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Telefon Redakcji:

Sensacyjne plotki żargonówki.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Warszawski dziennik żargonowy ,„Moment'” notuje
charakterystyczną pogłoskę, jaka się ukazała w związku z ostatniemi
naradami w kołach rządowych. Według tej pogłoski, p. Piłsudski za-

_ mierza na dłuższy czas odsunąć się od wszelkich prac państwowych,
nawet od spraw wojskowych. Wkrótce ukaże się nowa książka p. Pił-
sudskiego, w której ma on oświadczyć, że na pewien czas z przyczyn
zdrowotnych odsuwa się od pracy państwowej, ale stale pozostaje do
dyspozycji kraju.

Dziennik ów dodaje, że jeśli jest to prawdą, to sprawa ta była

przedmiotem narad b. premjerów na Zamku, gdyż odsunięcie się p. Pił-

sudskiego od życia politycznego musi doprowadzić do ważnych zmian

w układzie politycznym. Chodziłoby przedewszystkiem o zażegnanie

_ scowości

_ wrotem. Nacjalistyczna

_ donosi, ze 
 
 

„Momentu”.

GDAŃSK. (Pat). W czasie
Zielenych Swiąt do jednej z miej-

nad Wisłą, leżącej w

obrębie terytorjum Gdańska, przy-

była na trzech łodziach motaro-
wych wycieczka z Polski. (iczest-
nicy wycieczki, którzy śpiewali

pieśni polskie, przyjęci byli wro-
go, przez miejscowych mieszkań-

ców i niebawem odjechali z po-
„Danzi-

ger Allgemeine Ztg.* wspomina-

jąc o przyjsździe wycieczki, za-

KATOWICE. (Pat) W dn. 18
b. m. przed sądem okręgowym
w Katowicach odbyła się przy

drzwiach zamkniętych rozprawa
Ё no bylemu kapitanowi pe-

cji niemieckiej obywatelowi nie-
mieckiemu E qinhardtowi Notzne-

BERLIN. Pat. — Biuro Conti
landrat powiatu by-

towskiego odebrał prawo pobytu
w Niemczech trzem nauczycie-

_ lom polskich szkół mniejszościo-
wych Luboniowi, Ledėchowskie-
mu i Gabruchowi, którzy ostatnio

_ zostali pozbawieni przez prezy-

ŻYCIE KATOLICKIE.
"Transmisja stacji watykańskiej z

okazji Zielonych Świątek.

Citta del Vaticano, (tel. wł.
" KAP. 18,5.). W pierwszy dzień Zie-

lonych Świątek odbyła się ze sta-
cji watykańskiej zapowiedziana
transmisja lekcji z Dziejów Apo-
stolskich. Treścią Lekcji był cud
udzielenia Apostołom mocy mó-
wienia we wszystkich językach.
Wygłoszona ona została w 31 ję-
zysach, a mianowicie: po łacinie,
w języku włoskim, francuskim, an-
gielskim, niemieckim,  hiszpań-
skim, baskijskim, portugalskim,
greckim, duńskim, irlandzkim, ho-
lenderskim, norweskim, polskim,
rumuńskim, rosyjskim, serbskim,
słowackim, słoweńskim, arabskim,
chaldejskim, syryjskim, chińskim,
japońskim sjamskim,  anamickim,
etjopskim, malabarskim, senegal-
skim, tamilskim i konkańskim. Od-

 

licznych konfliktów w obozie sanacyjnym. Rolę pośrednika wziąłby

może na siebie w takim wypadku Prezydent Rzplitej.

Książka p. Piłsudskiego ma się podobno ukazać już w czerwcu.

Wiadomość powyższą podajemy naturalnie na odpowiedzialność

Przy sposobności warto zaznaczyć, że prasa żydowska ostatniemi

czasy coraz częściej notuje tego rodzaju pogłoski.

 

Wciąż nowe prowokacje gdańskie.
znacza, że śpiewanie pieśni pol-

skich, przez wycieczkę polską na
terenie Gdańska, jest niesłychaną
bezczelnością. Trudno nie do-
patrzyć się związku „między

„Deutsche Allgemeine Żtg.* a
oburzeniem, wyrażonem skądinąd

przez prasę gdańską z powodu
uchwały Związku Obrony Kresów
Zachodnich w sprawie bojkotu

Gdańska i jego miescewości ką-

pielowych.

Kpt. policji niemieckiej skazany
‚ za szpiegostwo.

mu, oskarżonemu o szpiegostwo
na rzecz państwa ošciennego.

Sąd wydał wyrok, skazujący
Notanego na karę 8 lat ciężkiego
więzienia i poniesienie kosztów
sądowych w wysokości 600 zł.

Trzech nauczycieli polskich wydalono
z Niemiec.

denta regancji prawa nauczania.

Wobec powyższego wspomniani
nauczyciele jeszcze przed Zielo-
nemi Swiętami wyjechali z po-
wrotem do Polski. Komunikat
wskazuje przytem, że nauczycie-
le ci nie zostali wydaleni z Nie-
miec.

czytywali wymieniony ustęp Z
Dziejów Apostolskich przed mi-
krofonem we wiasnym języku kle-
rycy odnośnych narodowości z
poszczególnych kolegiów rzym-
skich.

Przed ogłoszeniem nowej encykli-
ki papieskiej,

Citta del Vaticano, (tel. wł.
KAP. 18.5). Wedle informacyj z
miarodajnych kół, Ojciec św. ogło-
si w najbłiższym czasie encyklikę

'o modlitwach ekspijacyjnych do
Najśw. Serca Jezusowego w obli-
czu ciężkiej doli, w jakiej pogrą-
żona jest ludzkość w dobie obec-
nej.

Obszerne streszczenie encykli-
ki podane będzie w różnych języ-
kach przez stację watykańską w
dniu ogłoszenia encykliki.

STRONNICTWO NARODOWE
W NIEDZIELĘ 22 MAJA w sall własnej przy ul. Orzeszkowej 11

WIEC SPRAWOZDAWCZY
na którem Senator Prof. STANISŁAW GŁĄBIŃSKI

wygłosi przemówienie

0.SYTUACJI POLITYCZNEJ

Początek punktualnie o g. 12 m. 45.
Wstęp wolny. wstęp welny.

(шнн 20-41,
Nr. 112,

 

  

  

 

  

 

 

     

Sąd doražny nad szpiegami ›
BARANOWICZE (Pat) We  szkańców powiatu stolpeckiego

czwartek o godzinie 9ej rano w oskarżonych o uprawianie szpie-
Baranowiczach rozpocznie sią po- goślwa na rzecz państw ościen-
siedzenie sądu doraźnego, który nych,
będzie rozpatrywał sprawę mie-

zagranicą 8 zł.

   

WILENIKI
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekscie (6 łarnowe) 35 gr., za
tekstem (10 lamowe) po 12 gr., nekrolog! przed tekstem po 28 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mile

druku mogą

Ogłoszenia
a o 25 proc. drożej. Terminy

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

Proces red. | K.C Marjana Dąbrowskiego.
Onegdaj sąd okręgowy w. War-

szawie rozpatrywał sprawę K. M,
Morawskiego i red. odpowiedzial-
nego „Gazety Warszawskiej” Wa-
cława Drozdowskiego, oskarżo-

 

Zamach japoński wywołał w Moskwie
popłoch.

Sowiety oczekują wybuchu wojny.
(Korespondencja własna.)

MOSKWA. 18 V. Zamach na premjera japeńskiego Inkuai wy-
wołał w politycznych kołach Moskwy piorunujące wrażenie. Ма
Kremlu zdają sobie sprawę, że wystąpienie na arenę polityczną
partji wojskowej japońskiej, przeca rozstrzygnięcie sy-
tuacji na Dalekim Wschodzie I przybliża w sposób gwałtowny
moment wybuchu wojny sowiecko-iapońskiej, o ile rząd so-
wiecki nie zechce podporządkować się żądacicm Tokio.

Przewodniczący komisarzy ludowych Mołotow delegowany .zo-
stał na Ural, gdzie Rosja sowiecka skoncentrowała obacnie przemysł
metalurgiczny i przystosował .go do potrzeb wojny.

Mołotow objeżdża większe ośradki robotnicze i wygłasza de-
monstracyjne mowy wojenne, głosząc bliskość wielkiej wojny. Był
w Megnitogorsku i Czelabińsku, Prasa sowiecka podaje szczegóły
podróży i przytacza słowa, jakie Mołotow wygłasza wobec robotników.

Jest to już otwarte przygotowywanie się Rosji do wojny.

Do czego dąży partja wojskowa w Japonii.
Mandżurska doktryna Monro'ego.

(Korespondencja własna.)

MOSKWA. 18.V. Agencja „Tass* donosi: „Japan Times* w Tokio
ogłasza artykuł jednego z organizatorów partji faszystowskiej Nakano
Seigo. Artykuł poświęcony jest zagadnieniu mandźurskiemu. Nakano
oświadcza: Martwy punkt, w jakim znalazła się obecnie Japonja
musi uledz radykalnej zmianie. Rząd lnukai nie był w stanie prze-
łamać sytuacji. Seigo ostro krytykuje politykę mandżurską i uważa,
*zpenia już dawno powinna była uznać państwo mandżur-
skie.

Jeżeli poważne przyczyny nie pozwalają 'na uznanie Mandżurii
Japonja natychmiast powinna ogłosić „mandżurską doktrynę Mon-
roe'go“.

Rząd japoński powinien otwarcie oświadczyć, że los Mandžurji
jest ściśle związany z lesem Japonji niezależnie od tego, jakie sta-
nowisko zajmą Stany Zjednoczone,! Rosja sowiecka.

Seigo wywody swoje kończy oświadczeniem, że Japonja po-
winna postawić na kartę swoją egzystencję dla obrony mandżurskiej
doktryny Monroe'go. ;

Sytuacja w Tokio.
LONDYN. Według wiadomości

z Tokio, sytuacja polityczna po
znanych iaktach terroru wyjaśnia
się o tyle, że wydaje się być coraz
pewniejsze, że ster rządu obejmą
mężowie zauiania armji, która do-
maga się utworzenia gabinetu jed-
ności narodowej, mającej poparcie
wszystkich partyj, a iaktycznie
„mea dyktaturę tak zwa-
ny organizacyj patrjotycznych.
Jeżeli chodzi o sprawy zagranicz-
ne, RR o akcję japońską
w Chinach, to wytwarza się tu
przekonanie, że ustępstwo Japonji
w sprawie ewakuacji Szanghaju

spowodowane zostało obawą © sy-
tuację  pogranicznej  Mandżurji,
gdzie według informacji sztabu ja-
pońskiego Rosja skoncentrowała
pełne 4 dywizje na stopie wojen-
nej, wyposażone w niezwykle bo-
śaty sprzęt wojenny, a przede-
wszystkiem w czołgi i a:
W Londynie obawy o utrz e
pokoju między Rosją a . maa
wzrosły, na skutek coraz wi j
agitacji Japonji za zajęciem nie-
tylko kolei wschodnio-chiūskiej,

1 Władywostoku, bez którego
wykonywanie kontroli nad Man-
dżurją jest niemal niemożliwe.

Komunikat ministerįjum wolny.
LONDYN. Japońskie ministe- kat powyższy, który ma na celu

rjum wojny ogłasza, iż wiadomości niewątpliwie uspokojenie opinii
jakoby w całej Japonji ogłoszono publicznej zagranicą, sfpi w
stan wojenny, są nieprawdziwe. sprzeczności z ultinatywnym me-
Jak brzmi komunikat urzędowy, morjałem, złożonym najwyższym
armja nie będzie mieszać się do czynnikom w państwie przez. ofi-
życia politycznego kraju, Komuni- cerów. (A. T.E.)

UJĘCIE SPRAWCÓW PORWANIA SYNKA
LINDBERGHA.

Haniebna rola przyjaciela Lindbergha.
(Telef. od własnege korespondenta.)

WARSZAWA. Z Nowego Jorku donoszą, że w Broaklinie pod-
czas bójki niejakiego Franciszka Parzycha ze swoją żoną wkroczyła
policja i aresztowała go.

Parzych okazał się jednym z członków bandy, która porwała
dziecko Lindbergha.

Zeznał on, że bandyci porwali dziecko przez okno, a gdy wycho-
dzili po drabinie z 2-go piętra, chłopiec spadł i uderzył się główką
o kant drabiny.

Gdy odjechali samochodem, przekonali się, że dziecko nie żyje
i wówczas ukryli zwłoki. г

j Parzych wydał swych spólników. Na czele bandy stał Niemiec
nazwiskiem Fleicher. Banda nosiła nazwę „Fjoletowej Bandy” 1 zajmo-
wała się głównie przemytem alkoholu. Aresztowany Fleicher potwier-
dził zeznania Parzycha.

