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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

Bok XVI

DZIENNI
  
  

 

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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych. 
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FELICJA FRYDÓWNA
po krótkich cierpieniach zasnęła w Begu dnia 12-go maja 1582 r.

przeżywszy lat
Wyprowadzenie zwłok z demu źałeby (Wilkomierska 13 m. 3) dziś

dnia 1 maja e godzinie 6-tej pp. do kościeła Sw. Bartłemieja. Dnia
14-go nabeżeństwo żałobne w tymże Keściele o godzinie 8-mej rano, pe
czem nsstąpi pogrzeb na ementarzu Bernardyńskim.

O czem zawiadamiają stroskane
1 Siestrzeń

      

    

        

        

   

  

    

    

  
   

  

    

  

   

   
   

   

 

Za kulisami cbartiowania».
(Telefonem od własnego korczpendonta.)

WARSZAWA. Sprawa ostatniej narady premjerów sanacyjnych
Oraz nagłej „ucieczki” prof. Bartla „przed reporterami“ nie prze-
staje budzić licznych domysłów i komentarzy w kełach politycznych.
Sprawa o tyle się wyjaśniła, iż można niemał z pewnością twierdzić,
ża warunki Bartla nie znalazły uznania w sferach pułkownikowskich,
p. w dalszym ciągu stoją na stanowisku przetrwania za wszelką

nę.
Tymczasem w każdym razie „ponowna są górą i zapewne na

pewien czas sprawa objęcia rządów przez Bartla została edroczena.
Czy na długo pokaże najbliższa przyszłość.

Generał Neugebauer wraca do wojska.
(Telefonem ed własnego korespondenta.) :

WARSZAWA. Wobec mającego nastąpić połączenia Minister-
stwa Robót Publicznych z Ministerstwem Komunikacji dotychczaso-
wy minister robót publicznych p. Norwid-Neugebauer ma powrócić
Ap i obejmie zapewne stanowisko inspektera armji z sledzibą
w Turaniu,

biory Warszawskiej Bibijoteki Narodowej
zwróciły Sowiety.

W dniu wczorajszym -przez stację graniczną Stołpce przywie-
tiono transport na zbiorów należących do Bibljoteki Nerodo.

Wej w Warszawie, które podczas działań wojennych zostały wywie-
tlone przezrząd carski do Petersburga | Moskwy.

atarg © 15), dodatku dla pracowników
miejskich w Łodzi.

(Telefonem od własn. korespondenta.)

istrat m. Łodzi, idąc śladem samorządu warszawskiego, po-

stanowił przyznać urzędnikem swym specjalny dodatek do pensji, po

obniżeniu 15 proc. poborów. Plan ten nie uzyskał aprobaty władz

Nadzorczych, które skreśliły w budżecie odnośne kwoty. W sprawie

tej wystąpiły związki pracownicze, grożąc strajkiem.

WOORESZEJEWE SZDJEPOBŁĄKUGCZEYK SMK TSRSLRAELLA IAEAA

Dymisja gen. Groenera.

niesieniu autorytetu państwa przez

adomość o zgłoszeniu przez gen. połączenie ministerstw  Reichs-

Groenera prośby o dymisję ze wehry i spraw wewnętrznych, zo-

Stanowiska ministra Reichswehry stało spełnione. Obecnie równo-
czesne piastowanie dwóch tek, z
których jedna posiada charakter
wybitnie polityczny, a druga po-
nadpartyjny, nie może trwać na

dłuższą metę. Jako następcę mi-

nistra Groenera na stanowisko
ministra Reichswehry wymieniają

szeła dowództwa marynarki nie-
mieckiej admirała Raedera.

2 pozostawieniem mu teki mini-
stra spraw wewnętrznych Rzeszy.

| Do złożenia dymisji skłoniła mini-
ttra Groenera, w/g doniesień biu-

Conti, chęć poświęcenia się wy-
ie sprawom wewnętrznym.

Minister Groener uważa, że zada-

lie, ier: w październi-

ku de roku, zmoódwe na pod-

Ewentualny następca Groenera:

BERLIN (Pat). Admirał Rae-
er, przewidziany na następcę

Ministra Groenera, liczy lat 57.

T Od kogo się oni nauczyli?
Samosąd w kuluarach parlamentu niemieckiego.

BERLIN (Pat). Podczas głoso- nat, bijąc go do krwi. Mimo inter-

Wania w Reichstagu doszło-w dn. wencji woźnych i policji, awantur-

12 b. m. w kuluarach do incyden- nicy ścigali uciekającego Klotza

tu. Mianowicie w restauracji par- przez kuluary i dopadłszy go

lamentu znajdował się były ko- przed drzwiami kancelarji prezesa

Mandor marynarki niemieckiej Reichstagu Loebego, obalili na

Klotz, który z partji narodowo- ziemię, bijąc do utraty przyto-

Socjalistycznej przeszedł do repu-  mności. Prezydent Reichstagu,

blikańskiego Reichsbanneru. Kil- dowiedziawszy się o zajściu, nie-

u szturmowców-hitlerowców, w  zwłocznie zawiesił posiedzenie i

łem — jak słychać — jeden z po- zarządził zwołanie konwentu sen-

słów  narodowo-socjalistycznych,  jorów.
zobaczywszy Klotza, rzuciło się

Aresztowanie posłów hitlerowskich.
BERLIN (Pat). Trzej posłowie

harodowo=socjalistyczni _ Weizel,

W czasie wojsy był on szelem
krążownika „Seydlitz”.

ziono do prezydjum policji w celu

przesłuchania. W  dmu. jutrzej-

rause i Stegmann, którzy wraz szym staną oni przed sądem w try-

£ posłem Geinesem brali udział bie doraźnym. Aresztowani odma-

W napadzie na Klotza, zostali wiają składania zeznań.

Aresztowani. Wszystkich odwie-

 

 
Badania w Pradze.

PARYŻ (Pat). Specjalny komi-
z policji francuskiej udał się
lotem do Pragi, aby przepro-

kostki, odcisk: piekotę
e yny - odek na ból. nóg I cierpienia wupały

# ka niepiek kė d
mim Obuwie dziurkowane * мее оо

wyrobu POLSKIEJWYTWÓRNI OBUWIA ask 1540
damsk. 13,80

©. . 8,50%) Dzll-g0W. HOWICM | plecione m. . 2200
. - 380| ne: w30 Ni i)

wadziė na miejscu śledztwo w
sprawie Gorgulewa.

miki
dziec.

Telefon Redakcji.

 

do 16 i od
9 do 20-ej,

codziennie,

 

   

 

    

 

druku maga.

KWESTA na dom Staruszek

 

Jak zginęli czterej synowie Doumera.
Francuzi nazwali Pawła Doumie-

ra prezydentem, „który się nigdy
nie uśmiechał”. Istotnie uśmiech
na twarzy tego dostojn starca
nie pojawiał się algų Žin bo-
wiem głęboką ranę nosił w sercu,
by móc się śmiać. Tym dramatem
Prezydenta Doumera była śmierć
czterech jego synów na wojnie.

Pierwszy poległ Andrzej Dou-
mer, porucznik 8 pułku artylerji.
Stało się to zaraz na początku
wojny w dniu 24 sierpnia 1914:
Gdy kula niemiecka pi
smo jego życia, liczył
lat 25.

Drugim był Rene Doumer. Bę-
dąc kapitanem 2-go  bataljonu

Ph a

strzelców pieszych stracił nogę.
Nie korzystał jednak. z praw inwa-
lidy, lecz ukończył kurs pilotażu
i został lotnikiem. — W służbie
lofhiczej odznaczył się niezwy-
kłem męstwem. Zginął w walce
dm. 26 kwietnia 1917 r.

"Trzecim był Marceli Doumer,
k początkowo kapilan 20

u strzelców konnych, później
przeniósł się śladem brata do lot-
nigtwa.. Zginął na parę miesięcy

ed zakończeniem wojny, w dn.
czerwca 1918 r.
*Czwarty i najmłodszy z braci

już po skończonej wojnie
skutkiem ran'i zatrucia gazami.

zagranicą 8 zł.

Jak przesłuchiwany
Paryż (Centropress). — Pierw-

sze- przesłuchania Pawła Gorgulo-
wa przeprowadzone zostały na ko-
misarjace. policji na St.Filip de
Roule, dokąd sprowadzony został
natychmiast po dokonaniu za-
machu.

Gorgulow jest postawy nad-
zwyczaj wysokiej, lat średnich,
pełnej twarzy, bez zarostu. Ma
szeroką, na wpół wysuniętą „mał-
pią” brodę, oczy siwe, wzrok
obłąkańczy. Nieuczesane rozczo-
chrane, krótko strzyżone włosy.
Na prawym policzku silno opuch-
nięty siniec; na lewej stronie wi-
doczne ślady uderzeń, jakiemi ob-
sypany został przez wzburzoną

FRANCJA W ŻAŁOBIE.
Pogrzeb ś.p. prezydenta Doumer'a.

PRZED.
PARYŻ. (Pat), W ciągu całej

środy przed katafalkiem, na któ-
rym spoczywają zwłoki prezyden-
ta Doumera, przesuwałysiętłumy
publiczności. Ambasador niemiec-
ki złożył u stóp katafalku wieniec
w. imieniu prezydenta Hindenbur-
ga i rządu niemieckiego.

Ks. Aosta na czele delegacji
włoskiej, która przybywa na po-
grzeb, jest już w Paryżu. Prezy-
denta Masaryka reprezentować
będzie minister pełnomocny Cze-
chosłowacji. й

PARYŻ (Pat). We środę wie-
czorem nastąpiło złożenie zwłok
prezydenta Doumera do trumny,
przyczem obecni byli: Tardieu
i Pietri. Przebieg ceremonii był
niezmiernie wzruszający. Następ-
nie po raz ostatni zaciągnięto
przy trumnie straż, którą pełnią

członkowie domu cywilnega i woj-
Frze ;

P Ž (Pat). Przybyldo Pary-
ża książę Walji, który weźmie
udział w pogrzebie prezydenta

umera.
PARYŻ (Pat). Ambasador
pn w towarzystwie mał-
żonki złożył kwiaty u stóp kata-
falku, na którym spoczywają zwło-
ki denta Doumera.
PARYŻ (Pat). Dzisiaj, w dniu

pogrzebu prezydenta Doumera, od
rana wszystkie większe

magazyny i budynki publiczne są
zamknięte. Flagi opuszczone są
do połowy masztu, na ulicach,
któremi przeciągać będzie kodukt
żałobny, gromadzą się tłumy pu-
bliczności. Oddziały wojska two-
rzą szpalery.

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH.

PARYŻ (Pat). Żałobne uroczy-
stości pogrzebu prezydenta Dou-
miera rozpoczęły się o godz, 7.30
rano. O tej godzinie zaczęli nad-
jeżdżać do pałacu Elizejskiego, ce-
lem złożenia kondolencyj wdowie
po prezydencie Doumerze nowo-
obrany prezydent Lebrun, premjer
Tardieu, członkowie rządu oraz
przedstawiciele głównych państw.
Wkrótce potem utworzył się
orszak, który wyruszył w kierun-
ku Notre Dame. Trumna przykry-
ta jest kirem, który przytrzymują
dwaj osobiści przyjacielez ego
prezydenta Marszałek Franchet
d'Esperey i literat Dorgeles. Za
karawanem jadą powozem człon-
kowie rodziny zmarłego prezyden-
ta, dalej postępują prezydent Le-
brun, król belgijski, książę Walii,

książę Aosta, książę Paweł jugo-
słowiański, cesarz Annamu; przed-
stawiciele Niemiec, Rumunji, Pol-
ski, Szwecji, Norwegii, Egiptu,
Danji, Chin, Czechosłowacji, Ho
landji, wielki książę Dymitr, repre-
zentujący były cesarski dom ro-
syjski, syn Mac Donalda, członko-
wie korpusu dyplomatycznego,
byłi kombatanci amerykańscy,
przedstawiciele parlamentu, człoa-
kowie rządu z premjerem Tardieu
na czele,

PARYŻ (Pat). Ulice, któremi
przeciągał kondukt, były przepeł-
nione tłumami publiczności. Na
ulicy Rivoli zapalone były lampy,
pokryte kirem. Wiełkie magazy-
ny, gmachy publiczne, szkoły
zamknięto, flagi opuszczono wszę-
dzie do połowy masztu.

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE W WARSZAWIE,

WARSZAWA (Pat). W dniu
12 b. m. o godzinie 11-ej rano w
katedrze, św. Jana J. Em. ks. kar-
dynał Kakowski w. otoczeniu du-
chowieństwa odprawił nabożeń-
stwo żałobne za duszę ś. p. Pawła
Doumera, prezydenta Francji. Na
nabożeństwie obecny był Pan Pre-
zydent Rzeczypospolitej, w oto-
czeniu domu wojskowego i cywil-
nego, rząd Rzeczypospolitej z pre-
mjerem Prystorem, posłowie i se-
natorowie z marszałkiem Sejmu

dr. Świtalskim i marszałkiem Se-
natu Raczkiewiczem, korpus dy-
plomatyczny, członkowie wojsko-
wej misji francuskiej, przedstawi-
ciele władz wojskowych z szetem
sztabu głównego gen. Gąsiorow-
skim, przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych, ko-
lonja francuska, delegacje stowa-
rzyszeń ze sztandarami oraz ucze-
nice i uczniowie szkół francuskich
w Warszawie.

 

Przebieg śledztwa o zabójstwo
Ś. p. prez. Doumera.
ZEZNANIA JAKOWLEWA.

PARYŻ (Pat). Władze połicyj-
ne przesłuchiwały w dn. 12 bm.
Jakowlewa oraz Niemca Tendena,
zajętego w redakcji dziennika ,„Lę
Tocsin“, w którym współpracował
Gorgulew. Tenden oświadczy, iż
Gorgulewa nie zna, wobec czego
nie może udzielić o nim żadnych

informacyj. Na trzy dni przed za-
machem, wchodząc” do biura, zna-
lazł na ziemi bilet wizytowy Gor-
gulewa z adresem do Jakowłewa.
Tenden. zeznaje, iż bilet ten prze-
słał natychmiast Jakowlewowi do
Berlina.

