
 

Opłata pocztowa ulszczona ryczaliam

Rok XVI Wilno,
 

DZIENNI
»

 

  

>

  

 

 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

 

  

 

Obniżka boborów urzędniczych.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Pomimo wielokrotnych zaprzeczeń w kołach u-
rzędniczych znów uporczywie obiega pogłoska o obniżce poborów,
co ma nastąpić już na 1-go czerwca.

Miałby to być narazie jedyny widomy skutek tajen.niczych kon-
ferencyj premjerów sanacyjnych. :

Unifikacja ministerstw faktem dokonanym.
WARSZAWA (Pat). W: piątek

dnia 13 b. m. pod przewodnictwem
p. prezesa Rady Ministrów Pry-
stora odbyło się posiedzenie Rady
Ministrów. Na posiedzeniu tem
Rada Ministrów, poza załatwie-
niem szereću spraw bieżących,

Charakterystyczne przestępstwo.
Groźbą redukcji wymuszano pieniądze.

(Telef. od własnego korespondenta.)

KRAKOW. W Krakowskiej Dyrekcji Kolei Państwowych wykryte
wielkie nadużycia, których dopuszczał się systematycznie od dłuż-
szego czasu maszynista Antoni Olbrychtowicz. Nadużycia te polega-
ły na tem, że Olbrychtowicz groził ;niższym funkcjonarjuszom kole-
jewym redukcjami, za rzekome zaś wstrzymywanie tych redukcji
pobierał okup, wahający się—zaleźnie od osoby, której sprawa do-
tyczyła, od kilkudziesięciu do tysiąca złotych.

Po wykryciu tej afery toczą się obecnie dochodzenia, które
prowadzą równolegle władze sądowe i kolejowe władze dyscyplinar-
ne;—w pierwszym rzędzie chodzi tu o wykrycie ewentualnych wspó|-

powzięła uchwałę w sprawie usta-
nowienia urzędu ministra rolni-
ctwa i reform rolnych, w sprawie
zniesienia Ministerstwa Robót Pu-
blicznych oraz zatwierdziła statut
powiatowego sądu przemysłowego
w Katowicach.

Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wiłeński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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Sensacyjna wiadomość „Biła” o Gorgulewie.
LWÓW (Pat). Dzisiejsze ukra-

iūskie „Dilo“ przynosi pod tytu-
łem: „Kto to taki Gorgulew, mor-
derca prezydenta Francji?" nastę-
pującą wiadomość: |
W środę 11 b. m. wieczorem

zgłosił się do pos. Stefana Bilaka,
adwokata w Gródku Jagielloń-
skim, były członek ukraińskiej
armji galicyjskiej, obecnie rolnik,
Stełan Ferenczuk z Mokrzan, w
pobliżu Sądowej Wiszni, i oświad-
czył, że w fotografji Gorgulewa,

zamieszczonej w jednem z pism,
o ek czeki-

który. w roku przepro-
wadzał 'w Odesie aresztowania
wśród Ukraińców, a m. in. własno-
ręcznie zastrzelił atamana Hor-
baczewskiego (Horbacza?), Ste-
ian Ferenczuk pisał te zeżnania

ie, w obecności posła
adw, dr. Bilaka i przesłał je li-
stownie do ambasady francuskiej
w Warszawie,

6orgulew przybył do >ragi га paszportem
sowieckim.

PARYŻ (Pat). Zdaniem „Le
Matin" śledztwo, prowadzone w
Pradze, zmierza do wykazania, iż
Gorgulew był agentem sowiec-
kim. Dziennik podkreśla, iż za-

bójca Doumera dostał się do Cze-
chosłowacji za em sowiec-
kim, gdy tymczasem wedle jego
zeznań miał ón walczyć w szere-
gach białej armii.

Czy rewizja przepisów o cudzoziemcach.
PARYŻ (Pat). Tardieu odbył

z ministrami sprawiedliwości i
spraw wewnętrznych oraz szefami
służby bezpieczeństwa konieren-
cję, na której omawiano cało-
kształt przepisów, obowiązujących
cudzoziemców we Francji, oraz

spra reorganizacji służby bez-
Broniew stosunku do osoby
prezydenta republiki. Powzięto
szereg postanowień, które zostaną
wkrótce podane do wiadomości
publicznej.

druku m

StaruszekK—
zGa III»

ników Olbrychtowicza.

dni 14 proces przeciwko Gorgo-

nieczności

cal Anzeiger' ogłasza korespon-

organizacyj wojskowych i Sokoła,

uzbrojenia, jak tanki,

BERLIN (Pat). Poseł narodo-
wo-socjalistyczny Grzegorz Stras-
ser, oskarżony o udział we wczo-
rajszym napadzie na Klotza w
Reichstagu, aresztowany został
dziś rano. na dworcu kolejowym,
w chwili, gdy chciał wyjechać do
Monachjum. Strasser oraz ujęci
wczoraj posłowie hitlerowscy Hei-
nes, skazany już raz za zabójstwo
na 5 lat więzienia, Weitzel, ska-
zany na 3 lata więzienia za współ-
udział w niedozwolonych ope-
racjach, oraz Stegman znaleźli się
przed sądem, który dziś po po-

BERLIN (Pat). Prezydent Hin-
denbur$g wyjechał do Neudeck,
gdzie spędzi urlop świąteczny.

cyzji w sprawie dymisj min.
Groenera oczekują dopiero po po-
wrocie Hindenburga. W. kołach
parlamentarnych krążą najbardziej
sprzeczne pogłoski. Generałowie
Hammerstein i Schleicher mają
zwrėciė się do prezydenta Hinden-
burga z prośbą o audjencję. Dy-
misję  Groenera  poprzedzilaby

MONACHJUM (Pat). Ogrom-
ne oburzenie wywołały w umiar-
kowanej prasie monachijskiej wia-
domošci o morderstwach politycz-
nych, jakich dokonano w ostatnich
dniach w Palatynacie. W mia-
steczku Ramsen, liczącem 1400
mieszkańców, zamordowany został
przez młodocianego hitlerowca w
bestjałski sposób weteran wojenny

| Aufschneider za to, że stawał w

t

‚ — SZANGHAJ (Pat). W. pobliżu
Szanghaj-Kwan doszło do starcia
między wojskami japońskiemi a
>wolontarjuszy, zwerbo- 

nowej. Jak wiadomo, przerwanie
procesu nastąpiło z powodu ko-

przeprowadzenia  po-
nownej ekspertyzy śladów krwi
przez Państwowy Instytut Higje-

, dowodowe

dencję z Piły z nowemi alarmują-
cemu pogłoskami o rzekomem zmo-
bilizowaniu na Pomorzu polskich

zavpatrzonych w najnowsze środki
karabiny

Wznowienie procesu Gorgonowej.
LWÓW (Pat). W sobotę wzno-

wiony zostanie przed lwowskim
sądem przysięgłych przerwany na

ny w Warszawie, O ile obrońca
i prokurator nie wystąpią z no-
wym wnioskiem, któryby został
przez Trybunał uwzględniony, nie
jest wykluczone, że postępowanie

zostanie zakończone
około południa, zaś wyrok zapadł:
by późnym wieczorem,

Znów prowokacyjne alarmy niemieckie.
BERLIN (Pat). Dzisiejszy „Lo- maszynowe, miotacze min i ognia

oraz działa. W związku z temi po-
głoskami biuro Conti wydało ko-
munikat, stwierdzający na podsta-
wie informacyj nadprezydenta pro»
wincji pogranicznej, że wiadomości
powyższe są pozbawione wszel-
kich podstaw.

Aresztowanie posła-hitlerowca.
łudniu rozpoczął rozprawę w try-
bie doraźnym. Wszyscy oskarżeni
byłi pozatem już karani za prze-
stępstwa polityczne i wykroczenia
przeciwko porządkowi publiczne-
mu. Prokurator zażądał kary 4
miesięcy więzienia dla Heinesa i
Stegmana, oskarżonych o współ-
udział w dokonaniu napadu i za-
daniu ciężkich obrażeń cielesnych,
a oskarżonego Weitzla na 2 mie-
siące więzienia oraz Strassera ną
100 mk. grzywny za obrazę czci,
Rozprawa trwa.

Po dymisji Groenera.
dłuższa  konłerencja kanclerza
Brueninga ze wspomnianymi ge-
nerałami, którzy wystąpili z ulti-
matum, domagając się bezwzględ=
nego usunięcia Groenera w związ-
ku z jego oświadczeniem w
Reichstagu.

Bardzo poważne koła politycz=
ne uważają ustąpienie Groenera za
pierwszy wyłom w rządzie Brue-
ninga, otwierający drogę opozycji
narodowej do zdobycia władzy.

Morderstwa polityczne w Niemczech.
obronie honoru prezydenta Hin-
denburga. Zwłoki ofiary, zmasa-
krowane do niepoznania, znalezio-
no w pobliskim lesie. Sprawca
zbrodni, sprowadzony. przez po-
licję do zwłok ofiary, nie okazał
żadnej skruchy, wznosząc jedynie
okrzyk: „Heil, Hitler!“ O podob-
nych morderstwach politycznych
donoszą również z Oberhausen-
Durchroth oraz z Landau.

Na Dalekim Wschodzie
Znów starcie pod Szanghajem.

wanych przez marszałka Czang-
Sue-Lianga. Oddział wolontarju-
szy został rozproszony, przyczem
120 ochotników zostało zabitych.
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Synek Lindbergha
zamordowany.

ODNALEZIENIE ZWŁOK DZIECKA.
Gdzie znaleziono zwłoki.

LONDYN (Pat,) W lesie Hodpewali w pobliżu posia-
dłości Lindbergha znałezieno zwłoki dziecka Lindbergha.
Wiadomość ta wywełała w Londynie olbrzymie wraże-

nie. Dzienniki pedają szczegołowy Opis poszukiwań,

które trwały 73 dni I zakończyły się wreszcie tak nie-

oczekiwanym rezultatem. Zwracają uwagę na fakt, że
nieżywe dziecko znalezione w edległeści tylko 4 mil
od posiadłości Lindbergha, ce dowedziłeby, że poszu-
kiwania nie były prowadzona dostatecznie starannie w
najbliższym obrębie.

Szkielet, ukryty ped liśćmi i częściowe zaryty twa-
rzą w ziemię, odnalazł murzyn Allen, który weżącwraz
z innym towarzyszem drzewo, udał się w głąb lasu i
natrafił na wystającą z ziemi małą nogę ludzką. Allen
przywołał tewarzysza. Po odkopaniu trupa obaj udali
się do pollicji i powiadomili o swem odkryciu.

Tożsamość zwłok została ustalona niezbicie
HOPEWELL. (Pat). Prócz pęknięcia z lewej strony czasz-

ki znałeziońe dziecko nosi równieź ślady pęknięcia po stro-
nie prawej oraz niewielkiego otworu wielkości szylinga: te-
karze uważają, iż rany spowodowane zostały bądź przez
uderzenie tępem narzędziem, bądź też mogły powstać z po-
wodu wyrzucenia dziecka z jadącego samochodu. Autopsja
stwierdziła tożsamość dziecka nietylko ze szczątków ubrania,
lecz również i przez rozpoznanie uzębienia i części układo-
wej kośćca. Dwaj lekarze, którzy byli obecni przy urodzeniu
dziecka, stwierdzili również jego tożsamość. Niańka, której
pokazano trup, oświadczyła, że poznaje niektóre charakte-
rystyczne cechy, szef policji płk. Schwarzkopf oświadczył, iż
obecnie po odnalezieniu dziecka będą czynione wszelkie wy-
siłki w celu ujęcia sprawców jego porwania. Policja ma w
podejrzeniu pewną grupę złoczyńców. Płk. Schwarzkopf
oznajmił, iż dwaj osobnicy, którzy występowall jake po-
średnicy w staraniach o odzyskanie dziecka, będą zaweżwa-
ni przez policję do ponownego zbadania, a następnie prze-
kazani prokuraturze.

Miejsce, gdzie znaleziono dziecko, znajduje się tuż przy
drodze, wiodącej do głównej szosy nowojorskiej, tak że
osoby, poszukujące dziecka, musiały codziennie w ciągu
miesiąca przechodzić w pobliżu tego miejsca.

Pani Lindbergh przyjęła wiadomość o znalezieniu zwłok
ze zwykłem jej męstwem.

Rodzice nie chcą widzieć ciała dziecka.
NOWY YORK. (Pat.) Lindberghowie nie chcą zobaczyć zwłok

swego dziecka, które znajduje się obecnie u przedsiębiorcy pogrze-
bowego w oczekiwaniu pogrzebu. Całe Stany Zjednoczone wstrzą-
śnięte są tą ohydną zbrodnią. Prezydent Hoover polecił władzom
policyjnym zrobić wszystko możliwe celein ujęcia morderców i nie
zaprzestawać poszukiwań, dopóki sprawiedliwości nie stanie się
zadość.

Zwłoki dziecka zostaną spalone.
NEW. YERSEY. (Pat.) Władze wydały pozwólenie na spalenie

zwłok dziecka Lindbergha.
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DAJCIE CO KTO MOŻE A WAM
PAN BÓG DOPOMOZE.

Konferencja Małej Ententy,
BIAŁOGRÓD (Pat). Prezes ra-

dy ministrów i minister spraw za-
granicznych Marinkowicz złożył
wobec przedstawicieli prasy о-
świadczenie w sprawie programu
konferencji Małej Ententy. Prem-
jer podkreslił, że trzej ministrowie
rożwiążą sprawę rozbrojenia, któ-
ra była już przedmiotem ich szcze-
gółowych studjów przed zebra-
niem się konferencji w Genewie.
Od tego czasu jednak wyłoniły się
nowe czynniki tego zagadnienia,
wobec czego staje się potrzebnem
wspólne rozważenie całokształtu
tego problemu. Jest rzeczą oczy-
wistą, że zasadnicze wytyczne sta-
nowisko Małej Ententy w tej spra-
wie nie ulegnie zmianie. Drugą
sprawą, figurującą na porządku
dziennym, jest konferencja lozań-
ska, która ma rozważyć problem
odszkodowań. Wobec tego, że
konferencja ta odbędzie się praw-
dopodobnie w czerwcu, jest rzeczą
konieczną dokonanie wymiany po-
glądów w celu ich uzgodnienia,
śdyż trzej ministrowie pragną tak
samo, jak w stosunku do wszyst-

kich innych spraw, zająć i w tej
sprawie stanowisko jeżeli nie cał-
kowicie identyczne, to przynaj-
mniej sharmonizowane, skoro każ-
de państwo jest odmiennie zainte-
resowane w pzwdw zwią-
zanych z konferencją lozańską,
Trzecią sprawą jest zagadnienie
współpracy gospodarczej państw
naddunajskich, które było į
rzedmiotem rozmów państw Ma-
ej Ententy, prowadzonych w koń-
cu lutego i z początkiem marca w
Genewie. Zagadnienie to ulega
zmianom i dlatego trzej ministro-
wie winni rozważyć je ponownie
tem bardziej, że uważali zawsze,
że chodzi lu o punkt wyjścia w
kierunku bardziej ogólnej organi-
zacji gospodarczej Europy. Rozu-
mie się samo przez się, że mini-
strowie dokonają również wymia-
ny poglądów na sytuację europej-
ską z punktu wydarzeń i zmian,
jakie zaszły w niej od zeszłorocz-
nego zebrania ministrów w Buka-
reszcie, oraz od ostatnich rozmów
w Genewie.