Jednocześnie wyjaśniło się, że cieszący się ogólnem zaufaniem
przemysłowiec okrętowy Curtis, serdeczny przyjaciel Lindbergha, który

miał pośredniczyć pomiędzy Lindberghiem a bandytami i utrzymywał

z nimi rzekomo bezpośredni kontakt, zeznania swe co do kontaktu ze

sprawcami porwania siingował, gdyż pozostawał on w ścisłym kontakcie

z redakcjami paru pism brukowych, które narzucały mu program owych

urojonych spotkań z bandytami, zatrzegając sobie pierwszeństwo opisu.

i wywiadów.
50 tysięcy dolarów, przeznaczonych dla rzekomych bandytów,

Curtis zdełraudował. Wyjaśnienie tej sprawy wywołało w całej Ame-

ryce wielką sensację. Ponad 100 hydroplanów, które na skutek wska-

zówek Curtisa wystariowało w celu wytropienia tajemniczego okrętu,

na którym mieli się znajdować bandyci, wzgłędnie ich pomocnicy, na.

skutek rewelacyjnego zeznania Curtisa musiało powrócić.

Oburzenie na Curtisa było tak wielkie, że tłum chciał go zlinczo--

wać. Postawa tłumu przeraziła Curtisa do tego stopnia, iż usiłował on

powiesić się. Odratowany, zwrócił się Curtis do gubernatora stanu

New Yersey, kiedy będzie mógł wyjechać, a gdy gubernator oświadczył

mu, że musi on pozostawać pod dozorem policji, Curtis ponownie usi-

łował popełnić samobójstwo przez zażycie karbolu.

Został on ponownie uratowany i niebawem będzie aresztowany,.

JAPONII.
POGRZEB INUKAL

LONDYN. Pogrzeb premjera
Inukai odbędzie się na koszt pań-
stwa. Cesarz zarządził tygodnio-
wa żałobę na dworze.

MORDERCY STANĄ PRZED SĄ-
DEM WOJENNYM,

LONDYN. Japoński minister
wojny Araki i minister wojny Usu-
ni oświadczyli, iż nie wejdą do
nowego rządu. Agencja telegra-
ficzna Szimbunrengo donosi, iż
mordercy premjera japońskiego
staną przed sądem wojennym.
Szeł japońskiego sztabu general-
nego książę Kanin odbył dłuższą
konlerencję z cesarzem w sprawie
utworzenia nowego rządu. Korpus
oficerski przedstawił ultimatywny
memorjał, w którym żąda, aby no-
wy gabinet japoński był bezpar-
tyjny i aby prowadził silną poli-
tykę w obronie interesów Japonii.
ola wojskowe potępiają toleran-

cyjną politykę gabinetu Inukai.
Sz.zegóły memorjału oficerów ja-
pońskich w sprawie rekonstrukcji
rządu nie są dotychczas znane.
Memorjał jest obecnie w rękach
cesarza i tajnej rady koronnej. —
(A; TAE)

KTO UTWORZY NOWY RZĄD?
TOKIO (Pat). Jest rzeczą o-

becnie możliwą, że armja zgodzi
się na utworzenie gabinetu z łona
partji Seiyukai, lub konserwatyw-
nej, na którego czele stanąłby mi-
nister spraw wewnętrznych w rzą-
dzie Inukai, Suzuki, o ile partja
konserwatywna przyjmie program
gospodarczy armji, zawierający
między innemi rełormę podatku
gruntowego w celu. ulżenia doli
farmerów oraz wprowadzenie mo-
ratorjum dla długów, zaciągniętych
przez farmerów i drobnych kup-
ców.

SYTUACJA FINANSOWA
JAPONII.

PARYZ (Pat.) Pisma podają o
sytuacji finansowej Japonji sze-
reg danych statystycznych.

Kampanja w SzanghajuiMan-
dżurji pociągnęla za sobą w o-
kresie od 30 września 1931 roku
do maja 1932 r. wydatki w wy-
sokości 158 miljonów yen. Poza-
tem rząd japoński zmuszony jest
zażądać w okrerie do marca 1933
nowych kredytów dła  minister-
stwa marynarki wojennej oraz
na wypłaty rent inwalidom wo-
jennym w sumłe, dochodzącej
do 285 mił. yen. Razem zatem
na wydatki, związane z kampanją
pod Szanghajem i w Mandżurii
—442 milj. yen, t. zn. 1/3 wpły-
wów budżetowych. Niedobór bu-
dżetowy wynosi obecnie 282 milj.
yen. Ministerstwo finansów, które
przewidziało na rozmaite koniecz-
ne wydatki kwotę około 800 milj.
yen. zmuszone jest do zaciągnię-
cia pożyczki w wysokości miljar-
da yen.

WRAŻENIE W. CHINACH.
MOSKWA. (Pat). Donoszą z

Nankinu, że oficjalny orgenirządu
chińskiego wyraża obawę, iż ©-
stetnie wydarzenia w Tokio mogą
fatalnie odbić się na stosunkach
chińskorjapońskich. Pismo pod-
kreśla, że japońskie kola wojsko-
we nie były zadowolone rawet
z agresywnego stanowiska zabi-
go piemjera Inukai wobec Chin

nych przez redaktora „Jlustrowa-
nego Kurjera Codziennego” Marja-
na Dąbrowskiego o obrazę. Skar-
żący Marjan Dąbrowski uczuł się
dotknięty zwrotem, użytku przez
K. M. Morawskiego w artykule
pod tytułem „Zmierzch optyma-
tów' („Gazeta Warszawska” 9
październik 1930 roku), w którym
autor napisał o nim, że jest dzien-
nikarzem smutnej zażywającym
opinii.
Świadek Antoni Krzywy zeznał,

że będąc redaktorem „Gońca Kra-
kowskiego“ zamieścił artykuł, w
którym postawiono p. Marjanowi
Dąbrowskiemu szereg zarzutów
natury etycznej. W artykule, tym
napisano, że p. Marjan Dąbrowski
niema najmniejszego prawa do
kandydowania na posła, gdyż wła-
ściwie powinien się oczyścić przed
sądem z różnych zarzutów stawia-
nych przez opinję publiczną. Spra-
wa tego artykułu została skiero-
wana przez p. Marjana Dąbrow-
skiego na drogę sądową. Sąd unie-
winnił red. Krzywego.

Następnie zeznawał A. Nowa-
czyński. Stwierdził on, że obser-
wuje budzącą duże zastrzeżenia
działalność I. K. C. od szeregu lat,
bo od roku 1916, Styl i duch w ja-
kim jest prowadzony Ilustrowany
Kurjer Codzienny musi budzić u
każdego publicysty bardzo po-
ważne wątpliwości. Powodzenie

1 K.C. polega na ciągłem zmienia-
niu poglądów i zasad i sprzyjaniu
tym, którzy mają wpływy i pie-
niądze.

Pozatem l. K. C. celuje w por-
nograficznem pośrednictwie po-
między prostytutkami a mężczyz-

nami, posiadającymi pieniądze. To
jest zwyczajne kuplerstwo, niespo-
tykane w prasie całego świata. Za
podobne rzeczy żyd, aresztowany
na ulicy, jest karany sądownie.

Wielkie wrażenie na sali wy-
warły zeznania prof. Stefana Dąb-
rowskiego, przesłuchanego przez
sąd grodzki w Poznaniu. W maju
1925 roku, prof. Dąbrowski wyje-
chai do Paryža, gdzie nawiązał
bliższą znajomość z byłym prezy-
dentem Francji, Millerandem. w
maju 1926 p. $: Dąbrowski wysłał
do prezydenta Milleranda list, w
ktorym prosił o nadesłanie mu mo-
wy prezydenta w sprawie obrony
polskiej grarnicy zachodniej. List
ten nie został doręczony prof.
Dąbrowskiemu, natomiast w sierp-
niu 1926 ukazał się w „Ilustrowa-
nym Kurjerze Codziennym”. Pod
odbitką umieszczono napis, że jest
to list prezydenta Milleranda do
Marjana Dąbrowskiego.

Ż zeznań pozostałych świad-
ków, posła Korfantego, sen. Ry-
barskiego i Chmielewskiego, wyni-
ka, że różni przedstawiciele „I. K.
C.* zwracali się do ciężkiego prze-
mysłu górnośląskiego z propozycją
nabycia części udziałów „l. K. C.*
lub subwencjonowania przez ciężki
przemysł tego wydawnictwa. W
trakcie rozmów „I. К. С." @а игу-
skania szybszej odpowiedzi umie-
ściło szereg notatek atakujących
ciężki przemysł. Rezuitat był taki,
że wszelkie pertraktacje zostały
zerwane, a przedstawiciel „I.K.C.",
Dobija, został wyprosząny za
drzwi.

Sąd ogłosił wyrok, mocą któ-
rego K. M. Morawski i red. Droz-
dowski zostali uniewinnieni. Sąd
stanął na stanowisku, że K. M.
Morawski miał wszelkie podstawy
do  skwalifikowania działalności
Ma'jana Dąbrowskiego w sensie
negatywnym.

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.

PRESSSENTIEAIAINRI

B. premjer litewski Petrulis skazany
na 2 lata.

BERLIN. (Pet). Z Kowna do-
moszą, že trybunał najwyższy po
kilkudniowej rozprawie skazał by-
jego litewskiego premjera i mi:
nistra finansów Petrulisa па 2

lata ciężkiego więzienia oraz na
zapłacenie 90 tys. litów. Petrulisa
pozbawiono wszystkich praw о-
bywatelskich.

 

Protest przeciwko masakrom bolszewickim
PARYŻ, (tel. wł. KAP. 18.5).

Prasa francuska przepełniona jest

opisami straszliwych scen, jakie

ostatnio znów rozegrały się nad

Dniestrem. Dzienniki piszą o ma-
sowych rozstrzeliwaniach przez

straż bołszewicką zbiegów z Rosji
sowieckiej, szukających schronie-
nia w Rumunji, Wielu z nich zna-

lazło śmierć w nurtach Dniestru.
Z racji niejednokrotnych tego

rodzaju egzekucyj stowarzyszenia
kobiece rumuńskie wniosły ostat-
nio protest do Ligi Narodów do-
magając się interwencji Ligi prze-
ciwko barbarzyńskiemu znęcaniu

się nąd nieszczęśliwymi,
и ооа odj   



 

  

DOKĄD ZMIERZAJĄ
NIEMCY?

Wypadki polityczne, które się

rozwijają w Niemczech, wskazują

zupełnie wyraźne wytyczne za-

mierzeń niemieckich.  Przede-

wszystkiem wybory prezydenta

Hindenburga. Co reprezentuje sta-

ry marszałek? Prusy zawdzięczają

mu bardzo wiele. On był stróżem

jedności niemieckiej. By sobie zdać

sprawę z rozmiaru usług, jakie wy-

św'adczył, trzeba wiedzieć, jakie

namiętności opanowały dzisiejsze

Niemcy: Prasa francuska, która

uważnie śledzi bieg wypadków w
Niemczech, podkreśla i przypomi-

na opinji francuskiej nacjonali-

styczne rozpędy współczesnych

Niemiec. Czasopismo „Revue de

Paris“, pisząc o niebezpiecznych

dla pokoju światowego nastrojach

opinii niemieckiej, powołuje się na

prol Sorbony, M. Alberta Rivaud,
który w swej książce „Kryzys nie-

miecki”, przeprowadził znakomi-

tą i głęboką analizę germanizmu.

Wykazał, jak panująca dziś do-

ktryna w Niemczech, zmięszana z
kantyzmem, purytanizmem, lutera-

nizmem, już to fanatyczna i lodo-

waia, już to romantyczna i pory-

wająca, wciągnęła cały naród do

akcji, do przedsięwzięć śmiałych,

zuchwałych nawet, jak rozsadza

Niemców duma i ambicja. Wpływy
klasyczne chrystjanizmu, które na
Zachodzie utrwaliły w duszach
dziedzictwo wiekowe myśli, do-

tkuęły Niemcy zapóźno.
Anarchja w Niemczech, anar-

chja polityczna i wewnętrzna wy-

pełnia po brzegi życie niemieckie

dzisiaj bardziej, niż kiedyś, w u-
czuciach swych stają się oni po-

krewni zwierzętom, opierają się

na instynktach.

Wielkość dzisiejszych Niemiec,

pisze Rivaud, polega na tem, by

nie ograniczać pragnień, żądzy, a

nawet kusić sięo rzeczy niemożli-

we. Ale jest to jednocześnie ich

słabość najpoważniejsza i to może

uczynić z nich najniebeapieczniej-

sza przeszkodę do osiągnięcia po-

kou między narodami. Wojna wy-

wo!ana przez Niemcy, to nie był

wypadek, to była obmyślana mani-

festacja marzeń germańskich i

dzikie przedsięwzięcie, mające na

celu panowanie nad światem. Po-

bite Niemcy nie zdradziły własnej

doktryny. One zachowały wiarę

w wielkość mechanizmu, w roz-

wój nieskończony techniki. Ani
wojna, ani porażki nie wywołały

potrzeby skupienia ducha, chęci

zrewidowania naczelnych idei. Po

wielkim kryzysie, trwającym od
1790 do 1815 r., Francja wróciła

do karności, do rygoru mądrych

tradycji monarchicznych. Niemcy
nie wyleczyły się ze swych snów.