ŚLEDZTWO NAPOTYKA NA. TRUDNOŚCI

PARYŻ (Pat). Śledztwo w
sprawie Gorgulewa napotyka na
wielkie trudności. _ Świadkowie,
mogący udzielić cennych wskazó-
wek, zeznają przeważnie bardzo
ostrożnie i niechętnie tak, że po-
trzebna jest niezwykła zręczność
prowadzących śledztwo, ażeby
wydostać jakieś oświadczenia, rzu-
cające światło na mordercę i jego
życie. Badani należą przeważnie

do emigracji rosyjskiej, a — jak
stwierdza jeden z paryskich dzien-
ników — kto zna gwałty i środki
odwetowe Czeki, jest ostrożny z
wypowiadaniem prawdy, która
przedstawia wielkie niebezpie-
czeństwo. «Jak ustaliło śledztwo,
otoczenie  oskarżońego zawsze
było bardzo zdziwione wysoką
stopą życiową

PRZEMÓWIENIE TARDIEU.
PARYŻ (Pat). Tardieu, wygła-

szając przed Panteonem przemó-
wienie, poświęcone pamięci zmar-
łego prezydenta Dóumera, potępił
żywo ohydną zbrodnię, która po-
ruszyła cały świat i wywołała
ogólne oburzenie. Mówca przed-
stawił w zarysie piękną karjerę
zmarłego od najskromniejszych po-
czątków aż do najwyższego sta-
nowiska w państwie, stwierdzając,
że zmarły prezydent przez swą
pokojowość, wielki rozsądek i głę-
boką dobroć był prawdziwym, do-
skonałym typem demokraty. Był
an prezydentem — mówił premjer
-— prostym i prawym, zachowując
wielką dyskrecję zewnętrzną, pod
którą ukrywały się stanowcze po-
stanowienia przeprowadzenia nie-
zbędnych śmiałych rozwiązań, dla
których nie aa się ięcać
tradycyj i zwyczajów. lużąc oj-
czyźnie, wprowadzał w grę cały
swój autorytet i odpowiedzialność.
W ubiegły piątek, po wystrzale
mordercy, cały kraj zrozumiał, co
reprezentował Doumer; chociaż
nie poszukiwał on nigdy popular-
ności, dokoła jego trumny zebrała
się cała Francja, kryta praw-
dziwą żałobą. Tardieu składa na-
stępnie hołd Doumerowi jako czło-
wiekowi i ojcu rodziny, zabranemu
najbliższym w tak okrutny sposób.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | 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 268 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skornpllkowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25 proc. drożej.

być przez Administrację dowolnie zmieniane.
nto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Terminy

  

DAJCIE CO KTO MOŻE A WAM
PAN BÓG DOPOMOŻE.

był Paweł Gorgulew.
ludność przy aresztowaniu. Stoi
w rozdartym płaszczu z białą ro-
zerwaną koszulą, bez kołnierza.
Na prawym policzku silnie opuch-
wydobyto drugi rewolwer i trzy
pudełka nabojów.

— Kto pan jesteś? — zapytał
mordercę dyrektor policji miej-
skiej Guichard.

Spokojnym, monotonnym — о-
sem zbrodniarz począł zeznawać:

— Nazywam się Paweł Gorgu-
lew. Jestem doktorem medycyny.
Dyplom uzyskałem w Pradze. Je-
stem żonaty. Żona moja jest Szwaj-
carką. Obecnie przebywa w Mo-
naco, ałe o zamachu nie wie. Pod-
róż do Paryża usprawiedliwiłem
tem, że muszę wymienić swą carte
d'indentitć.

Następnie Gorgulow powtórzył
znane już zeznanie, objaśniające
PM zamachu na prezydenta
rancji.
Przy drugiem przesłuchiwaniu

zadano Gorgulowowi pytanie:
— Czy miał pan wspólników?

— Nie — odpowiedział Gorgu-
low. — Działałem sam. Mam
wsząk rosyjską „narodową partję
faszystowską” z siedzibą w Mona-
co, w mem mieszkaniu.

— Ilu członków liczy wasza
partja?

— Około trzydziestu, Nie mia-
łem do nich jednak zaufania i po-
stanowiłem działać sam.
— Dlaczego nie miał pan do

nich zaufania?

— Miałem sekretarza Krjucz-
kowa, który pracuje w Biancourt,
w fabryce Renaulta. Niedawno
przysłał mi list, w którym pisał:
Zdradziłem was i obecnie pracuję
w policji francuskiej, która posta-
rała mi się posadę u Renaulta. Po
zdarzeniu tem straciłem wszelkie
zaufanie do członków swej partji.
— Z jakich środków utrzymy-

wał się pan we Francji?

< —Z oszczędności.
miała pieniądze.

Patrząc na postać zbrodniarza,
łatwo zrozumieć dlaczego kilku lu-
dzi przy aresztowaniu nie mogło
dać mu rady. Jest to człowiek
olbrzymiego wzrostu, o potężnych
barach, surowy.

Natychmiast
nałożono na jego
które nosi
nej,

Moja żona

po aresztowaniu
ręce kajdany,

nawet w celi więzien-

Morderca prezydenta Francji0 sobie.
Curriculum vitae Gorgulewa.

PARYŻ (Pat). Podczas wczo-
rajszego przesłuchiwania zapyta-
nyso curriculum vitae Gorgulew
zeznał, że pochodzi z rodziny za-
możnej i był jedynakiem. Do lat
15 uczęszczał do szkoły ludowej,
poczem do gimnazjum w Jekate-
rynodarze. W chwili wybuchu
wojny był studentem wydziału
medycyny w Moskwie. Tam też
zastaje go mobilizacja, w czasie
której powołany został do pułku
kozaków. Ranny w głowę wsku-
tek wybuchu granatu, Gorgulew
pozostaje przez miesiąc w szpi-
talu na kuracji, poczem powraca
do pułku. Po bitwie pod Jarosła-
wiem w Małopolsce mianowany
został sierżantem. Bierze udział
w walkach pod Częstochową,
Lwowem, Kamieńcem Podolskim,
otrzymuje dwukrotnie odznaczenie
św. Jerzego. Dzięki staraniom
ojca opuszcza szeregi i prowadzi
dalsze studja w Moskwie. Pod-
czas rewolucji bolszewickiej oraz
pertraktacyj pokojowych w Brze-
šciu Gorgulew zajmuje stanowisko
pomocnika lekarza w 3 bataljonie
piechoty kozackiej i ewakuowany
zostaje na Kubań ze swym oddzia-
łem, lecz już w 1918 roku wraca
do rodzinnego miasta, gdzie pra-
ktykuje jako lekarz w miejsco-
wym: szpitału. Od tej chwili roz-
poczyna się jego działalność poli-
tyczna. Brał czynny udział w an-
tybolszewickiem powstaniu w o-
kolicach Kubania. Podczas walk

zabity został jego ojciec, sam zaś
Gorgulew ratował się ucieczką w
góry. W  Jarosławce Gorgulew
przyłączył się do białej armji gen.
Lalika, przy której pozostawał do
roku 1919. Był to okres wojen
domowych na Kaukazie. W Sta-
wropolu Gorgulew zapadł na tyfus,
a.po wyzdrowieniu rozpoczyna na
nowo studja. wielokrotnie przery-
wane. Wstępuje na uniwersytet
w Rostowie nad Donem, poczem
przebywa przez dwa miesiące w
Mińsku, gdzie wstępuje do tajnej
organizacj: białych Rosjan Borysa
Sawinkowa. Przy pomocy Sawin-
kowa  Gorgulewowi udało się
stworzyć wszechrosyjską unję na-
rodowo - demokratyczną, która
prowadziła akcję równolegle do
akcji Sawinkowa, lecz, prześlado-
wąmy przez czekistów, opuszcza
Mińsk i chroni się do Polski, gdzie
przebywa 2 miesiące. Tam też na-
trafia na ślad Sawinkowa i swych
profesorów z Rostowa. W roku
1921 przenosi się do Pragi, gdzie
pozostaje w przeciągu 6 lat. Gor-
gulew zaprzeczył, jakoby w latach
od 1921 do 1931 udawał się do
Rosji i oświadczył, że zamierzał
dokonać kolejnych zamachów na
Hindenburga, Masaryka oraz am-
basadora sowieckiego w Paryżu,
u którego napróżno starał się o
audjencję. W końcu Gorgulew
stwierdza, iż od roku 1925 zerwał
wszelkie stosunki z krajem ro-
dzinnym.

GORGULEW ZAKŁADAŁ FABRYKĘ MATERJAŁÓW WY-
BUCHOWYCH.

PARYŻ (Pat). Dochodzenie wy-
kazało, że w grudniu ub. roku
Gorgulew chciał zakupić na Ri-
wierze francuskiej parcelę i zało-
żyć na niej kino. Oskarżony na-
wiązał później kontakt z pewn
kupcem w miejscowości Beausolej!

dla założenia fabryki materjałów
wybuchowych. Dowiedziawszy się
jednak o tem, że do tego celu mu-
siałby uzyskać zezwolenie pre-
fektury policji, zrezygnował ze
swego projektu,



   

NAD RZEKAMI
BABYLONU.

Zbrodniczy zamach Gorgulewa,

po dłuższym czasie znowu zwrócił

uwagę całego świata na emigrację

rosyjską. Kimkolwiek jest Gorgu-

lew — warjatem, fanatykiem lub...

co najprawdopodobniejsze: płat-

nym agentem jakiejś mafji, bolsze-

wickiej, czy innej — za czyn jego

nie może ponosić odpowiedzial-

ności emigracja rosyjska. Zazna-
czyliśmy to i podkreślili w pi-

śmie naszem nazajutrz po dokona-
niu mordu. ;

Tem niemniej dyskusja praso-

wa, ktėra z koniecznošci wyniknąč

musiała dookoła osoby Gorgulewa

i tych sfer, z któremi miał on jaką-

kolwiek łączność, rzuciła charak-

terystyczne światło na stosunki

emigracyjne.
Pod względem liczebnym emi-

gracja rosyjska była jedną z naj-

liczniejszych, jaką pamiętają dzieje

ludzkości. Przyzwyczailiśmy się

patrzeć na nią jako na potęgę

nietylko polityczną ale także mi-

litarną, jako na one kadry, które,

w momencie pomyślnym, w razie

zachwiania władzy sowieckiej,

miały  tryumfalnym  pochodem

wkroczyć w granice Rosji, pod

wodzą dawnych generałów i przy-

wrócić tam dawny porządek.

Dziś pogląd taki byłby zupeł-

nym anachronizmem. Nie trzeba

się temu dziwić. Wszak od wy-

buchu wojny mija lat 18-cie, od
czasu rewolucji 15 lat. W życiu

ludzkiem jest to duży okres czasu.

Ci, którzy jako młodzieńcy, ledwo

pełnoletni, wyruszyli w pole, na-

stępnie zaś, po wybuchu rewo-

lucjj zmuszeni byli ratować się

ucieczką, dziś są ludźmi dojrza-
łymi, 40-toletnimi, A przecie emi-
gracja nie z samych tylko skła-
dała się młodzieńców. Przeciwnie,

znaczny jej procent stanowili lu-

dzie podówczas już dojrzali, któ-
rzy dziś, po ciężkich przejściach,

złamani niemiłosiernie ciężką wal-

ką o byt, są starcami.
Czy jest do pomyślenia stwo-

rzenie armji, której najmłodszy
rocznik składałby się z czter-

dziestolatków? Jeżeli zaś śród
emigracji znajdują się elementy

młodsze, są to przeważnie ludzie

później przybyli, niepewni, czę-

stokroć prowokatorzy.

Tak więc znaczenie militarne

emigracji rosyjskiej można uważać

za przekreślone na zawsze,

Pod względem politycznym pa-
nuje najzupelniejsze rozbicie.

Przystosowując się do gruntu,

gdzie znalazła chwilowe czy stałe

oparcie, emigracja rozpadła się na

szereg odrębnych obozów. G'ów-
nemi ośrodkami są: Paryż, Berlin

iPraga. Każda z tych grup jednak

rozpada się na niezliczoną ilość

odłamów, ideowo  djametralnie

różnych, zwalczających się na-

wzajem zaciekle, Dość znaczna

liczba emigrantów, którzy znaleźli

przytułek w Serbji, zasymilowała

się tam, materjalnie ma się stosun-

kowo najlepiej i udziału w życiu

emigranckiem prawie nie bierze.
Potężnym łącznikiem była oso-

ba wielkiego księcia Mikołaja Mi-

kołajewicza — ze śmiercią jego

znikł wszelki autorytet.

O „pretendencie“ Cyrylu nie
warto mówić, Któż nie znał przed
wojną dwóch wesołych braci Wło-

dzimierzowiczów, coś w rodzaju
Wicka i Wacka — Cyryla, vulgo
„Kiryłką” zwanego, oraz o rok

młodszego Borysa, bohaterów nie-

zliczonych awanturi stałych by-
walców wszystkich szantanów pe-

tersburskich i moskiewskich? Bo-
rys podobno ożenił się z modniar-

ką paryską. Cyryl — obecnie już
55-letni — nie mając śród emi-

śracji najmniejszych  sympatyj,
wprasza się do Sowietów, na...
czerwonego cara, obiecując zacho*
wać ustrój komunistyczny.

Oczywiście, że w Moskwie
nikt poważnie nie traktuje po-
dobnej oferty, którą ostatecznie

pogrążył się w oczach większej
części efmigracji.

Tak więc i polityczne znacze-
nie emigracji zmalało znacznie i
zanika z dniem każdym, zwłaszcza
że pokolenie młode, które wyrosło

na obczyźnie, w bardzo znacznym
stopniu zasymilowało się z obcem

otoczeniem.
Pozostało jedynie znaczenie

kulturalne emigracji, jako
skarbnicy dawnej, przedwojennej
kultury rosyjskiej, kultury Tołsto-
jów,  Dostojewskich,  Niekraso-
wych, Czajkowskich, Repinów, ale
też... Pobiedonoscewów i Grin-
gmutów. Wobec całkowitego zni-
szczenia tej bądź co bądź bogatej

DZIENNIK MIEEŃSKA

KOMUNISTYCZNA HROMADA ODŻYŁAzprasy.
Trzecia konierencja.

W sprawie konferencji, która
w tych dniach odbyła się na
Zamku, pisze „Głos Narodu”.

