrej drodze i już w roku u-

biegłym sport wioślarski Grodna

odniósł sukces, zdobywając mi-
strzostwo Wilna.

Centralizacja w sporcie wileń-

skim już następuje drogą ewolucji.
Istniał dwa przeszło lata bokser-
ski klub „W. K. B."”, który wla-
śnie powstał w okresie niezdrowe-
$o ruchu, dziś klub ten, który o-
pierał się na kilku jedynie lu-
dziach, z chwiłą ich wyjazdu roz-
padł się przestał istnieć, a sporto-
wcy instyktownie schronili się pod
opiekuńcze skrzydła _ „Pogoni”.
Ddugim takim faktem, który wy-
raźnie nam mówi o centralizacji,
jest rozwiązanie pełnej tradycji i
zasług sekcji lekkoatletycznej A.
Z. S., która, jak wiemy, rozsypała
się... zawodnicy rozeszli się po in-
nych klubach.

Zwycięża to co jest silne i zdro-
we.

Nie stawiajmy więc oporu nad
chodzącym reformom. Scentrali-
zyjmy swe życie sportowe, a wte-

dy napewno będziemy silni, a sport

wileński nie będzie kopciuszkiem,
nie będzie wiecznie.najsłabszym о-
kręgiem. >

ynikiem nowej zbliżającej się
fazy będzie zapewne wejście Wil-
na do Ligi Piłkarskiej, stworzenie
silnych klubzów i szereg pierwszo-
rzędnych wyników, które może
nareszcie wysadzą szklanne drzwi
dzielące nas od sportu polskiego.

Ja. Nie.

O22AS

CZY PAMIĘTASZ30 HERBA-
CiARNIG DLA BĖZROBOTNEJ

INTELIGENCJI?

tóra znańślsa
cieszyć jego radosnejn zdziwieniem i dobrym apetytem. — Przecież tak łatwo sprawić tą niespodzianką

Walne zebranie „Pogoni”.
Jeden z najstarszych klubów

wileńskich miał przed kilku laty
szereg doskonałych  sekcyj, jak
piłki nożnej, lekkoatletyczną i t. d.
Dziś jednak „Pogoń' posiada do-
skonałą sekcję bokserską 1 ruchli-
wą sekcję sportów. wodnych.
W roku ubiegłym wioślarze

„Pogoni' ładne mieli wyniki i
w Bydgoszczy wywalczyli sobie
dwa drugie miejsca w czworkach
wyścigowych.

„Pogon“ w tym roku również
energicznie ma się wziąć do pra-
cy. 21 maja odbędzie się na przy-
stani klubu ogólne zebranie wio-
ślarzy i pływaków „Pogoni*, na
którem to zebraniu między innemi
omawiane będą sprawy obecnego
sezonu, wybory władz, dyskusje,

 

oraz poruszaną będzie również
kwestja połączenia się klubów
wojskowych.

 

.. Egzamin na sędziów.
Dziś od godz. 15 na Pióromoncie od-

bywać się będzie lekkoatletyczny egza-
min kandydatów na sędziów.

, Przewodniczącym komisji egzamino-
wej jest por. Niepokalczycki.

A. Z. S. bierze się do roboty.
Nie jest dziś sekretem, że najlepszy

ongiś nasz klub sportowy przeżywa obec-
nie ciężki kryzys. W dość krótkim czasie
zlikwidowan aż 5 sekcji, ale mimo
wsżystko w A. Z. S. panuje przekonanie,
że będzie lepiej.

Na ostatniem zebraniu wybrano na
prezesa zarządu głównego ponownie prof.
Jaworskiego, któremu przez aklamację
wyrażono podziękowanie za dotychcza-
sową pracę.

Na zebraniu sekcji wioślarskiej z po-
śród 27 członków zebrano na mont
czwórki wyścigowej aż 215 złotych.

Młodzi członkowie sekcji wioślar-
skiej na czele z M. Turłą postanowili mi-
mo „ucieczki szczurów z tonącego okrę-
tu” wziąć się energicznie do pracy i udo-
wodnić, że pracą można dużo zrobić.

Ze swej strony życzymy nowym wła-
dzom A. Z. S. pomyślnego rozwoju.

Mamy nadzieję, że A. Z. S. wybrnie
szczęśliwie z kłopotów i z honorem re-
prezentować będzie sport akademicki.

Lekkoatletyczne mistrzostwa Wilna.
W/ okresie Zielonych Świąt odbędą

się na Pióromoncie doroczne mistrzo-

stwa lekkoatletyczne Wilna w klasie

A. i B.
Przypuszczać należy, że na zawodach

tych padnie szereg rekordów okręgo-

wych.

Nurmi startuje.
Dyskwalifikacja dyskwalifikacją, a

Nurmi, Nurmim i rekord, rekordem.
Zżyty od dzieciństwa z bieżnią feno-

menalny Finn, zwyciężył ostatnio na
dystansie 10 klm., a w dniu 15 bm. w ro-
dzinnem mieście Nurmiego — Abo — za-
mierza on startować w biegu na 2 klm.
Przeciwnikami Nurmiego mają być Lar-
va i Virtanen. Bieg zapowiada się jako
walka na śmierć i życie. odziewane
jest również pobicie rekordu światowego.

Ponadto klub „Turun Urheilulitto“ w
Abo zamierza zaatakować rekord świata
w sztafecie 4 X 1500 mtr., który należy
do niego. Sztafeta pobiegnie w składzie:
Nurmi, Larva, Suomienen, Luomanen.

Sam fakt, że Nurmi chce startować
na tak krótkich dystansach mówi o jego
doskonałej formie i o starannych przygo-
towaniach przed Olimpiadą.