Nawet demokracja wpadła w ręce

wielkich finansistów i przemy-
słowców. Rzesza ulega omamieniu

pychy i techniki. Powstaje potrze-

ba rozwoju mechanizmu, ekonomii
kierowniczej, nowego górowania

nad światem przez handel i prze-

mysł. Ten system daje jako skutek

bezpośrednio potępienie reparacji
i Traktatu Wersalskiego, rozważa-

nych jako przeszkody do spełnie-
nia marzeń germańskich. Jest w
Niemczech życie płomienne, ale są

też egoizmy  kolektywne, roz-

wydrzone koncepcje, które mogły-

by tyć korzystne dla przyszłej po-

tęgi Niemiec, ale które mogą też

posłużyć przewrotom i xewolucji

politycznej i społecznej.

Hindenburg wskazał Niemcom
wytyczne linje. strzec jedności

Niemiec, pracować, by wszystkie
należące kiedyś do Niemiec zie-

mie wróciły do nich, odzyskać
wolność i potęgę.

To cały germanizm. Jesito ger-
maaizm, organizowany i kierowa-

ny przez Prusy. Od 1918 r. były
różne prądy w Niemczech. Obec-

nie najsilniejszy jest „prąd pruski.
To nie jest paradoks, że kasta wo-

jenna nie była mniej suwerenną w
imperjum, niż w Republice Wej-
marskiej.

Hitler reprezentuje stan duszy
zbiorowej i to nadaje polityce jego
wagę. Istota jego doktryny jest za-

warta w 25 punktach programu.

Jest tam dużo wszystkiego. Jest
żądanie skasowania Traktatu Wer

salskiego, posiądania kolonii, eta-

tyzacji, organizacji ubezpieczeń,
stworzenia armji narodowej, suro-
wych praw prasowychi t. p. Jedno
jest pewne, że jest to siła ciemna i
gwałtowna, dla której władze Hin-
denburga zawsze miały względy.
Hitler jest symbolem przyszłości
niejasnej. Ale wszyscy niezadowo-

leni, wszyscy cenzorzy surowi,
wszyscy, którzy ganią błędy 1918

reku, którzy wierzą, że klęski

DZIENNIK: MIEEŃSKI

2 prasy.
Zachowawcy BB. o Stron. Nar.

na wsi.

W „Dniu Polsk.* (nr. 134). piš-

mie ks. Janusza Radziwiłła wypo-

wiada któryś z pomniejszych i nie-

znanych poza tem pismem Łubień-

skich poglądy polityczne, zaczyna-

jące się od następującego niezrów-

nanego zdania:
„Zanikanie wpływów Stronnictwa

Narodowego na wsi, szczególnie wśród

inteligencji wiejskiej, które obserwujemy

od lat kilku, słusznie ocenianem być
musi, jako odwrót po przegranej walce

na zielonym froncie. fe ё

Bywają zdania mniej lub wię-

cej nieoczekiwane i mniej lub wię-

cej niemądre, ale to jest rzeczy-

wiście rekordowe. Rzuca ono tylko
światło na ten dziennik grupy za-

chowawczej BB. Jest to pismo,w

którem ludzie, którzy nic nie wie-

dzą, piszą dla ludzi, którzy nic nie

wiedzą. W tych warunkach można

pisać wszystko.
Niema w kraju nikogo, z po-

śród ludzi w najmniejszym choćby

stopniu mających styczność z po-

lityką, ktoby nie wiedział, że lata

ostatnie są okresem ugruntowania

się i niezwykłego wzrostu wpły:

wów Stronnictwa Narodowego na

wsi. Wszakże w ostatnich wybo-

rach z 16 listopada 1930 powięk-

szyło Stron. Nar., w porównaniu z

wyborami z 4-go marca 1928 r.,
liczbę mandatów swych właśnie w

okręgach wiejskich w sposób zna-
ko!nity. Mianowicie w okręgach:
Łomża, Ciechanów, Ostrów Maz.,
Biała Podlaska, Lublin, Radom,
Piotrków, Włocławek zdobyto no-
we mandaty, nie mówiąc o zacho-
wanych w okręgach: Warszawa
pow., Płock, Łowicz, Błonie, Łódź
pow., Konin, Kielce, Siedlice. Jest
to zjawisko znane powszechnie
poza gronem ludzi, którzy polity-
kują na kanapie.

Głębokość tej niewiedzy malu-
je dalsze zdanie:

„Nawet na ziemiach ACK u-
znanych przez endecję za swe dzie-
dzictwo, podobnie jak przez Korfantego
Śląsk, nawet w tej dzielnicy, gdzie wy-
stępuje zawsze jako jej reprezentant wo-
bec Warszawy i uważa się za jedyny
łącznik między ziemiami zachodniemi,
a resztą Polski, Piast potrafił skutecznie

ograniczyć wpływ obozu narodowego do

rogatek miejskich.”
Otóż w ostatnich wyborach

Stronnictwo Narodowe zyskało w
każdym (bez wyjątku) okręgu Wiel
kopolski i Pomorza po jednym
pośle!

Dalsze uwagi brzmią:
„Również w pełnym odwrocie znaj-

duje się to samo stronnictwo w kołach
inteligencji wiejskiej, szczególnie w naj-
liczniejszym jej odłamie w sferach zie-
miańskich, Barometr do mierzenia wpły-
wów „narodowych“ musiałby w tem śro-
dowisku wykazać zupełny spadek rtęci,
a wszystkie próby jej podniesienia oka-
zują się bezowocne. Pozostali zwolen-
nicy, to najczęściej ludzie starsi, przed-
wojenni działacze nietyle polityczni, ile
społeczni. Charakterystycznym zaś jest
objawem, iż młode pokolenie ziemiań-
skie, mimo tylu rozstawionych na wyż-
szych uczelniach sideł, nie daje się w
nie złapać!” 3

Niezrównane są te twierdzenia,

že... młode pokolenie wogóle, czy

choćby ziemiańskie, nie skłania

się do obozu narodowego. Spadek
rtęci! Istotnie mamy przed sobą w

tych poglądach pisma grupy za-
ch: wawczej BB. objawy mózgowe,
które zalecałyby rozmowę raczej
o... rtęci niż o polityce.

Ue ostatecznie czytelnik nawet

tego nieprawdopodobnego pisma

zapyta:
— No dobrze, ale jeżeli wpły-

wy Stron. Nar. na wsi maleją, to

jakież rosną?

Bo przecież nie t. zw. grupy
zachowawczej BB. Panowie ci sa-
mi doskonale wiedzą, że ani jeden
z ich posłów nie przeszedł inaczej
jak przez nadużycia lub haniebne
oszustwa wyborcze, w znacznej
części wykazane w Sądzie Naj-
wyższym. Stanowisko ich poli-
„yczne jest najdokładniej określo-

ne nazwą ordynansów pulkowni-

kowskich. ich wpływy wogóle na

wsi nie istnieją. Niewiadomo za-
tern, co ma pomyśleć nawet ten

biedny czytelnik rtęciowego pisma

zachowawców BB., gdy mu prawią
duby smalone o spadku wływów

Stronnictwa Narodowego na wsi.

Kameleony.

„Robotnik“
ustępów Zz „Kurjera Wileńskiego
oraz innych lewicowo-sanacyjnyc
pism, na których podstawie do-

chodzi do następującego wniosku:
„Srodowiska „sanacyjne” z przedziw-

ną doprawdy łatwością i szybkością

zmieniają swoje tęczowe barwy; wczora

jeszcze „solidaryzm”, dziś — nieoma!

„walka klas“, tu — „my jedyni prawdzi-
wi obrońcy parlamentaryzmu”, tam „de-

mokracja parlamentarna zbankrutowała”,

to „Państwo Pracy”, to „postulaty sfer

gospodarczych” i „ratownictwo ustroju

prywatnej własności”... Dalibėg, ten „roz-

woj“ odbywa się zawrotnie.. „kame-

Ieonowo". A wszystko dlatego, że wszel-

kie „konstrukcje ideologiczne” oparte są

na sypkim piasku jakiegoś swoistego za-

kłamania wewnętrznego w sensie choro-

bliwego zjawiska zbiorowego, pomijając

już zagadnienia szczerości indywidu-

alnej:
„czyny — słowom, słowa myślom

kłamią..."

Tragedja życia „średniego*,

Pod takim tytułem zamieszcza
„Nasz przegląd” kilka trafnych
uwag: *

„Na obszarze rzeczywistości dzisiej-

szej z jednej stronya się nędza,

z drugiej — zbytek. ydaje się—że

w klimacie teraźniejszym — „udają się

tylko te dwie odmiany. Głód, bezdom-

ność, bezrobocie — i przepych, „anana-

sy w szampanie'. Minimalne prole-

tarjackie zarobki, nędzne pracownicze

pensyjki — i — zawrotne tantjemy, ge-

nerainodyrektorskie pensje. Ludzie, któ-

rzy nie mają na tramwaj — i tacy, któ-

rzy mają na Rolls-Royce'a. Pełne slee-

pingi — i czwarta klasa. Słaba frekwen-

cja w drugiej i trzeciej klasie. Komplety

w lożach i na galerji — pustki na bal-

komie. е

Najtrudniejsze jest życie „średnie

z aspiracjami kulturalnemi i bez zbytku,

oszczędne ale dostatnie, skromne, lecz

racjonalne i wygodne, powšciagliwe —

lecz nie rezygnujące ze zdobyczy cywi-

lizacji, bezpretensjonalne i hy jeniczne

z rezerwatami teatru, sztuki, lekturyi

podróży,

Kultura nowoczesna — zdawało się

— obliczona była właśnie na stan šre-

dni. Ale płaszczyzna — na której trzy-

mał się ten stan — poczęła się gwal-

towne zwężać. Dziś tworzy ona wą-

ziutką krawędź — tak ostry grzbiet skal-

ny między przepaściami, że trzeba naje

większych wysiłków, aby się zeń nie

stoczyć. Coraz trudniej inteligencji, u-

rzędnikom, „średnim* kupcom, rzemieśl-

nikom i rolnikom. To samo powiedzieć

można o politykach i polityce „środka”.

Ilu mieszkańców liczy Warszawa?

„Gazeta Polska“ zamieszcza
widoczek plaży wiślanej z grupką
kąpiących się mężczyzn, kobiet i

dzieci. Pod fotografją widnieje pod
pis:

„Znakomita część mieszkańców War-
szawy, która nie wyjechała na willegja-
turę, spędziła święta na plaży wiślanej.”

Sprawdziliśmy liczbę osób znaj-

dujących się na fotografji — jest
ich 56. Ponieważ ma to być zna-
komita część”, więc ogół mieszkań
ców Warszawy, którzy nie wyje-
chali na willegjaturę nie przekra-
cza chyba 100!

Czy aby trochę nie zamało?

Histeryczne wybryki Gorgulewa.

Zielony sztandar w walizce.

PARYŻ. (Pat). Podczas wczo-
rajszego przesłuchiwan'a Gorgu-
lewa sędzia śledczy pokazał mor-
dercy walizkę, którą on pozosta-
wił na przechowanie na dworcu
lyońskim. Po stwierdzeniu, iż na-
leży ona do zabójcy i otwarciu
jej sędzia wyciągnął chorągiew z
zielonego jedwabiu. Przedstawia
ona w środku czerwony krzyż
św. Jerzego na czarnej tarc'y.

G*rgulew na widok chorągwi za-

czął krzyczeć: „Niech żyje Rosja

nacjonalistyczna! wszystko skoń-

czone! Wszystko przepadło!* Po-
tem rzucił się na sztandar, po-

krywając go poeałunkami, woła-

jąc: „Dlatego zabiłem prezydenta

i poświęciłem swe życie; więzień

wybuchnął łkaniem, a gdy się

nieco uspokoił, wyjaśnił sędziemu,

iż był to sztandar owej sławnej

zielonej partji. „Zielony kolor

jest barwą chłopów, czerwony

wyobraza republikę robotniczą, a
czarny — dyktaturę".

Asi DA TS ST RASTI KI ITT ISA

można było uniknąć, WSZYSCY,

którzy krytykują podporządkowa-

nie polityki finansom, wszyscy,

którzy się żalą na obrót, jaki przy-

brały sprawy, którzy cierpią — ci

wszyscy są  przyciągani przez

Hit'era. Ciekawe, że Kronprinz

dat całkowitą swą aprobatę Hitle-

ęowi, pomimo ścisłych stosunków,
jdkie go łączą z Hindenburgiem.

Możliwe, że sam Hindenburg są-

dzi, iż należy oszczędzać i kapto-

wać tę nową siłę, zorganizowaną i

żywą, która ma za sobą północne

Niemcy, protestanckie Niemcy,

antysocjalistyczne Niemcy i więk-

szość Niemiec rolniczych.

Ta nowa siła uderza przede-
wszystkiem w Polskę. Świeżo po

zwycięstwie wyborczem w Pru-
sach rozpętali hitlerowcy ataki w

pa'lamencie niemieckim, Prawdo-
podobnie następstwem tego po-

średnim jest dymisja ministra

Reichswehry, gen. Groenera, który

w dyskusji ujawnił plany hitlerow-
ców w stosunku do nas.

Równocześnie po raz pierwszy

urzędownie .w parlamencie zjawił

się wniosek, wzywający rząd aby

wszczął na gruncie międzynarodo-

wym zabiegi o rewizję tej części

Traktatu Wersalskiego, gdzie jest

mowa o granicy między Polską a

Niemcami. Dodajmy do tego to, co

zawierają ogłoszone niedawno

listy Stresemanna do Kronprinza,

a tędziemy mieli pełny obraz dą-

żeń dzisiejszych Niemiec, z żelazną

konsekwencją uskutecznianych

krok za krokiem.