„Trzecia konferencja b. premjerów
rządów pomajowych, której zwołaniem
zaskoczone zostały nawet najlepiej poin-
formowane dzienniki sanacyjne, świad-
czy, że kryzys obozu rządzącego Pol-

ską, rozwija się coraz bardziej i że nie-
ma już siły, któraby ten proces rozkła-
dowy zdołała powstrzymać. Cała rzecz
polega teraz na tem, jak długo będzie
trwał i jakie przybierze rozmiary. W in-
teresie państwa leży, żeby trwał
najkrócej i żeby jak najprędzej dało się
go umiejscowić. W. obozie sanacyjnym
poczynają się już ujawniać prądy, które
muszą budzić poważne zaniepokojenie.
Filobolszewickie sympatje, z któremi nie
kryje się „Przełom”, organ intelektuali-
stów sanacyjnych, domorosły hitleryzm
p. Ciszaka et consortes i wiele innych
zjawisk rozkładowych, które codziennie
notuje prasa w całej Polse, są to objawy
fermeńtu, który sięgnął już bardzo głę-
bokoiktórego nie uleczy się znachorskie-
mi środkami. Choroba jest znana, diagnoza
już oddawna trafnie postawiona, teraz
chodzi tylko o zastosowanie odpowied-
nich lekarstw.

Są one znane w medycynie politycz-
nej i trzeba po nie sięgnąć śmiało, bez
wahań i bez oglądania się na różne przy-
ziemne interesy. Niema ani jednego pań-
stwa, któreby z tych czy innych powo-
dów nie przeżywało kryzysów wewnętrz-
nych, lecz przeważnie wychodzą z nich
zwycięsko, bo zawsze, w ostatniej już
nieraz chwili, znajdują się właściwi ludzie
na właściwem miejscu. Na szczęście,
niema powodu obawiać się, aby w Polsce
mogło być inaczej. O tem trzeba pa-
miętać i w to należy wierzyć, zwłaszcza
teraz, gdy zbliża się przełom w naszej
polityce wewnętrznej."

Co zrobić z p. Bartlem?
! Prasa omawia konferencję b.
premjerów. Ciekawe stanowisko
wobec niej zajmuje prasa rządo-
wa... Wychodzą w Warszawie dwa
dzienniki t. zw. „czerwone“ wyda-
wane przez jedno sanacyjne, wy-
dawnictwo, „Prasę Polską ', Ty-
mi dziennikami są: „Kurjer Czer-
wony* i „Express Poranny”.

Pierwszy z nich na marginesie
konferencji pisze, że są pogłoski,
iż konferencja b. premjerów nie
będzie miała żadnych skutków.

„Wbrew tym wiadomościom dobrze
poinłormowanych kół politycznych —
oświadcza „Kurjer Czerwony” — utrzy-
muje się jednak nadal pogłoska, że przy-
jazd prof. Bartla jest związany ze zmia-
nami w rządzie i objęciem przez b, pre-

mjera jakiegoś wybitnego stanowiska w

rządzie”,

Braciszek rodzony zaś tego
pisma, mianowicie „Express Po-
ranny” zapewnia:

„W każdym razie stwierdzić można,

że wejście prof. Bartla do obecnego ga-
binetu nie jest brane pod uwagę. Powrót

prof. Bartla do rządu możliwy byłby je-
dynie w charakterze szefa rządu, a taka
zmiana w chwili obecnej nie jest z róż-

nych względówaktualna." я

Ciekawa rzecz, že się nie mogla

porozumieć redakcja jednego pi-
sma, wydawanego pod dwoma ty-
tułami przez sanację.

Po wyborach francuskich.

„Gazeta Warszawska* zasta-
nawia się nad pozorną rozbież-
nością pomiędzy wyborami do
Izby francuskiej a wyborami pre-
zydenta. Tam zwyciężył kartel
lewicowy — tu wybrany został
kandydat, o przekonaniach raczej
prawicowych i to wybrany olbrzy-
mią większością głosów z udzia-
łem radykałów.

„Francuz przeciętn jest przeciwni-
kiem „reakeji“, lubi koda radykalne,
lecz chce, żeby rządy sprawowano w za-
kresie spraw społecznych i gospodar-
czych w sposób przezorny i umiarkowa-
ny. Nie chce socjalistów, nie chce na-
razić na niebezpieczeństwo franka, nie
chce gwałtownych zmian i przewrotów.
Będą tedy pewnie rządzili radykałowie,
lecz będą miarkowani przez prawico-
wego prezydenta, przez stronnictwa środ-
ka, oraz przez nacisk opinji publicznej.

Tak będzie nawewnątrz, jeszcze
mniej zmian będzie w polityce zewnętrz-
nej. Przyjście do władzy Herriota wpro-
wadzi z pewnością zmianę tonu i metod,
lecz podstawy polityki zewnętrznej Fran-
cji pozostaną prawdopodobnie niezmie-
nione.

Sądzimy też, że będzie ona mniej ra-
dykalna w działaniu, niż się to mogło
wydawać z mów i artykułów, gdy rady-
kałowie byli w opozycji. Poczucie odpo-
wiedzialności zmienia ludzi, gdy otrzy-
mują władzę do ręki.

Kto sądził, że wynik wyborów we
Francji może wpłynąć na zdecydowaną
zmianę polityki zagranicznej, ten czuć
się będzie bardzo. zawiedziony wynikiem
wyborów. Kto żywił wielkie obawy z po-
wodu dojścia do władzy radykałów fran-
cuskich, ten zdaniem naszem zmartwił
się niepotrzebnie. Rzeczywistość nie bę-
dzie tak groźna, jak tu i ówdzie przewi-
dywano. Doznają też pewnie niejednego
zawodu ci, co w Berlinie, Londynie, czy
w Genewie życzyli zwycięstwa lewicy
francuskiej.

 

Z pomajowego ustawodawstwa.
Tylko nadwyżki opłat zawsze gotowe.

Dzien. Ust. Rz. P. nr. 38 z dnia
1 maja ogłasza, jako poz. 389, u-

stawę z dnia 11, III, 1932 o ustroju

szkolnictwa. Treść jej jest znana,

a zarazem... nieznana, gdyż, jak

wiadomo, we wszystkich najwyż-
szych sprawach mają dopiero roz-

porządzenia ministra powiedzieć,

co, jak i kiedy będzie. A tych roz-
porządzeń niema.

_ Wogóle, jak wiadomo, jedynym
sposobem ustawodawstwa dla lu-
dzi, którzy sami nie wiedzą, co
mają robić, są ustawy ogólnikowe,
będące raczej pełnomocnictwem,
albo wogóle ustawa o pełnomoc-
nictwach, jak ostatnio uchwalona
w Sejmie i Senacie, a nosząca da-
tę 17-go marca 1932.

Jedno tylko wiedzą. Mianowi-
cie to, że nie mają pieniędzy. Szu-
kają, gdzie mogą.

Dlatego też aż nadto wyraźnie
jest ogłoszone równocześnie w
tymsamym nrze 38-ym Dz. Ust.,
jako poz. 394, rozporządzenie

Prez. Rzpl. z mocą ustawy z 30. IV
1932, wydane na podstawie pełno-
mocnictw, a wprowadzające nowe
opłaty za paszporty na wyjazd za-
granicę. Także i to rozporządzenie
z mocą ustawy w art. 2-$im powia-
da tylko, że wysokość opłaty zwy-
kłego paszportu ustali dopiero
rozporządzenie ministra skarbu

w porozumieniu z ministrem spraw
wewnętrznych, zaznaczając zara-
zem, że paszporty w celach han-
dlowych i przemysłowych koszto-
wać będą 25 proc., a w celach na-
ukowych, leczniczych dla ubogich,
oraz zjazdów międzynarodowych
20 proc. zwykłego paszportu. Ale
w tym wypadku rozporządzenie
ministra skarbu w porozumieniu z
min. spr. wew. ukazuje się... rów-
nocześnie, jako poz. 397 tegoż Nr.
38-go Dz. Ust. Otóż opłata za jed-
norazowy paszport zwykły wynosi
aż 400 zł. (wielokrotny roczny
1.600 zł.), a zgodnie z tem przemy-
słowo-handlowy jednorazowy 100
zł. (wielokrotny roczny 400), na-
ukowy, lecznicy i zjazdowy 80
(wielokrotny roczny 320). Art.
2-gi ściśle określa karunki przy-
znania ulg naukowych, leczniczych
1 + ., wymagają świadectwa
wladz. Jak zwykle w ustawodaw-
stwie pomajowem są i... luzy, mia-
nowicie wedle art. 8-g0 może wo-
jewoda (komisarz rządu) w poro-
zumieniu z władzą skarbową, na-
wet gdy niema warunków okre-
ślonych w rozporządzeniu, przy-
znać paszport ulgowy lub całkowi-
cie bezpłatny w wypadkach... za-
sługujących na wyjątkowe u-
wzślędnienie.

Plan prac konferencji lozańskiej.
LONDYN (Pat). Dzienniki lon-

dyńskie donoszą, że wszystkie pięć
mocarstw, jakie uszestniczą w pla-
nie Younga, odpowiedziały przy-
chylnie na propozycję Wielkiej
Brytanji co do programu konfe-
rencji w' Lozannie, Konferencja
odbędzie się w trzech fazach:
1) faza reparacyj niemieckich, 2)

reparacje państw mniejszych, a
mianowicie Węgier, Bułgarji i po-
wojenne długi innych państw,
3) sprawy ogólno-walutowe, po-
ziom cen i taryfy celne.

Istnieją pewne nadzieje, że w
trzeciej fazie konferencji: Ameryka
będzie reprezentowana przez nie-
oficjalnego obserwatora,

Rozkaz japońskiego ministra wojny
£ w sprawie wycofania wojsk z pod Szanghaju.

PARYŻ (Pat). Prasa francuska
podaje tekst rozkazu, jaki japoń-
ski minister wojny wydał genera-
łowi Shirokawa w sprawie wyco-
fania japońskich oddziałów z
Szanghaju.

Ufny w spokojne wykonanie
umowy rozjemczej w sprawie za-
przestania wrogich działań i licząc

na życzliwą współpracę czterech
zaprzyjaźnionych mocarstw, dla
przywrócenia normalnych stosun-
ków w okolicach Szanghaju, * po-
stanowiłem odwołać zpowrotem
wszystkie siły Japonji, znajdujące
się pod Szanghajem i czuwać nad
rozwojem wypadków na tym od-
cinku.

i pięknej kultury, pod rządami
bolszewickiemi, jej przechowanie
i do pewnego stopnia dalszy roz-
wój na gruncie obcym jest czynem
dodatnim, jest wzbogaceniem ogól-

no ludzkiej skarbnicy kulturalnej.

Oddalenie od ojczyzny, tęskno-

ta za nią, podnosi jej urok, budzi
w sercu wielką miłość, graniczącą

niekiedy z egzaltacją i w. stanie

jest wydać prawdziwe arcydzieło
czy to w dziedzinie literatury,

muzyki lub malarstwa.
Nie będziemy tu dyskutować

na temat: czy historja się powta-

rza. Faktem jest jednak, że po-

dobne warunki bytu wydają też

analogiczne rezultaty. Porównaj-
my dzieje emigracji polskiej: i tam-

ta miała nadzieje i ambicje mili-
tarne, które w zetknięciu z rzeczy-
wistością, rozwiały się w nicość.

Rozdarcie polityczne naszej emi-

gracji nie wiele ustępowało temu,

co dziś widzimy śród emigracji
rosyjskiej. Jedynie walory kultu-
ralne, artystyczne, które stwo-

rzyła nasza emigracja, posiadają
znaczenie nieprzemijające.

Tak przed kilku tysiącami lat

najwspanialsze pomniki poezji ży-
dowskiej powstały... „nad rze-
kami Babylonu'.

NA ZIEMIACH
Zdemaskowanie Tew.

W dniu 12 maja w Wilnie
miał się odbyć zjazd delegatów
Tow. Szkoły Białoruskiej. Zjazd
nie doszedł do skutku. Opinja
publiczna zaskoczona została wia:
domością, że władze odmówiły
zeżwolenia na odbycie zjazdu,
gdyż zarząd główny Towarzystwa
zwołując zjazd nie odbył zebrań
przedwyborczych delegatów, cze-
go wymaga statut tej instytucji.

Prawie równocześnie na No-
wym Swiecie w Wilnie rozwią
zany został t. zw. „hurtek“
Białoruskiego Instytutu Gospo-
darki I Kuitury. Zarząd I część
członków nowoświeckiego
hurtka została aresztowana.

Wymienione dwie instytucje
są idejowo pokrewne. Obydwie
jako organ swój mają „Biało-
ruską Krynicę".

Odmowa władz na zwołanie
zjazdu i aresztowania przeprowa-
dzone w dzielnicy Nowego Swia-
ta znalazły wczoraj silny od-
dźwięk na ulicach Wilna.

Wczeraj wieczorem na uli-
cach miasta urządzono  de- =
monstrację. Z protestem prze-
ciwko zarządzeniom władz wy-ę”
stąpili młodociani
żydzi.
O godz. 6 wieczorem mło-

dzież komunistyczna żydow-
ska z bardzo nielicznymi nie
żydowskimi  wywrotowcami
zebrała się przed gmachemiKu-
ratorjum Szkolnego, gdzie za-
częła wznosić wrogie okrzyki,
oraz rzucać kamienie w okna
gmachu. Od rzucanych kamieni
wybite zostały szyby w biu:
rze personalnem Kuratorjum.
Grupka _ demonstrantów liczyła
około 15 osób. Przybyła policja
demonstrantów rozproszyła. Jed-
nego z demonstrantów areszto-
wano.

Około godziny 8-mej w in-
nych punktach miasta przy zbie-
gu ulic Jagiellońskiej i Portowej
w pobliżu jednego z zakładów
paka żydowskich grupka
komunistów źydów rozrzuciła
odezwy pisane na hektografle
protestujące przeciwko odmó-
wieniu zezwolenia na zjazd
delegatów Towarzystwa Szkoły
Białoruskiej. Równocześnie wy-
rostki żydowskie roz wiesiły czer-
woną szmatę.

WSCHODNICH.
Szkoły Białoruskiej.

Zwracamy uwagę na fakty, że
w obydwu demonstracjach anti-
państwowych z protestem na
ulicę wyszli nie blałorusini
nie młodzież białoruska, lecz
żydzi, młodzież źydowska z
komsomołu. Fakt ten jest bar-
dzo wymowny. Dowodzi on nie-
zbicie, że zarówno Towarzyst-
wo Szkoły Białoruskiej jak i
większość hurtkow Białorus-
kiego instytutu Gospodarki I
Kultury są  ekspozyturami
partji komunistycznej.