REPOWETTWTOZZZARWEAZK:TBADSNSS TAOKWZTORNETDORURZAĆ

NARODOWI SOCJALIŚCI W В. В.
Kwiatki pomajowe.

Z pośród różnych grupek obo-
zu pomajowego i BB, wyłoniła się
m. in. w = ostatniego miesiąca
Narodowa Partja Socjalistyczna,
powstająca z lewicy N. P. R., któ-
ra przymknęła do obozu p. Piłsud-
skiego, pod wodzą pp. Ciszaka i
Waszkiewicza. Ukazał się wcale
abszerny program, a raczej projekt
programu, nowego stronnictwa w
łonie BB. Jest to dokument osza-
łamiający.

Przedewszystkiem w długim
wstępie są takie myśk przewodnie:

— „Narodowy Socjalizm przychodzi,
aby zlikwidować resztki zanikających
tworów gasnącej epoki, usunąć trupa i na
oczyszonem polu wzniecić zarzewie no-
wego ruchu społeczno-politycznego.. Po
okresach panowania szlachty i miesz-
czaństwa przychodzi obecnie kolej na
klasę robotników fizycznych i umysło-
wych wsi j miast, Jej zadaniem  dziejo-
wem jest takie zorganizowanie narodu,
aby z R się pod rządami

burżuazji leczeństwa pasożytów i nę-
eżuwających dorobek  minio-

nych pokoleń, stał się naród zwartym i
nnym organizmem samorządowej

pracy, zdólnej wytworzyć najwyższe war-
tości materjalne i duchowe, które wpro-
wadzą społeczeństwo na szczyty rozwoju
kulturalnego, uczynią z niego ojczyznę
najlepszego prawa, największego dobro-
byta, najgłębszej moralności z pracy wy-
nikającej, a przez to wyznaczą mu przo-
dującą rółę w życiu całej Mudzkości...
Naród, będący dziś jednością tyłko kultu-
ralną i polityczną, stanie się w ustroju
wspólnoty również jednością gospodar-
czą.. Rolę likwidatora tych strupiesza-
łych, gdńgrenujących organizm wolnego
nrodu, baniebnych przeżytków niewoli
spelmia od roku 1926 obóz Marszałka Pił-
sudskiego z całą konsekwencją i bez-
względnością, wpajając jednocześnie w
obywateli poczucie państwowości i dy-
scypłiny społecznej”. :

Przynajmniej jasno powiedzieli,
skąd się wywodzą, oraz gdzie
przynależą. Możnaby to zresztą
poznać po niesłychanej pyszałko-
watości tych oświadczeń. Od nich
dopiero zaczyna się przebudowa
Polski i świata.

Stwierdziwszy, że obóz p. Pił-
sudskiego jest likwidatąrem, ob-
jaśniają w dziale gospodarczo-spo-
łecznym, co likwiduje:
— „Likwidacja przeto ustroju kapi-

talistycznego i stworzenie nowego syste-
mu gospodarstwa, opartego na zasadzie
aaa publicznego, planowości gospodar-
czej i sprawiedliwości społecznej, staje
się koniecznością społeczną i narodową”.

Poczem, po bardzo obszernych
wywodach gospodarczo - społecz-
nych, wyraźnie bolszewizujących,
następują dokładnie wskazania:
— „l. Państwo obejmuje kierownic-

two ogólne życiem gospodarczem. Zgod-
nie z tem centralne gospodarcze władze
państwowe ustalają powszechnie obowią-
zujący plan gospodarki łecznej, tj.
produkcji przemysłowej i rolniczej, orga-
nizacji zbytu i konsumcji.

2. Następuje przymusowe skartelizo-
wanie przedsiębiorstw zemysłowych
oraz wielkiej własności rolnej pod nad-
zorem państwa. i

3. Banki zostają upaństwowione.
4. Powołuje się państwowo-społecz-

ne ergany kontroli nad produkcją.

5. Na własność państwa przechodzą
kopalnie węgla, nafty i przemysł cu-
krowniczy.

6. Państwo obejmuje monopol handlu
zbożem i handlu zgranicznego.

7. Następuje upaństwowienie szeregu
wielkich majątków- ziemskich, których
właścicięle nie zajmują siębezpośrednio
ich administracją, a będących w zacofaniu
gospódarczem i technicznem.

8. Ao gospodrstw 1238 two-
rzy się kooperat wytwórcze. Powo-

łuje się powszechny rwiązek spółdzielni

dzarzy,

rolniczych dla celów przemysłowo-han-
dlowych i instrukcyjnych.

9. Wprowadza się przymusową orga-
nizację spożywców w stowarzyszeniach
konsumcyjnych, z pozostawieniem swo-
body wyboru stowarzyszenia”.

Mogliby pozazdrościć w Mo-
skwie.
W dziale polityki wewnętrznej

powiedziano:
— „Przedewszystkiem zaś N. P. S,

dążyć będzie do:
1. Reformy prawa wybore. do

parlamentu i samorządów w kierunku za-
pewnienia klasie fizycznie i umysłowa

acującej przewągi głosów nad głosami
las posiadających, celem osiągnięcia de-

cydującej większości w wymienionych
ciałach, a tem samem ujęcie władzy po
WSA w swoje ręce.

2. Utworzenia na miejsce Senatu Na-
czelnej Izby Gospodarczej, w której prze-
wagę posiadać będą przedstawiciele or-
gamzacyj zawodowych i spółdzielczych
świata pracy, łącznie z przedstawicielami
przedsiębiorstw państwowych i samorzą
dowych '. ;

Ale to wszystko ma się pogo-
dzić z... zapewnieniem długiego
życia dyktaturze, co się nazywa:
— „Zapewnienie trwałości rządu

przez wymaganie kwalifikowanej więk-
szości głosów do jego ustąpienia”. В

Bolszewicy też zapewniają
trwałość swej dyktatury.

Z działu polityki międzynaro-
dowej wystarczypezytoczyć
— „1. Wysunięcie przez Polskę na

forum międzynarodowem żądania włącze-
nia Gdańska do Polski, oraz ponownego
rzeprowadzenia plebiscytu na Warmii i
MansachWsch., Spiszu i Orawie i Śląsku
Opolskim.

2. Energiczne
niemieckim dążeniom
w sprawie granic.

3. Wysunięcie żądania odszkodowań
od Niemiec za straty poniesione przez
naród polski w okresie 150-letniej nie-
woli.

4, Utworzenie ścisłego bloku państw
powstałych po wojnie oraz państw mniej-
szych dla obrony przed imperjalistyczno-
ekspłoatacyjną polityką wielkich mo-
carstw światowych". < '

Oto uchwylne objawy... uzdro-
wienia myśli polskiej po maju i to
w dojrzałym namyśle... po sześciu
latach.

przeciwstawienie się
rewizjonistycznym

Z całej Polski.
W 308 miastach mniej ludności niż

w Warszawie.

Wedłuś tymczasowych obliczeń
drugiego powszechnego spisu łud-
ności, na ogólną liczbę 636 miast
w Polsce, prawie połowa przypada
na najmniejsze ośrodki miejskie, li-
czące niżej 5.000 mieszkańców;
miast takich jest 308.

Mimo wielkiej liczby tych ma-
łych miast, ludność ich wynosi o-
gółem tylko 926.875 mieszkańców,
a zatem znacznie mniej niż w je-
dnem mieście — Warszawie.

W przeciwieństwie do małych
„miast, największe ośrodki miej-
skie, licząc powyżej 100 tysięcy
mieszkańców, skupiają w zaledwie
11 miastach aż 3.348.000 ludności.
Między najmniejszemi a najwię-
kszemi skupieniami  miejskiemi
znajduje się w Polsce 277 miast ma
łych (5.000 do 25.000 mieszkań-
ców), oraz 40 miast średnich
(25.000 do 100.000 mieszkańców).

Największa liczba ludnosci, mia
nowicie — 4.404.787 osób mieszka
w ośrodkach miejskich, liczących
między 5,000 a 100.000 mieszkań-
ców, i8
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PRZY PUSTEM
KORYCIE.

Dopóki koryto było pełne, mie-
ścili się przy niem zgodnie i odży-
wiali obficie, socjaliści, z pod zna-
ku Moraczewskiego i Jaworskiego
i konserwatyści z pod znaku księ-
cia Radziwiłła. Bylo im „byczo“
i zgoda idyliczna trwałaby nie-

zawodnie do końca świata, gdyby
nie to, że po sześciu latach koryto

się: opróżniło. Robiono niesłycha-
ne wysiłki, by je znowu napełnić:

nie pomogli jednak sekwestrato-
rowie, nie pomogły wyprawy za-

graniczne po złote runo — koryto

pozostało próżne. Zaledwo bardzo

nieliczna grupka najbardziej „zbli-
žonych“, potrafiła przy niem po-
żywić się, po dawnemu, i tym co-
raz jest ciaśniej...

Zaczęło się więc żarcie...

Że w podobnych wypadkach
lewica bywa najbardziej zaczepna,
jest rzeczą znaną.

Jakoż, najniespodzianiej, na

łamach arcy - konserwatywnego

„Słowa”, pod egidą pp. Tyszkie-
wiczów, Wańkowiczów i pod

szczególną opieką i błogosławień-
stwem ks. Meysztowicza, poczęli

„młodzi** p. Dembińskiego wypra-
wiać nieprzystojne harce. Na ra-
zie działo się lo pod płaszczykiem
jakichś próbek pseudo-literackich,

niebawem jednak wyjrzało wy-

raźnie szydło bolszewickie. Ruch
ten, który tkwił widocznie głę-

boko w podglebiu sanacyjnem, nie
ograniczył się do Wilna, bolsze-

wickie ziele poczęło kiełkować na

całym sanacyjnym zagonie. Zwró-
cił na to uwagę jeden z pierw-

szych socjalistyczny „Robotnik”,
podając szereg rewelacyjnych wia-

domości o t. zw. „narodowym ko-
munizmie“, nurtującym sanację —
odpowiedziano mu ze strony kon-
serwatystów, że to — „niedowa-

rzone', „niepoważne głowy, bez
znaczenia,

Dziwna jest jednak lekkomyśl-
ność i zaślepienie,,przewarzonych”*

głów konserwatywnych, kryjących

tradycyjnie, wobec każdego nie-
bezpieczeństwa, głowy swe w pia-

sku. Tak było w przeddzień zwy-
cięstwa Lenina, tak było czasu

wielkiej rewolucji francuskiej i
w tylu innych wypadkach.

Gdyby chodziło jedynie o p.
Dembińskiego i jego współtowa-
rzyszów z „Żagarów”', lekceważe-
nie, z jakiem potraktowały organy

konserwatywne całą tę sprawę,
byłoby zrozumiałe. Ale sprawa
tkwi znacznie głębiej, a expremje-
ra, „towarzysza“ Moraczewskiego
bądź co bądź nie można trakto-

wać jako młodzieniaszka i „nie-
dowarzoną głowę” na równi z p.

Dembińskim. Jakoż nikt inny, jak
właśnie p. Moraczewski stanął na
czele tego ruchu, organ zaś jego,
„Przełom”, nie oszczędza nawet...

pułkowników, zwracając się prze-
ciwko nim z wehemencją, która

przerazić musi panów z konserwy,

dla których podobne „nieposzano-
wanie“ wszechwladnych do nie-
dawna wodzów BB, jest święto-
kradztwem i obrazą „od Boga da-
nej władzy”.

Jakoż „Przełom zwraca się
ni mniej ni więcej, jak przeciw-

ko samemu, „wszechpotężnemu”

Sławkowi i w niemiłosierny spo-
sób wykpiwa program jego ,„prze-

trwania”. Znamiennem jest, że

jako na wzór do naśladowania

wskazuje „Przełom”* na — So-
wiety.

„W Związku sowieckim — pisze —
nie troszczą się o „przetrwanie”, pracu-

jąc na tempo, łamiąc przeciwności, oba-

lając przeszkody: pięciolatka, plan, pro-
wytrwale urzeczywistniana  za-

Jak tam się dzieje w raju so-
wieckim i czem jest owa sławetna
„pięciolatka* w rzeczywistości,

o tem niejednokrotnie pisało się
i wiemy doskonale co to wszystko

warte. Bądź co bądź jednak po-

woływanie się na podobne wzory
w piśmie sanacyjnem, uchodzącem
za prorządowe, jest rzeczą zasta-

nawiającą!

Jednak „Przełom nie ograni-

cza się jedynie do wskazywania
wzorów sowieckich. Jak gdyby
wyrwany z tajnej ulotki bolszewic-
kiej brzmi następujący ustęp:

„Robotnicy i chłopi Z. S. R. R. do-
wiedli, co znaczy zbiorowy, ofiarny i

świadomy celu wysiłek, co znaczy trud
zorganizowanej zbiorowości, która bu-
duje włsne jutro własnemi rękami. Trze-
ba, aby proletarjat i masy pracujące

państw kapitalistycznych zrozumiały naj-
głębszą prawdę, że rewolucji nie dokona |
się na rozkaz obcego rządu, ale rękami
własnemi i z woli własnej — tak, jak
ją — Wielką Społeczną — tworzą рго-
letarjusze sowieccy! Trzeba, aby wszyscy
głodni i oszukani, którym zamiast pracy,

DZIENNIK MIEENSKI

ODEZWAzprasy.
Po uchwale Klubu Narodowego.

W uchwałach parlamentarnego
Klubu Narodoweg, powziętych na
posiedzeniu środowem, stwierdzo-
no, że „położenie gospodarcze, fi-
nansowe i międzynarodowe Polski
jest tak ciężkie, jak nigdy nie było
od chwili odzyskania niepodleg-
łości”.

W. związku z tem stwierdza
„Gazeta Warszawska” (Nr. 144 a
drugi nakład po konfiskacie).

„Opinja Klubu Narodowego zgodna
jest naogół z olbrzymią większością opinii
kraju, która podobnie zapatruje się na
sytuację.

Po sześciu latach rządów „sanacji”,
które, w myśl zapewnień twórców prze-
wrotu majowego, miały przynieść Polsce
moralne odrodzenie życia politycznego,
rozkwit gospodarczy i wzrost powagi na-
szego państwa nazewnątrz, znaleźliśmy
się w położeniu, które z wielu względów
nazwać musimy jycznem.