Jakżeż naiwnie w świetle tego

wszystkiego wyglądają dziecinne

rozważania różnych naszych me-

galomanków o możliwościach po-

rozumienia między Polską a Niem-

cami w sprawie naszych granic

zachodnich! Nietylko naiwnie, ale
wyraźnie szkodliwie i niebezpiecz-

nie.

—— — —

przytacza, szereg.

Dwie kultury.
Odczyt prof. dr. Ignacego Chrzanowskiego.

We wtorek, dnia 17 maja w
sali Śniadeckich Uniwersytetu Ste-
fana Batorego odbył się odczyt
znakomitego uczonego prof. Igna-
cego Chrzanowskiego p. t. „Dwie
kultury”.

Prelegent na wstępie odczytu
rzypomniał licznie zebranej pu-

Biczaości list pasterski J. E. ks.
Prymasa Hlonda.

Ks, Prymas, podobnie jak nie-
gdyś Skarga, zabrał głos w za-
sadniczych kwestjach życia pu-
blicznego. -Ks. Prymas podkreślił
w swym liście, że etyka obowią-
zuje w życiu państwowem, że pań-
stwo nie jest samo w sobie celem,
tylko jest środkiem do urzeczy-
wistnienia celów wyższych.

Myśl wyrażona przez ks Pry-
masa nie jest nowa, Ta sama myśl
w literaturze polskiej już była
wyrażana przez Skargę, Modrzew-
skiego, Kołłątaja, Staszica, Mic-
kiewicza, Krasińskiego, Cieszkow-
skiego. To, co dzisiaj mówi ksiądz
Prymas, to co niegdyś mówili naj-
więksi Polacy, to jest skutek
tysiącletnieśo wpływu kultury za-
chodniej. Polska jest wychowana
na tej zachodniej kulturze. Dla-
tego też społeczeństwo polskie od-
czuwa ciężko wszelkie zjawiska,
które są z tą kulturą sprzeczne.
To wszystko, co jest sprzeczne
z kulturą zachodnią, pochodzi z
kuitury wschodniej-bizantyńskiej.

Jakaż jest różnica pomiędzy
jedną a drugą kulturą? Kulturę
i na Zachodzie i na Wschodzie
tworzył Kościół. Różnice do-
ś$matyczne pomiędzy Kościołem
Wschodnim a Zachodnim są mini-
malne, Jest jednak duża różnica
w organizacji. Na Zachodzie Ko-
ściół stworzył silną i niezależną
od władzy świeckiej organizację
papieską. Mimo, że organizacja
przeżywała różne ciężkie chwile,
mimo, że nieraz była w upadku,
reprezentowała ona zawsze pier-
wiastek idealny, wpływała na ży-
cie publiczne w kierunku zasto-
sowania etyki chrześcijańskiej do

 

tego życia. Inaczej było na Wscho-
dzie. Tam już od VI po narodze-
niu'Chrystusa wieku Kościół był
tylko narzędziem w ręku Cesarza.
Kościół na Wschodzie musiał się
podporządkować woli Cesarza.
Kościół Wschodni wskutek tej
zależności od władzy świeckiej
nie mógł być niezależnym propa-
gatorem moralności chrześcijań-
skiej.

Na Zachodzie moralność chrze-
ściiańska, niezależna od władzy
świeckiej, przenikala do spole-
czeństw, tworzyła opartą na
etyce chrześcijańskiej kulturę. Na
Wschodzie natomiast nie etyka
chrześcijańska, lecz wola cesarza
bizantyńskiego, a później cara mo-
skiewskiego była decydującą.

Dzięki tym okolicznościom i
tym różnym wpływom kultural-
nym, wytworzyły się zasadnicze
różnice pomiędzy Wschodem a Za-
chodem.

Na Wschodzie państwo jest sa-
mo w sobie celem i dla państwa
można pogwałcić etykę i moral-
ność chrześcijańską. Na Zacho-
dzie państwo jest dla obywateli
i ponad państwem są chrześcijań-
skie nakazy etyki i moralności,

Polska, dzięki Kościołowi Ka-
tolickiemu, jest krajem kultury
zachodniej, diatego też Polska nie
może się pogodzić z pewnemi zja-
wiskami, sprzecznemi z moralno-
ścią i etyką chrześcijańską.

Przyszłe społeczeństwo, mło-
dzież, musimy wychować w zasa-
dach kultury zachodniej. Musimy
przedewszyslkiem pamiętać, że
etyka obowiązuje nie tylko po-
szczególnego obywatela, lecz rów-
nież i państwo, że państwo nie jest
celem samo w sobie, tylko środ-
kiem dla wyższych celów, że nie
obywatele są dla państwa, tylko
państwo dla obywateli.

Piękny odczyt prof. Ignacego
Chrzanowskiego został przyjęty
przez zebranych entuzjastycznemi
oklaskami. K—.

 

"Na Dalekim Wschodzie.
Bunty wojsk mandżurskich.

MOSKWA. (Pat). Ze źródeł
chińskich donoszą, o buncie sto-
łecznego garnizonu mandżurskie-
go w Czang-Czung. Bunt został
stłumiony w zarodku przy pomo-
cy wojska japońskiego. Rozstrze-
lano 53 żołnierzy. Wedle donie-

sień japońskich, w Laojanie Tunlso
zbuntował się pułk kawalerji ki-
ryńskiej. Żołnierze mieli zdemo-
lować dowództwo pułku i z bro-
nią w ręku wymaszerować na
północny wschód w kierunku
koncentracji wojsk powstańczych.

 

Krwawe starcia muzułmanów z hindusami.
BOMBAY (Pat). Noc ubiegła

minęła w zupeinym spokoju. Bi-

lans walk ostatnich 4 dni wyraża

się liczbą 88 zabitych i 850 ran-

nych. W dniu 18 b. m. rano roz-

ruchy ponowiły się. Do godziny 11

przed południem zanotowano4 za-

bitych i 60 rannych.
LONDYN (Pat). Walki pomię-

dzy muzułmanami a hindusami,

ktore toczyły się w ostatnich

dniach w Bombayu i Kalkucie

i spowodowały około 100 zabójstw

i około 1000 wypadków ciężkiego

poranienia, dają rządowi brytyj-

skiemu do ręki wygodny argument

przeciwko szybkiemu ustanowie-

* niu w Indjach federacji z odpowie-

dzialnym rządem konstytucyjnym
na czele, opartym na statucie do-
minjalnym. Rząd brytyjski bar-
dziej jeszcze, aniżeli przedtem u-
zależniać będzie swą zgodę na
konstytucję od załatwienia mniej-
szościowych sporów.

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

    

  

TEATRY MIEJSKIE.
я (w LUTNI)

„Bank Nemo“ sztuka w ošmiu
obrazach L. Verneuil'a. Przekł.

G. Olechowskiego.

Nie zrozumiem nigdy dlacze-

go tak zdolny pisarz, majster

faktury komedjowej, jakim jest

Verneuil potrzebował aż ośmiu

obrazów na to, by dowieść tej

zupełnie aktualnej, dzisiejszej

prawdy, iż bezczelny spryciarz i

blagier bez wykształcenia, no-

toryczny oszust, poprostu ban-

dyta _ kwalifikujący się do
kryminału, ze stopnia  gaze-

ciarza ulicznego wdrapuje się

wcale łatwo na szczyt drabiny

społecznej osiągając wraz ze swą

kochanką, dziewczyną lekkich o-

byczajów, później jego żoną —

miljony i pierwszorzędne stano-

wisko i że liczyć się z nim będą

nietylko ministrowie z premjerem

na czeie, ale nawet szm prezydent

państwa. Mutor chciał snadź b.
szczegółowo unaocznić widżowi

owe etapy nęcącej wprawdzie, ale

niebezpiecznej „bajecznej karje-

ry“, bo ocierającej się tuż o

loch więzienny, na drodze rzezi-

mieszka, chodzącego w podartych

butach, w końcu zaś we fraku przyj

mującego członków rządu, i jak się

łatwo domyśleć można, osiąga-

jącego z czasem wstążeczkę legii.
—Otóż macie dzisiejszego zdo-

bywcę świata! — zdaje się mówić
autor. Każdy kraj posiada dziś
takich sprytnych ptaszków —

lecz któż tego nie zrozumie lepiej
niż my Polacy, których ojczyzna

fabrykuje ów gatunek prima kar-

jerowiczów-rzezimieszków w  ta-

kiej ilości, że mielibyśmy ich aż
nadto na... eksport. Jedyny zda-
je się eksport w Polsce, któryby
nasycił wszystkie rynki świata
nie zubożając rodzimej gleby.

Temat idealny i wyborny.

Jednak o ileby mocniejszy efekt

autor wywołał, gdyby tę historję

z współczesnej smutnej i zwarjo-

wanej rzeczywistości,_ zamiast

w ośmiu, zamknął w 4 odsłonach.

Nie ogarniałoby człowieka miej-

scami uparte uczucie nudy i postać

polilyczno - finansowego oszusta

plastyczniejby się  uwypukliła,

choć i tak, jak jest, krwi jej nie

brik, a dowcipne bons mots nie-
poslednio ją okraszają.

Tę trudną, olbrzymią rolę eu-

ropejskiego gangstera Lebreche'a

gral p. Zastrzeżyński, jeszcze nie-

zupełnie pamięciowo przygotowa-

ny. W każdym razie dobre chęci
były i p. Z. bohatersko łamał się
z trudnościami roli. Karolinę p.

Kamińska, jak zwykle, leciutko

szarżowała, robiąc bezceremonijal-

ność, chciwość i żądzę błyszczenia

dziewczyny już tak dokładnie, że

z każdą kropką nad i. Najlepsza
była w ostatnich obrazach i wy-
glądała uroczo.

Doskonale zaprezentowali się
pp. Gliński i Ciecierski, pierwszy
— bankier Nemo, drugi Larnois,
ofiara trzech sił wrogich: losu,
Karoliny i Lebreche'a. Umiar,
wytrzymanie, dobre efekty ko-
mizmu bez silenia się na nie ce-
chowały grę obu tych zdolnych
aktorów. Pp. Karpiński — Bis-
cotte i Loedl — Baron Wurtz w
niewielkich swych rolach położyli
nacisk na charakteryzację i typ —
bardzo udatnie. Bankierowa Ne-
mo — Jasińska, w roli budzącej
się do miłości podstarzałej damy,
miała wyborne momenty (choć
lub: zawsze coś nie coś prze-
jaskrawić) i zbierała z widowni
swoją część wesołości i oklasków.
Czapliński, Bielecki, Domański,
Dejunowicz, Budzyński, Wasielew-
ski, Puchniewski — to reszta
obsady w epizodach i epizodzi-
kach.

Dekoracje najmożliwiej uprosz-
czone — przeto i 8 obrazów mija
prawie błyskawicznie tak, że o
11-ej zapada kurtyna poraz ostatni.

« Pilawa.

SZKICE I OBRAZKI.
ŚWIADECTWO MORALNOŚCI.

Aspazjusz miał wyjechać na urlop.

Papier z pieczęcią urzędową już 0-
trzymał, na którym to dokumencie wy-
rażnie było wpisane, że taki to a taki
urzędnik stopnia i rangi, na podstawie

artysułów, ustaw i przepisów... pojedzie

na urlop.

Papier, wiadomo, urzędowy i drogą
służbową szedł sześć miesięcy. Bo ina-

całej ne miałby tej ważności i, jakby to

powiedzieć, szanownej patyny stuleci,

Aspazjuszowa żona powiedziała:

— Za granicę mężu pojedziesz, zdro-

wie, że tak powiem, masz naruszone.

— Zdrów jestem, jak motyl w prze-

stw»rzu — odpowiedział Aspazjusz, ale

czuł, że kłamie,

Żona pokiwała smutnie głową. .

— Motyli? — powiada — a ci kto
widział kiedy takiego łysego i, jakby

powiedzieć, limiatycznego motyla? Po-

jedziesz, ciało grzeszne w wodach zdro-

wotnych popłukasz i zdrów, mężu, po-
WTOCiSZ...

Poszedł Aspazjusz*o paszport się
starać, a wiadomo, że to nie łatwa

sztuka...

Do P. K. U, znaczy do władzy woj-

škowej, coby oni napisali, že Aspazjusz

do ułanów nijak się nie nadaje...

„Wojenny* jeden na niego popa-
trzył i nic nie powiedział, kartkę jakąści
napisał i począł opowiadać o obowiąz-

kach żołnierza poza służbą...

Do policji skierowali Aspazjusza...

— Tak niby już wszystko w porząd-

ku. urzędnik, to widać, zdrowia i kąpieli
potrzebujący też, ale rzeczy najważniej-

szej brak: Świadectwo moralności...

— Lat trzydzieści, panie naczelniku,

w sakramencie małżeńskim przebywam,
— To niczego nie dowodzi...
— Żona zaświadczyć może...
— Żona może być nieświadoma pań-

skich uczynków... my już tu takich mieli.