Instytucje « te rozporządzają
znacznemi środkami których
przecież nie da biedny chłop
białoruski z zasady skąpy i nie-
uświadomiony. Pieniądze te pły-
ną z znanych nam źródeł z
Mińska różnemi okólnemi dro-
gami (Gdańsk, Ryga i t. d)
us „Białoruskaja Krynica” (Nr 14)
w odpowiedzi niejakiemu Kupry-
nowiczowi pisze: „założyć hurtek
Biał. Inst. Gosp. i Kult, jest bar-
dzo łatwo. Posyłamy wam in-
strukcje. gdy założycie hurtok
centrala da wam bibljotekę, peł-
ną: najrozmaitszyah książek. Naj-
lepiej byłoby, gdybyście, będąc w

komuniści _„Wilnie, wstąpili do nas i te książ-
ki wzięli, bo przesyłka drogo
kosztuje”.
©; Jak widać z powyższej odpo-
wiedzi „Biełaruskiej Krynicy" ro-
zdaje ona bogate „bibljoteki* za
darmo. Woli wręczać osobiście,
bo w osobistem zetknięciu da
ustne instrukcje i wręczy bibljo-
tekę" którą by władze mogły w
drodze normalnej skonfiskować.

Robota podobna do wymie-
nionej odbywa się na całym
terenie 4 województw wscho-
dnich.

Rozbita przed kliku laty
Hromada odżyła w zmienionej
posta.i.

Pisaliśmy niejednokrotnie po
rozwiązaniu Hromady, że pozo-
stawiemie ekspozytury jej Tow.
Szkoły Białoruskiej jest hodowa-
njem nowej żmiji jadowitej, któ-
rej działalność prędzej lub póź-
niej się ujawni.

Demonstracja wczorajsza ży-
dziaków komunistycznych jest
zdarciem maski z roboty wywro-
towej Tow. Szkoły Białoruskiej i
Białoruskiego Instytutu Gospo-
darki i Kultury.
 

Z pogranicza.
Ucieczka więźniów politycznych z Sowietów.

W nocy z 10 na 11 b. m. na
odcinku granicznym Linkiewicze
w pobliżu osady Staniszki przez
jezioro graniczne na teren polski
przedostało się 5 zbiegów poli-
tycznych, zbiegłych z więzienia
sowieckiego w Halinówce. Pod-
czas przedostawania się przez
jezioro zbiegowie zostali ostrze-

lani gęstym ogniem karabinowym,
który zmusił zbiegów do opu-
szczenia łodzi i wpław przebyli
na teren polski. Dwóch zbiegów
odniosło rany. Są to Jan Minku-
now b. nauczyciel i Piotr Gren-
cewicz technik fabryki Kalinin na
Białorusi sowieckiej.

Wyłowienie łodzi z trupem obywatela sowieckiego.

Z Dzisny donoszą, iż wczoraj
rybacy polscy w pobliżu wsi
Zaniewicze wyłowili łódź, w któ-
rej znaleziono martwego osobni-
ka. Znaleziono przy nim doku-
menty na nazwisko Sołowjewa
Kazimierza zam. w Połocku. W
łodzii zabitego znaleziono czapkę

sowieckiej straży granicznej. Za-
chodzi więc podejrzenie, iż So-
łowjew musiał stoczyć zaciętą
walkę ze strażnikami lub strażni-
kiem sowieekim, który -zgubił
czapkę. Sołowjew sądząc ze zna-
lezionych przy nim dokumentów
zajmował się handlem.

 

Z Rosji sowieckiej.
Katastrofa kolejowa na linji

Mińsk—Niegorełoje.
Z pogranicza donoszą, iż w

dniu 10 b. m. na linji kolejowej
Mińsk — Niegorełoje w pobliżu
Uzunowa wykoleił się pociąg

towarowo - osobowy. 8 wagonów
spadło z nasypu do rowu. Z pod
rozbitych wagonów wyciągnięto
3 trupy oraz 6 rannych.

 

Głosy czytelników.
O kąpieli w Wilji.

Fala zimna, kóra od kilku dni ogar-
męła Wileńszczyznę, zapewne wkrótce
przeminie, Są to normalne chłody, po-
wtarzające się rokrocznie, przygnane z
RAE w czasie tajania lodów na rze-
ach i jeziorach Rosji, a u nas związane

z tradycyjnemi trzema dniami „zimnych”*
świętych: Pankracego, Serwacego i Boni-
Posę,

frócą ciepła wkrótce, w czerwcu
zaczną się nawet upały i dla mieszkań-
ców Wilna stanie się znów aktualnem
ytanie: „Czy będziemy mieli w tym ro-
k lazienki na Wilji?“

Ba dwa lata z rzędu ich nie mamy!
„Mądrość” „sanitarnych“ komisyj Magi-
stratu skasowała przed dwoma laty czy-
ste, hygjenicznie utrzymywane łazienki
na prawym brzegu Wilji, w pobliżu po-
mnika Mickiewicza. Woda wartko pły-
nąca przez dwa obszerne, z podłogmi, w
łazienkach tych baseny i szereg pojedyń-
czych kabin, przezroczysta była i bystra,
że rozkoszą prawdziwą było w niej się
zanurzyć po dziennym skwarze, lub
wczesnym rankiem przed pójściem do
pracy, To też nikt nie żałował 20 groszy
na przejazd łodzią tam i z powrotem i
30 groszy za kąpiel w basenach męskim
lub damskim. +

Nie podobaly się jednak te kąpiele
komuś tam z Magistratu i pod pozorem,
że są rzekomo niehygjeniczne, że rzeka
nie może w tem miejscu posiadać nieska-
zitelnej, źródlanej czystości (mimo, że
miejsce to znajduje się wyżej niż t. zw.
Koczerga i w dodatku po przeciwnej
stronie Wilji) zabroniono przedsiębiorcy
(polskiemu — a może żydowskiemu by
pozwolono?) łazienki stawiać!

Za to, pozwolono łaskawie publicz-
ności kąpać się w kostjumach — bardzo
zresztą . niedostatecznych — na rzece,
od gołem niebem w jakimkolwiek pun-
cie Wilji, a ponadto — i to najzabaw-

niejsze — zezwolono na Zwierzyńcu —

tam gdzie spływa woda zanieczyszczona
już przez całe miasto — na urządzenie
plaży i kąpieli. Gdzie tu logika?!

Musiały więc chyba w owem pozwo-
leniu na kąpiel w mniej czystem miejscu,
a zabronieniu otwarcia ich w o wiele
czyściejszem, grać rolę jakieś uboczne
względy — wskutek czego przez 2 lata
działa się krzywda mieszkańcom Wilna.
Nie każdy bowiem ma czas i ochotę je-
chać autobusem do mostu Zwierzyniec
kiego, a potem pędzić kawał piechotą na
ową „plažę“ aby wykąpać się w wodzie,
do której wszystkie bakterje chorobowe
ze szpitala intekcyjnego na Zwierzyńcu
w tem miejscu spływają. Pozatem, nawet
w tych czasach zwycięskiego „kultu na-
gości” jest jeszcze 75 proc. takich, co,
choćby byli tak piękni i zbudowani jak
Antinous i Aphrodite — wolą jednak nie
obnażać się publicznie na oczach prze-
chodniów i pasażerów parostatków i ło-
dzi, ale przekładają kąpiel w zakrytych
od niedyskretnych oczu łazienkach; co
mają przytem możność pozostawienia
ubrania w bezpiecznem od złodziei miej-
scu i nie narażeni są na kaleczenie stóp
o ostre kamienie, szkło, lub blachę etc,
mając przytem wygodę rozebrania się i
ubrania na czystych codziennie szorowa*
nych ławek i oparcia stóp o białą po-
diogę.

To też my, mieszkańcy Wilna, о-
magamy się raz jeszcze, aby nie bronio-
na przedsiębiorcy stawiać łazienek w
takim punkcie jak to było przed dwoma
laty, gdzie dostęp, jako w środku miasta,
dogodny był dla każdego, gdzie przecięt-
ny mieszkaniec nie tracił czasu na dale*
kie peregrynacje i dla którego kąpiel co-
dzienna w rzece i oczyszczenie od pyłu i
potu było warunkiem zdrowia.

Cierpimy wszyscy biedę, na letniska
coraz mniej ludzi pozwolić sobie może i
większość nas pozostanie w Wilnie przez
lato, szykany więc robione nam i przed-
siębiorcom łazienkowym to doprawdy o-
krucieństwo, ' *

Jeden z tysięcy. *
p 

SZKICE I OBRAZKI.
KURACJA.

Doktór popatrzał dziwnie jakoś w
załzawione oczy Kryspina, który, do po-
łowy rozebrany, stał na środku sali am-
bulatoryjnej.

Przez chwilę trwało milczenie... Cisza

podobna zalega salę sądową przed wy-

rokiem.. Kryspinowi pokryła się łysina
drobnemi kropelkami potu...

— Hm?...

— Tak, tak... jakby to panu powie-

dzieć, jest źle, bardzo źle... ale i nie

strasznie zarazem. a apetyt to pan ma?

— Ot.. tak jakoś niekoniecznie...

Rano to... tylko... no załedwie jakieś mle-

ko, nieco wędliny i jajka dwa, trzy...

— Tak?

—Drugie śniadanie. to herbata,

no i dwie, trzy bułeczki... a obiad nor-
malny... ale zawsze to po nim na jedzenie

i patrzeć nie mogę. Proszę mi wybaczyć

trywialność.. odbija mi się i ckliwo

na sercu.
— Acha.. a serce?

— Jakby to powiedzieć... słabe...
wiadomo, żon trzy pochowałem...

Lekarz miał twarz strapioną.
-- A czwarta?

— żyje, chwalić Boga, i przy zdro-
wiu chowa się... można powiedzieć, ko»

bieta wspaniała, metr osiemdziesiąt sie-

dem w obwodzie.
Lekarz coś pisał.,. g
Kryspin nieco drżącemi rękami za-

pinał szelki...
— Krople panu dam, trzy rhzy na

dzień przyjmować należy, a za tydzień,
jak nie pomogą, przyjdź pan do mnie,

— Rozumiem...
— Za pierwszą wizytę złotych dzie-

sięć się należy, a za następne to po

pięć.

— Dziękuję...

W domu Kryspin zażył lekarstwa i
opowiedział żonie o wizycie lekarskiej.

Kobieta, jak kobieta... Pożałowała

męża, ale więcej pieniędzy...

— Ty — powiada — Kryspinie, do
tego konowała nie pójdziesz więcej, dro

gi on i głupi... a leki jego to i wstyd po-
wiedzieć, dla psa się nie zdadzą... Ty
masz błądzącą wątrobę i trzeba tak ro-

bić, żeby ona na swoje miejsce trafiła

i tam już pozostała.

— Ale.
— Posłuchaj dalej, Tu w suterenach

niewiasta jedna mieszka, co naszej An-

tolce na pryszcze bardzo pomogła. Do
niej iść trzeba, ona pomoże i piołun, czy

ziele jakieś da.

Przyszła baba i na ręce Kryspina
popatrzyła.

— Wiadomo — orzekła — wątroba
jest i do tego pomylona... Trza jej korzeń

walerjanowy dać na spirytusie, a opa

mięta się,
Zaczęła się kuracja.

Za tydzień wyrzucono Kryspina £
biura, gdzie pracował,

Wprost powiedziano:

— Alkoholik nałogowy, powiadają:
akcyzą od niego wieje i, wprost powie”
dzieć, zachowuje się chorobliwie. 3

— Kurację — powiada Kryspin —
przechodzę — walerjankę pijam, 1
— Nic nie poradzimy, panie, atmo*

sterę pan alkoholem zatruwasz i z bu*

telką do urzędowej pracy chadzasz.
Nic nie pomogło; wyrzucili.
Z posterunkowym -też przykrość

była na tle kuracyjnem. " й

Ot, do domu wracając, wózek z lo*
dami przewrócił Kryspin.

Lodziarz w krzyk.
Przybiegła policja.
— Alkoholizmem się pan zajmujes2

i krzywdę ludowi pracującemu wyrzą“
dzaszi

— To walerjanka...

— Nie mnie opowiadać. To wstyd
prawdziwy, człowiek zda się umysłowo

pracujący, a w dobie kryzysu brewerje
na tle delirjium wyprawia!

Zabrali do komisarjatu, a za trzy dni
do szpitala...

— Przepicie — powiadają — „de*
lirjum* oczywiste, a do tego człowiek
na serce chory.
— Walerjankę na wątrobę brałenu
Lekarz i słuchać nie chciał,
Przyszła żona.

— Ty im, Kryspinie, nie wierz, to

kryzys — powiada — z organów ci wy*
łazi, ot zwykłe przesilenie, Ty swojs
waierjanka zażywaj, ja ci tu cała bu-
telka jej przyniosła i leż spokojnie, to

ci wątroba osiądzie.
Wieczorem Kryspin awanturę zrobił.
Na salę operacyjną wpadł, gdy ja”

kiegoś w sam raz krajali i walerjanki
do zażycia żądał, tak się był kuracją
przejął.

Zaniešli go na salę z powrotem,

a starszy, Co na sali krajał, powiedział,
że lo trzecie stadjum „del. tremens" i że
$ó pilnować należy.

Za dwa dni Kryspin skotał,

— Za mocno go skrępowali owyni
kaftanem i wątroba na miejsce wrócić
nie mogła — mówiła wdowa — a do
tego ni kropli walerjanki nie dawali.

Doktór, który ją informował, powie-
dział, że głównie dlatego umarł, że do

walerjanki niczego nie zakąsywał,
— Choćby śledzia z bułkę, czy co...
Ale co oni tam doktory wiedzą.