Nasza sytuacja zewnętrzna, w związ-
ku z zachodzącemi niepomyślnemi dla nas
zmianami w polityce europejskiej i wo-
bec nieudolności kierownictwa politycz-
nego, staje się coraz bardziej niepokoją-
ca. Wewnętrzne położenie cechuje szyb-
ki rozkład życia gospodarczego, który w
swoich następstwach grozi państwu, spo-
łeczeństwu, ustrojowi, grožnemi kon-
sekwencjami. Obóz rządzący stoi wobec
tego stanu rzeczy najzupełniej bezradny
i nie umie opanować trudności, z któremi
się zmaga naród polski. Opinja przestała
już nawet wyczekiwać na pomoc z tej
strony, wiedząc z doświadczenia, iż po-
czynania sanacyjne w walce z kryzysem,
kryzys ten tylko pogłębiają i zaostrzają.

Znajdujemy się w niebezpiecznej sy-
tuacji powszechnego zniechęcenia, które
w szerokich warstwach stanowią podatny
podkład dla antypaństwowej propagandy.

Obowiązkiem zdrowej opinji jest
walka z temi nastrojami, która może i
musi wyrazić się w chwili obecnej prze-
dewszystkiem w  stanowczej opozycji
przeciwko panującym stosunkom, przy-
śpieszającej ich likwidację na rzecz zdro-
wej polityki narodowej”. .

List ks. Prymasa zagranicą.

Szwajcarski publicysta z wpły-
wowej „Gazette de Lausanne", p.
Muret, pisze o Polsce:

„Przyjaciele Polski uważają za swój
obowiązek ostrzec ją tembardziej, że
jutrzejszy rząd francuski niewiele uczyni,
aby dopomódz jej w razie złego obrótu
sprawy (gdańskiej).

Już dziś prasa polska uskarża się, że
Tardieu zbagateliziwał interesy Polski w
układach naddunajskich. Niestety jutro
będzie-jeszcze gorzej. Francuski rząd le-
wicowy niechętny jest aljansom, zwłasz-
cza aljansom wojskowym.

Bainville w rozmowie z korespon-
dentem .,Kurjera Warszawskiego” nawo-
ływał Polaków do jak najrychlejszego u-
tworzenia rządu jedności narodowej.
Zgadzam się — pisze Muret — całkowicie
z opinją Bainville'a i do jego rozumnego
ostrzeżenia dołączam swoje własne”.

Dalej pisze p. Mureto liście Ks.
Kard. Hlonda i stwierdza, że list
ten

„jest nacechowany wielką troską
patrjotyczną i wykazuje konieczność u-
tworzenia w Polsce jednolitego frontu
moralnego, opartego na- poszanowaniu
rawa i konstytucji. Nie wymieniając ni-

ogo, Ks. Kard. Hlondpotrafił .przemó-
wić w ten sposób, żeby być zrozumian
przez naród — ale czy będzie wysłu-
chany?“ #

Sześcioletni dorobek.

„Słowo Pomorskie* (nr. 109)
tak charakteryzuje  sześcioletni
dorobek sanacji w rocznicę prze-
wrotu majowego:

„Zagranica traci do nas zaufanie;
nasze przymierza są zachwiane; stosunki
z sąsiadami zaogniły się niebezpiecznie
Pana ustępstw na rzecz Niemiec; pod
okiem wyrastają ogniska niepokoju (hi-

tlerowcy w Gdańsku). и
Mniejszości narodowe są dziś bar-

dziej  rozwydrzone, niż kiedykolwiek
pods Polityka sanacyjna w tym za-
resie nie może się poszczycić żadnemi

zdobyczami. Przeciwnie! I na wschodzie
i na zachodzie zaośnienie jest większe,
miż dawniej. Jedni tylko Żydzi są zado-

   

 

   

      

 

kostki buljonowe
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ekstraktem
miesnym

woleni z sanacji, choć zagranicą szkodzą
Polsce w dalszym ciągu.

Przesilenie gospodarcze pogłębia się
z roku na rok; koła sanacyjne patrzą
na ło bezradnie i zwołują „konferencje”,
które kończą się tylko mowami i bezsil-
nemi rezolucjami. zrobócie zatacza co-
raz szersze kręgi, stwarzając możliwość
groźnych przejawów społecznych.

Naród polski pogrążony jest w wal-
kach; zatraca zwartość i spoistość; słab-

nie w nim zaufanie i wiara do samozwań-
czych przywódców sanacyjnych; ogarnia

go niepokój o przyszłość gospodarczą,

olityczną i moralną państwa. а)-
Герпуш przykladem tej Ab troski
jest orędzie pasterskie Prymasa Polski.

Urzędy państwowe i samorządowe
zostały dziś wciągnięte w obręb wa
wów partyjnych tak dalece, jak nigdy

przedtem. Doszło do tego, że sr staro-
stów uważa się raczej za „szelow sa-

nacji”, niż za „szefów powiatu” Jakie z
tego mogą wyniknąć następstwa — łatwo

przewidzieć.
Moralność polityczna doznała ogróm-

nego obniżenia: wystarczy wspomnieć
Brześć; wystarczy wspomnieć zniknięcie
z ulic Warszawy gen. jórskiego; innych
przykładów nawet nie przytaczamy.

Oto krótki bilans strat. Czy są także
zyski? Niewątpliwie. Są one jednak u-
jemnej natury. Możnaby je ująć w takiem

zdaniu: Społeczeństwo przez sześć lat
zdobyło poglądową naukę, co jest dla

państwa złe a co dobre. Za tę gorzką
naukę Polska zapłaciła drogo, ale mimo
wszystko jest to pewien „zysk”. Dzisiaj

jesteśmy zbiorowo mądrzejsi i więcej ma-
my uświadomienia, niż dawniej.

Egzamin sanacji z umiejętności rzą-
dzenia wypadł ujemnie, bardzo ujemnie.
Ale sanacja — to nie naród. nacja
nie jest całym narodem, lecz tylko jego
cząstką, około której gromadzą się zlep-
ki żydowsko - ukraińsko - białorusko-
rosyjskie, Naród polski w swoim głów-
nym pniu jest zdrowy; przez sześć lat
był Eałzwtć teraz upomina się o swoje
prawa. Tak! Wola narodu polskiego mu-
si byč w odrodzonem państwie najważ-
niejszem prawem.

Do tego idziemy! O to walczymy!
W tej sprawie zwycięstwo odnieść mu-
simy.”

Nastroje wśród nauczycielstwa.

Sanacyjny. „Kurjer Poranny“,
który od jakiegoś czasu coraz

częściej i skrzętniej notuje objawy

rozkładu we własnym obozie.
zwiaca ostatnio uwagę na wzrost

nastrojów opozycyjnych wśród na-
uczycielstwa szkół powszechnych.
„Kurjer Poranny” przytacza mia-
nowicie fakt wybrania na zjeździe
okręgowym sanującego Związku
Nauczycielstwa Szkół Powszech-
nych w Wilnie znanych z opozy-
cyjnych przekonań delegatów na
zjazd walny, który z końcem
czerwca odbędzie się w Warsza-
wie.

Pismo sanacyjne boleje natu-
ralnie nad takim stanem rzeczy i
szuka jego przyczyn. Przyczyny te
znajduje oczywiście w. polityce
szkolnej sanacji i poddaje ją bar-
dzo oględnej ale dotkliwej krytyce.
Stwierdza ono, że pomruk niezą-
dowolenia wśród nauczycielstwa
rozpoczął się od wydania okólnika
z dn. 19. IAI. 1931 r. przez zmarłego
później min. Czerwińskiego, na-
kładającego na nauczyciela szkoły
powszechnej olbrzymie ciężary.
Od czasu wydania tego okólnika
minął rok przeszło.

„Rok ten pisze „Kurjer Poranny" —
rok nadludzkich prawie wysiłków nau-
czyciela, dobiega końca. Trzeba podsu-
mować teraz rezultaty tej gigantycznej
pracy, trzeba spojrzeć przed siebie i za-
pytać, czy nauczycielstwo podoła tej pra-
cy na przyszłość? Trzeba zapytać władze
szkolne, co zrobiły, aby uchronić nauczy-
ciela od nadmiaru pracy, a młodzież —
od przepełnionych dusznych klas? Jakie
wyda zarządzenie, aby uregulować па-
Joe młodzieży do klasy 1-ej i 5-ej szko-
y powszechnej? Pamiętając, że lata nad-
chodzące cechować będzie znaczny przy-
rost dzieci, nauczycielstwo z niepokojem
wyczekuje głosu władz oświatowych. |

Budżet ministerjum W. R. i O. P. nie
został powiększony, natomiast klas i sił
nauczycielskich musi przybyć. Stanowi-
sko ministra w tej sprawie nie jest zu-
pełnie nauczycielstwu znane”,

„Kurjer Poranny” kończy swo-
je uwagi stwierdzeniem, że nastro-
je, które ostatnio się wśród. na-
uczycielstwa wytworzyły, nietylko
są niepożądane, ale i mocno niepo-
kojące. S

* Prasa niezależna już oddawna
wyraża swą troskę o los nietylko
stanu nauczycielskiego, ale i na-
uczania powszechnego wogóle.

 

chleba i nadziei planu dają wyświechtany

frazes o „przetrwaniu”, nauczyli się ro-

zumieć rewolucję, jako sztukę burzenia

starych podstaw, ale i jako sztukę bu-

dowy.
Budową przekształćcie Polskę. Rzuć-

cie do pracy i służby bataljony glodują-.

cych nędzarzy.“

„Rewolucję dokonywa się wła-

snemi rękami"... „Trzeba, aby

wszyscy głodni i oszukani, którym

zamiast chleba dają wyświechtany

frazes o „przetrwaniu”, nauczyli

się rozumieć rewolucję."

Są to frazesy na ogół znane, ale

że się ukazują na łamach pisma

prorządowego, sanacyjnego, wofi-

cjalnym organie BB, rzuca bądź

co bądź charakterystyczne światło

na ten jedyny w swoim rodzaju

zespół.

Nie przeceniamy ruchu tego,

wiedząc, iż nie posiada on w szer-

szych warstwach narodu podstaw

— z drugiej strony lekceważenie

jego byłoby lekkomyślnością. Prze-

widywaliśmy oddawna, że skoro

opróżni się koryto, rozpoczną się

kłótnie i wzajemne żarcie pomię-

dzy niedawnymi współuczestni-

kami biesiady. Przewidywaliśmy,

iż ci, którzy posiadają najsilniejsze

pięści i łokcie, wysłorują się na

czoło — lewica zaś zawsze posia-

dała rozum w pięści i dlatego, w

podobnych okolicznościach stale

brała górę. Cóż dopiero, gdy ma

jeszcze pomoc zzewnątrz — bo że

tak jawna, bezczelna robota ko-

munistyczna cieszyć się musi sym-

patjami naszych wschodnich są-

siadów, to nie ulega chyba kwestii.

Przestrzegaliśmy przed niebez-

pieczeństwem i nawoływaliśmy do

stworzenia silnego frontu narodo-
wego, który, w chwili załamania
się, objąłby zagrożone placówki
i w tym kierunku robiliśmy
wszystko, co było w mocy naszej.

Że nam rzucano kamienie pod
nogi, specjalnie ze strony sanacyj-

nej konserwy, ani nas dziwiło, ani
martwiło.

Dziś, gdy sytuacja tak niespo-
dzianie poczyna się wyjaśniać, za-
pytujemy tylko tych panów, czy
długo jeszcze myślą firmować bol-

szewicką robotę takich ,„Przeło-

mów” i z własnej, mocno nad-
szarpniętej kieszeni uzbrajać „ba-
taljony głodujących nędzarzy”...

„na pogibiel wsiem burżujam”?

Dnia 4 czerwca r. b. upływa 60 lat
od dnia zgonu Stanisława Moniuszki.
Cała Polska święcić będzie ten dzień

uroczystemi obchodami, które odbędą się

w dniach 4 i 5 czerwca.

Z inicjatywy Wileńskiego Związku
Towarzystw Śpiewaczych i Muzycznych
obchody takie projektowane są również
w Wilnie i na terenie Ziemi Wileńskiej.

Wileńszczyzna szczególny ma obowiązek
i osobliwe prawo czczenia zasług kompo-
zyłora, który w Wilnie spędził osiem-
naście najowocniejszych lat swego życia.

Stanisław Moniuszko, ten  najskro-

mniejszy pracownik sztuki muzycznej,
obdarzony olbrzymim talentem, a uważa-
jący się zawsze tylko za skromnego jej

sługę, wypełnia jedną z najszczytniej-

szych kart historji muzyki w Polsce,
Moniuszko — to wielka opera polska,
Moniuszko — to polska pieśń artysty-
czna, Moniuszko — to nowoczesna mu-
zykareligija w Polsce, Moniuszko — to
polski balet, chór i krotochwila muzycz-
ва

Całą swą twórczość oparł Moniuszko
na pierwiastkach rdzennie rodzimych; na-
ukę pobraną u obcych oddał z niezrówna
ną pracowitością w służbę swej ziemi oj-
czystej. To też stworzył rsową, nieprze-
braną i wieczyście żywą skrabnicę mu-

——P"

zyki polskiej z ktėrej czerpač będziemy

zawsze.
Żaden kompozytor nie jest tak głę-

boko tutejszy, t«k serdecznie nasz i praw
dziwie wileński, jak autor „Halki*, „Mil-

dy”, „Witolraudy“ i „Widm“. Będziemy
go w dzień jego rocznicy czcili ze szcze-

gółaą wdzięcznością.
Każde zrzeszenie, każda jednostka

muzykalna przyczyni się w miarę możno

ści do pomnożenia chwały Stanisława

Moniuszki. Koła śpiewacze wszelkiego

rodzaju urządzą na jego cześć uroczyste

obchody, wykonując jego dzieła. Szkoły
i kluby, świetlice i domy ludowe wyjaśnią

swym członkom młodzieży w odpowied-

nich przemówieniach, jakie jest znaczenie

olbrzymiego dorobku Moniuszki dla na-

rodu i dla ludu. Wszędzie, gdzie będą

choćby najskromniejsze 221 po temu, od-

będą się okolicznościowe koncerty z od-

czytami, Nie powinno być ani jednego to-

warzystwa, ani jednego miasteczka „czy

wsi na Wileńszczyźnie, gdzieby w dniu 4

czerwca nie zabrzmiały słowa hołdu dla

Moniuszki, nie rozległy się tony jego cu-

downej muzyki, dla t kraju i na-

szego narodu tworzonej. 2

Z takiem wezwaniem zwracamy 516

do wszystkich zrzeszeń, kół ś iewaczych,

towarzystw i organizatorów ulturalno -

oświatowych na ai Północno-

Wschodnich Rzeczypos; 5
КОМ“'Е’Р OBCHODU
60 - LECIA ZGONU

STANISŁAWA MONIUSZKI.