W domu niby to powiedzieć cherubin i

szczebiotka.. a na mieście to pful... pro-

sto powiedzieć, wykroczenia nieobyczaj-

ne tworzył...

— Tak cóż mnie robić teraz?
— świadectwo moralności do władzy

urzędowej dostarczyć, a my paszport

damy. Niemoralnych za granicę puszczać
nie možem... boby wstydu narobili...

Ot i przykrość...

Świadectwo moralności?!

W tym wieku i przy katarze kiszek,

jak to mówią, chronicznym...
Trudno, nie poradzisz, a postarać

się trzeba.

— Do doktora idź — powiedziała

żona — na klinikę publiczną, tam oni
już cię obejrzą i napiszą co ty moralny.

Doktory uczone i poznają się od-
тахи..

Na drugi dzień Aspazjusz czuł się

źle i był przemęczony, ale poszedł...
W kolejce godziny dwie czekał, aż

go zawołali... ;
— Ja tu w sprawie zbadanią..,

— Dobrze, rozbierz się pan...

Rozebrał się Aspazjusz, jak się na-

leży, koszulkę czystą gładko ułożył

i czeka...
— Kladž się pan na stół...
Położył się, a doktór badać począł...
— Ja w sprawie tej, cob' panowie

zobaczyli...
— Dohyze, dobrze, proszę nie prze-

szkadzać!...

Doktór tu i tam -dotknął i popukał,

wręszcie powiadą:
— Wyrostek u pana robaczkowy,

jakby tu powiedzieć, na nic...

— Ja też proszę bardzo...
— Dobrze, wykąp się pan idź na

salę, jutro wszystko zrobimy!

Wykąpali Aspazjusza, jak noworod-

ka, wygolili, ułożyli na sali, a na tablicy

nad łóżkiem napisali mądre słowa po
łacinie.

Dziś rano operowano Aspazjusza na
ślepą kiszkę.

— Appendicitis klasyczny — powie-
działy doktory.

Będzie leżał jakieś trzy tygodnie,
a urlop przepadnie...

1 ot, co zrobili z człowiekiem...

A wszystko przez biurokratyzm.
M. Junosza.

Wystawa rzeźby”
Leony Szczepanowiczowej.

W dniu 15 b. m. otwarto w pa-
wilonie pocztowym wystawę rzeźb
p. Leony Szczepanowiczowej. Ma-
leńka salka podzielona na kilka
nisz gromadzi nader ciekawy doro-
bek artystyczny rzeźbiarki.

Oglądamy tam przeważnie
rzeźbę w drzewie, kilka portretów
olejnych i akwarel (nawiasem mó-
wiąc mało udanych).

Doskonałą jest rzeźba w drze-
wie opatrzona w katalogu Nr. 20.
Potężny łeb ,„wodnika'” pełen cha-
rakteru i wyrazu...

Płaskorzeżby (drzewo) „marsz
Chopina" i „Tys powiedziat“ zwra-
cają uwagę zwiedzających. Dosko-
nałą jest rzeźba portretowa kom-
pozytora Dziewulskiego oraz por-
tret olejny art. mal. Dunin-Marcin-
kiewicza. Kilka główek dziewczę-
cych (rzeźba w drzewie) przykuwa
ją wzrok ciekawą i śmiałą techniką
oraz dopełnieniem i uzupełnie-
niem ich akwarelą. Pomysł cieka--
wy efekty dobre.

Stanowczo mniej udane są
akwarelki pejzażowe. Artystka
pejzażu nie czuje, ergo nie powinna
się doń brać... F. D.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
DEDEAROAOSZTOO ESS
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KRONIKA.
Zapowiedź redukcyj w Magistracie,

W związku z bezprzykładnie
lężką sytuacją finansową miasta
łachodzi konieczność poczynienia
ak najdalej idących oszezędności,
le wyłączając personalnych. Wo-
ec tego brany jest obecnie po-
ażnie pod uwagę projekt prze-
prowadzenia redukcyj personal-
ych wśród pracowników  miej-
kich. Redukcji ulegliby w pierw-

szym rzędzie emeryci, oraz urzęd-
niczki, których mężowie mają
pracę zarobkową. W sprawie tej
jednak konkretnej decyzji dotych-
czas nie powzięto.

Wśród pracowników miejskich
wiadomość o ewentualnych re-
dukcjach wywołała duże poru-
szenie.

Dalsze kompresje budżetu miejskiego.
W wyniku odbytych narad

agistrat dla zrównoważenie pre-
minarza budżetowego postano-
ił przeprowadzić dalsze redukcje
la sumę blisko miljona złotych.
tealizacja tej uchwały napotyka
lą wieikie trudności ze względu

a skompresjowanie już w chwili
bbecnej nowego budżetu do mi-

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
, — Organizacje i stowarzysze-
a, które wezmą udział w proce-

ji Bożego Ciała mają o tem powia-
lomić ks. Jana Ostrejkę najpóźniej
W poniedziałek 23 b. m. Zgłaszać
Ię nałeży listownie (ul. Śniadec-
Ich 6, Seminarjum Duchowne)

Albo osobiście między 10 — 1 godz.
W hurji Metropolitalnej, Zamkowa
|r. 6. Porządek nabożeństwa i pro-
Sesji zostanie ogłoszony we środę

„m.

SPRAWY MIEJSKIE,
‚ — Najbliźsze posiedzenie
ady Miejskiej wyznaczone zo-
tało definitywnie na dzień 24 b.
| Na porządku dziennym znajdą
*ę m. in. sprawozdania z rewizji
gospodarki kina miejskiego oraz
Slośna w swoim czasie sprawa
jNstalacji pionów elektrycznych
Przez warszawską firmę Z. T. E.

obu tych sprawach dochodze-
le przeprowadzała specjalna Ko-

Misja wyłoniona przez Radę
iejską.
— Sprawa długu angiel-

iklego. W związku z likwidacją
Przedwojennej pożyczki angiel-

|iKiej w roku bieżącym nowy pre-
liminarz budżetowy miasta obcią-
śCny został na sumę 350,000 zło-
Ych. Wyplacenie tak poważnej
iwoty przekracza bardzo znacznie
Możliwości finansowe Magistratu.
* drugiej zaś strony rozmaitego
„Odzaju świadczenia rzeczowe
przekraczają już obecnie sumę
*00,000 złotych. Do chwili obec-
©) instytucje państwowe i woj-

sKowe, które ze świadczeń tych
©rzystały, długów swoich nie`

“‘еяпіоч-!у. Na skutek powyž-.
łego Magistrat interwenjował u

|Майг centralnych, występując z
opozycją zaliczenia tego długu
Ja poczet należnych od Magi-

| “ratu rat na spłatę pożyczki an-
tielskiej. W sprawie tej przed

| ku dniami bawił w Wilnie de-
gat Ministerstwa Skarbu, który
tznajomił się wszechstronnie z

|breliminarzem budżetowym i od-
dył dłuższą naradę z delegatem
lądowym p. Adamem Piłsud-
skim w wyniku tych narad de-
legat ministerjalny poprze pra-
Wdopodobnie propozycję Magi-
itrątu i wystąpi z wnioskiem przy-
a$cia przez skarb państwa sumy
00,900 złotych i wypłacenia jej
lerzycielom zagranicznym. Ob-

tiążyłoby to bardzo powaznie no-
Wy budżet, który mimo najdalej
ldącej kompresji wciąz jeszcze

|lest nierealny.
Na dzień dzisiejszy w sprawie

spłaty pożyczki angielskiej zwo-
ane zostało posiedzenie specjal-
Nie wylońionej w swoim czasie
Komisji.
— „Regulacja* brzegów Wilji.

Ww początkach czerwca Magistrat
Jęznawia roboty przy regulacjach
tzegow Wilji na ul. Zygmuntow-

Ykiej, Roboty przerwane zostały
lą skutek wysokiego poziomu wo-
dy,

t Plan regulacji brzegów Wilji na
erenie od więzienia antokolskiego
© mostu Zwierzynieckiego nara-

*ie na skutek braku odpowiednich
Unduszów jest nierealny.

2 MIASTA.
— Zakończenie badań wód

bodskórnych. W dniu wczorajszym
ekcja Techniczna Komitetu Ra-

lowania Bazyliki Wileńskiej prze-
Drowadziła ostateczne badanie
Wód podskórnych, znajdujących

nimum. Budżet wczorajszy wy-
nosi obecnie niecałych 9 miljo-
nów złotych i jest mniejszy od
zeszłoroczniego o blisko 20 pro-
cent. W związku z dalszemi re-
dukcjawi nie należy się liczyć w
najbliższym czasie z wniesieniem
preliminarza budżetowego na po-
siedzenie Rady Miejskiej.

się pod Bazyliką Wileńską.
— Kontrola zasiłków, udziela-

nych bezrobotnym. Zarząd Obwo-
du Funduszu Bezrobocia w Wilnie
podaje do wiadomości. że w po-
rozumieniu z Władzami Central-
nemi Funduszu Bezrobocia w
Warszawie w dniu 17 b. m. rozpo-
częto kontrolę uprawnień bezro-
botnych do korzystania z zasił-
ków z Funduszu Bezrobocia.
— Konierencja IX tygodnia lot

niczego. Onegdaj w sali konferen-
cyjnej Wileńskiej Dyrekcji Kolejo-
wej odbyło się informacyjne zebra-
nie komitetu IX tygodnia lotnicze-
go obrony przeciwlotniczej i prze-
ciwigazowej.

Udział w konferencji wzięli dy-
rektor kolei inż. Falkowski, wice-
dyrektor inż. Mazurowski, naczel-
nicy poszczególnych wydziałów,
przedstawiciele urzędów z linji,
związków kolejowych i organizacji
oświatowych kolejarzy.

Zagaił posiedzenie inż. Falkow-
ski nadmieniając, iż pomimo kry-
zysu jaki przeżywa społeczeństwu
nie można ani na chwilę zaniechać
wysiłków w kierunku dalszego roz
woju polskiego lotnictwa.  Tem-
bardziej, iż nasz sąsiąd wschodni
uczynił w tym kierunku 0 wiele
więcej.

To też wszystkie sfery, a szcze-
gólnie kolejarze winni wykazać
maksimum wysiłków w tym kierun
ku. Dalszym obradom przewod-
niczył inż, Budkiewicz, przy współ
udziale inż. Burczyńskiego i inż.
Laymana, sekretarzował p. Roma-
szko, W ożywionej dyskusji, któ-
ra się rozwinęła nad sprawami o-
brony przeciwgazowej szereg rze-
czowych i trafnych uwag wypowie
dzieli p. p. Wyszkowski i inż. Lay-
man. Uchwalono rozwinąć energi
czną akcję na linji w kierunku za-
pewnienią powodzenia IX tyg. lot-
niczemu. Postanowiono wydać o-
dezwę do społeczeństwa kolejowe-
go, oraz wydrukować specjalną u-
lotkę ze sprawozdaniem linanso-
wym Komitetu Kolejowego L. O.
P. P., aby każdy mógł się przeko-
nać na co pieniądze są używane. .

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto dziś staje do pobo-

ru. Dziś w dniu 19 b. m. przed
Komisją Poborową winni są sta-
wić się wszyscy mężczyźni uro-
dzeni w roku 191l-ym z nazwi-
skami na literę L, zamieszkali na
terenie 1, 2, 3
P. P. oraz na literę Ё z obrębu
komiserjatėw 1, 2, 3, 5 i 6.

Wszyscy poborowi objęci w
tym dniu spisem winni stawić się
punktualnie o godz. 8ej rano w
lokalu przy ul. Bazyljańskiei 2.
= SĄDY.
— Zapowiedź procesów listo-

padowych. Jak już donosiliśmy,
w in. czerwcu odbędzie się proces
studentów żydów w związku z zaj-
ściami listopadowemi w Wilnie.
Rozprawa w Sądzie Okręgowym
nastąpi w dniu 3 czerwca r. b
Opiócz oskarżonych z art. 122 k.k.
studentów Soica i Feldmana o bi-
cie studentów Polaków, stanie
przed sądem Sara Kryzowska,
oskarżona o wywołanie wrogiej

antypolskiej demonstracji przy
zbiegu ulic Trockiej i Wileńskiej.

Pozatem w dniu tym odbędą
się jeszcze trzy rozprawy sądowe
przeciwko żydom, oskarżonym o
branie udziału w zbiegowiskach
ulisznych podczas  pamiętnych
zajsć listopadowych.

i 5 komisarjatów -

DZIENNIK MIEENSKI

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Kolonja rzemieślnicza.

Wileńska Izba Rzemieślnicza po-
daje do wiadomości ogółu rze-
mieślników, že  Nowogrėdzki
Okręgowy. Urząd Ziemski organi-
zuje pod Ejszyszkami kolonję
rzemieślniczą. Są jeszcze do na-
bycia 2 działki zabudowane i 2
działki niezabudowane.

Pożądani są do osiedlenia rze-
mieślnicy, mogący obsługiwać
potrzeby ludności miejscowej i
okolicznej, gdyż w okolicy brak
jest wykwalifikowanych rzemieśl-
ników  (rymarzy, powroźników,
murarzy i t. p.). Nabywca działki
obowiązany jest wpłacić przed
osiedleniem zadatek w wysokości
10 proc. sumy szacunkowej, po-
zostałą sumę w ciągu 20 lat.