M. Junosza,

   
  

    
       

         

     
         

 

    

 
 
  
  

  

  
    

   

 

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom mlejscewym którzy za-
legają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie

my zmuszeni bezwzględnie

  

CZY PAMIĘTASZ 0 HERBA-
CIARNI DLA BEZROBOTNEJ

INTELIGENCJI? 1   
 

 



W dniu wczorajszym przybyła

sterjalna, która została wydelego-
wana dla zbadania obecnego sta-
nu budowlanego Bazyliki Wileń-
skiej.
W skład Komisji wchodzą:

delegat Ministerstwa Robót Pu-
blicznych prof. Politechniki War-
szawskiej p. Hempel, delegat Mi-

nisterstwa Wyznań Religijnych i

Oświecenia Publicznego, naczel-

nik wydziału zabytków inż. Jaro-
sław Wojciechowski, generalny
konserwator p. Romer, inż. archi-

tektury p. Zdzisław Mączyński,
inż. arch. p. Wąsowicz i inż. Ed-
ward Romanski.
W godzinach porannych Ko-

misja ta gruntownie zbadała o-
becny stan budowlany Katedry.
Badania Bazyliki przeciągnęły się
do godz. 2 po poł.
W godzinach wieczorowych w

Wskutek stawianych ławniko-

wi magistratu miasta Wilna p.
Janowi Łokuciewskiemu  zarzu-

' tów w związku z gospodarką ki-

na miejskiego, która od jesieni

roku ubiegłego była badana ró:
wnocześnie przez władze śledcze
oraz przez komisję radziecką wy-

łonioną na wniosek Koła Chrze-

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Tow. św. Wincentego

a Paulo. Dnia 15 maja b. r. w
„Kościele św. Kazimierza o godz.

9 rano zostanie odprawiona uro-

czysta Msza św. na intencję So
lenizantki Czcigodnej i Kochanej
naszej generalnej prezeski p. Zo-

fji Kościałkowskiej, o czem za-

wiadamiają członkinie Tow. Pań

Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo swoich sympatyków i
znajmomych-

: Z MIASTA.
— Autobusy na Pośpieszkę.

Począwszy od dnia 15.V. r. b.
autobusy linji 3 kursować będą
do Pośpieszki.

SPRAWY PODATKOWE.
— Odwołania w sprawie

podatku przemysłowego od
obrotu. lzba Rzemieślnicza w
Wilnie przypomina, że z dniem
15 b. m. upływa ostatni termin
składania odwołań, dotyczących

podatku obrotowego za rok 1931.
Płatnik zamierzający złożyć odwo-
łanie winien zwrócić się do od-
nośnego Urzędu Skarbowego z

' prośbą o wyjaśnienie na jakiej
podstawie został mu wymierzony

" obrótt—W odwołaniu może płat-
‚ 0 zażądać na podstawie art,
90 ustawy o państwowym podat-
ku przemysłowym, aby go do-
puszczono na posiedzenie Komi-
sji Odwoławczej celem udzielenia
osobiście wyjaśnień, dotyczących
dokonanego przezeń obrotu.

O ile którykolwiek z płatni-
ków nie otrzymał jeszcze do tej
pory nakazu płatniczego winien
bezzwłocznie zwrócić się w tej
sprawie do właściwego Urzędu
Skarbowego.

HANDEL i PRZEMYSŁ.

— (eny na chieb. Starosta
Grodzki Wileński przypomina, iż
ceny na chleb żytni obowiązują
następujące:

Chleb żytni руЧому 65 ргос.—
46 gr. za 1 kg.

hleb żytni razowy 97 i pół
* proc.—35 gr. za 1 kg.

Winni ządania lub pobierania
wyższych cen od wskazanej będą
karani, zgodnie z  istniejącemi
przepisami, do 3000 zł. grzywny
lub 6 tygodni aresztu. 

do Wilna Komisia Międzymini-

KRONIKA.
Komisja międzyministerjaina przybyła do

Wilna dla badania Katedry.
mieszkaniu J. E. ks. Biskupa Ka-
zimierza Michalkiewicza odbyło
się nadzwyczajne posiedzenie Ko-
misji Technicznej Komitetu Ra-
towania Bazyliki Wileńskiej pod
przewodnictwem p. dyr. Zubele-
wicza, a przy udziale przewodni-
czącego Komitetu Ratowania Ba-
zyliki Wileńskiej J. E. ks. Bisku-
pa Michalkiewicza i przybylej
omisji Międzyministerjalnej.
Posiedzenie rozpoczęło się ©

godz. 5 po poł. i przeciągnęło
się do godz. 8 wiecz.

Na posiedzeniu tem omawiano
sprawę obecnego stanu katedry
i sprawę gruntownego remontu.

Posiedzenie te było informa-
cyjne więc narazle żadnych u-
chwał nie powzięto.

Ostateczne uchwały najpra-
wdopodobniej zapadną na dru-
giem posiedzeniu Komisji Techni-
cznej, które się dziś odbędzie.

 

Ławnik Łokuciewski postawiony w stan
oskarżenia
Sledztwo trwa.

ścijańsko - Narodowego, władze
śledcze postawiły ławnika Łoku-
ciewskiego w stan oskarżenia z
art. 578 K. K.

Postawienie w stan oskarże-
nia nie przesądza jeszcze wyni-
ku sprawy, gdyż śledztwo nie zo-
stało zakończone i trwa nadal.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staje dziś do pobo-

ru. Dziś w ósmym dniu poboru
rocznika 1911 przed Komisją Po-
borową winni stawić się wszyscy
mężczyźni urodzeni w tym roku
z nazwiskami na literę J za-
mieszkali na terenie 4 i 5 komi-
sarjatów oraz z nazwiskami na

literę K z obrębu plerwszego ko-
misarjatu P. P.

Komisja urzęduje w
przy ul. Bazyljańskiej 2,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,
— Komunikat Zw. Pań Domu

13 maja w sali gimn. Lelewela

o godz. 6 w. odbędzie się zebra-

nie Zw. Pań Domu, na którem
p. prof. J. Muszyński wygłosi

odczyt — o zbieraniu i hodowli
roślin leczniczych.

TEATR, MUZYKAI SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Na Pohulance. Dziś o godz. 11

m. 30 rano i jutro o godz. 4 pp. — od-
będą się dwa ostatnie przedstawienia dla
młodzieży szkolnej komedji Fredry p. t.

„Zemsta”, Udział szerszej publiczności
nie jest wykluczony, Ceny miejsc spe-

cjalnie zniżone: od 30 gr. do 1 zł. 50 gr.

— Teatr Lutnia — nieczynny z po-

wodu próby generalnej. й
Jutro premjera doskonałej sztuki

Verneuil'a „Bank Nemo“.
PREMJERY

W TEATRACH MIEJSKICH.
— W Teatrze Letnim. W sobotę o

godz. 8 m. 15 wiecz. odbędzie się pre-

mjera arcywesołej krotochwili p. t. „Pan
naczelnik to ja”, która otworzy wesoły
sezon letni w Bernardynce. Ceny miejsc
do Teatru Letniego znacznie zniżone (od
30 gr. do 4.00 zł.). Zniżki zostaną utrzy-
mane. Wejście do ogrodu bezpłatnie.

POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE
W BERNARDYNCE.

W pierwszy dzień Zielonych Świąt
o godz. 4 pp, w Teatrze Letnim, w ogro-
dzie Bernardyńskim ukaże się jako po-
potudniówka farsa „Hulla di Bulla“.

Drugiego dnia Świąt po raz pierwszy
jakc przedstawienie popołudniowe po ce-
nach zniżonych ujrzymy komedję „Dama
w jedwabiach”.

—Otwarcie zbiorowej wystawy rze-
źby Leony Szczepanowiczowej, mieszczą-
cej się w ogrodzie Bernardyńskim w pa-
wilenie Poczt i Telegrafów, nastąpi dnia
15 bm. o godz. 1. Wystawa trwać będzie
do 15 czerwca b. r.

Film i kino,
Hellos — „Niewinna grzesznica“.
Hollywood — „Okręt straceńców".
Casino — „Nad ranem".
Pan — Dziewczę z nad Wołgi.
Stylowy — „Wielkomiejskie ulice",

lokalu

DZIENNIK MILEEŃSKI

SP ORT.
WALKA O DALSZYCH 6

Pierwsze dwa mecze piłkarskie
nie przyniosły nam żadnej sensacji,
gdyż zwycięstwo Makabi nad
Laudą, a Ogniska nad 6 p. p. leg.
były do przewidzenia.

Spodziewamy się jednakże, że
dalsze walki o mistrzostwo Wilna
będą coraz ciekawsze, gdyż po-
ziom gry podnosi się z każdem
spotkaniem. Przekonamy się o tem
już w czasie Zielonych Świąt.
W sobotę 1 p. p. leg. spotka się

z twardą drużyną Ż. A. K. S-u,
która przed kilku tygodniami zre-
misowała z Makabi Baranowicką
1:1, Wojskowi zdobędą zapewne
dwa punkty, ale Ż. A. K. $. będzie
się bronił i może nawet zrobić nie-
spodziankę. Akademików żydow-
skich w tym sezonie jeszcze nie
widzieliśmy, ale pamiętając dru-
żynę tę z roku ubiegłego znamy jej
ambicję, a ambicją można dużo
zrobić. Będzie więc to pierwszy
wstęp w rozgrywkach mistrzo-
skich i 1 p. p. leg. i Ž. A. K. S.

Po tym meczu zapewne prowa-
dzić będzie nadal Makabi, chyba,
że 1 p. p. leg. wygra w lepszym
stosunku bramek niż 4:0.
W niedzielę zaś spotkają się z

sobą dwaj starzy rywale Makabi i
Ognisko. Oba zespoły są prawie
równe. Makabi była cały czas w
bardzo dobrej formie, ale z Laudą

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. CE wesoła (płyty).

15.05: Kom. z Warsz. 15.25: „Film a po-

radnictwo zawodowe” — ak 15.45:

Koncert dla młodzieży (płyty). 16.20:

„Toki cietrzewi i głuszców —odczyt.

16.40: Codzienny odcinek powieściowy.

16.55: Lekcja angielskiego. 1710: „Od

atomu do gwiazdy” — odczyt. 17.35:

Recital fortepianowy Haliny Kalmano-

wiczówny. 18.05: Recytacje w wyk. Ha-

liny Kamińskiej. 18.20: ecital 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.

Sobota, dnia 14 maja. =

11.58. Sygnał czasu. 12,10 Рогапе!

szkolny ze Lwowa. 12.45. Audycja dla po-

borowych. 13.50. Kom. meteo:. 14.10

Program dzienny. 14 15. (Muzyka hebraj-

skał. 15.05, Kom. z Warsz. 15.25. „Stani-

sław August jakozbieracz” —— odczyt.

15.50.  Sksóton i ukulele (płyty).

16.10. Radjokronika. 16.30. „Na planecie

Wenus" — odczyt. 16.35. Słuchow. dla

dzieci. 17.10. Koncert dla dzieci. 18.00,

Transm. naboż. majowego z Kaplicy

Ostrej Bramy. 19.10. Wręczenie nagród

Laureatom Wileńskiego Konkursu Mu-

zycznego Rozgłośni Wileńskiej. 19.30.

Kom. Wil. Tow. O i Kół Roln. 19.40.

Kom. sportowy, z Warsz. 19,45. Pras.

dzien. radj. z Warsz. 20.00. Feljeton z

Warsz. 20.15. Koncert życzeń (płyty).

21.35. Feljeton z Warsz. 22.10. Koncert

chopinowski z Warsz.22.40. Kom. i muz.

tan. z Warsz. 23.00. Aud. liter.pośw. J.

Weysenhoffowi laurentowi państwowej i

nagrody m. Warszawy. „Panicz i Warsza-

wianka” — fragm. z pow. pt. „Sobol i

Panna". 23,30. Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.

Odczyt dla dzie t. i
Dzisiaj o godz. 15.25 usłyszą radjo-

słuchacze nader pożyteczny odczyt dr. Ъ

Кпрочіс:о\п;‚ p. t. „Film a poradnictwo

zawodowe". Prelegentka poinformuje w

nim o ciekawym filmie, zrealizowanym

rzez warszawską Poradnię Zawodową.

Dziewczęta, które zastanawiają się nad

wyborem właściwego zawodu, niech wy-

słuchają z uwagą powyższego odczytu.
Chopin i Beethoven.

O godz. 17.35 nadany będzie recital

fortepianowy Haliny Kalmanowiczówny,

wileńskiej uczestniczki II międzynarodo-

wego konkursu im. Fr. Chopina. Pia-
nistka wykona Sonatę b-moll, Marche
Funebre, jeden z nokturnów i kilka in-
nych utworów. :

O godz. zaš 20.15 rozglošnie Polskie-
go Radja transmitują z Filharmonji War-
szawskiej koncert poświęcony utworom

Beethovena. W części orkiestrowej za-
owiedziana jest uwertura „Egmont” i
ymfonja V, pod dyrekcją Pawła Schein-

pfluga, znanego już z gościnnego występu

w Warszawie w jednym z poprzednie

sezonów. Skrzypek niemiecki p. Diez

Weissmann odtworzy natomiast zawsze
promieniejący potęgą i pięknościąKon-

cert Skrzypcowy.

PUNKTÓW PIŁKARSKICH.

mimo wygranej 4:0 nie pokazała
nam nic ciekawego — może to by-
ło przyczyną okropnych warun-
ków atmosferycznych. Ognisko zaś
do walki idzie ostro i początek
był dobry. Nic też dziwnego, że
mecz ten zapowiada się interesu-
jąco i kto wie, czy te dwa punkty
nie zadecydują przy ostatecznem
obliczaniu. Wie o tem Makabi i
wie o tem dobrze Ognisko. Wy-
grać jednak będzie trudno — prę-
dzej chyba remis i podział pun-
któw.
W poniedziałek odbędzie się

spotkanie dwóch wojskowych dru-
żyn 1 p. p. leg. —6 p. p. leg. Mistrz
Wilna zechce zapewne zwyciężyć
w znacznym stosunku i zapewnić
sobie prowadzenie w tabelce.
Młoda zaś drużyna 6 p. p. leg.
zbiera najlepszych swych graczy i
ostrzy zęby na każdego przeciw-
nika.

Po tych trzech meczach będzie
już można zapewne dość swobod-
nie rozejrzać się w sutuacji, wypo-
wiadając dalsze spostrzeżenia.

Sześć punktów da nam układ
tabelki, a ilość bramek powie nam,
jaka drużyna ma najlepszych
strzelców.

KTO ZWYCIĘŻY?
Tabelka mistrzostw piłkarskich.
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1 p. p. Į
leg. I
Samejiei

Makabi i 4

Ognisko s 4:1

Lauda kd| Ё

ZA.K.S P

6;p.p leg. 1:4 z

Najwięcej bramek strzelili:
Godlewski 3, Kotłowski 2, Е. Ко-
złowski 1, Hajdei 1, Antokolec 1,
Ickowicz 1.