Harcerze budują przystań.
żeglarską.

Od kilku już lat daje się zauważyć
wśród harcerzy naszych żywe zaintere-
sowanie się sportami wodnemi. ,„Jedynka
Błękitna" ma już za sobą szereg wycie-
czek KAZ o naszych wodach, a
kilku członków „Jedynki” jeździło nawet
po morzu, nabierając doświadczeń że-
glarskich.

Dowiadujemy się, że harcerze przy-
stąpili już do pracy nad budową nowej,
własnej przystani turystyczno-żeglarskiej,
która stanie obok przystani wioślorskiej
3P. A. C.

nie przgnęłaby, obderzść «dego

ZE SWIĄTA.
WIĘZIENIA W AFRYCE

Dużo się mówi i pisze o francuskich
kolonjach; karnych w Gujanie, natomiast
mało się wie o ich afrykańskich „popraw-
czych” fermach, które znacznie racjona|l-
niej są prowadzone, niż „gehenna“
australijska. Wiadomo, że więźniowie
skazani na dożywotnie rekolekcje na da-
iekiej wyspie, umiłowanej przez węże i
krokodyle, wolą nieraz skazywać się na
pewną śmierć w nurtach morza, aniżeli
ciągnąć egzystencję parjasów. Lepiej się
mają od nich więźniowie arabscy, odby-
wający pokutę w marokańskim bledzie.

Na drodze do Magazanu widać ukry-
te w kotlinie zabudowania, przypomina-
jące wielką fermę. Jest to Adir, kolonja
karna dla tubylców Ferma obejmuje ty-
siąc pięćset hektarów nieurodzajnej zie-
mi. W roku 1916-ym był to step usiany
kamieniami i porosły rtemem. Więźnio-
wie skazani są na pracę w polu. Zada-
niem ich jest przerobenie ugorów w pola
i łąki. Skazańcy pracują pod kierunkiem
fachowych rolników. O rezultatach pracy
świadczą cyfry już w roku 1924-ym ze-
brano na. trzystu -hektarach. cztery tysią-
ce kwintali żyta. Od tego czasu rocznie
oczyszczano z kamieni i chwastów trzy-
sta hektarów, stopniowo zmieniając je w
szkółki drzew owocowych i ogrody wa-
rzywne. Wywiercono też kilka studzień,
sięgających na trzydzieści metrów w głąb
ziemi, zasadzono kilka miljonów drzew.

W siedmiu wspaniałych oborach stoi
pięćset krów, w owczarnich zaś około
dwuch tysięcy owiec. Gdyby nie wartow-
nicy arabscy konni i numery wyszyte na
zgrzebnych kurtach rolników, nikt by nie
uwierzył, że jest to karna kolonja, któ-
rej mieszkańcy odbywają pokutę za po-"
pełnione zbrodnie.

Zresztą w pewnej odległości czuwają
oddziały konnych żandarmów.

Na kortach tenisowych ruch.
Tak zwany „bialy sport“ z każdym

sezonem znajduje w Wilnie coraz wiecej
zwolenników tenisowej rakiety.

Kortów mamy już pod dostatkiem,
ale trzeba przypuszczać, że mimo: tej
ilości będzie się w dalszym ciągu odczu-
wać brak wolnego miejsca.

Najlepszy klub tenisowy, jakim jest
A. Z. Ś, poważnie myśli o przyszłości i
baczną zwraca uwagę na młodzież. Obec-
nie na kortach A. Ż. S. odbywać się bę-
dą kursy dla początkujących, a każdej
nierual niedzieli rozgrywać się będą naj-
liczniejsze turnieje. Kierownikiem ruch-
liwej sekcji jest p. M. Kopeć, a p. T. Szu-
mański ma kłopoty sportowe, jak układa-
nie kalendarzyków, reprezentacji i t. d.

Warunki wstąpienia do sekcji teniso-
wej A. Z. S$. są następujące: wpisowe 5 zł.
i 9 zł, a korzystanie z kortu opłaca się
80 gr. za godzinę.

GIEŁDA.
WARSZAWA, (Pat) 11. V.;1932 r.

Waluty i dewizy:
Dolary 8,8>',—8,87',—8,83'|,.
Hołandjai Zaka zaba.
Londyn32,80—32,96—232,64.
Nowy York 8,697—8,917—8,877.
Nowy York kabel 8,902—8,922—8,882.
Paryż 35,13—35,22—35,04.
Praga 26,38—26,44—26,32.
SztokholmRZ
Szwa) 1 - -1 ‚
\ищЁ”Ё‚во—ц.\з—вт.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 212,3”.
Tendencja słabsza.

P. towe:apiery
4'|. pożyczka Inwestycy 88,50—

89,50. Ta sama seryjna 96 5*, kenwer-
syjna 38. 4%, dolarowa 47,25—4650—
47,00. 7'/, Stabilizacyjna 48,75—52—49.

н # В. B. R. sa
B.G.K. 84. Te same 77], 83,25. 7%, L
ziemskie dolarowe 52—53,50 (drobne).

4'|0/, ziemskie 36,75. 8%, ziemskie złot,
50. 44%, warszawskie 44,50. 5% war-

szawskie 43. 8% warszawskie 59,25—
60,25 (drobne) —59,25. 10'|, Siedlec 52,50
—53. Tendencja przeważnie mocniejsza.

Akcje:
Bank Polski 70. Tendencja utrzy-

mana.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

Dolarowa 53450. Oillonowska S0,1e'|.

Stabilizacyjna 45,87' ,. Warszawska 52,50.

Słąska 35,50.
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