Akademja ku czci Kasy Im. Mianowskiego.

Uroczyste zębranie w Sali Ko-

lumnowej USB. w dn. 12 bm. z po-
wodu 50-lecia istnienia Kasy im.

Mianowskiego, urządzone przez

USB, Tow. Przyjaciół Nauk i in.
naukowe towarzystwa, zagaił Re-

ktor Januszkiewicz, witając Pre-

zesa Kasy, prof. Karola Lutostań-

skiego, który na uroczystość tę
przybył do Wilna. Następnie prof.
Jan Szmurło podał rys historyczny
powstania i działalności Kasy, zaś
prof. Tadeusz Czeżewski mówił
nader zajmująco o stosunku nauki
do państwa. Państwo, mianowicie,

nie powinno wywierać supremacji

na rozwój nauki, co gdzieniegdzie

prowadzi do zaniku niektórych jej
gałęzi (np. w Rosji jest prześlado-

_ wana historja), zaś do zniekształ-
ceria innych. Presja państwa na
naukę wydobywa z dusz uczonych
szkodliwe karjerowiczowstwo, bu-
dzi zaś podejrzliwość u władz pań-
stwowych. Miast objektywnych
badań szerzy się naciąganie nauki
do celów utylitarnych. Państwo
tedy winno pozostawić nauce

absolutną wolność i poza kryter-

jami ściśle naukowemi nie stoso-

wać do wiedzy kryterjów utylitar-

nych, gdyż rabunkowa polityka

państwa wobec nauki jest przede-

wszystkiem szkodliwa dla samego

państwa. Przechodząc do konkret-

nych reform szkolnictwa, dowodzi

prof. Czeżowski, że istotą wychó-

wawczego nauczania szkoły jest

właśnie kult wiedzy, wolnej od

tendencyj państwowego kultu.

Innemi sprawami uczniowie zajmo-

wać się w szkole mogą tylko o ty-

le, o ile to nie przeszkadza nauce.

Jeżeli szkoła ma cele państwowe

na pierwszym planie, to traci na

tem i nauka i państwo. Nauczyciel,

pochlebiający władzy szkolnej,

i obawiający się jej, nie może

być dobrym wychowawcą, Nauka
nie może być podporządkowana

państwu.

Na zakończenie przemówił w

serdecznych słowach prof. Luto-

stański, dziękując za tak piękną u-
roczystość.

 

Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Wilnie.

W związku z uroczystościami

dziesięciolecia pracy Koła Polo-

nistów (U. S$. B. oraz Zjazdem
Kół Polonistycznych dziś, w so-
botę dn. 14 b. m. przybywają do
Wilna dwaj zasłużeni profesoro-
wie Uniwersytetu Jagiellońskie-

go:—znakomity profesor dr. 1дпа-
cy Chrzanowski oraz jego sławny
uczeń prof. dr. Stanisław Pigoń.
Obaj profesorowie ze względu na
zakres swych badań naukowych

są ściśle związani z Wilnem. Wy-

głoszą oni publiczne odczyty, po:

święcone setnej rocznicy pow-
stania II] cz: „Dziadów*.

Dziś właśnie odbędzie się
pierwszy z tych odczytów prof.
S. Pigonia p. t. „Wieszczby po-
lityczne Mickiewicza“. We wto-
rek dn. 17 b m. prof. S. Chrza-

nowski wyglosi odczyt p. t. „Dwie

kultury*.
Oba odczyty odbędą się o

godz. 7 wiecz. w Sali Śniadec-

kich U. S. B.

 

Niesłychane postępowanie władz.
łomżyńskich.

(KAP) W. dniach 8 i 9 maja b.
r. JE, ks. dr. St. Łukomski, Biskup
Łomżyński, zapowiedział kanoni-

сга wizytację pasterską  parafji

Zambrów w: powiecie Łomżyńskim
Dnia 8 maja miały się odbyć czyn-

ności kościelne wraz z Bierzmowa
niem, a dnia 9 maja przed połud-

niem katechizacja dzieci szkół miej
scowych.

Dnia 8 maja zrana kilka tysięcy
parafjan z ks. prałatem Misiewi-
czem i gronem innych księży na
czele oczekiwało Dostojnego Go-

ścia na rynku Zambrowskim. Całe
miasteczko było udekorowane, na-
wei domy żydowskie, jedynie ra-

tusz świecił golizną, jak tłumaczo
no się, z nakazu starosty łomżyń-
skiego. „UŚ

© Można byłoby ten brak kurtu-
azji pominąć milczeniem, gdyby
ks. Biskup nie natrafił na przeszko '
dy w swej pracy wizytacyjnej ze

strony władz łomżyńskich. I tak
inspektor szkolny nie zwolnił dzie-
ci szkół powszechnych na katechi
zację; dowódca dywizji gen. Młot-
Fijałkowski zabronił wojsku sta-
cjonowanemu w Zambrowie wszel-
kiego udziału w uroczystościach
wizytacyjnych.

Ludność wyrażała głośno swo-
je oburzenie, że dó tego w Polsce
już doszło, iż na uroczysty wjazd
Biskupa urzędnicy państwowi za-
braniają swym podwładnym witać
i uczcić swego Pasterza i nie do-
zwalają dzieciom wziąć udziału w
prawem przepisanej katechizacji.

Wiadomość powyższa jest tak
przykra, że nie chciałoby się dać
jej wiary. Możeby jednak władze
centralne zaiteresowały się tego
rodzaju objawami szkodliwemi bar
dzo i z punktu widzenia .państwo-
wego.

 

„Osserwatore Romano“ 0 _Ś. p. prezydencie
Doumer,

v (Rzym —KAP. dn. 12. М. —
„Osserwatore Romano“ w kilku
miejscach poświęca wspomnienia
śp. Doumer'owi, w przyczem w
bardzo gorących i serdecznych
słowach wyraża się o zmarłym
tragicznie prezydencie Francji. Po-
dając szczegóły programu pogrze-
bu, który odbędzie się na koszt

państwa.i mieć będzie charakter

religijny, dziennik watykański

wspomina o stosunku zmarłego
prezydenta do Kościoła. Aczkol-
wiek nie manifestował się na ze-
wnątrz był jednak dobrym katoli-

kiem i gorliwie popierał dzieła ka-
tolickie.

Prasa katolicka wobec wyboru nowego
prezydenta.

(Paryż — KAP dn. 12. V.). Pra-
sa katolicka wybór senatora Le-
brun na prezydenta Francji przy-
jęła z nieukrywaną radością. „La

 

PORZE ZEEZAZERAGESZEPETCHTA
KAŻDY MUSI

obejrzeć największe arcydzieło
dźwiękowe realizacji game

G. W. PABST.

NAJEŹDŹCY
osnute na tle powieści wojennej
Ernesta Johannsena „Czwórka

Piechurów".
remiera w kinie „Pan“.

   
Jutro

Croix'' podkreśla dostojność i pra-

wość nowego prezydenta oraz je-
go życzliwość dla Kościoła.

Pismo apostolskie przez radio.
CITTA DEL VATICANO (Pat).

W niedzielę w dniu Zielonych
Świąt o godzinie 11-ej przed po-
łudniem radjostacja watykańska
nada pismo apostolskie, które
transmitowane będzie w 24 języ-
kach. Długość fali wynosić będzie
50,26 metrów.

SZKICE I OBRAZKI.
ZAMIENIONA KOPERTA.

A poszło przecież tylko o wazon.

Antyczny, powiadali, i cenny bardzo.

Etruski, czy jakiś tam».

Popękany to on był do wieku swego
odpowiednio i gębę namalowaną miał na
sobie. Meduzy — gadziny wstrętnej.

Niby to kobieta, a jak się bliżej przyj-

rzysz, wprost płaz ziemnowodny.

Herakljusz byl jej prawnym właści-
cielem.

Wazy z meduzą..

Miał prócz tego pół tuzina kołnie-
rzy, pokój od dwu miesięcy niezapłacony,

jakie takie sakpalto i bogatą narze-

czoną,
Nie młoda to ona już była i urodą,

jak to powiedzieć, nie $rzesząca, ale mły-

ny miała...

Młyny, co mąkę na złoto przekrę-
cały,

Herakljusz wybierał: wazon czy ko-
bieta?

Aż wybrał młyny.
Wazon antyczny przyszło się sprze-

dać. Nie ma co... rzecz muzealna i cenna
wielce,

A tu przed ślubem odkarmić się

nieco należy, gdyż w nikczemnej posta-

wie to i ślubować mie pięknie, i pół-
koszulek jakiści kupić trzeba, do fryzjera

iść... no i kołnierze wypadałoby do pra-
nia oddać.

A nabywca był...
Profesor...
Bogacz i znawca...

Raz już wazon oglądał, opukał i

obmacał. :
— Tak, jeśli wola będzie, panie He-

rakljuszu, to wazon kupię i złotych trzy-

sta srebrem dam,
Nie ma jak, do profesora pisać wy* |

pada...
A jak pisać, to i do młynarzówny,

niby to narzeczonej.

Proiesor mądra głowa, nie na darmo
wyłysiał jako kolano, gdyż wiadomo, co
włosy rozumu się boją, wazon kupi.

„i ma ślub będzie.

Herakljusz pisał:

„Skarb mój jedyny odstąpić mi
wypada. Tak, jak powiedziane było, za
trzysta złotych. Mnie to już grat nie-

użyteczny i nadto stary, popękany i bez
wartości. A do tego gęba ta straszna,
Meduzy ci jaka, wprost patrzeć na nią

nie mogę, Ale raz pan powiedział, że

warta pieniądze, tak czekam, by wszel-

kie prawa do niej ustąpić.”

Podpisał i zaczął list do narze-
czonej: 1

„Skarbie...

Tobie. Tęsknię i marzę tylko o tem, by

Cię uściskać. Bawię się w myśli Twemi
bujnemi lokami, a na ustach płomienny

pocałunek składam. Przyjdę dziś wie*
czorem. Herakljusz.“

Dwie koperty zaadresował i listy
wysłał jak należy.

Oczekując

i miłego zaproszenia od narzeczonej, nie

wiedział, iż rozpętał piekło.
Narzeczona, otrzymawszy list, do”

stała kurczy żołądka i serca ściskanie.

Płakała i pisała odpowiedź:
„Handlarzu żywym towarem i obłu*

dniku. Nie masz praw do mnie'i do
duszy mej czystej, co jak za tem sprze*

dawać mnie nie możesz. 3
Do władzy doniosę i ojcu powiem,

by cię obił. Mam do ciebie wprost
wstręt, nieczysty człowieku! Przebacz,
żegnaj.”

Gorzej byłoz profesorem.
Po przeczytaniu listu zbladł i złapał

się za głowę.

Chodził

mówił:
— Nie przypuszczałem... nie przy*

puszczałem.,.

Potem kazał zamknąć drzwi na
wszystkie zamki i spuścić rolety, a jakby
kto do niego się zgłaszał, kazał wołać
policję.

Po dwu dniach odpisał Heraklju-

szówi:

„O ileś pan chory, to idž do dokto-

ra, a nie pisuj do ludzi uczonych listy

obražliwe, :
Pańskie złośliwości co do mojej

łysiny i że tak powiem pieszczot — to

wprost bezczelność!
Sądzę, że po tym liście mowy o

tranzakcjach handlowych być nie może!'*
Herakljusz padł zemdlony.
Zrozumiał wszystko: wysyłając listy,

włożył je do kopert niewłaściwych.
M. Junosza,

po pokoju i ciągle coś

„Ochotnicy .pracy*
w Niemczech,

Miljonowe rzesze bezrobotnych
pobierają we wszystkich niemal
krajach zasiłki z kas państwowych
Ruch samopomocowy wśród po-
zbawionych pracy nie rozpocząt
się dotychczas na większą skalę.
To też akcja w tym kierunku, pod
jęta niedawno w Niemczech, gdzie
liczba bezrobotnych sięga siedmiu
miljonów, zasługuje na szczególną
uwagę.

Organizacja „ochotników pra-
cy“ (Arbeitsfreiwillige) skupia w
swych szeregach młodych ludzi
bezrobotnych, którzy gotowi są
pracować dobrowolnie bez wyna-
grodzenia lub za wynagrodzeniem
minimalnem (50 fenigów dziennie)
otrzymując wzamian tylko utrz
manie i mieszkanie w barakach.
„Ochotników zatrudniają samo-
rządy lokalne przy robotach o cha
rakterze użyteczności publicznej.
Koszta tych robót ponosi skarb
państwa (miljona marek w budże- |
cie ną r. 1932) fundusz bezrobocia
(pracujący nie pobierają zasiłków
oraz fundusze publiczne przezna- |
czone na inwestycje. Organizacją
oddziałów ochotniczych zajmują
się stowarzyszenia o charakterze
wojskowym, jak to: Reichsbanner,
Jungdeutscher Orden i t. d,

  

w myšli jestem przy |
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DZIENNIK MILENSKI

Znów napisy na plecach kupującychKRONIKA.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Przyjazd J. E. ks. Arcy-

biskupa - Metropolity. W dniu
12 b. m. J.E. ks. Arcybiskup -
Metropolita Jałbrzykowski zakoń-
czył drugą sesję wizytacyj kano-
nicznych. W tymże samym dniu
Arcypasterz powrócił do Wilna.

SPRAWY MIEJSKIE
— Delegat ministerjalny

bada flnanse miejskie. W dniu
wczorajszym do Wilna przybył

„delegat Ministerstwa Skarbu któ-
ry łącznie z delegatem władz
centralnych p. Adamem Piłsud-
skim i przedstawicielem wileń-
skiej lzby Skarbowej przystąpił
do zaznajomienia się ze stanem
finansowym miasta. Badania te
mają na celu stwierdzenie w ja-
kich rozmiarach w roku bieżą-
cym Magistrat będzie mógł wziąć
udział w spłacie przedwojennej
pożyczki angielskiej.
— Wybory ławnika. Dowia-

dujemy się, żewy? nowego
ławnika na miejsce dra Male-
szewskiego, który przeszedł na
stanowisko prezydenta miasta,
odbędą się na najbliższem po-
siedzeniu Rady Miejskiej. Wnio-
sek jednej z frakcji radzieckich o
niewybieranie nowego ławnika, a
podzielenie resortu d-ra Male-
szewskiego między Prezydjum
Magistratu, ze względów zasadni-
czych zostanie prawdopodobnie
odrzucony.
— Prace „nad „ułożeniem

preliminarza nie postępują.
Mimo trwających bez przerwy
prac Magistratu nad zbilansowa-
niem nowego preliminarza bud-
żetowego do chwili obecnej pra-
ce te wyniku pozytywnego nie
dały, spadające z zastraszającą
szybkością wpływy podatkowe
utrudniają niepomiernie ustalenie
realnie wysokości dochodowej
strony preliminarza budżetowego.