Miasteczko Ejszyszki liczące
około 3 tys. ludności, znane jest
z dużych targów w każdy czwar-
tek. Na miejscu elektrownia,
szkoła, szpital, kościół.

Bliższych informacji udziela
Izba Rzemieślnicza (ul. Mickiewi-
cza 23) w aodzinach urzędowych

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Obniżka pensyj dozorców

domowych. W bież. miesiącu po-
szczególni właściciele domów ob-
niżyli dozorcom domowym pensje
od 10—20 proc.
W związku z tem związki za-

wodowe dozorców domowych w
najbliższym czasie zamierzają
zwrócić się do władz z prośbą
o interwencję.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Walne Nadzwyczajne Ze-

branie członków Zrzeszenia
Asystentów USB odbędzie się
we wtorek 24 maja rb. w sali 2

Gmachu Głównym Uniwersytetu
o godz. 19 (w drugim terminie o
godz. 19 min. 30).

Porządek dzienny następujący:
1) Odczytanie protokułu po-

przedniego zebrania.
2) Sprawozdanie Delegatów

z Zjazdu Delegatów  Zrzeszeń
Asystenckich w Krakowie.

3) Sprawa przynależności do
Związku  Zrzeszeń  FAsystentów
Wyższych Uczelni w Polsce.

4) Sprawy mieszkaniowe.
5) W olrewnioski
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Ogólne miesięczne ze-

branie członków Koła Wileńskie-
go Zrzeszenia Lekarzy Absolwen-
tów Ч. 5. В. odbędzie się dziś

o godz. 7 wiecz. przy ul. Wileń-
skiej 46.

ODCZYTY.
— Odczyt prof. dr. M. Lima-

nowskiego. W piątek dn. 20 maja
o żodz. 7-ej w sali Śniadeckich U.

S. B. odbędzie się odczyt prof. M.

Limanowskiego p. t. „Barbara Ra-
dziwiłłówna — tajemnica krypty

królewskiej”. Prelegent w wykła-

dzie ilustrowanym przezroczami

podzieli się ze słuchaczami wraże-

niami z odkryć w krypcie królew-

skiej (tajemnica złotego łańcuszka
na szyji królowej Barbary, pierw-

szej kobiety renesansowej w Pol-

sce). Dochód z odczytu przezna-
czony na cele naukowe Koła Przy-

rodników studentów U. S. B.
SPRAWY LITEWSKIE.

— Przyjazd do Wilna studen-
tów litewskich z Kowna. Wczoraj
do Wilna przybyła delegacja pre-
zydjum Związku Studentów Litwi-
nów uniwersytetu kowieńskiego w
składzie 4 osób. Delegaci mają na
celu nawiązanie stosunków kole-
żeńskich i zawodowych w Wilnie.
Delegacja była witana przez miej-
scowych Litwinów i żydów. Wie-
czorem Komitel Litewski urządził
dla gości specjalne przyjęcie.
Z ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO.
— Fermenty w cerkwi prawo-

sławnej. W ub. tygodniu arcybi-
skup Teodozjusz mianował ducho-
wnego Kowsza wikarjuszem cerk-
wi św. Mikołaja w Wilnie.

Powyższa nominacja wywołała
liczne protesty organizacji rosyj-
skich i białoruskich.
W ciągu ubiegłego tygodnia do

arcybiskupa Teodozjusza zgłosiło
się 15 delegacyj prawosławnych z
prośbą cofnięcia nominację Kow-
SZA.

W. mieniu związku studentów
rosjan U. S. B. arcybiskupa Teodo-
zjusza odwiedził prof. Zdziechow-
ski, który poinformował Arcybisku
pa o nastrojach związku studentów
rosjan.

Jednak arcybiskup Teodozjusz
odpowiedział, że nominacja Kow-
sza cofnięta nie będzie. -

W, dn. 14-go b. m. w rozmowie

z arcybiskupem  Teodozjuszem
Kowsz oświadczył, że wrazie co-
fnięcia nominacji natychmiast przej
dzie na unję wraz z 44 parafjami
na terenie archidiecezji Wileń-
skiej (17).

Wobec tej niestosownej pogró-
żki biskup Teodozjusz podobno
zwolnił Kowsza z zajmowanej po-
sady.

RÓŻNE.
— Podziękowanie, W imieniu

Centralnego Zarządu P. M. Sz.
składam serdeczne podziękowanie
J. W. Pani Janinie Burhardtowej
za Jej wybitną pomoc przy organi-
zacji zbiórki na „Dar Narodowy
3-g0 Maja“. Józei Korolec.

Prezes
— Bilans „Dni Przeciwgruźli-

czych”, Komitet Lokalny „Dni
Przeciwgruźliczych* powiatu wi-
leńsko-trockiego podaje do wia-
domości, iż w wyniku akcji prowa-
dzonej na terenie powiatu od dn.
10. XII. 31. r. do 10. L 32. r. osią-
gnąl dochód brutto zł. 386,88.

Po potrąceniu wydatków orga-
nizacyjnych w kwocie zł. 11 —
przekazał Wojewódzkiemu Komi-
tetowi „Dni Przeciwgruźliczych'*
25 proc. dochodu brutto, pozosta-
łość zaś w kwocie zł. 279,16 (dwie-
ście siedemdziesiąt dziewięć zł. 16
śr.) złożył na konto czekowe w P.
K. O. na rzecz budowy sanatorjum
dla gruźlików w Ponarach w/Wil-
na.

Jednocześnie Komitet lokalny
wyraża oliarodawcom i wszystkim
osobom, które przyjęły czynny u-
dział w przeprowadzeniu akcji, po-
dziękowanie.

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. А. $. Р.
— W Bernardynce. Dziś i jutro —

„Pan naczelnik to ja”.
— W Lutni. Dziś i jutro „Bank

Nemo*, Początek o godz. 8 m. 15.
— Qtwarcie letniego sezonu

koncertów symionicznych w Par-
ku Sportowym im. Gen. Żeligow-
skiego (wejscie od ogrodu po-Ber-
nardyńskiego). W sobotę 21 maja
1932 r. koncert inauguracyjny na
otwarcie sezonu letniego koncer-
tów Wil. Orkiestry Symfonicznej.
Dyrygent: Adam Wyleżyński. So-
liści: Zofja Bortkiewicz- Wyleżyń-
ska (śpiew) i prof. Al. Kantorowicz
(skrzypce). Słowo wstępne wy-
głosi prof. Michał Józefowicz. W
programie: Wagner — wyjątki z
opery „Špiewacy Norymberscy“,

 

Sinigaglia — „Tańce piemonckie“,
Goidmarck — „Sakuntala'”, Sven-
dsen — „Karnawał paryski”, Sara-
sate — „Zigeunerweisen“ i inne.
Początek o godz. 8.15 wiecz. —
Ceny: wejściowe 30 gr., ulgowe
20 gr., krzesła 60 gr.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 19 maja.

11.58: Sygnał czasu z Warsz. 12.10:
Kom. meteor. 12.15: Odczyt rolniczy.
12.35: Poranek szkolny. 15.00: Progr.
dzienny. 15.05: Kom. z Warsz. 15.25:
„Rola odznaki sportowej w sporcie sze-
rokich mas* — odczyt. 15.50: Ан. @а
dzieci. 16.20: Lekcja franc. 16.40: Codz.
odcin. pow. 16.50: Utwory Beethovena
(płyty). 17.10: „Sandomierskie” — od-
czyt. 17.35: Koncert symfoniczny (płyty).
18.50: Kom. Tow. gimn. „Sokół”. 19.00:
„Silva rerum“ ks. Kryszkowskiego —
poż 19.20: „Monodja“ — pogad. 19.40:
rogr. na piątek i rozm. 19,45: Pras.

dzien. radj. z Warsz. 20.00: „Dusza okrę-
tu" — felj. z Warsz. wygł. Jim Poker.
20.15: Muzyka lekkaz Warsz. 21.15:
Słuchowisko: „Barbara, jeszcze Gasztoł-
dowa żona” — fragment z dramatu Do-
minika Magnuszewskiego, w radjof. Sta-
nisławy Wysockiej. 22.00: Kom. z Warsz.
22.10: Transm. I części rewji z „Mor-
skiego Oka", 23.15: Muz. tan. z War-
szawy.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Trzeba rozumieć okręty.

Dzisiaj, dn. 19 maja, o godz. 20.00
Jim Poker wygłosi 'feljeton p. t. „Dusza
okrętu”, w którym rzuci ciekawe światło
na życie, nastrój i zdecydowanie psy-
chiczny charakter, jaki posiadają okręty,
zdane na łaskę i niełaskę oceanów.

Wysocka radjofonizuje. -

O godz. 21.15 nastąpi transmisja na
wszystkie stacje słuchowiska p. t. „Bar-
bara jeszcze Gasztołdowa żona”. Będzie
to fragment dramatu Dominika Magnu-
szewskiego, pełen wprawdzie fantazji i
dowolności historycznych, nie mniej jed-
nak wysoce poetycki i romantyczny.
Jego wartości literackie zyskają niewąt-
pliwie w umiejętnej radjofonizacji Sta-
nisławy Wysockiej. Z autorem zapozna
słuchaczów słowo wstępne Stefana Czar-
nockiego.

BEAC©PWBYDZEES
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INTELIGENCJI?

Z KRAJU.
Na starym Zamku w Grodnie odkryto
mury z okresu książerego Grodna.

W związku ze wzmacnianiem
niemal prostopadłego zbocza góry
Zamkowej w Grodnie od strony
Niemna, podcinanego przez we-
zbrane wody rzeki, Staraniem Dy-
rekcji Muzeum Państwowego w
Grodnie przy pomocy bezrobot-
nych i Magistratu m. Grodna ob-
niżany jest poziom góry Zamko-
wej.

Przed paru miesiącami zostały
odsłonięte dolne części murów
zamkowych z czasów Jana III,
wzniesionych przez sejm Rzeczy-
pospolitej w Grodnie 1678 r. Są
to przeważnie zabudowania gospo-
darcze, wznoszone na ruinach
dawniejszego pochodzenia.
W ostatnich dniach udało się

natrafić na mury z XV w. Na
cegłach odnaleziono kilka znaków
murarskich, wykonanych przed
wypaleniem cegły (9X1326 cm).

Najbardziej wszakże rewela-
cyjnem jest odkrycie murów z o-
kresu książęcego Grodna, czyli z

Skarga żydowska na

Z początkiem wiosny madle-
śnictwo orańskie przystąpiło do
parcelacji gruntów położonych
na terenie gm. orańskiej. Z wy-
ników parcelacji nie byli zado-
woleni żydzi, którzy poczęli na

wszystkie strony protestować.
W dniu wczorajszym do Wilna
przyjechała delegacja żydów, któ-
ra z dr. Wygodzkim udała się do

XII — XIII w., kiedy Grodno by-
ło stolicą udzielnego księstwa.
Cegła w takich murach o wymia-
rze, zbliżonym do użytej przy bu-
dowie świątyni na Kołoży (XI —
XII w.), czyli płaska (4,5 cm.) i sze-
roka. Grubość jednakże zaprawy
w murach zamkowych jest nieco
mniejsza, aniżeli w świątyni ko-
łoskiej, Natomiast w murze są osa-
dzone wielkie głazy o jednym bo-
ku, ociosanym gładko, ułożone
jakby w celach dekoracyjnych, na
Kołoży.

Ponieważ dotychczas udało się
odsłonić część tylko murów, prze-
to trudno narazie ustalić, jakie
miały przeznaczenie. Na dworze
książęcym musiała być kaplica.
Buc może odsłonięte mury okażą
się resztkami budynku mieszkal-
nego. Wówczas będzie to jedyny
zabytek budownictwa świeckiego
z XII — XIII ww. na terenie wo-
jewództw północno - wschodnich
Rzeczypispolitej.

nadleśnictwo orańskie.

prezesa urzędu ziemskiego z in-
terwencją. Delegacja podczas
przesłuchania poczęła się skarżyć
na urzędników, nazywając parce-
lację bezprewiem i gwałtem žy-
dów rzekomo skrzywdzono, za-
brano im lasy i ziemię i wyrzu-
cono bez odszkodowania na bruk.
Prezes obiecał w sprawie tej po-
czynić dochodzenie.

Listy do Redakcji.
Prosimy o wyjaśnienie Magi-

stratu.
Do Zarządu Związku Właści-

ciel Średnich 1 Drobnych Nieru-
chomości m. Wilna, dzielnicy Kal-
wazyjskiej, bezustannie wpływają
skargi ze strony właścicieli nieru-
chomości na dowolne postępowa-
nie Wydziału Podatkowego Magi-
stratu m. Wilna, który w roku
1932 w bardzo wielu wypadkach
nadesłał nakazy płatnicze na po-
datki obliczone nawet od większe-
go podstawowego komornegoniż
w latach poprzednich, bez żadnych
absolutnie podstaw do tego. Wy-
śrubowana nawet nieco ponad
1006 złotych roczna wartość pod-
stawowego komornego, posłużyła
za podstawę formalną do wymie-
rzenia 3 procentowego kryzyso-
wego dodatku do państwowego
podatku od nieruchomości, już nie
mówiąc o tem, że spowodowała
podwyższenie samego podatku pań
stwowego i komunalnego.