Polska walczy o puhar Davisa.
Dziś rozpoczyna się eliminacyjna

walka o puhar Davisa między Polską, a
Holandją.

Spotkanie odbędzie się w  Warsza-
wie. Polskę reprezentuje przereklamowa-

ny Tłoczyński i obaj Stolarowie. Mecz
;| prawdopodobnie przegrany, zwłaszcza, że
rakiety nasze przeżywają okres słabej
formy.

Dlaczego nie jedzie Wieczorek?
W tych dniach w Warszawie roz-

ze się di eo obóz
ekkoatletyczny. obozu wyznaczono
szereg najlepszych lekkoatletów Polski, a
między innymi w sześcioboju wyznaczono
Pławczyka, którego nasz as lekkoatlety-
ki Wieczorek zwyciężył.  Pominięcie
Wieczorka, który zapowiada w tym roku
pobicie rekordu Polski, jest krzyczącą
„niesprawiedliwošcią.

Nie można przecież wychodzić tyl-
ko z tego założenia, że Pławczyk mieszka
w Warszawie, a Wieczorek w Wilnie.

4 Uważamy, że jeżeli ktoś wogóle ma
reprezentować wieloboje, to ma prawo
do tego tylko Wieczorek i nie można w
ten sposób załatwiać tak drażliwych
spraw.

W tej sprawie w pierwszym rzędzie
musi zabrać głos Klub Wieczorka, które-
mu chyba zależy na osobie Wieczorka, a
po drugie przypuszczać należy, że i Wil.
Okr. Zw.Ł. A też wypowie się w tej
sprawie.

WEP K a Pławczyka jest tenden-
cyjne, bo już jeżeli nie Wieczorek to prę-
dzej można było wyznaczyć Balcera, ale
ten znów mieszka w Krakowie.

Od szeregu lat daje się zauważyć
lekceważące traktowanie przez »
L. A. sportu prowincjonalnego, który
jednak nieraz zwyciężał mistrzów stolicy.

 

Z KRAJU.
Pożyteczna praca Polskiej Macierzy Szkolnej w pow. Dziśnieńskim.

Od pięciu przeszło lat w gminie
naszej trwa systematyczna praca
oświatowa. Dzięki staraniom p.
Korsakowej z Nowego Dworu, Pol-
ska Macierz Szkolna założyła u
nas szkołę i zawdzięczając pracy
Pań nauczycielek, młodzież nasza
coraz bardziej postępuje w nau-
kach i zdobywa potrzebne wiado-
mości. W r. 1930/31 na wniosek
p. Inspektora Szkolnego szkoła z
Naruszewa miała być przeniesiona -
do Popek, coby niezmiernie utru-
dniło naukę, zwłaszcza młodszej
dziatwie, gdyż drogi tutejsze w je-
sieni i na wiosnę są nie do przeby-
cia. Ludność wysłała delegatów
do Macierzy i wspólnemi siłami u-
dało się zatrzymać szkołę w Naru-
szewie. Zmarnowało się na tych
staraniach sporo czasu, ale p. Wło
darska nauczycielka, wyznaczona
przez Polską Macierz, włożyła ty-
le pracy, że się wszystkie braki wy
równały. Z żalem wielkim rozsta-
wały się w końcu roku dzieci i ro-
dzice z p. Włodarską, którą Za-
rząd Macierzy przeniósł na inne
stanowisko.
W r. b. w Naruszewie jest na-

uczycielką p. Ilelena Plaużanka,
która odrazu zdobyła sobie przy-
chylność całej wioski. Bardzo się
to wszystkim podoba, że p. Na-
uczycielka urządza zebrania rodzi-
cielskie, na których omawiane są

sprawy bardzo ważne jak: posyła-
nie regularne dzieci do szkoły,
przestrzeganie czystości i porzą-
dku w ubraniu dzieci, nauczania
religji, oraz wychowywania dzieci
w domu.

Co soboty odbywa się w szkole
nauka śpiewu ze starszą młodzieżą
A od listopada do Wielkiej Nocy,
co niedzielę urządzane były poga-
danki dla dorosłych. P. Nauczy-
cielka mówiła: o stosunkach w
Polsce w czasie rozbiorów. O ś. p.
ks. Biskupie Bandurskim, o Papie-
żu, dzieje walk o Niepodległość,
przyczyny wojny światowej, o u-
prawie roli, o nawozach sztucz-
nych, o obrotach ziemi, o porach
roku, o gazach trujących i t. p.
Czytywano również wspólnie ga-
zety. Najbardziej interesowali się
czytelnicy kwestją rozbrojeniowej
konferencji, konfliktem na Dale-
kim Wschodzie, stanem bezrobo-
cia we wszystkich państwach i wia
domościami z Rosji sowieckiej. Na
pogadanki te przychodziło tyle lu-
dzi, że z trudem mogli się pomieś-
cić w izbie szkolnej. Szkoła w Na-
ruszewie ma bibljoteczkę, z której
korzystają dzieci i starsi.

Zato wszystko co zrobiła Pol-
ska Macierz, ludność nasza żywi
dla niej szczerą wdzięczność!

Ktoś.

Obchód 3-$o maja w Smorgoniach.

'Tegoroczny obchód rocznicy o-
głoszenia 3-go Maja był najbar-
dziej imponujący. Niespotykany
dotychczas w Smorgoniach ład i
porządek dominował w tej uroczy-
stości. Oprócz normalnego pocho-
du atrakcją dnia był nowoufundo-
wany staraniem Dyrekcji Szkoły i
Komitetu Rodzicielskiego imponu-
jący sztandar Średniej Szkoły Han-
dlowej w Smorgoniach.

O godz. 10-ej zrana młodzież
Szkoły Handlowej i tłumy publicz-
ności zgromadziły się ńa dziedziń-
cu Szkoły Handlowej, gdzie odby-
ło się uroczyste wręczenie sztanda
ru przez prezeskę Komitetu Rodzi
cielskiego p. Irenę Malicką. Po-
czem przy dźwiękach orkiestry huf
ce Szkoły Handlowej żeński i mę-
ski ze sztandarem na czele udały
się na plac ogólnej zbiórki.
W imponującym pochodzie z

Rozbicie skarbonek

W nocy z 10 na 11 b. m. do
cerkwi w Rykaczewie włamali się
niewykryci sprawcy, którzy roz-
bili trzy skarbonki, skąd  za-
brali złożone ofiary, a następnie
zrabowali kilka  šwiecznikėw,

placu Szkoły Powszechnej wyma-
szerowały zwarte oddziały do ko-
ścioła parafjalnego, gdzie odbyło
się uroczyste nabożeństwo. Po na
bożeństwie uformował się pochód
i przeciągnął ulicami miasta na sta
djon sportowy, gdzie wygłosił prze
mówienie dyr. Malicki. Tamże
przygrywała orkiestra Straży Po-
żarnej.

* Po południu na stadjonie spor-
towym odbyły się popisy sportowe
i zawody propagandowe. Wielce
miłą rozrywką była gimnastyka po
pisowa uczenic Szkoły Handlowej.
Wieczorem w świetlicy P. W. od-
była się uroczysta akademja, na
której przemawiali nauczyciele
Szkoły Handlowej pp. Oskólski i
Sidorenko. Program akademji dał
godziwą rozrywkę kulturalną miej-
scowemu społeczeństwu.

okradzenie cerkwi.

obrusów i inne przedmioty litur-
giczne.
W wyniku dochodzenia jedne-

go ze sprawców ujęto. Jest to
Bazyli Grygorow, mieszkaniec wsi
Tymki gm. zakrzewskiej.

Jeszcze jeden defraudant—sekwestrator.

Z Brasławia donoszą, iż se-
kwestrator Urzędu Gminnego gm.
rymszańskiej Andrzej Gembicki
przywłaszczył pewną sumę go-
tówki ściągniętej od płatników
za bieżące podatki.
Gembicki wystawiał jako pokwi-

towanie fikcyjne kwity, których do
książek nie wpisywał. Ponieważ
nadużycia Gembickiego wyszły
na jaw i miał być on aresztowa-
ny—defraudant zbiegł. Za zbie-

Płatnikom giem rozesłane zostały listy
gończe.

Zukwidowanie szajki fałszerzy monet.

Na terenie gminy ostrowiec-
kiej w ostatnich tygodniach poja-
wiło się mnóstwo fałszywych mo-
net 2 i 1 złotowych. W wyniku
dłuższej obserwacji zdołano wczo-
raj zatrzymać niejakiego Wiktora
Myśleńskiego i Annę Liškiewi-
czową, którzy na rynkach puszczali
w obieg fałszywe monety. Pod-
czas badania zatrzymani oświad-
czyli, iż pieniądze otrzymali od

nieznanych im osobników, któ-
rych poznali w Ostrowcu. W
dalszem jednak _ dochodzeniu
ustalono, iż Myśleński i Liśkiewi-
czowa wspólnie z dwoma osobni-
kami fałszowali monety w domu
mieszkalnym Józefa Daniszewi-
cza. Podczas rewizji we wsi Żar-
nowie u Daniszewicza znalezio-
no 180 fałszywych monet.

 

 

Wieczorek jest obecnie w dobrej for-
mie i powinien moim zdaniem rozegrać
z faworyzowanym Pławczykiem towarzy-
skie spotkanie, które wyjaśniłoby całko-
wicie sytuację i oświetliłoby całą sprawę.

js. Nie.
WRZSEUTIEPOZZEDZOSZZEWEL TRAKAI
DO SPRZEDANIA bardzo tanio króliki
rasowe, Adres: Wilno, ul. Mińska 3 od godz. 10—12 w poł. w święto i niedzielę
i od 4—5 w dnie powszednie.

UWADZE GOSPODYŃ!
Nanepiej zabezpiecza na lato futralinne ubrania OD MOLI wypróbowany

QL, co stwierdza fakt ten, Iż podczas rewolucji sola
re były pe proszkiem Katol I został:

Polski, okazały się całe | nietkniete przez mole. Katol ma przyjemny

*

Japoūski KA

sprowadzone
zapach nie plami ubrania.

KATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy.
chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach I t.- p. *

naukowe luznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa
1 owadów. Katol sprzedaje się w składach aptecznych I aptekach.

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21.

dany przez sii

klej ubrania, któ-
w Rosji, dopiero po upływie długich lat

rusak! karalu-
Polsce Katol jest zba-
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s „Pieniądze albo życie".
em, Przekład autoryzowany z angielskiego.

s — Odkąd dokąd? — zapytał Billings, który nie
e znał terminologji morskiej.

— Od piwnicy w górę, proszę pana. Musimy
także liczyć się ze spotkaniem na morzu rozbitka,

ym| czepiającego się szczątków łodzi. Ale zasadniczo
cić | biorąc, będziemy mieli do czynienia ze ściśle ograni-
do| czoną ilością ludzi.

— [ja tak rozumowałem — przyznał z powagą
fe-| Billings.
do — Užycie „Elsprey“ postawi nas w niekorzyst-

za,  
 

nem położeniu. ożemy być pewni, że Micah
Thrumm nie wziął się do rzeczy ani przypadkowo,
ani odruchowo. Prawdopodobnie dawno już upa-
trzył sobie|rose na ofiarę i obmyślił starannie plan
działania, Musi mieć jakieś pomocnicze, ludzkie na-
rzędzia. Założyłbym się, że jeden jego ajent służy tu
u pana w mieście, a drugi w Southamiptonie, w za-
łodze „Elsprey”, Musiałby pan zwolnić wszystkich
i przyjąć nowych, ale to Jai jeszcze gorsze, bo
ci nowi mogliby być wśSzyscy na żołdzie Thrumma.
— Wyobrażasz go sobie jako syndykat.
— Dlaczego on nie może być syndykatem? —

' zapyłał Barry. — Gra przecież o wielkie stawki.
Nie wytropimy ich wspólników, dopóki ich nie na-

_ kryjemy przy robocie. Ale jeżelibyśmy posłużyli się
jachtem mojego wuja zamiast pańskim, to mogliby-
śmy orzec z wszelką pewnością, którzy to są.

Jacht Antoniego Chennella, „Morgana”, był pa-
rowy i dużo większy od Billingsowego.

— Widzę, że jeszcze nie znasz Ciotki Karoliny.
—rzekł finansista. — Gdyby ona wiedziała, do ja-

kiej imprezy chciałbyś użyć „Morgany”... to... to...
— Wiem, dostałaby spazmów. Ale nie dowie

się. Do spisku przypuścimy tylko wuja BP
Powiem panu, dlaczego weźmiemy „Morganę”, Mi-
cah Thrumm napewno nie wciągnął mojego wuja na
listę, Na to możemy liczyć. Z tego wynika, że za-
łoga „Morgany” jest absolutnie pewna. Otóż jeżeli
z rana trzynastego nastąpi jakaś nagła zmiana w
jej składzie, to będziemy mogli być pewni, że nowy
człowiek jest podejrzany i będziemy go mogli wziąć
pod obserwację.
— Prawda — zgodził się Billings — ale zape-

wniałeś o jednej rzeczy. Micah Thrumm będzie mnie
oczekiwał na pokładzie „Elsprey”, jeżeli ja więc po-
jadę „Morganą“, to jak on mnie, u djabła, znajdzie?

— Przecież on ma pana ciągle na oku.
—Prawda. :
— Więc prosta rzecz. Przygotuje pan wszystko

według jego instrukcyj. Wyda pan rozkaz Jane-
way'owi, żeby „Elsprey” była gotowa do drogi na
trzynastego. Każe pan zrobić stolarzowi skrzynkę.
Chłop pomyśli, że pan oszalał, ale na to niema rady.
Każe ją pan dostarczyć sobie do domu dwunastego
i każe szoferowi, żeby ją zawiózł do Southamptonu
trzynastego z rana.

— Nie dojechałby na miejsce, boby go areszto-
wali, jako bootleggera — odparł Billings.
— Onnawet nie wyruszy — rzekł Barry.
— Wątpię, czyby mnie nawet posłuchał. To ta-

ki dobry mechanik, że pozwalam mu na pewną swo-
bodę opinii.

— Nie będzie potrzebował jechać — rzekł Bar-
ry — bo dwunastego w nocy „Elsprey** pójdzie z dy-
mem.
— (Co? — wykrztusił Billings.
—Spali się.

„ strony.

 

— Ol... Wiedz, mój chłopcze, że ten statek
kosztował mnie...
— Mniejsza z tem. Gra idzie o pańskie życie,

nie mówiąc już o miljonie dolarów. Mniejsza z tem,
ile nas to będzie kosztowało...