Jak się dowiadujemy wsta-
wioną do budżetu sumę 135,000
złotych na budowę nowej rzeźni
miejskiej władze nadzorcze uzna-
ły w chwili obecnej za nie
aktualną. W związku z tem  pie-

_ niądze te zużyte _ zostaną
częściowo na roboty publiczne,
mające na celu zatrudnienie bez-
robotnych, częściowo zaś na po-
krycie deficytu i zbilansowanie
strony dochodowej nowego bud-

_ Źetu.
— Reorganizacja szpitali miej-

- skich. Magistrat m. Wilna w szyb-
kiem tempie prowadzi obecnie pra
ce nad reorganizacją szpitalnictwa

_ miejskiego. Reorganizacja ma
pójść w kierunku usamodzielnie-
nia szpitali miejskich, Kontrolę
nad niemi sprawowałaby specjalna
Rada Szpitalna, w skład której
Wichodziliby m. in. szef sekcji zdro-
wia Magistratu, naczelny lekarz
miasta oraz kierownicy szputali, Po

- przeprowadzeniu reorganizacji
Szpitale mają stanowić niezależne

_ jednostki o charakterze autonomi-

Z MIASTA.

— Dalsze badanie stanu Ka-
tedry. W dniu dzisiejszym bawią-

— са у Wilnie Komisja Międzymini-
_sterjalna w godzinach porannych
powtórnie zbadała Katedrę.

Wieczorem odbyło się drugie
posiedzenie Komisji Technicznej
Komitetu Ratowania Bazyliki Wi-
leńskiej przy współudziale Ko-

_ misji Międzyministerjalnej.
Na posiedzeniu tem w dalszym

ciągu omawiano sprawę remontu
Bazyliki Wileńskiej, zabezpiecze-

_ Cznym.

nia przed: usuwaniem się funda-
mentów i zabezpieczenia sklepień.
— Konsulat Łotewski. okre-

sie Zielonych Świątek będzie nie-
Czynny dnia 15, 16 i 17 maja.
—Il Polski Zjazd Orjenta-

listyczny odbędzie się w dniach
16 i 17 maja w Wilnie, w lokalu
Uniwersyteckiej  Bibljoteki Pu-

` blicznej z następującym progra-
- mem:

Poniedziałek, 16 b. m., 10 i pół
_ god. Otwarcie Zjazdu. H. Seraja
Szapszał: Znaczenie Wilna dla
orjentalistyki Polskiej. S$. Stasiek:
Z dziejow orjentalistyki polskiej.
W. Kotwicz: Rzut oka na losy
orjentalistyki w Polsce. S. Szachno:
Ibrahim Beg Strasz, Polak rene-

RUFUS KING. log!
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miał do załatwienia huk spraw.

not

„Pieniądze albo życie”.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

Rozdział IV.
Domieszka kobiecości.

Teorja, że psy gończe zawsze wytropią zwierzy-

nę, nie zawsze się sprawdza. Teorja, że kobiety ni-

gdy nie zmylą tropu, nie była kwestjonowana przez

nikogo. Takiem motto zaczyna się niniejszy rozdział.
Barry, opuściwszy klub z listem Thrumma w

kieszeni, wpadł na ulicę jak huragan, umówił się z

Billingsem, że spotka się w jego mieszkaniu z wujem
— po obiedzie — i że odbędą naradę. Tymczasem

— Jak też pan może najszybciej jechać? Muszę
zawadzić o sto miejsc — rzekł sympatycznie do szo-
era, wciskając mu w rękę banknot dwudziestodo-
arowy.
— Boka się pan w drodze — odparł szybko

ten ostatni. — Naprzód — dokąd?
— Komenda policji na Centralnej! $
— Nie głupim — rzekł szofer, zwracając bank-

Barry użył całego swego sprytu dyplomatycz-
nego i rozproszywszy jako tako jego wątpliwości

wsiadł do taksówki. Szofer skręcił w Aleję Piątą
pod wrażeniem, że wiezie agenta federacyjnego, pod

gat w służbie tureckiej w latach
1551—1571.
O 16 i pół godz. Ks. W. Mi-

chalski: Amen-em-ope i Przypo-
wiešci Salomonowe (Sapiencjalna
literatura Egiptu i jej wplyw na
przypowieści Biblji). T. Kowalski:
Próba charakterystyki twórczości
literackiej Arabów. A. Zajączkow-
ski: Staroosmanska wersja bajki
Ezopa o żonie i śmierci.

O 18 i pół. godz. H. Willma-
nowa-Grabowska: Jak się odbił
w buddyzmie indyjski kult wę-
żów. S. Schayer: Staroruski wa-
rjant wedyjskiego mitu o kosmicz-
nym pramężu.

Wtorek, 17 b. m. 10 godz.
J. Mieses; Spostrzeżenia sama-
zjologiczne z dziedziny języko-
znawstwa hebrajskiego. Ks. P.
Nowicki: O t. zw. wzdłużeniu
przedakcentowem w języku he-
brajskim. W. Kotwicz: syste-
mie zaimkow osobowych w ję-
zykach altajskich.

O 17 i pół godz. O. Gorka:
Postulaty  historjografjj wobec
orjentalistyki polskiej. S. Szachno:
Ogólny przekład _ rękopisów
wschądnich, znajdujących się w
Archiwum Głównem Akt Daw-
nych w Warszawie. J. Jaworski:
owa identyfikacja nazwy Li-kien

(Przyczynek do badań nad sto-
sunkami Chin ze światem antycz-
nym). Zamknięcie Zjazdu.
— Turystyczne Arbony. W

najbliższych dniach do Wilna przy-
będą dwa samochody-autobusy dla

"celów turystycznych. Autobusy
sprowadza Towarzystwo  Miej-
skich i Zamiejskich Komunikacyj
(Arbon) i będą one wyłącznie słu-
żyły do celów turystycznych.
Sprowadzane autobusy są tej sa-

mej konstrukcji i marki co obec-
nie kursujące w Wilnie, z tą je-
dynie różnicą, że dostosowane są
do odbywania dalekich podróży.
Autobusy te obliczone są na po-
mieszczenie 30 osób.

—Światła i cienie „Arbonów”.
Jechał pewien starszy pan autobu-
sem linji 3-ej i miał wysiąść przy
zbiegu ulicy Wielkiej Pohulanki 1
Zawalnej.

Przez rozstarśnienie, czy przez

nieznajomość terenu pan ów spo-

strzegł się wówczas, gdy autobus
ruszył z przystanku. Natychmiast
zwrócił się do konduktora o

wstrzymanie wozu.  Konduktor
nie uwzględnił jego prośby, lecz

dowiózł do Izby Skarbowej i tam
wysadził, pobierając przedtem 20
groszy opłaty dodatkowej.

Nasuwa się tutaj pytanie: czy
właściwie postąpił konduktor? Ż
punktu widzenia otrzymanych
przezeń instrukcyj — może tak.
Ale czy tego rodzaju szykanowa-
nie pasażerów nie depopularyzuje
komunikacji autobusowej i nie

obrzydza korzystanie z niej?

Przy okazji zaznaczyć należy,

że obsługa autobusów miejskich
nie grzeszy w stosunku do pasaże-

rów zbytnim taktem ani grzecz-

nością.
Warto, by dyrekcja „Arbonu”

wraz z personelem przypomniała
sobie coś niecoś o nosie i.. taba-
kierce, W. W.
— lle mamy dorożek samocho-

dowych. W ciągu ostatniego mie-
siąca ilość kursujących w Wilnie
dorożek samochodowych zmniej-
szyła się o 3 taksówki. Obecnie
na terenie miasta kursuje około 80
dorożek samochodowych.  Szofe-
rzy uskarżają się na bardzo słabą
frekwencję jeżdżących, co w kon-
sekwencji pociąga za sobą ogrom-
ny spadek zarobków. W związku
z tem wielu szoferów nosi się z
zamiarem wycofania z obiegu
swych maszyn. 3

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staje do poboru?

W najbliższym dniu poboru rocz-
nika 1911- go we wtorek 17 b.
m. przed Komisją Poborową
winni są stawić się wszyscy
mężczyżni wspomnianego roczni-
ka z nazwiskami na literę K za-
mieszkali na terenie 2 i 3 komi-
sarjatów P. P.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Praca Społeczna Przy Pa-

raijj Ostrobramskiej. Jeszcze do
niedawna tak piękna myśl jak zrze

7) szytego apaszem,

w sklepach żydowskich.

Wczoraj po południu na
Mickiewicza i Wileńskiej parado-
wało kilkanaście osób z dużemi
naklejkami na plecach. Na kart-
kach tych widniał napis: „Ta
świnia kupuje u żydów”.

Kto naklejałte kartki na ple-
cy osób, wychodzących ze skle-
pów żydowskich nie ustalono.

Przed niektėremi sklepami

zauważono jedynie grupki mło-
dzieży, która w formie grzecznej
zwracała uwagę wchodzących, że
sklep jezt żydowski i kierowała
kupujących do sklepów chrze-
ścijańskich.

Do większych starć nigdzie
jednakże nie doszło.

Policja nie była nigdzie wzy-
wana.

Żydzi ciągle prowokują.
Bójka na ul. Wileńskiej.

Wczoraj wieczorem na ul.
Wileńskiej w pobliżu kościoła
św. Katarzyny między grupą ży-
dów a trzema przechodniami Po-
lakami wynikła sprzeczka, która
zamieniła się szybko w bójkę. W
trakcie bójki przybyła policja,

która została powiadomiona, iż
odbywa się „pogrom* i zajście
zlikwidowała

Jak się okazało całe zajście
zostało  sprowokowane — przez
dwóch żydów, którzy pierwsi za-
czepili marynarza Polaka.

szenie młodzieży naszej w wieku
pozaszkolnym w Stowarzyszenie
Młodzieży Polskiej, w tej jedynej
organizacji, która jest szkołą ży-
cia, — nie znajdowała należytego
zrozumienia. Dla tego też — nie
było możności widzieć tak piękne
przykłady pracy Młodzieży nad
rozwojem serc, umysłów, ducha re
ligijnego i narodowego, jak to dziś
daje się zauważyć.

JWzorem takiej pracy jest tutaj
SMP. żeńskiej im. W. Malczew-
skiej, pracujące od szeregu lat pod
kierownictwem i opieką p. Niemen
towiczówny i nieco później po-
wstałe SMP. męskiej im. Syroko-
mli — pod opieką osób wchodzą-
cych w skład Patronatu jak p. Min
towt - Czyż, p. Olechnowicz - Czer
kul i inni, na czele z ks. kanoni-
kiem Zawadzkim.

Jednem z wielu wystąpień na
zewnątrz były odegrane w dniu 5
maja bm. w sali parfjalnej dwie
sztuki przez Młodzież Stowarzy-
szoną, mianowicie: „10 Pawilon* i
„Ułani jadą”, w których świetna
gra druchen: Wandy Kondratów-
ny, Marji Taraszkiewiczówny, dru-
hów Edwarda i Adama Miśluna-
gów i innych wytworzyła bardzo
podniosły nastrój.
— Studjum Akcji Katolickiej.

W niedzielę 15 b. m., zgodnie z pro
gramem Studjum z powodu Zielo-
nych Świąt odczytu nie będzie.

Najbliższym będzie odczyt p.
doc. Iwo Jaworskiego, na temat:
„Kościół a państwo”, w niedzielę
22 b. m.
— Z „Sokoła”, Zarząd T-wa

Gimn. „Sokół' zawiadamia swych
członków, ich rodziny i sympaty-
ków, że dnia 14 b. m. odbędzie się
"w sali własnej ostatnia sobótka
taneczna. Początek o godz. 21-ej.

Jednocześnie powiadamia się,
że w niedzielę dnia 15 b. m, od-
będzie się wycieczka, celem zwie-
dzenia Wystawy Niezależnych.
Zbiórka punktualnie o godz. 11
m. 30 w ogrodzie Bernardyńskim
przed pawilonem wystawy. Za
wejście 10 gr. od osoby. — Dru-
howie, stawcie się licznie,

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zjazd Związku Kół History-

ków St Un. Rz. Pol. w Wilnie.
W dniach 15 i 16 maja rb. odbę-
dzie się w Wilnie VIII Zjazd Związ
ku Kół Historyków St. Un. R. P.
z następującym porządkiem dzien-
nym:

Niedziela 15 maja.
Godz. 8.05. Powitanie gości na

dworcu.
Godz. 9.15. Msza Św. w kaplicy

Ogińskich w koścele Św. Jana.
Godz. 10.15 — 11. Konwent

Senjorów.
Godz. 11 — 12. Inauguracja Zja-

zdu w Sali Sem. Historycznego.
Godz. 12 —13, Odczyt prof. dr.

Marjana Morelowskiego pt. „Od-
krycia w katedrze wileńskiej" z
przezroczami w Sali Sem. Arche-
logicznego.

Godz. 13.15. Obiad w Mensie
Akademickiej.

Godz. 14.30. Zwiedzanie Wilna
— wymarsz z góry Zamkowej.

Godz. 17.20. I Zebranie Plenar-
ne w Sali Sem. Historycznego.

Godz. 21. Herbatka w lokalu
Koła Prawników.
Poniedziałek 16maja.
Godz. 9.30. Msza Św. w koście-

le św. Jana.
Godz. 10.15, — 13. Zebranie

Naukowe w Sali Sem. Historycz-
nego.

Godz. 13.15. Obiad w Mensie
Akademickiej,

Godz. 14.30. Zwiedzanie Wilna
— wymarsz z Koła Historyków.

Godz. 17 — 19. Zebranie Ple-
narne i zamknięcie Zjazdu.

19.15, Kolacja w Mensie.
„ Pożegnanie gości na dworcu.
Zarząd prosi członków Kola

Historyków St. USB. o jaknajlicz-
niejsze przybycie.

‚ — KołoHistoryków U. 8, B.
W sobotę dn. 21. V. br. o godz. 18
w lI-ym terminie o 18,30 w II-gim
terminie w Sali Seminarjum Histo-
rycznego odbędzie się Walne
Zgromadzenie Koła Historyków z
następującym porządkiem dzien-
nym:

DO SPOŁECZEŃSTWA.
Trudno w tych czasach tak nie

słychanie ciężkich dla wszystkich
kołatać o jakieść datki i ofiary!
Trudno i przykro, a jednak...'trze-
ba, bo niedola tych, dla których
prosić pragniemy jest stokroć wię-
ksza od przykrości proszenia i od
szemrania tych, którzy już i tak są
obarczeni najrozmaitszymi cięża-
rami — a pomóc musimy wszyscy,
bo ich los jest straszny — bez pra-
cy... pomocy znikąd — a sami pro-
sić nie pójdą... Więc pośpieszmy
my im wszyscy z pomocą... tej ca-
łej rzeszy bezrobotnej inteligencji!
A wspólnym wysiłkiem i tak nie-
wielkiemi ofiarami ileż zdziałać
można!