Właściciele nieruchomości, sto-
sownie do treści nakazów, zaczęli
masowo wnosić odwołania od de-
cyzji władzy wymiarowej do Izby
Skarbowej w Wilnie. Magistrat,
za pośrednictwem którego te od-
wolania są wnoszone, zmusza 0-
bywateli nieświadomych do opła-
cania za każde odwołanie od de-
cyzji władzy wymiarowej po 3 zł.,
a ostatniemi czasy po 5 zł., wbrew
noimom prawnym przewidzianym
ustawą z dn. 1.VII 26 r. (D.U.K.P.
z 1926 r. Nr. 98, poz. 570) o opła-
tach stemplowych. Nasuwa się
pytanie, na jakich podstawach
pruwnych władza wymiarowa о-
piera żądanie opłat za podania
(częstokroć od bardzo niezamoż-
nych klijentów) w sprawie zmiany
decyzji odnośnie wymierzonej da-
niny publicznej. Dotychczasowe
normy cytowanej ustawy (art. 147)
wyraźnie głoszą, że jeżeli suma
sporna daniny publicznej nie prze-
kracza 50 zł., podania są wolne od
opłat, jeżeli wynosi od 50 — 100 zł.
podanie podlega opłacie 50 gr., je-
żeli przekracza 100 zł. — podlega
opłacie 2 zł. (lecz nie 3 zł. względ-
nie 5 zł.). Również władza wymia-
rowa Magistratu powinna znać
p. 7 art. 142 ustawy o opłatach
stemplowych, który powiada, że
wolne są od opłat stemplowych po
dania tyczące się ustawowo naka-
zanych zwolnień, obniżek lub odro
czeń w zakresie danin publicz-
nych. Może to jest pomyłka ze
strony władzy wymiarowej, w ta-
kim razie sądzimy, że pomyłkowo
pobrane opłaty, instytucja godna
zaułania publicznego zwróci i mo-
że przytem przy ubieganiu się o
zwrot niesłusznie pobranych opłat

Wykrycie tajnej fabryczki
sacharyny.

Od dłuższego czasu na rynku
wileńskim sprzedawana była sa-
charyna w pastylkach. Sacharyna
ta była w gorszym gatunku, niż
sprowadzana  zzagranicy drogą
przemytu.
W związku z ukazaniem się na

rynku sacharyny „tutejszej“ wla-
dze śledcze roztoczyły obserwację.
W. wyniku dochodzeń organa poli-
cyjne u własciciela domu Nr. 24
przy ul. Kałwaryjskiej Maziuka
lzaaka ujawniły tajną fabryczkę
sacharyny. Podczas przeprowa-
dzonej rewizji znaleziono aparat
do fabrykowania sacharyny w pa-
styikach i proszku. Pozatem zna-
leziono kilkadziesiąt paczek sa-
charyny, przeznaczonej na sprze-
daż. Maziuk, fabrykując sacha-
rynę, na pudełkach wypisywał, iż
jest to proszek mydlany, proszek
do zebów i t. d. Maziuk posiadał
mnóstwo odbiorców sacharyny w
Wilnie i na prowincji, gdyż sprze-
dawał swój towar po cenach
znacznie niższych, niż sacharyna
przemycana z Litwy i Prus, Z sa-
charyny Maziuka robiono prze-
dewszystkiem lemioniady, fabry-
ko vano kwas 1 inne napoje chło-
dzące.

Fabrykę opieczętowano, zaś
właściciela jej pociąśnięto do od-
powiedzialności sądowej.
TESTTPSTITANTĄ

nie będzie żądała ponownych po-
dań i opłat za nie.

Pokrzywdzeni przez ustawo-
dawstwo zakazujące eksmisji bez-
robotnych lokatorów, pragniemy
skorzystać z dobrodziejstw ustawy
z dn. 10 marca 1932 r. o spłacie za-
ległości podatkowych (D. U. K. P.
z 1932 r. Nr. 29, poz. 291) i żądamy,
żeby Magistrat m. Wilna występu-
jący w charakterze władzy wymia-
rowej danin publicznych: 1) nie-
utrudniał obywatelom m. Wilna w
ubieganiu się o ustawowo przewi-
dziane ulgi w spłacie zaległości
podatkowych, przez uwarunkowa-
nie przyjęcia podania z prośbą, o-
płaceniem „kosztów manipulacyj-
nych” i t. p., od obowiązku uiszcza
nia których zwalnia art. 142 usta-
wy o opłatach stemplowych; 2) nie
żądał dowolnych opłat za wnoszo-
ne odwołania od decyzji władzy
wymiarowej w sprawie danin
publicznych, lecz tylko przewi-
dzianych art. 147 o opłatach stem-
plowych; 3) pobrane opłaty „ma-
nipulacyjne“ lub t. p. wbrew obo-
wiązującym normom prawnym,
zwrócił obywatelom, którzy uiścili
na żądanie instytucji o zaufaniu
publicznem.
Zarząd Zw. Właśc. Śr. i Drobn.

Nieruchomości m. Wilna,

RUFUS KING. EAS oga

„Pieniądze albo życie”.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

W. wytwornej, emaljowanej kabinie stała Karo-

|lina Chennel. Była to kobieta dziwnie niedostoso-
Wana do swojej eleganckiej powierzchowności. Po-

chodziła z Nowej Anglji z xodziny dobrej lecz niezna-
nej i, mając lat dziewiętnaście, została porwana ro-

|mantycznie z zagrody ojcowskiej przez Antoniego

Chennella. Zakochała się w nim nazabój i jego wco-

|dzona kurtuazja i wdzięk sprawiły, że urok narze-

zeństwa ostał się na zawsze. Prawda, że entuzjazm

bpadł trochę z biegiem lat, lecz jego słodyczy nie za-
W, dalszym ciągu jej

hajbłahsze życzenie było dla niego rozkazem.
W jego oczach Karolina była zawsze tą prostą,

śliczną dziewczyną, która powierzyła mu swoje losy
W oczach innych — wy-

tworną damą — dopóki się nie odezwała. Nie na-
|wykła do tego, aby się jej sprzeciwiano, na każdą
hajdrobniejszą trudność reakowaia kapryšnie iryta-
“ją. Nie miała dzieci i zastępowała ten brak życiem

|lruła nigdy kropla niezgody.

przed dwudziestu laty.

towarzyskiem. Szczerość je j lądów i wulgarność

9) języka były przerażające. Ale charakter miała za-
cny i ci, którzy ją bliżej znali, żywili dla niej ser-
'deczne uczucie.

ny kłopot.

Żaprzyjaźnienie się z nią było to
coś, jak rzucenie się we wzburzone fale nadbrzeżne,
żeby potem wypłynąć na spokojne głębie.

Zjeżdżając windą Karo!
Martwiła się ciągle, że August Billings źle wychowu-
je córkę, która zaczęła jej właśnie sprawiać poważ-

Miała ją wyprowadzić tej zimy w świat,
ale z pewnych wydarzeń, jakie zaszły w Southam-
ptonie — (Billingsowie i Chennellowie mieli tam gra
niczące ze sobą majątki) — wynioskowała, że będzie
miała tam z dziewczyną urwanie głowy.
czyło choćby wziąć tego młodego poetę
jak tam. Źjawił się niewiadomo skąd, zupełnie jakby
$o Georgina wytrząsnęła z rękawa.
mogła ocenić jego probek poetyckich, ale co się ty-
czyło pochodzenia i stanowiska społecznego... —
Tupnęła nogą i postanowiła powiedzieć mężowi, że
winda chodzi za wolno.
Vallance, ten zagadkowy Simpson — i inni — wielu
in1ych — za wielu. I to wszystko nieznane bez ża-
dnych koligacyj.

Na nieszczęście Karolina nigdy nie mogła wejść
w rzecz dostatecznie głęboko, aby przekonać Geor-

ina myślała o Georginie.

Wystar-
yetha czy

Karolina nie

Ale ten młody architekt,

ginę, že powinna się szanować. Georgina bowiem,
domagała się bardziej rzeczowych argumentów, niż
te, które słyszała. Karolina była wściekła.
piani prze nią młodzieńcy pierzchali zawsze przed
nią, jak liście przed podmuchem wiatru. Nigdy nie
mogła ich zastać. Głowiła się nad tem, żeby obmy-
ślić jakąś mise - en - scene, któraby się udała.
jęcia w domu były do niczego. Nim winda zjechała
nadół, nerwy jej osiągnęły już stan wrzenia. Na do-
miar nieszczęścia, po odsunięciu złoconych drzwi-
czek znalazła się twarz w twarz z dwoma muskular
„nymi drabami, z których jeden miał rudą czuprynę
i długą czarną brodę oraz wąsy. Krzyknęła dwa ra-
zy i osunęła się na ławeczkę w windzie.
— Na Boga! ciotko Karolino! — krzyknął ru-

dy nieznajomy, rzucając się ku niej. — Co się stało?
— Nie dotykać mnie — jęknęła bijąc go toreb-

ką

na czoło.
— A teraz ciocia mnie poznaje?
Karolina zaprzeczyła gwałtownym odgłosem,

podobnym do bełkotania i znów zamachnęła się to-

: Rudy roześmał się i podciągnął szybko brodę

Potę-

Przy

gła z hallu na

śledzona.

— Jestem Barry — rzekł warjat, zdejmując bro
dę i rudą perukę — a to jest mój przyjaciel, pan
Brutus Columbus Jones.
pani Chennellowa.
— Barry — rzekła dama, odzyskując panowa-

nie nad głosem i nad nogami, — wiesz, że nie zno-
szę psich figlów.

Z temi słowy skinęła głową Jonesowi i wybie-

Moja ciocia, panie Jones,

Lubiła chodzićświeże powietrze.
pieszo dla ruchu, który jej dobrze robił na nerwy.
Zawsze chodziła pieszo do Georginy. Na rogu ulicy
obejrzała z; za siebie. Chciała się upewnić, że jest

akt,
bakier i z cygarem w ustach skręcił w tę samą stro-
nę ,co ona, przyprawił ją o lekki dreszcz. Ale mógł
tu być tylko zbieg okoliczności i zresztą miała na
głowie ważniejsze sprawy. Nagle znalazła sposób
na swoje trudności.
Georginy na krótką przejażdżkę na. „Morganie”. Bę-

że jakiś jegomość w kapeluszu na-

Zaprosi wszystkich wielbicieli

dzie to jej bardzo na rękę, bo właśnie nie dalej jak

warzyskiego.
rebką. Jej gorejące oczy zatrzymały się na wspól-
niku warjata, obładowanym wahzką i paczkami,
Pojęła w lot, że musiały to być worki na iupy.

wczoraj postanowiła z mężem przewietrzyć się na
morzu i nabrać sił do zaczynającego się sezonu to-

(c. d. n.)
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4 LZIENNIK MILERSKI

Życie Młodzieży Akademickiej.
10-iecie Młodzieży Wszechpolskiej.

W czasie Zielonych świąt odbył
się w Warszawie zjazd Rady Na-

czelnej Młodzieży Wszechpolskiej

połączony z obchodem 10-lecia ist-
nienia tej organizacji.

Po wysłuchaniu Mszy św. w

kościele Zbawiciela uczęstnicy zja-

zdu zgromadzili się w Dolinie

Szwajcarskiej, gdzie pod przewod-

nictwem seniora mecenasa Jana
Jodzewicza jednego z pierwszych

prezesów odbyła się uroczysta a-

kademja.
Zagajając akademję senior Jo-

dzewicz wskazal, že wszechpolacy

z grupy 16 kolegów, którzy w r.

1916 nie chcieli iść na zamek w hoł

dzie do Besselera, wbrew większo-

ści ówczesnej opinji akademickiej,

stali się czynnikiem rządzącym w

życiu młodzieży.
Jako pierwszy referent wystą-

pił red. Rembieliński, Określił on

oblicze młodego pokolenia; pokole

nie to czuje silną łączność z dziejo-

wą przeszłością Polski, obce zaś

jest duchowi epoki niewoli; nie zno

si pustej deklamacji i czuje się na-

prawdę gospodarzem we własnem

państwie.
Zkolei kol. Wojciech Wasiutyń

ski referował sprawę stosunków

polsko-niemieckich. Przyjmując,

iż stoimy u progu nowej fali pocho-

du ludów na zachód, wykazał ko-

nieczność zmian terytorjalnych na

korzyść Polski.
Następny mówca kol. J. Mos-

dori, omówił program Młodzieży

Wszechpolskiej w sprawie żydow-
skiej. Ludność posiadająca przyna

leżność państwową polską, winna

być podzielona na obywateli i przy
należnych, nie posiadających praw

politycznych. Do tych ostatnich

należy włączyć żydów, bez wzglę-

du na to czy są wyznania mojże-
szowego, czy też innego.
W dziedzinie politycznej żydzi

nie mogą posiadać żadnych praw
wyborczych, nie mogą być urzęd-
nikami, profesorami, nauczyciela-
mi, rejentami, ani maklerami gieł-
dowymi. Winni być zwolnieni od
służby wojskowej, wzamian za o-
płatą specjalnego podatku. Nie

wolno im przybierać nazwisk pol-
skich. W dziedzinie kulturalnej
proponuje mówca numerus nullus
na wszystkich szczeblach szkolni-
ctwa, obowiązek uwidoczniania ży
dostwa autora i wydawcy na wszel
kich książkach i czasopismach, za
kaz uboju rytualnego, „odrutowy-
wania miast i zakaz małżeństw z
ludnością rdzenną.