Mnie... >
— ..Pana. Musimy nastawić pułapkę w taki

sposób, aby nie obudzić ani cienia podejrzenia. Jaki
będzie rezultat?
— Dwadzieścia tysięcy...
— Nie idzie mi o koszt, proszę pana. Jest ja-

sną rzeczą, że z braku „Elsprey*”, będzie pan mu-
siał pojechać innym statkiem. Micah Thrumm zro-
zumie to, bo będzie pana śledził, jak jastrzęb gołę-
„bia. Zacznijmy od nocy dwunastego września, od
pożaru „Elsprey'”,
— Łobuzie, bo...
— Więc od katastrofy. Naturalnie Janeway za

telefonuje do pana z Southamptonu.
— Jeżeli będzie mógł — mruknął Billings.
— Dlaczegożby nie mógł?
— Nie wiem... jeżeli to ma być takie realisty-

czne — to może on...
— Nie, proszę pana. Obmyślimy to szczegóło-

wo. Ja sam zajmę się podpaleniem „Elsprey”.

— Dobrze — zgrzytnął Billings wypluwając cy-
garo. — Ale jeżeli potem towarzystwo asekuracyjne
doda dwa i dwa i wyjdzie mu cztery, to spędzimy tę
zimę nie na Florydzie, ale w więzieniu.

— Może się pan zrzec ubezpieczenia i przyznać
się szczerze do rzeczy, potem, gdy już będzie po
„wszystkiem. A więc — Janeway zatelefonuje do pa-
na i pan zaraz rozgłosi o katastrofie na wszystkie

Trzeba będzie, żeby narzędzia Thrumma
doniosły mu o tem jak najprędzej. Potem zacznie
pan głośno biadać, co zrobić, kiedy „Elsprey* spło-

o

nęła, a pan mysi koniecznie wyjechać na morze.
Czy mam zebrać audytorjum, czy biegać od

osoby do osoby?
— To się wszystko urządzi. Wuj Antoni i cio-

tka Karolina będą u pana tego wieczora na obiedzie.
Zostaną do telefonu zaproszeni przez Janeway'a.
Wuj Antoni ofiarowuje się panu wtedy z „Morganą”,
bo złoży się tak wyśmienicie, że...

— Czy on także będzie mówił wielkim głosem?
— Jak najgłośniej... że właśnie sam będzie

chciał wyprawić się na niewielką morską przejażdż-
kę.. Zabierze pana z przyjemnością, wszystko je-
dno dokąd... Oznaczymy wyjazd na trzecią po po-
łudniu. To da Thrummowi piętnaście godzin czasu
do obmyślenia intrygi. Prawdopodobnie każe por:
wać jednego z załogi „Morgany” i podstawi na jego
miejsce swego agenta. Albo stawi się osobiście.
Co pan na to?

— Ale jeżeli to będzie tylko jego agent, to co
na tem zyskamy? Nic. Nawet jeżeli go złapiemy
i zdemaskujemy, Thrumm może poczekać napowrót
„Morgany” i zabije mnie na lądzie. я
— O, nie! Zdemaskawawszy wspėlnika będzie

pan mógł oddać sprawę w ręce policji.
Wspólnik może nic nie wyznać.

— Obejdziemy się bez tego — odparł Barry. —
Jeżeli wyrzucimy w morze skrzynkę, tak jak jest u-
mówione i potem „Morgana* odpłynie, to naturalnie
ktoś ją wyłowi na rozkaz Thrumma, żeby mu ją do-
starczyć do jego nory.

I co nam z tego przyjdzie? — zapytał Bil-
Ido,

‚ —Dużo — odparł Barry. — Widzi pan, ja u-
kryję się w tej skrzynce. Sw,

(c. d. n.)

    



 

UŁIENNIE WILEŃSKI

ŻYCIE MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ.
Dziekan Ehrenkreutz wyrzuca niezamoż-

nych akademików.
LEGJON MŁODYCH.

Spadkobiercy p. Kostka-Biernac-
kiego. Mg

Nie minęła niepostrzeżenie nie-

dawna deklaracja ideowa t. zw.

Legjonu Młodych, czyli śrupy mło-

dzieży, związanej z obozem rzą-

dzącym, uchwalona 20-go marca

br.. a ogłoszona dopiero w  mie-

siąc później, przyczem zaznaczo-

no (Kurj. Wil. nr. 92 z 22-go kwiet-

nia br.), że główny wpływ na u-

chwałę miały okręgi wschodnie,

wileński, wołyński i lwowski.

Deklaracja Legjonu „Młodych,

zaczynająca się od stwierdzenia,

że p. Piłsudskiego uważają za

„swego wodza ideowego", a siebie

za „spadkobiercėw“, zawiera m.

in. takie poglądy: sk:

„Nowy ustrój gospodarczy musi się

opierać na kontroli Państwa nad pro-

dukcją oraz na przymusowych związkach

zawodowych. Prawo własności warszta-

tów pracy jest funkcją społeczną, której

wykonanie reguluje Państwo, -czuwając

nad sprawiedliwym rozdziałem dochodu

społecznego." Ё

Przytoczywszy główne ustępy

deklaracji Legjonu Mładych, pisze

wychodząca w Nieświeżu jako pi-

smo ziemi nowogródzkiej „Wspól-

na Sprawa” (nr. 9а po konfiskacie

z T-go bm.):
„Prawdopodobnie každy po przeczy-

taniu powyższych sentencji pomyśli, że

przedrukowaliśmy je z jakiegoś pisma

przeszmuglowanego z Mińska, lubwyda-

nego w tajnej drukarni bolszewickiej w

Polsce. Niestety nie! To są wyjątki

dosłownie przedrukowane z uchwalonej.

świeżo „deklaracji ideowej Legjonu Mło-
dych..." 3 Е 5

Następnie dodaje „Wspólna

Sprawa" następujące wiadomości

o Legjonie Modych na obszarze

rządów p. wojewody nowogródz-
kiego Kostka-Biernackiego:

„Młodzi legjoniści twierdzą, że są
sukcesorami „ideologji* dzisiejszych, a ci
znowu bynajmniej nie wypierają się
adoptowąnych dziatek. Jako najlepszy
tego dowód podamy wyjątki z iście

„wzruszającego” opisu, podanego w „Ku-
rjerze RETW sanacyjnym:

„W . 3. IV. w Słonimiu.. od-
była się uroczystość inauguracyjna
Legjonu Młodych Związku Pracy dla
Państwa. Piękna to była i pełna
treści duchowej uroczystość... Nastą-
iło zaprzysiężenie nowych człon-
ków Legjonu. Pochylił się sztandar,
wzniosły młode prawice.,. czuło się,
że w tym momencie dzieje się coś
wielkiego, coś co na całe życie prze-
możny wpływ wywiera... przysięga!...
Czuło się, że chwila ta znaczeniem
swojem daleko przerasta zwyczajną
inaugurację jeszcze jednej na na-
szym terenie organizacji, że to jest
otężna manifestacja państwowa.
zczególnie silne wrażenie wywołał

„list p, wojewody nowogródzkiego,
ułk. Kostka-Biernackiego."

u korespondent przytacza ulubioną
widać maksymę p. wojewody, bo i w
Nieświeżu opowiadaną, o porywaniu się
z motyką na słońce, o dmuchaniu prze-
ciw wiatrom i biciu głową o mur. Ma-
łoby nas ta beznadziejna recepta opty-
mizmu obchodziła, gdyby nie takie za-
kończenie listu najwyższego na naszym
terenie przedstawiciela władzy państwo-
wej:

„Kiedy znużeni pracą i wiekiem
w wasze młode ręce oddawać bę-
dziemy zdobyte krwawym trudem
przez nas Państwo Polskie, musimy
mieć pewność, że na tym posterun-
ku zostawimy po sobie wypróbowa-
nych, najlepszych i śmiałych synów
Ojczyzny."
Jakie zasady mają „najlepsi* i „wy-

próbowani”, a tak popierani przez p. wo-
jewodę Kostka-Biernackiego, twórcy —
mniejwięcej  zilustrowaliśmy powyżej.
Wybór w takich warunkach między
spadkodawcami a spadkobiercami tru-
dny i skomplikowany. Jabym chętnie
oddał jednych, żeby nie mieć drugich."

Pasowanie Legjonu Młodych na
spadkobierców p. Kostka-Biernac-
kiego jest zdarzeniem godnem, by
je znano w całym. kraju.

Radosna twórczość
Pomocy

W niedzielę rozpoczynamy w
„Dzienniku Wileńskim'' szereg ar-
tykułów, poświęconych gospodar-
ce p. Dembińskiego i jego kliki w
Bratniej Pomocy U. S. B.

Z artykułów tych ogół akade-

Przesilenie gospodarcze, przez
które przechodzi cały kraj, mu-
siało się także odbić na stanie ma-
terjałlnym młodzieży akademickiej.

Jedni stracili swe szczupłe za-
robki, inni przestali otrzymywać
pomoc ze strony rodzin, wśród
których przecież szerzy się w za-
straszający sposób bezrobocie.
W takich warunkach uiszcza-

nie opłat uniwersyteckich staje
się coraz bardziej zagadnieniem
nie do rozwiązania.

Wielu akademików nie jada
obiadów, żyje w najokropniejszych
warunkach, byleby jednak wy-
trwać jakoś i dokończyć studjów.

Dotychczas władze uniwersy-
teckie naogół traktowały sprawę
zalegania w opłatach dość libe-
ralnie, ale oto w chwili najcięższej

nastąpił radykalny zwrot.
Początek zrobił dziekan wy-

działu prawnego proł. Ehren-
kreutz, wybitny działacz i senator
B. B. Mianowicie skreślił on 94
słuchaczów wydziału prawa za
nieuiszczenie wpisów.

Sprawa ta wywołała w społe-
czeństwie akademickiem  zrozu-
miałe poruszenie i oburzenie.

Zarządzenie prot. Ehrenkreutza
jest tembardziej dotkliwe, że
zrujnowany przez gospodarkę
Dembińskiego bratniak nie może
rozwinąć dostatecznie szerokiej
akcji pomocy.

Jak nas informują, prezes
Bratn. Pom., kol. Ochocki, miał
interwenjować u J. M. Rektora.

Ciekawi jesteśmy, czy inter-
wencja odniosła pożądany skutek?

 

Dziesięć lat „Koła Polonistów.
Mija już pełnych 10 lat, jak po

raz pierwszy słuchacze polonistvki
U. S. B. odczuli konieczną potrze-
bę zawiązania ścisłego grona
chętnych do pracy Koleżanek i
Kolegów.

W roku 1922, w trzecim try-

mestrze, a więc na wiosnę w cza-

sie wycieczki polonistów w „No-

wogródzkie strony” powstałamyśl

zorganizowania „Kola  Poloni-
stów”.
Tworzy się więc na naszym uni-

wersytecie naukowe koło, które

pod przewodnictwem prot. St. Pi-

gonia rozwija się nadzwyczaj po-

myślnie.
„Koło Polonistów'* gromadzi

młodych, pełnych energji, chęt-

nych do pracy i żądnych wiedzy
ludzi, którzy całkowicie poświę-
cają się pracy nad zglębieniem
znajomości języka ojczystego, by
potem móc uczyć innych, albo pra-
cować ściśle naukowo.

Poza jedną stroną życia aka-
demickiego, koncentrującą się do-
koła wykładów, seminarjów, ćwi-
czeń i t. d. jest inna srona, która
koncentruje się w kołach nauko-
wych. Dziś mało jest uniwersyte-
tu — teraz trzeba prócz wiedzy
naukowej być społecznikiem i tu
właśnie „Koło Polonistów* speł-
nia ogromną rolę.

Praca w „Kole* polega na sa-
modzielności i w pierwszym rzę-
dzie chodzi tu o lepsze poznanie
życia. Poloniści urządzają wieczo-
ry literackie, turnieje poetyckie,
chodzą za miasto na wycieczki i
od czasu do czasu organizują ko-
leżeńskie zabawy.

Polonistę interesuje . nietylko
sama książka, ale interesuje się on
wszystkiemi objawami życia, śle-
dzi je i studjuje, bo nie może od-
graniczyć się od świata, w którym
żyje i dla którego chce pracować.

Literatura jest źródłem, z któ-
rego zawsze ożywczy bije strumień
szczytnego, prawdziwego humani-
taryzmu, jakiego żadna wiedza
techniczna i żadna nauka ścisła
ani dać człowikowi, ani krzewić
w nim nie jest w stanie.

Przez usta młodych polonistów
wypowiadają się często poważne
prądy i walki, jakie poza nauką ex
cathedra nurtują w odniesieniu do
literatury.

Nic też dziwnego, że pod sztan-
darem „Koła Polonistów* jest za-

na terenie Bratniej
U. S. B.
micki będzie się mógł dowiedzieć,
ćo się kryło pod hałaśliwą auto-
reklamą, którą sugestjonowano
przez szereg miesięcy eczeń-
stwu akademickiemu U. S. B.

wsze gwarno, pracowicie i wesoło.
Twórcza praca humanistów

często zwraca na siebie uwagę o-
gółu braci akademickiej, a praca
ta jest nadzwyczaj trudna, bo ma
ona do czynienia nie z określonym
przedmiotem materji, ale dotyczy
myśli ludzkiej i ducha  ludz-
kiego.

Przez długie lata kuratorem,
opiekunem, ojcem „Koła Poloni-
stów” był prof. St. Pigoń, który
dużo poświęcił swego drogiego
czasu młodym literatom. Obecnie
kuratorem „Kola“ jest prof. Kol-
buszewski,

Jubileusz 10-lecia „Kola“ łą-
czy się z 100 rocznicą powstania
IIl-ci „Dziadów'. Połączony pro-
gram tych uroczystości przedsta-
wia się w sposób następujący:

Sobota 14. V.
Godz. 19. Odczyt prof. St. Pigonia pt.

„Wieszczby polityczne Mickiewicza”,

Niedziela 15. V.
Obchėd X-lecia „Kola“.
Godz. 10 Msza Św. w Kościele Św.

Jana. 3 :
Godz. 11 Uroczyste zebranie w sali

Śniadeckich.
Godz. 17 Spacer po Wilnie.
Godz. 20 Herbatka w Gnisku Akad.

(składka 2 zł.).