Przedewszystkiem więc prosi-
my miejscowe, a tak zawsze ofiar-
ne kupiectwo i okoliczne ziemiań-
stwo, a również wszystkich, którzy
zachcą ulżyć niedoli tych najnie-
szczęśliwszych 0  najskromniej-
sze bodaj datki na Herbaciarnię
dla bezrobotnej inteligencji albo
o nabycie bloczka ża 3 zł. na 30
darmowych porcyj.

Za 10 gr. tam otrzymuje ów bez
robotny inteligent skromną porcję,
przewyższającą jednak ową wpła-

Auto pędziło jak torpeda, wy-
strzelona z łodzi podwodnej unikając zatorów ulicz-
nych. Barry, któremu migał przed oczyma film, pu-
szczony z zawrotną szybkością, ani się spostrzegł,
kiedy się znalazł przed główną komendą policji.
— Poczekaj pan! -— rzucił szoferowi, wbiega-

jąc po schodach. Pomimo, że kapelusz miał zgnie-
ciony, a nad prawem okiem brzydką ranę od szkla-

stwa.

zane figle.

nego wazonika z kwiatami, który rozbił głową w
taksówce, udało mu się przekonać dyżurnego poli-
cjanta, że musi zobaczyć się bezzwłocznie z inspe-
ktorem Mac Leanem.

Dygnitarz ten był przyjacielem Antoniego Chen-
nella i Barry znał go od dzieciństwa.
— Przyszedł pan nam się oddać? — zapytał

inspektor, potrząsając go serdecznie za rękę. —
Gdzie pan zostawił trupa?
— Nie moja wina, że tak wyglądam — odparł

młodzieniec. — Ja przyjechałem tu w wielkim po-
śpiechu taksówką.
— Aresztujemy szotera za usiłowanie zabój-

— Widzę, że pan w dalszym ciągu płata zaka-
Czem mogę służyć? Chyba się pan tak

nie śpieszył tylko z wizytą do mnie?
— Chciałbym pana prosić o wyświadczenie mi

pewnej usługi.
— Wszystko byle nie morderstwo. -
— Chciałbym wynająć na tydzień daktylosko-

pa ze wszystkiemi jego przyborami,

coną przez siebie kwotę, więc się
musi wciąż dokładać i dokładać...
A jak zbraknie produktów i pienię
dzy i nie będzie z czego dołożyć?!
Co się wówczas stanie z temi trze-
ma już setkami ludzi, których ta
porcja herbaty z pieczywem jest
może jedynem codziennem poży-
wieniem?!...

Żeby tak każdy z kolonjalnych
polskich sklepów zaoliarowač ze-
ciał bodaj ćwierć kila masła tygo-
dniowo, czy kilo cukru, wędliny
lub sera; piekarnie — pewną i-
lość pieczywa; a ziemiaństwo oko-
liczne dostarczało bodaj po litrze
mleka czy też masła — to wspól-
nie, z minimalnym dla siebie usz-
czerbkiem, a w myśl starodawnego
rzysłowia „ziarnko do ziarnka, a

Będzie miarka” mielibyśmy los tej
tak nieodzownej instytucji utrwa-
lony i zabezpieczony.

Wszelkie datki czy też wezwa-
nie w celu zgłoszenia się po nie
będą przyjmowane z największą
wdzięcznością codziennie — w lo-
kalu Herbaciarni zaułek Dobro-
czynny 2-a, czynnej codziennie od
9 do 1-ej i od 5 do8.

— Nowy kawał?
— Nie, panie inspektorze, to nie kawał.
Inspektor Mac Lean przygryzł krótkie, siwe wą-

sy i popatrzył badawczo na młodzieńca. Uderzył
$o jego wyraz twarzy, a zwłaszcza ostre linje, bie-
śnące od nosa do kątów zaciętych ust. ca.

— Mógłbym panu dodać ze dwóch policjantów
— rzekł.
— Nie, panie inspektorze, bardzo panu dzięku-

ję. To jest rzecz nie-policyjna. Nawet nie chcę da-
jyślalem, że są agencje

prywatne tego rodzaju, na wzór biur wywiadow-
ktyloskopa policyjnego.

czych.
— Na kiedy panu potrzebny daktyloskop, panie

Barry?
— Natychmiast, panie inspektorze.
iMac Lean sięgnął do telefonu i kazał się połą-

czyć z komendą rezerwy policyjnej na ulicy Green-
wich.
— [nstytucja, do której telefonuję — objaśnił

gościa — ma się tak do nas jak milicja do armji re-
gularnej. Zupełnie cywilni ludzie i najwyżej matki
i żony mogą ich podejrzewać o policyjne dusze. Har-
ry? — rzucił w telefon. — Tu inspektor Mac Lean.
Podaj mi nazwisko i edres jakiego waszego daktylo-
skopa, sprawnego, posiadającego potrzebne przybo-
ry i gotowego podjąć się pewnej roboty za dobrą za-

Echa wczorajszych demonstracyj komuni-
stycznych.

W związku z wczorajszemi de-
monstraćjami  komnnistycznemi
przy ul. Wolana i Portowej róg
Jagiellońskiej, gdzie na drutach
telefonicznych został zawieszony

cono odezwy wywrotowe władze
policyjne przeprowadziły kilka
rewizji w mieszkaniach komuni-
= i aresztowały 6 wywrotow-
ców.

—
sztandar komunistyczny i rozrzu-

1. Zagajenie.
2, Wybór prezydjum.
3. Odczytanie protokułu z ub,

Waln. Zgrom.
4. Sprawozdanie ustępującego

Zarządu a) ogólne, b) kasowe.
5. Sprawozdanie Komisji Rewi-

zyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozda-

niami.
(7, Odczytanie preliminarza bud-

żetowego.
8. Wnioski

1ządu.
9, Wybory nowych władz.
10. Zmiana statutu.
11. Sprawozdanie Komitetu lo-

kalno-organiz. Zjazdu.
12. Wolne wnioski.
Obecność wszystkich członków

konieczna!
-— Z Kola Polonistėw. Na uro-

czyslošci 10-lecia Kola i na Zje-
ździe Kół Polonistycznych będą
wygłoszone następujące referaty:

Niedziela, dn. 15. V., godz. 11:
kol. Cz. Zgorzelski — „Z dziejów
pośmiertnej sławy Z. D. Choda-
kowskiego“.

Poniedziałek, dn, 16. V., godz.
11: 1) kol. Z. Westfalewiczówna —
„Styl epoki w badaniach literac-
kich“; 2) kol. L. Szreder — „Po-
wieści St. I. Witkiewicza”.

Wtorek, dn. 17. М., godz. 10:
1) kol. St. Żółkiewski — „O przed-
miocie poznania historyczno-lite-
rackiego“; 2) kol. M. Rzewska —
„Przyroda i ludzie w twórczości
Reymonta".

Program zebrania uroczystego
na 10-lecie Koła: 1) zagajenie;
2) przemówienia powitalne; 3)
wręczenie p. prof. Pigoniowi
„Księgi Pamiątkowej na 10-lecie
Kota“; 4) referat kol. Zgorzel-
skiego.

Program zebrania plenarnego
zjazdu K. P.: 1) sprawozdanie z
działalności Zarządu Związku;
2) sprawozdanie Komisji Rewizyj-
nej; 3) sprawozdanie z działalności
Sekcyj; 4) wnioski (ewentualnie
sprawa likwidacji); 5) wybór no-
wych władz (o ile likwidacja nie
przejdzie); 6) wolne wnioski.

RÓŻNE.
— Loterja fantowa na rzecz

XX Oddziału Tow. Pań Miłosier-
dzia Św, Wincentego a Paulo od-
będzie się w niedzielę, 15 maja, w
ogrodzie „Czerwonego Sztralla“
(róg ulic Tatarskiej i Mickiewi-
cza). Towarzystwo ma mocną na-
dzieję, że wszyscy, których wzru-
sza niedola bliźnich, nie odmówią
przez nabycie biletów czynnego
poparcia imprezy, mającej na celu
ulżenie tej ciężkiej doli naszych,
upośledzonych przez los, braci.
Pomoc, okazana znękanym opu-
szczeniem i nędzą, wniesie ożyw-
czy promień miłości i otuchy do
ich dusz i potrafi nieraz ich uchro-
nić od czarnej rozpaczy.

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P,
— Na Pohulance. Dziś o godz. 4 pp.

po raz ostatni ukaże się komedja Fredry
„Zemsta”, jako przedstawienie dla mło-

dzieży szkolnej. Ceny miejsc specjalnie
zniżone: od 30 gr. do 1 zł. 50 gr.

DZISIEJSZE PREMJERY
W, TEATRACH MIEJSKICH.
— W Bernardynce. Dziś o godz. 8

m. 15° wiecz. Teatr Letni rozbrzmi
śmiechem, który budzić będzie arcyweso-
ła krotochwila „Pan naczelnik to ja“.
Rozkoszną tą komedję Dyrekcja otwiera
sezon letni w Bernardynce, który rozpo-
czyna się pod znakiem beztroskiego hu-
moru i wesołości. Ceny miejsc w Bernar-
dynce zniżone od 30 gr. — 4,00 zł, przy
utrzymaniu ważności wszelkich zniżek.
a do ogredu begzpłatny.

utro o godz. 8 m. 15 w. po raz dru-
gi „Pan naczelnik to ja”.
— W Lutni. Wobec choroby Paa

z aktorów, premjera sztuki Verneuil'a
„Bank Nemo” odwołana.

W sobotę, w niedzielę i poniedziałek
„Zemsta”.
— Popołudniówki świąteczne w Ber-

nardynce, W niedzielę o godz, 4 pp. ar-
cywesoła farsa „Hulla di Bulla*. Ceny
miejsc popołudniowe.
Lpo razpistyny jako

popołudniówka, po cenach znižonych,

ustępującego Za-

„Dama w jedwabiach”.

Film i kino.
Helios — „Niewinna grzesznica”.
Hollywood — „Okręi straceńców”.
Casino — „Nad ran:m*. .
Pan — Dziewczę z rad Wołgi.
Stylowy — „Wielko iejskieulice*,

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. Początek o
godz. 20.

Ceny biletów 2 zł. Akademicki i zł.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 14 maja,

1148. Sygnał czasu, 12.10 Poranek
szkolny ze Lwowa. 12.45. Audycja dla po-
borowych. 13.50. Kom, meteo:. 1410
Program dzienny. 14 15. (Muzyka hebraj-
ska!. 15.05. Kom. z Warsz. 15.25. „Stani-
sław August jako zbieracz” -- odczyt,
15.50. „Saksofon i ukulele" (płyty).
16.10. Radjokronika. 16.30. „Na planecie
Wenus” — odczyt. 16.35. Słuchow. dla
dzieci. 17.10, Koncert dla dzieci. 18.00.
Traasm. nabož. majowego z Kaplicy
Ostrej Bramy. 19.10. Wręczenie nagród
Laureatom Wileńskiego Konkursu u-
zycznego Rozgłośni Wileńskiej. 19.30,
Kom. Wil. Tow. PE 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. pošw. J.Weysenhoffowi laurentowi pań jipaństwowej i
negro m. SAI „Panicz iWarsza-wianka' — fragm. z pow. pt. „Sobol i
Panna”. 23,30, Muz. tan. х ч

Niedziela, dnia 15 maja,

10.15: Nabożeństwo z Poznania. 11.58:
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15:
Poranek symf. z Filharm. Warsz. 14.10:
„Samodzialy wełniane” — odczyt. 14.20:
Aud. rolnicze i muzyka. 15.55: Audycja
dla dzieci. 16.20: Transm. spotkania ten-
sad o puhar Davisa z Warsz. (Pol-
ska — Holandja). 16.55: „Audycja dla
wszystkich Nr. 7“. 17,45: Kącik języko-
wy. 18.00: Koncert z Warsz. 19.20:
Zajźczók bogów' — odczyt. 19,40:
Progr. na poniedziałek. 19.45: Słucho-
wisko z Włarsz. 20.15: Koncert. 21,55:
Kwadr. liter. 22.10: Koncert kameralny.
22.40: Kom. i muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
O królu mecenasie.

O godz. 15. 25. transmitowany będzie
ze Lwowa odczyt dra M. Gębarowicza pt.
„Stanisław August jako zbieracz”. Pre-
legent scharakteryzuje kolekcjonerstwo
jako przejaw w. XVIII i zaznajomi ze
zbiorami oraz z galerją obrazów Stani-
sława Augusta, wielkiego opiekuna arty-
stów i mecenasa sztuki.

Laureaci otrzymują nagrody,
Dzisiaj w studjo rozgłośni wileńskiej

zgromadzą się laurenci Wileńskiego Kon-
kursu Muzycznego, aby z rąk Dyrektora
R. Pikiela otrzymać zdobyte nagrody. Tę
uroczystość radjową, która niewątpliwie
żywo obchodzi wszystkich radjosłucha-
czów, nadamy o godz. 19.15.

Pomyłki krytyki.
„W imię Ojca i Syna i Świętego Du-

cha — niechże to kto zrozumie i czyta i
słucha”. Tak pisał jeden z „wybitnych”
krytyków w r. 1842 o Juljuszu Słowac-

kim. Uśmiechamy się z politowaniem. A

jednak, ileż tego rodzaju mylnych sądów
wydano o wielkich twórcach, ilu z nich

cierpiało z powodu nieuznawania przez
współczesną krytykę. Interesujące szcze-
ly z tej dziedziny przyniesie feljeton
ieczysława Smolarskiego o godz. 21.55.

_JEDYNIE
jedwabna bielizna damska trykoto
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—Kradzież w gmachu szpi-
talnym. Złodzieje dostali się do
pokoju Józefa Kleinberga, przy
szpitalu wojskowym na Antokolu
i skradli mu różne narzędzia ślu-
sarskie wartości 400 złotych.

     

В — Naturalnie — powtórzył inspektor. — Gdzie
by go można zaraz zahaczyć? — zanotował coś na
boku. — Zadzwoń do niego i poproś, żeby zaczekał
na pana Barry'ego Larrimore'a.
pół godziny. — Rzucił okiem na kapełusz młodzień-

— Nie, za dziesięć minut.
kartkę i podał ją Barry'emu.

Będzie u niego za

— Wyrwał z bloku
Oto adres. Nazywa

się ten artysta Brutus Columbus Jones. Nie do wiary,
prawda?
— Dziękuję, panie inspektorze — rzekł Barry

—- ale — jeszcze jedno. Potrzebna mi jest kopja pe-
wnej serji odcisków palców z biura kryminalnego:
— Dobrze — odparł Mac Lean, naciskając kon-

takt na biurku. — Czyich? — zapytał cicho.
— Czyich? — Micaha Thrumma — czytałem

znacznie.

cji...
płatą na tydzień. — Słuchał chwilę. — Jeżeli tra-
ci posadę, to mu się potem

— Naturalnie — rzekł
taramy o lepszą,

arry.

 

dziś o nim w pismac,h
Muskuły twarzy inspektora zesztywniały nie-

— Mogą być — rzekł zwyczaj. łosem. —
Buck — zwrócił się do kodaisPs, —
To jest pan Larrimore, Zaprowadź go ze sobą idaj
kopje palców Micaha Thrumma.

Został sam. Był ogromnie zaintrygowany... Mi-
cah Thrumm — morderca miljonerów— wuj tego
chłopca także multimiljoner — co to mogło znaczyć?
Barry zastrzegł się z naciskiem przed pomocą poli-
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Z KRAJU.
Nierozerwalność małżeństwa a starostwo

wołkowyskie.
W grodzieńskiem „Nowem Ży-

ciu ukazał się list do Redakcji
p. W. Ciechowskiego, który rzuca
charakterystyczne światło na sto-
sunki władz administracyjnych wo-
bec projektu Komisji Kodyfika-
cyjnej.

Kilka dni temu, pisze p. Cie-
chowski, w Wołkowysku w sali
tutejszego klubu urzędniczego od-
było się zebranie, na którem miej-
scowi sędziowie: grodzki p. Bu-
chali i śledczy p. Koch zaznajomili
zebranych z treścią opracowanego
przez Komisję Kodytikacyjną pro-
jektu prawa małżeńskiego, przy-
czem obydwaj referenci okazali
się gorącymi zwolennikami pro-
jektu i zasady rozerwalności mał-
żeństwa. Publiczności zebrało się
dość wiele, jak na stosunki miej-
scowe, bo do 50 osób, w tem
wiele dam.

Znalazłszy się przypadkowo na
tem zebraniu, uważałem za swój
obowiązek zakomunikować zebra-
nym, co sądzą o omawianym pro-
jekcie znani przeciwnicy jego:
prof. Balcer, prof. Piwiński, adw.
Domański, no i ja sam. Wywiązała
się dyskusja, w której brał gorący
udział w charakterze zdeklarowa-
nego zwolennika projektu za-
stępca miejscowego starosty p.
Stożko.

Ponieważ przemówienie moje
miało wielkie powodzenie i było
mocno oklaskiwane, prezydjum
zaś zachowywało się względem
manie nielojalnie i nie pozwalało
wypowiedzieć wszystkiego, co wy-
powiedzieć chciałem, z jednej stro-
ny, a z drugiej na skutek nalegań
osób, które, nie będąc w klubie,
chciały się zapoznać z zarzutami,
czynionemi projektowi, złożyłem
do starostwa podanie z prośbą
o zezwolenie wygłoszenia odczy-
tu na temat powyższy w najwię-

kszej sali, jaką ma miasto, królo-
wej Jadwigi, na które otrzymałem
następującą odpowiedź, podpisaną
przez tegoż zast. starosty p. Stoż-
ko. Przytaczam ją w autentycz-
nem brzmieniu:

„Na podanie Pana z d. 2. V.
32 r. zawiadamiam: że na pod-
stawie art. 2 Rozp. Kom. Gen.
Ziem Wischodnich z d. 25. V.
1919 (Dz. Urz. Z. C. Z. W. Nr. 5
poz. 3) dotyczące urządzenia
zebrań i zgromadzeń publicz-
nych, nie zezwalam Panu na
urządzenie odczytu w dniu 15
maja r. b. w sali kr. Jadwigi
p. t. Prawo małżeńskie w Polsce
według projektu Komisji Kodyfi-
kacyjnej ze względu na: 1) nie
właściwie ustosunkował się Pan
podczas odczytu wygłoszonego
przez p. Sędziego w klubie stow.
urzędników państw. w Wołko-
wysku do Komisji Kodyfikacyj-
nej przez obniżenie jej powagi,
2) niewłaściwa intepretacja pro-
jektu Komisji Kodyfkacyjnej o
prawie małżeńskiem w Polsce,
co może wywołać niepożądane
fermenty wśród słuchaczy, 3)
niezastosowanie się do art. 3
wyżej zacytowanego rozporzą-
dzenia.

Od niniejszej decyzji przysłu-
guje Panu prawo odwołania do
Pana Wojewody w Białymstoku
w ciągu dni 14, od dnia otrzy-
mania niniejszego za mojem po-
šrednictwem.“
Dokument ten jest w wysokim

stopniu pouczający. Okazuje się,
że w wolnej, katolickiej Polsce
można mówić, ile się podoba,
o potrzebie rozwodów, ale nie
wolno przemawiać w obronie nie-
rozerwalności małżeństwa.

Z poważaniem
W. Ciechowski:

Lidzka spółdzielnia Inu i płótna.
LIDA (Pat). Na skutek starań

miejscowych czynników na ze-
braniu Rady Wojewódzkiej Nowo-
gródzkiego Towarzystwa Organi-
zacyj i Kółek Rolniczych postano-
wiono zorganizować w Lidzie spół-
dzielnię skupu Inu i płótna dla po-
trzeb wojska, która swą działal-
nością obejmie powiaty lidzki i
wołożyński. Będzie to tak zwany
Bazar Lidzki skupu płótna i zby-
tu Inu.
W związku z powyższem od-

było się w tych dniach organiza-
cyjne zebranie wymienionej spół-
dzielni, na którem dokonano wy-

Nowa fala epidem]i

boru tymczasowego zarządu ko-
mitetu w następującym skłądzie:
przedstawiciel samorządu p. sta-
rosta H. Bogatkowski, dwaj przed-
stawiciele ze spółdzielni „Jed-
ność”, dwaj przedstawiciele O.
T. O.i K. R, w tem przedstawi-
cielka Kół Gospodyń Wiejskich.
W  nowopowstającej spółdzielni
nastąpił podział pracy w sposób
następujący: spółdzielnia „„Jed-
ność” zajmie się stroną handlową,
Komunalna Kasa Oszczędności —
kredytem, O. T. O. i K. R. — pro-
pagandą i wyszukiwaniem rynków
zbytu.

tyfusu plamistego
w województwie. —-

W związku z zażegnaniem epi-
demji tyfusu plamistego w pow.
postawskim, dziśnieńskim i świę-
ciańskim zdawało się, że wszel-
kie niebezpieczeństwo tej za-
kaźnej i niebezpiecznej choroby
minęło. Niestety, okazało się, iż
po stłumieniu epidemji tyfusu
nie przedsięwzięto dostatecznych
środków zaradczych bowiem w
ostatnich dniach ponownie w

powiatach tych zanotowano za
padnięcie na tyfus plamisty. W
trzech tych powlatach zachoro-
wało 11 osób. Równocześnie do-
noszą nam z Oszmiany, iż na
terenie niektórych gmin pow.
oszmiańskiego wybuchła epide-
mja tyfusu plamistego. Do chwili
obecnej oficjalnie zanotowano 8
wypadków zachorowań.

Pożar we wsi Wołki w gm. bohińskiej.

Ubiegłej nocy we wsi Wołki
ga. bohińskiej w domu miesz-

alnym Sawielja Prokopowa wy-
buchł pożar. Ogień przy sprzyja-
jącym wietrze przerzucił się
szybk na sąsiednie budynki
mieszkalne obejmujące  kilka-
naście zabudowań. Dzięki zarzą-
dzonej natychmiastowej akcji ra-

tunkowej, pożar zdołano po go-
dzinie zlokalizować, Mimo to
pastwą płomieni padły 4 domy
mieszkalne wraz z inwentarzem,
3 chlewy i spichrz ze zbożem.
Straty znaczne, lecz nieustalone.
Powodem pożaru było nieostroż-
ne obchodzenie się z ogniem.

 

Meljoracja łąk w pogranicznych
miejscowościach, ‘

W ostatnich dniach na sku-
tek porozumienia się komisyj
OAZA aisna
pograniczu polsko - sowiecki
w _ rejonie  Dzisny, Wilejki,
Radoszkowicz, Rakowa, Iwień-

ca, Suchodowszczyzny, Domanie-
wicz, Rubieżewicz i t. d. rozpo-
częły się wstępne prace meljo-
racyjne. Jeszcze w b. r. ma być
odwodnionych kilkadziesiąt ha
łąk granicznych.

DZIENNIKIBHLERSKI

Proces a wielkie nadużycia celne.
WYROK.

W wyniku długotrwałego pro-
cesu o przemyl wysokocłowych
towarów zagranicznych do Polski
be: opłacania należności celnych,
wczoraj, zgodnie z zapowiedzią,
został ogłoszony wyrok.

Po zgórą dwugodzinnych ocze-
kiwaniach na zwolnienie sali, o
godz. 3 m. 20 pp. wyszedł wreszcie
sąd w składzie: wiceprezesa p.
Hauryłkiewicza, oraż pp. sędziów
Branda i Tarasiewicza. Miejsce
oskarżyciela zajął podprokurator
p. J. Rabczewski.

Na sali wszyscy podsądni, ich
obrońcy i tłum publiczności.

Przewodniczący przystępuje do
odczytywania sentencji wyroku.
Następuje długa  litanja  prze-
stępstw i sanckji karnych za nie,
jakiemi sąd obciążył kilku z pod-
sądnych.

Sankcje karne, słosownie do
Ust. Karnej Skarbowej, są wymie-
rzane zasadniczo w gotówce z za-
mianą na areszt, w zależności od
wysokości wyznaczonej grzywny.
Do tych dochodzą nadto opłaty
i koszty sądowe. Za przestępstwa
pospolite wymierzane są kary,
przewidziane w kodeksie karnym.

Gros kar spada na głównych
oskarżonych Szepsela Arluka i Jó-
zela Brytana, odpowiadających z
więzienia i Morducha Arluka,
zbieglego, a wobec tego sądzonego
zaocznie.

Za wmyt towarów zagranicz-
nych do Polski w kilkunastu wy-
padkach osk. Szepsela i Mordu-
cha Arluków sąd skazał na kary
pieniężne, wynoszące razem około
1 miljona zł., z zamianą na prze-
szło 100 miesięcy aresztu.

Osk. Józeł Brytan skazany zo-
stał na łączną karę w kwocie
kilkuset tysięcy zł., z zamianą na
około 50 miesięcy aresztu oraz
za używanie w dwu wypadkach

lałszywych paszportów na zam-
knięcie w więzieniu (d. p.) przez
2 lata za każde z tych prze-
stępstw.

Osk. $zlomę Goldberga, Jakó-
ba Ettingiera (zbiegłych) na karę
w wysokości kilkuset tysięcy zł.,
z zamianą na łączną karę zam-
knięcia w areszcie przez 3 lata.

Takaż kara spotkała magazy-
niera urz. celnego Konstantego
Sienkiewicza.

Wreszcie osk. Hirsza Krasnera
skazano na karę pieniężną z ekwi-
walentem na 2 łata aresztu.

Wszystkich skazanych - obar-
czono opłatami i kosztami sądo-
wemi, które też sięgają b. wyso-
kich kwot.

'Nadto odpowiedzialnością ma-
terjalną za wymierzone kary ska-
zanym obarczono Huberta Mejera,
jako osobę trzecią.

Pozostałych podsądnych, a więc:
Chaima Gerbeja, Jakóba Sigela,
handlujących, oraz urzędników:
Józefa Wiszniewskiego, Mieczy-
sława Szczubełka, Marjana Wę-
sławskiego, Stanisława Maciejew-
skiego, Kleofasa Kiborta, Wacła-
wa Sawicza 1 Jana Šledziewicza —
uniewinniono.

Wszystkich podsądnych zwol-
niono od winy utworzenia bandy
przemytniczej.

Jako środek prewencyjny sąd
postanowił pobrać kaucję od Arlu-
ka w kwocie 200.000 zł., a od Bry-
tana — 50.000 zł. Do czasu zło-
żenia kaucyj — zatrzymać ich
w areszcie.

Środki zapobiegawcze w sto-
sunku do innych skazanych sąd
utrzymał w mocy, zaś w stosunku
do uniewinnionych — uchylił.

Prokurator oraz obrońcy ska-
zanych zapowiedzieli apelacje.

Kos.

na. maków”

 

$ Р ОКТ.
POLSKA PROWADZI W ROZ-
GRYWKACH O PUHAR DAVISA

Pierwszy dzień rozgrywek o
puhar Davisa zakończył się dla
tenisistów połskich pomyślnie,
Polska prowadzi w stosunku 2:0.
Rozegrano dwie gry pojedyń-

cze, W pierwszej mistrz Polski,
Tłoczyński, łatwo pokonał naj-
lepszego tenisistę Holandji Tim-
mera w trzech setach 7:5, 6:3, 6:4.
W drugiej grze wicemistrz Polski
Maks Stolarow, po zaciętej walce,
zwyciężył Hughana w 5 setach
6:8, 6:2, 5:7, 6:0, 6:0.

Związek Gier Sportowych
interweniuje.

W sprawie zajścia między gra-
czem A. Z. $, a zawodnikiem
S. M. P. zarząd W. O. Z. G. S. na
ostatniem posiedzeniu wylonil spe-
cjalną komisję do zbadania tej
sprawy i do zebrania szczegóło-
wego materjału. Komisja 'składa
się z pp.: kap. Karolczyka, A. Ża-
mejcia i B. Wierzbickiego.

Po zbadaniu sprawy przez ko-
misję rozpatrzy cały materjał za-
rząd W. O. Z. G. Sportowych, któ-
ry ostątecznie wypowie się w
sprawie zajścia p. F. Malanow-
skiego z p. Piotrowiczem.

Zebranie zarządu odbędzie się
w końcu następnego tygodnia.

Dzis pierwszy dzień mistrzostw
lekkoatletycznych.

Na stadjonie Ośrodka W. F. na
Pióromoncie odbędą się dzisiaj mi-
strzostwa lekkoatletyczne Wilna,
które trwać będą trzy dni.

Program dzisiejszy jest nastę-
puiący (od godz. 15): Finał 100
metr., rzut kulą, bieg pań na 60
meir., skok w dal, bieg 5 klm.,
przedbieś na 200 mtr., skok wdal
pań, finał 200 mtr., 800 mtr. pa-
nów, kula pań, sztafeta 4100 mtr.

Zawody odbywają się w klasie
А : В.

IWejściowe 25 gr., siedzące 50
Dzieci wchodzą darmo.

Wielkie zawody strzeleckie.
Niebawem odbędą się w Wil-

nie wielkie zawody strzeleckie
z broni długiej, krótkiej i małokali-
browej.