Poniedziałek 16. V.
V Zjazd Kół Polonistycznych.
Godz. 9.30. Msza Św. w Kościele Św.

Jana.
Godz. 10. Otwarcie

Śniadeckich.
Godz. 11. Zebranie Sekcji Narodowej.
Godz. 17. Zebranie Sekcji Organiza-

cyjnej.

Zjazdu w sali

Godz. 20. Przedstawienie teatralne
w Lutni,

Wtorek 17. V.
Zjad.
Godz. 10. Zebranie Sekcji Naukowej.
Godz. 17. Zebranie Plenarne.
Godz. 19. Odczyt prof. 1. Chrzanow-

skiego pt. „Dwie kultury”.
Godz. 21. „Środa Literacka" zorgani-

zowana przez „Kolo Pol.“ i Z. Z. L, P,

Šroda 18. V.
Wycieczka do Trok.
Obrady Zjazdu odbywač się będą w

lokalu Seminarjum Polonistycznego.
Po zebraniu w niedzielę i po otwarciu

zjazdu w poniedziałek odbędą się wspól-
ne fotografje. Ja.-Nie.

_ Rada Naczelna ©
Młodzieży Wszechpolskiej.
W dniach 15 i 16 maja odbędą

się w Warszawie obrady Rady

Naczelnej Młodzieży  Wszech-

polskiej,

Obrady te mają szczególne zna-

czenie wobec tego, że połączone

będą z obchodem 16-lecia po-

wstania Młodzieży _Wszechpol-

skiej,

Z Wilna na zjazd udają się ko-

ledzy: W. Misiewicz, J. Przyłuski

i K. Halaburda.

0. Z A. K. N. a Kola Naukowe.
Cechą istotną dzisiejszej współ-

czesności jest coraz ściślejsze uj-
mowanie w karby życia indywi-
dualnego przez redukowanie jed-
nostki do cząstki zorganizowanego
społeczeństwa. Wielka  aczkol-
wiek niedostaleczna jeszcze ży-
wotność 'społeczeństwa polskiego
na wielu polach wykazała duże
uwspółcześnienie się życia organi-
zacyjnego. Polega ono głównie na
ujmowaniu w karby chaosu, jaki
wytwarzają jednostki i jednostko-
we organizacje pozostające ze so-
bą w luźnym związku, a odczuwa-
jące wyraźną potrzebę współdzia-
łania.

Patrząc z tego punktu widzenia
na Ogólnopolski Związek Akade-
mickich Kół Naukowych, jako or-
ganizację organizacyj, nie będzie
frazesem, jeżeli się powie, iż „pro-
gramowem zadaniem O. Z. A. K.
N. jest ujęcie w karby, a więc u-
współczesnianie i ujednostajnienie
potężniejącego z dnia na dzień ru-
chu naukowego, dążenie do jaknaj-
większego jego rozwoju i budzenie
go w tych ośrodkach, w: których
dotąd słabo się rozwija, przez dą-
żenie do współdziałania KółNauko
wych w sprawach, wychodzących
poza ramy organizacji jednostko-
wej, do usprawnienia ich działal-
ności na poszczególnych terenach
środowiskowych oraz do propago-
wania życia organizacyjnego
wśród społeczności akademickiej.

Aby dokładnie uświadomić so-
bie znaceznie O. Z. A. K. N. dla
poszczególnych kół naukowych,
należałoby zaznajomić się z proto-
kułami  sprawozdawczemi  2-u
rocznych zjazdów, odźwierciadla-
jących całość działalności związ-
ku.

Każdy z tych zjazdów dał do-
tychczas pozytywne rezultaty,
które w konsekwencji wytworzyły
stan dzisiejszy Związku, nie bę-
dący stanem idealnym, ałe wyraź-
nie wskazującym organizacjom,
które do niego nie należą na ich
własny interes złożenia swego
akcesu. :

Chcąc pokrótce zobrazować
ten stan, przejdźmy do konkre-
tów.

Zapoznajmy się: najprzód ze
strukturą organizacyjną O. Z. A.
K. N. Władzę ustawodawczą, o-
piniodawczą, a wczęšci i kontrolu-
jącą posiada Zjazd Delegatów O.
Z. A. K. N. ze wszystkich środo-
wisk akademickich, odbywający
się co dwa lata. Władzę wykonaw-
czą sprawuje Prezydjum, wybiera-
ne na dwa lata przez Zjazd. Skła-
da się ono z 4-ch działów: 1) Dział
kierowniczy prezes (obecnie Kol.
Stanisław Przegaliński), sekretarz,
skarbnik, referat spraw zagranicz-
nych i referat propagandowy, 2)
Dział łączności: v-prezes, 3) Dział
spraw ogólnych: 2-gi v-prezes (0-
becnie znany z prac na terenie
akademickim inż. Z. Sławiński,
referat poradnictwa zawodowego,
referat organizacji studjów, biuro
informacyj o studjach, referat sta-
tystyczny, referat prawny, 4) Dział
pomocy naukowych, 3-ci v-prezes
(obecnie Kol. Mgr. Edward S$ocha-
czewski), referat pracy naukowej,
referat wydawnictw, referat bi-
blioteczny i referat naukowej or-
ganizacji. :

Prezydjum rozpoczyna
działalność przez
szczegółowego i pełnego programu
działalności, zatwierdzonego zwy-
kle przez Zarząd.

Ž wyszczegėlnionych referatów
niektóre zasługują na specjalną u-
wagę: I tak, referat pracy nauko-
wej rozwija szeroką działalność,
obejmującą całość polskiego życia
akadem. W. bież. roku Referat
rozpisał 3 konkursy. W trakcie

swą
opracowanie

Życie akad 2
przygotowania znajduje się I-szy
Ogólnopolski Kongres Studentów
Prawa oraz udział intelektualny
polaków w Il-gim Międzynarodo-
wym Kongresie Studentów Prawa.

Drugim referatem, przejawiają-
cym bardzo żywą działalność, jest
referat wydawniczy. Ukazujący
się regularnie, miesięcznik „Ruch
Akademicki", jako organ O. Z. A.
K. N. jest najdobitniejszym wyra-
zem żywotności Zwiążku, który
istniejąc zaledwie od 3-ch lat po-
trafił zdobyć odpowiednie Iundu-
sze, siły i autorytet. Ten sam refe-
rat wydawniczy przy współdziała-
niu Wydziału Kół Prawniczych
pod kierownictwem  Prezydjum
wydał w kwietniu bież. roku
pierwszy tom „Rocznika Prawa i
Ekonomji', mającego się ukazać
regularnie co roku. Książka ta li-
czy zgórą 330 stron, stoi na wyso-
kim poziomie naukowym, zawie-
rając cenne prace najwybitniej-

szych akademickich sił naukowych
w Polsce (Sochaczewski, Beyer,
Bernardzikiewicz i in.).

„Referat Spraw Zagranicznych
opracowuje instrukcje dla Kół Na-
ukowych w sprawie kontaktu z za-
Kada W myśl uchwały Ill-ej
от. С. 1, Е., O. Z. A.K. N. po-

stanowił zapoczątkować wymianę
artykułów pism polskich i zagra-
nicznych, zwracając się do po-
szczególnych redakcyj akademic-
kch czasopism naukowych z proś-
bą o nadsyłanie artykułów, do od-
powiedniej wymiany.

Poza tem trzeba jeszcze za-
znaczyć, że na ostatnim Zjeździe
w Krakowie liczba Wydziałów
wzrosła do 12-tu. Obecnie powsta-
ły: Wydział Kół Polonistycznych i
Wydział Kół Teologicznych.

Jeżeli się doda, że w dniu 5i 6
stycznia rb. odbył się w Warsza-
wie Zjazd Wydziału Kół Ekono-
micznych i Handlowych, że przy-
gotowywane są zjazdy: Młodych
Prawników w Krakowie i inne,
to wynika stąd jasno, że nie po-
winno być dotychczas ani jednego
Koła Naukowego, któreby nie na-
leżało do O. Z. A. K. N.

Istnieje wielkie prawdopodo-
bieństwo; że w niedalekiej przy-
szłości Ogólnopolski Związek o-
bejmie wszystkie akademickie Ko-
ła Naukowe.

Tadeusz Wesołowski.

RUCHOMY UNIWERSYTET
LUDO .

Na podstawie wzajemnego po-
rozumienia, Akademickie Koło Pol
skiej Macierzy Szkolnej i Związek
Akademików woj. Nowogródzkie-
gó 1 b. Ziemi Mińskiej w Wilnie
przy pomocy Akademickiej Grupy
Ideowej z Łodzi, urządza w termi-
nie od 4 lipca do 5 sierpnia 1932 r.
Ruchomy Uniwersytet Ludowy. Ce
lem jego jest objazd Nowogródczy-
zny z szeregiem prelekcyj i odczy-
tów z przezroczami, mających za
zadanie szerzenie akcji kulturalno-
oświatowej na prowincji.

Odczyty obejmą następujące te
nad 1) „Hygjena człowieka”,
2) „Hygjena życia domowego"; 3)
„Pomoc w nagłych wypadkach';
4) „Jak należy się wystrzegać cho-
rób zakaźnych”; 5) „O chorobach
bydła”, 6) „O ludziach dawnych i
dziesiejszych''; 7) „Jak ludzie żyją
na šwiecie“; 8) „O życiu na dnie
morza'; 9) „O gwiazdach, słońcu
i ziemi”; 10) „Kto najmądrzej go-
spodarował Polską'; 11) „O Polsce
współczesnej”; 12) Skąd się biorą
kamienie, na połach”; 13) „O gle-
bie i nawozach”; 14) „O wynalaz-
kach'; 15) „O potrzebie czytania”;
16) „Dlaczego należy się uczyć”;
17) „O znachorstwie“; 18) „Dlacze
$o płacimy podatki”; 19) „O spół-

dzielczości i kasach Stefczyka”;
20) „O domach ludowych, bibijote-
kach i amatorskich teatrach na
wsi“; 21) „Kto to był Mickiewicz”.
W skład personelu, mającego

wygłaszać powyższe odczyty, wej-
dzie 6 osób, rekrutujących się ze
sfer akademickich. Fundusz Ru-
chomego Uniwersytetu Ludowego,
na koszta lokomocji i utrzymania
będzie się opierał na datkach i do-
browolnych ofiarach starszego spo
łeczeństwa.

Podając ten oficjalny komuni-
kat do prasy, Akademickie Koło
Polskiej Macierzy Szkolnej i Zwią-
zek Akademików woj. Nowogródz
kiego i b. Ziemi Mińskiej w Wil-
nie, wierzą głęboko w celowość
projektowanego przedsięwzięcia,
zwracają się przeto do wszystkich
społecznych instytucyj Wilna, a
także i Nowogródczyzny, z prośbą
o wszelkiego rodzaju poparcie —
przedewszystkiem materjalnie. Ma
my nadzieję, że apel nie pozosta-
nie bez oddźwięku. Wszystkie za-
pomogi i zasiłki, prosimy kierować
pod adresem: Akad. Koło Polskiej
Macierzy Szkolnej ul. Wileńska
23, m. 9 (w czwartki od godz. 19—
21 1 niedzielę od 11 — 13) i Zwią-
zek Akad. woj. ON, i
b. Ziemi Mińskiej ul. Wileńska 36,
m. 11.

Dyżury $ekretarjatu
Młodzieży Wszechpolskiej.

Na okres egzaminacyjny go-
dziny dyżurów w. Sekretarjacie
Młodzieży Wszechpolskiej ogra-
niczone zostały do 1 godziny, a
mianowicie od 19 do 20.

ROZMAITOSCI:
„MAŁŻEŃSTWO NA PRÓBĘ*

W EGIPCIE?
Podejrzane wyniki „badań'* uczo-

nego amerykańskiego. |
Prawnik amerykański W. F.

Edgerton z instytutu badań orjen-
talnych przy uniwersytecie w Chi-
cago ogłosił niedawno wynik
swych dociekań, na których pod-
stawie udało się mu ustąlić, że
małżeństwa próbne istniały w sta-
rożytnym Egipcie, zwłaszcza za
czasów Ptołomeuszów, czyłi prze-
szło 2.000 lat temu.

Znany ten egiptolog amerykań-
ski twierdzi dalej, że śluby odby-
wały się bez interwencji państwa
i religj. Umowa małżeńska była
uważana za legalną, o ile istniała
zgoda między małżonkami i o iłe
zamieszkiwali pod jednym dachem.
Umowa małżeństka o charakterze
czysto prywatnym mogła być ze-
rwana na życzenie jednej ze stron.

Pejzaże i obyczaje Rumunji,
Malownicze i piękne pejzaże Ru-

munji, obyczaje i tradycje jej mieszkań-
ców, ciekawa acz mało znana prze-
szłość — oto, co winno ić zaimtere-
sowanie. i sympatję. Takiego zdania jest
ргой St. Glixelli w swoim odczycie p. t.
„Dłaczego lubię Rumunję?" Usłyszymy
go dzisiaj o godz. 16.20.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 12 V. 1932 r.
Waluty 1 dewizy: re

Dalary 8,86':,—8,88'|,>—8,84'
Belgja 125,15—125,46—124,84.
Hołandja361,10 —360,7! ,73—359,93.
Londyn 32,80—32,85 —32,99—32,67.
Nowy York 8,698—8,918—8,877,
Nowy York kabel 8,903 -8,923-—8,883,
Paryż 35,13—35,22—35,04.
Pragaaaa, 26,32.

 

Szwajcarja174,30—174,73 —173,87. °
Berlin 212,40. Tendencja niejednolita.

Papiery procęatowę;
3/, pożyczka budowlana 35. 4*|, pe-

życzka ZŁ 89,50 —88,75—89.
w mm Sh delarowa 56.
Pią rowa 46,75. 7, Stabllizacyjna

48,50—51,75—48,75. LZ B GK.
1 B. obligacjeB.GK.94. Te same
Tl. | 4%4 L. Z. ziemskie 27. 4 Ч/
ziemskie 36. 5%, warszawskie 48. 8%,
warszawskie 59—59,75 (drobne) —58,75.
10%, Lublina 56,25. 10% Radomia 55.
6*ł, obli. Warsz. 1926 r. VIII i IX emisja
31,75. Tendencja przeważnie słabsza.

5
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ус: je w Nowym
Dolarowa 53,75. Dillonowska 51,75.Sta.
bilizaeyjna 46,75. Warszawska 33,25.
Sląska 35.
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