Dziś wycieczka nad Narocz.
Kilka dni świąt zostanie rów-

nież wykorzystanych przez tury-
stów, którzy organizują wycieczkę
nad Narocz.

Odjazd nastąpi dziś o godz. 16
z przed lokalu biura podróży
„Cook“.

Jutro zaś odjedzie druga wy-
cieczka o godz. 8 rano.

Koszt przejazdu wynosi 14 zł.
w obie strony. Ja. Nie.

śr.

Ż pogranicza.
Zamykanie szkół i wysiedlanie nauczycieli Połaków
SA z Prus Wschodnich.

Z pogranicza donoszą, iż w
dniu wczorajszym w rejonie odcin-
ka granicznego Filipów z granic
Prus Wschodnich zostało wysie-
dlonych 3 nauczycieli narodowości
polskiej którzy zatrudnieni byli
w szkole polskiej w Gołdapiu.
Szkoła polska, do której uczęsz-
czało zgórą 100 dzieci, z polecenia

naczelnika powiatu została zam-
knięta, zaś nauczyciele tej szkoły
wysiedleni.

Równocześnie donoszą z po-
granicza, iž przed dwoma dniami
w powiecie węgoborskim zamknię-
to dwie szkoły polskie, Kierowni-
ka jednej z zamkniętych szkół
skazano na wysiedlenie.

Narada w sprawie spławu drzewa na Wilji,

Na odcinku granicznym Wilej-
ka odbyła się onegdaj polsko-
sowiecka konferencja graniczna,

poświęcona sprawie nawigacji i
spławu drzewa na rzece Wilji i jej
dopływach.

Jak już donosiliśmy, w Paryżu od-
| był się ślub attachć ambasady pol-
skiej p. Anatola Miihlsteina z cór-
ką Roberta Rotschilda. * Ślubu u-
dzielił wielki rabin Paryża, Levy.

Wiadomość o tem małżeństwie
wywołała wśród żydów warszaw-
skich wielką sensację, największą
jednak na Solcu, tam bowiem uro-
dził się. i wychował 'Anatol Miihl-
stein. Tam — jak podaje jeden z
dzienników żydowskich — uczęsz-
czal on do „bethamidraszu“, ufun-
dowanego przez rodzinę Miūlstei-
now, naležącą do starych rodzin
chasydzkich: Warszawy. Miilstei-
nowie odawna trudnią się han-
dlem drzewa, a ojciec Anatola ma
trzech 'synów. Najstarszy, Wolf,
mieszka w Tomaszowie, drugi syn,
znany na Solcu jako Szmul, prze-
szedł na katolicyzm, nazywa się o-
becnie Stanisław Milewski, miesz-
ka w Warszawie i, jak podnosi
wspomniany dziennik, ożenił się z
panną z hrabiowskiego domu pol-
skiego. Anatol był trzecim synem,
a jego imię po żydowsku brzmi
Naftali.

t

ZE SWIATA.
NIEMIECKA TĘSKNOTA

za „utraconem'* Poznańskiem.
W prasie niemieckiej pojawiają

się od czasu do czasu sprawozda-
nia z wypraw na teren naszych
ziem zachodnich tych Niemców,
którzy z chwilą powstania Pań-
stwa Polskiego wyjechali do Rze-
szy, a w czasach dzisiejszych od-
świeżają sobie pamięć o latach mło
dości wyjazdem w dawne strony
rodzinne. Sprawozdania te są o ty
le ciekawe, że obrazują myśli i u-
czucia szerokich odłamów społe-
czeństwa niemieckiego, nie mogą-

„cych się jeszcze dzisiaj pogodzić
z myślą o utraceniu na zawsze da-
wnych obszarów ekspansji niemiec
kiej na wschód.
W „Elbinger Zeitung und Ge-

neral-anzeiger" Herbert Knitter o-
pisuje swój wyjazd do Bydgoszczy,
miasta, które jest oddalone o kilka
godzin jazdy pociągiem od Berlina,
i które zły kaprys traktatu pokojo-
wego przeniósł na obszar Polski...
Rankiem po starych ulicach, nie
odbywają już swoich przechadzek
znajomi, a tylko jakby duchy wę-
drują w cieniu przeszłości. Niere-
alnie wyglądają polskie napisy.
Wszystko, jak na wielkiej maska-
radzie (!)... Jest źle, gdy się widzi
swą kochankę łat młodości za bar
dzo ,uszminkowaną”. Autor wspo
mnień najlepiej czuje się na cmen-
tarzu. „Ten kawałek ziemi to nie-
możliwy do spełnienia sen tysięcy
ludzi, którzy nie będą mogli zna-
leźć się w grobie obok swoich ro-
dzin. Ta nasza ziemia ojczysta.
Cmentarz — to wszystko, co nam
po ojczyźnie zostało”.

Większą pogodą zaprawione są
wspomnienia z pobytu w Pol-
sce pani «Weyert z Poczdamu,
skiego „Reichsvereinigung Deu-
tscher  Hausłaunen' wygłosiła
odczyt o Poznańskiem, w którym
odkreśliła ogrom strat, jakie
iemcy poniosły przez utratę tej

dzielnicy, pełnej — jak pisze „Pots
damer Tageszeitung“ — pracy nie
mieckiej, dzielności i dóbr kultu-
ralnych. W sposób zaciekawiają-
cy zapoznała p. W. słuchaczki z
podróżą do Poznania, w czasie któ
rej mogła zbierać spostrzeżenia o
kraju i ludziach i orjentować się w
dzisiejszych stosunkach. Przy po-
mocy serji przezroczy przedstawi-
ła p. W. najbardziej charakterysty
czne budowie Poznania, przede-
wszystkiem zaś „cudowne urządze
nie ogrodnicze” miasta. „Nie dziw
więc, — czytamy w cytowanym
dzienniku, — że ten, kto przybył
do Poznania, przy opuszczaniu go
miał w oczach łzy”.
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PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,IINNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie
OTWARTA OD 8-0j DO 4-ej POP.

Rodzina „polskiego! dypiomaty.
Wolf, Szmul i Naftali byli typo-

wymi chłopcami z rodziny chasydz
kiej. Nosili długie kapoty, aksa-
mitne czapki i pejsy.

Po śmierci matki Szmul i Nafta- |
li, nie mogąc pogodzić się z maco-
chą, opuścili dom ojca. Najstarszy
brat Wolf był już człowiekiem żo-
natym i samodzielnie pracował na
siebie. Młodsi bracia od wczes-
nych lat wykazywali zdolności,

zwiaszcza do języków obcych.
Przed dziecięciu laty ojciec Ana-
tola Miihlsteina wyjechał wraz«2
żorą do Palestyny, zamieszkawszy
tam na stałe.

Na uroczystość obecnych zaślu
bin Anatola Miilsteina zaproszono
2000 osób. Drużbami byli stryj pan
ny młodej Edmund Rotschild i am-
basador polski w Paryżu, Chłapow
ski.

„Nasz Przegląd" twierdzi, że
Anatol Miihlstein ma być delego-
wany do Ligi Narodów. na stano-
wisko opróżnione przez zmarłego
ministra Sokala (także żyda).

 

ZAMACHY NA GŁOWY
PAŃSTWA.

Zamach, którego ofiarą padł
prezydent Republiki francuskiej
Paweł Doumer — przywodzi na pa
mięć cały szereg analogicznych wy
padków śmierci osób stojących na
czele nawy państwowej.

Już jeden z prezydentów Fran-
cji zginął tragiczną śmiercią na*
skutek zamachu. Prezydent Car-
not został 25 czerwca 1894 r. za-
sztyletowany w Lyonie przez anar
chistę Caserio.
W 1091 r. anarchista Czołgosz

zamordował. prezydenta. Stanów
Zednoczonych Mac Kinleya, strze-
lając do niego kilkakrotnie z re-
wolweru.

Przed Mac Knleyem na skutek
zamachu morderczego zginął pre-
zydent Abraham Lincoln — z ręki|
fanatycznego zwolennika niewoł-
nictwa czarnych — J. W. Bootha.

Wstrząsające wrażenie wywar
ła swego czasu wiadomość o za
sztyletowaniu cesarzowej Austrji
Elżbiety (1899) przez włoskiego a-
narchistę nazwiskiem Luccheni. Po
nieważ morderstwa dokonano w
Genewie, a Szwajcarja nie zna ka-
ry śmierci, więc Luccheni skazany
został na dożywotnie więzienie.

Anarchista Bresci zastrzekł w
Menzy w 1900 r. króla włoskiego
Humberta.

Prezydent Polski Gabryel Na-
rutowicz został zamordowany w
1922 r. przez Eligjusza Niewiadom
skiego.

Pierwszy prezydent republiki
chińskiej Sun-Yat-Sen padł rów*
nież ofiarą zamachu w r. 1925.

28 czerwca 1914 r. spiskowiec
serbski student Princip zamotdo*
wał następcę tronu austrjackiego
arcyksięcia Franciszka Ferdynan*
da i jego małżonkę z domu hr. Zo-
fję Chotek.

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Teief. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

 

   
GIEŁDA.

WARSZAWA (Pat.) 13 V. 1832 r.
Waluty i dewizy: i

Dolary 8,87—8,89-—6,85.
Belgja 125,10—125,41 —124,79.
Gdańsk 174,70—175,13—-174,27.
Halandja 360,95 —361,85—360,05.
Londyn 32,65—32,70—32,84—32,52.
Nowy York 8,699—8,919—8879, Е
Nowy York kabel 8,904—8,924—8,884.
Paryż 35,14—35,23—35,05.
Szwa) sp 174,30—174,73 —173 87.
Wiochy [6,10—46,05—46,36—45,90.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 212,57.
Tendencja niejednolita.
„P procentowe:

4'|, pożyczka inwestycyjna 90. 4, do-
larowa 47 7% Stablil a49—5!1,50
—49,50.—37, L. Z. B. G. К. ! В. В,
sat B.G. K. 94. Te'same. 79). 83.25.
—8% оЫ! bud. BGK. 93.-8'/, L. Z. war-
Szawskia 59—60,25 (drobne) —59,50. —
440 L. B. złemskie36,50—36,75.— Ten-
dencja mocniejsza.

Akcje:
Bank Polski 70—80,50. — Tendencja

mocna.
Pożyczki polskie w Nowym Yerku:

Dołarowa 53.Biilonowska 5:,12*, — Sta-
bilizacyjna 48,50, — Warszawska 3 ,87',.
Siąska 34.50.
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które lęczą skutecznie reumatyzm, artretyzm,

skórne, zołzy, krzywicę, choroby nerwowe, zapalenia stawów I
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Ischias, następstwa

maja do 30 wrzešnia.
Ceny pobytu 1 leczenia bardzo niskie.

Informacyj udziela w Warszawie Związek Uzdrowisk Polskich, Świętokrzyska 17,
tel. 434—38 | Zarząd Zakładu w Solcu Zdroju,

J(A AAAA
WYNAJĘCIA solid-

nej osobie lub pod biuro

czta w miejscu.

RONAWIZETIRZNKO ROYA |)()

| LEKARZE EB
 

Ir. Blumowicz -
Choreby weneryczne,
MAE i Anos

tel. 921, od 9—1 i 3-8,

[
Do w jęcia 2 pokoje
St. p Zauł. TR
piętro pierwsze. 8950—0

| DDD DLA
posiada najsilniejsze

w Europie

przymiotu, choroby
ości.

meblami lub bez.
a 11 m. 9.

3 pokoje, kuchnia, wszel-
kle wygody, do wynaję-
cła od czerwca. Oglądać
od,g. 5—8Rzeczna 12—10.

po

Uni ais
lo wynajęcia ska

82 m. 5. 8969

—wawa

6218—1 o Mieszkanie

kuchnią. Antokel, Piaski
Nr. 9. 217—1

z wygodami, a

KARTOFLE do sa-
dzenia „INDUSTRIA*

(średniowcześne)
bardzo plenne I trwa-
łe poleca ZYGMUNT

NAGRODZKI
Wilno, Zawalna 11-a,
 

ZbiórA"
oczto

agi En Ka-
sztanowa 5 m. 6. —20

„. DrukanisAl.
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POLSKA SKŁADNICA SPORTOWA
„START«
WILNO, KRÓLEWSKA 1. Tel. 400.

Wielki wybór rakiettenisowych.
—
Niebywała Okazja |
Niewyczerpane źródło
wiedży ze wszystkich
gałęzi opracowane

  

charakter! Gdybym była
pańską żoną—otrułabym
pana.
On: Gdybym był mę-

 

     
  

 

| PRACA |

Poszukuje się kasjer-

ё nowych markizet, kre-
Wielki wybór penóe.jodwabiszłucz-

nych | perkeli po cenach najnižszych
poleca skiep bławatny

«TKANINY TANIE»
S. CISZEWSKIEGO,
WILNO, Wileńska 31.

ale widzisz: ten człowiek MAKAK
mieszkał pode mrą.

AKUSZERKA
$MIAŁOWSKA

przeprowadziła się.
Garbarska 1, m. 16 róg
ul. Mickiewicza. — Tam-
że gabinet kosmetyczny

cerę, usuwaina
rodawki, kurzajki i wą-

dry. 702—00

DRUKARNIA
I INTROLIGATORNIA

Ml. TWIERZYŃSKIEGO.„| žem pani, z ochotą za- kl z kaucją. Zgłesze-pzieckawęów = žylbym traciznęj nia kino „Mimeża* ulica ; KUPNA kiszcie  „Kieszonkowa Wielka 25 w godzinach Sprzedaż MostowaUI.1. Tel';12-44
Ekeyklopedja Popu“ RREERENESKIZES 0—0), 8976 = PRZYJMUJEDODRUKUrna* Kraków, Ё sprzedaniamów 0" " —0|| spRawy | ADMIN ‚ч etyczny: Anie. DZIEŁA, BROSZGRY

eDOBRZE I TANIO fa.1__MAJĄTKO!
chowo opakowuję wszel-

e!
ka 94,

BBE"Wyjątkowy wypadek.
„ Herman. 8972 BILETY WIZYTOWE,

oka

ZAPROSZENIA,kie meble, posiadam dłu- DOM mowy z placem na — Kupiłem samechėd, #е е ° чеа 4 taa у AKUSZERKIоЗА нн Roto Aries, Ages ko Ypa alumnis į AKU „| RÓŻNE KSIĄŻKIsię ul. Jezuicka 6—16. ь u właściciela.  8865—2 || Nie wiedziałem, że AKU: DO OPRAWY
8940— Dem z egródkiem de- handlarze samechedów MARJA LAKNEROWA WYKONYWAGMIEUREZRYZRZEC) chedowy w pięknej miej- przyjmują tego' redzaju przyjmuje od godz. 9 doт scoweści sprzedam nie- wpłaty. 7 w. Kasztanowa 7 m, 5 PUNK TUALNIE.

droga
Ona: Pan ma okropny Jakubowski.
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