Ostatni mówca, kol. Kurcyusz,

mówił o realizacji programu naro-
dowego. Jako jedyną formę dal-
szej pracy widzi atak, pozycję a-
gresywną, a nie obronę.

Po przemówieniu kol. Kurcyu-
sza przewodniczący zamknął aka-
demję, wzywając do spokojnego
rozchodzenia się. Uwagę wycho-
dzących z obchodu zwracały licz-
ne i świetnie wyekwipowane re-
zerwy policyjne w Alejach Ujaz-
dowskich.

Po południu rozpoczęły się ob-
rady Rady Naczelnej.

Trwały one do wieczora, a na-
stępnie przez poniedziałek i część
wtorku.

Przedmiotem obrad były spra-
wy organizacyjne oraz uchwalenie
nowej redakcji deklaracji ideowej
i politycznej.

Treść uchwalonej deklaracji za-
mieścimy w przyszłym numerze

„Życia Młodzieży Akademickiej”.
Bardzo interesująco wypadły

sprawozdania z poszczególnych
środowisk, z których wynika,
że niemal wszędzie Młodzież
Wszechpolska ma przytłaczającą
większość i dominuje nad innemi
organizacjami.

Wpływy sanacji maleją niemal
z dnia na dzień, pomimo wszel-
kiego rodzaju sztuczek, stosowa-
nych przez przemożnych protek-
torów.

Rada Naczelna przyjęła do za-
twierdzającej wiadomości sprawo-
zdenie ustępującego prezesa, kol.
Jana Mosdorla, dokooptowała no-
wych członków oraz wybrała no-
wego prezesa na rok 1932/33.

Został nim kol. Jerzy Kurcjusz,
byiy prezes Bratniej Pomocy. Uni-
wersytetu Warszawskiego.

KOMUNIKAT ZARZĄDU STOWARZYSZENIA BRATNIA POMOC

Pol. Młodz. Akadem. U. S. B.
W związku z Interwencją Pre-

zesa Stowarzyszenia Kol. Stani-
sława Ochockiego u Władz Uni-
wersyteckich w sprawie skreślenia
pewnej liczby członków  Bratniej
Pomocy P. M. A. U. S. B. z listy
studentów Wydziału Prawa i Nauk

Kronika wileńska
Profesor Głąbiński w Wilnie,
W niedzielę przybywa do Wil-

na prof. Stanisław Głąbiński, któ-
ry wygłosi dla młodzieży odczyt
o wychowaniu narodowem. O
miejscu i godzinie odczytu powia-
domimy osobno.
Sprawozdanie z Rady Naczelnej.

W najbliższy wtorek kol. kol.
Misiewicz, Hałaburda i Przyłuski,

Społecznych U. S. B., Zarząd Sto-
warzyszenia wzywa wszystkich
skreślonych z powyższej listy człon
ków Bratniej Pomocy do bez-
zwłocznego osobistego
zgłoszenia się w Bratniej Pomocy
w godzinach urzędowych (godz. 13
— 1517-10);

którzy reprezentowali środowisko
wileńskie, złożą sprawozdanie z
obrad Rady Naczelnej.

Czwartek Akademicki.

Dziś w sali Ogniska Akademic-
kiego (ul. Wielka 24) odbędzie się
Czwartek, poświęcony propagan-
dzie L. O. P. P., urządzony stara-
niem Koła Chemików. Początek
o godzinie 20-tej.

ASN ZIE EDELTTTETUT TNS

SĄDOWE SESJE WYJAZDOWE.
Komplet sądu apelacyjnego w

składzie pp. sędziów: M. Suszcze-
wicza, M. Eydrygiewicza i D. Iljina
wyjechal do Baranowicz, gdzie w
okresie od dn. 17 do 25 b. m. roz-
patrzy 67 spraw karnych, w kto-
rych wyroki pierwszej instancji
zaskarżone zostały przez strony.

Oskarżać w tych sprawach bę-
dzie wiceprokurator przy sądzie
apelacyjnym, p. Turowicz.

Funkcje sekretarza na posie-
dzeniach sądowych pełnić będzie
api. sąd. p. Michnowicz.

P. sędzią Bobrowski od dn. 19

 

  

OGŁOSZENIE. | LEKARZE į LETNISKA.

Ludowy Bank Spółdzielczy z nieograniczoną

edpowiedzialnością w Lidzie. ul. Suwalska 19 ni-

niejsze ai z*ewentaeinem powolanie na DOKtÓ В. SZYRWIKJ
członka zarządu banku.

Do podania należy dołączyć: świadectwo oby- skórne 1 moczopłciowe.

watelstwa polskiego, świadectwo zdrowia, doku- Wielka 19, od 9—1 i 3—7 klewicza 462 w" godz.

menty stwierdzające wykształcenie średnie względ- PE

nie wyższe OR swe pracy * organi-

zacjach gospodarezo-spolecznych typu kre. ytos

Е
Letnisko we dworze,

wego | życiorys z powołaniem się na trzy osoby Ii. A. Cymbler 2 lub 3 pokojezkuch:

1е około 400złotych, or. ZNE£niami las, rzeka,ładna
Miesięczne wynagrodzenie około złotych SKÓRNE. Tel. 15-64. miejscowość, dowiedzieć

Mickiewicza 12, róg Ta- się ul. Uniwersytecka 9
m. 15 między Go

ze awą EE MosUR Eik

rekomendujące.

oprócz, tego mieszkanie, opał i światło.
Podania pod adreszm banku składać do Kb

1 czerwca 1932 roku.
Prezes Rady Nadzorczej
Ks. Dziekan Bojaruniec.

POZO

Bydawea: ALEKSANDER ZEZIERZYŃSKI,

s
ye"

do 24 b. m. sprawować będzie sąd

jednoosobowy w Oszmianie i roz-

pozna w trybie uproszczonym 29

spraw karnych, wynikłych na te-
renie pow. oszmiańskiego.

Pełny skład sądu okręgowego,

a więc: wiceprezes p. acław

Brzozowski oraz pp. sędziowie M.

Szpakowski: i J. Zaniewski, wy-

jeżdża do Brastawia, by tu w okre-

sie od 23 do 28 b. m. osądzić 14
spraw karnych.

Jako oskarżyciel publiczny na

sesję tę delegowany został wice-
prokurator p. Jan Korkuć. K.

DZIS WSZYSCY ZWARTĄ ŁAWĄ

WIELKA 44. AD.

 

zee * wałatk
iękna okol. jodna

Choreby weneryczne,komunik. auIGROŚLowe.

4251—0 1-6,

 

tarskiej 9—2 i 5—8.

LOS 1-ej KLASY

Fortunę, Szczęście, Dobrobyt|
do najszczęśliwszej

« LICHTLOS »
ZETDREWESSNS

MICKIEWICZA 10.
'/, łesu 10 złotych. — Ciągnienie DZIŚ!
KRLU ESET OSTRATPSERABROSANNA YA

od Wilna. Dow. się Mic-

 

Wiosna... Wiosna.

[ znów na kamieniach miasta
zakwitła wiosna...

Z jałowej ziemi, z pod płyt ka-
miennych wyrosłe drzewa karłowe
okrywają zielonemi liśćmi swe
niezdarne kształty. — Na jałowym
gruncie społeczeństw — karłowe
drzewa sensacyjnych reform, ino-
wacyj przywdziewają wiosenne,
nowomodne szaty...

Zielona trawa posiana cywili-
zowaną ręką miejskiego ogrodni-
ka, wyrasta z twardej ziemi gazo-
nów. — Twardą glebą jest niwa
społeczna: na wiosnę ubarwia się
jaskrawą zielenią bujnych... chwa-
stów, posianych wprawną ręką
społecznego szkodnika...

O zmierzchu wiosennego dnia,
na ulice wielkiego miasta wylegają
tłumy jasno-ubranych, wolno idą-
cych ludzi. O, jakże smutny jest,
zmierzch wiosennych marzeń „ja-
sno' — myślących, „daleko —
idących nowotworów...

..
W starożytnych ogrodach miej-

skich zakwitły pęki białych bzów.
Stare, zmurszałe, wieloletnie

drzewa wypuszczają jasno-zielene
pędy, nabrzmiałe życiodajnemi so-
kami. — Stare społeczeństwo z
uśmiechem spogląda na swą mło-
dą. „zieloną” latorośl, nadzieję
przyszłości, przyszłość narodu...
Wiosna, wiosna... Po otwartych,

podmiejskich ulicach snują się
wiosenne pary zakochanych: —
studenci — kobiet asystenci. W
przedsionkach „wszechnicy” w
kurytarzach wykładowych” snują
się wiosenne, egzaminacyjne kolej-
ki: — studenci, przyszli magistrzy,
absolwenci...

Wiosna, wiosna... Blado-błę-
kitny nieboskłon lśni, jak bańka
mydlana; wielkie słońce na pu-
stynnej, kopulastej płachcie jest
oazą ciepła 1 rozkoszy. — Przy-
słość studenta jest bladobłękitnym
nieboskłonem: lśni, jak bańka my-
dlana. — Od posuchy wielkiego
słońca — wszachświatowego kry-
zysu nie ochroni nikły cień tan-
deinego parasola—z trudem zdoby
ty dyplom...

*
.

Na różno-barwnych klombach
jaśnieją wiośniane róże,

Na dalekich, górzystych pery-
ferjach miasta kwitną sady, rosną
niebosiężne topole, biało-zielone
brzozy, wspaniałe dęby. — Na pe-
ryferjach życia akademickiego, wy
soko — na górze piaskowej, nad
stokami rzeki, wybujał dąb; wio-
seine wylewy, wyłomy, wybory
wybrały piasek, podmyły górę i
Dąb runął: — bo nie miał grun-
tu...

Kciężycowe noce majowe po-
siadają niebywały urok: sierp mie
siąca płynie po otchłannym ocea-
nie niebios w asyście miljonów
świazd. — W otchłannej nocy po-
grąžone było bratnie życie studen-
tów; sztuczny blask prowodyra z
asystą wilczych zębów rozpłynął
się w niemocy bratniej...

Wiosna. Młodość. Młodość
jes: wiosną życia; jak pięknie na
wiosnę wygląda świat. — W świe
cie ludzkim wciąż jeszcze trwa zi-
ma' serca są zimne i twarde, jak
kamienie...

Kiedyż na kamiennych sercach
zakwitnie wiosna?...

Tad. Wes.

PRZYm УОЕНОЛЕБ
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9006—1-0

I KLASY wielkiej 25 Loterji
Państwowej.

Główna wygraa zł. 1,000,000
i 211 premii.

Ce drugi "los musi wygrać!

1, łosu 10 zł.
1/, los. — 40 zł.

Spieszcie czempr
OSYokarze

H. MINKOWSKI
Niemiecka 35, tel. 13 — 17,

P. K. O. 80,928.
Centrala: Warszawa, Nalewki 40.
Oddział: Lida, Suwalska 22, tel. 136.

 

 

       

  

    
  

  

SPORT.
Harcerstwo rodziną sportowców.

Harcerstwo, jeżeli nie posiada

pewnych cech wybitnie  sporto-

wych, to w każdym bądź razie jest

zrzeszeniem zbliżonem do sportu

i zupełnie śmiało powiedzieć mo-
żemy, że obmyślana, planowa pra-
ca w drużynach i chorągwiach har

cerskich urabia dla sportu bardzo
dodatnią opinję wśród starszego
społeczeństwa.

Kwestja sportu i zagadnień pra-
cy harcerskiej wiąże się z sobą bar

dzo często i, co ciekawsze, po głęb
szej analizie przychodzimy do
wniosku, że harcerstwo właśnie
jest organizacją, która daje podło-
że sportowi.

Malec z pierwszej klasy, zanim
stanie się „rasowym sportowcem

należy do harcerstwa i tu właśnie
otrzymuje staranne wychowanie w
duchu sporotowo - społecznym.
Harcerstwo dba w pierwszym rzę-
dzie o stronę moralno - wycho-
wawczą, ale nie zapomina również
o wyrobieniu fizycznem. Sport
w harcerstwie jest może bardziej
różnorodny od sportu klubowego,
od sprotu zawodniczo - rekordowe
go. Harcerska rodzina sportowa
bierze pod swe opiekuńcze skrzy-
dła nietylko sportowców, ale rów-
nież i tych, którzy chcą zostać
sportowcami, śdy tymczasem do

klubu sportowego. wstępuje ele-
ment całkiem inny, już częściowo-
uświadomiony sportowo.

Wielu ludzi pracę harcerską lę-
ka-się nazwać sportem. Pochodzi
to zapewne stąd, że sport nasz w
dzisiejszych czasach daleko od-
biegł od ideału, a praca harcerska
jest tyłko podobną do życia orga-
nizacji klubowych. Tego nawet
porównać nie można.

Zżyte z sobą grono młodych
sportowców z liljami na ramio-
nach stara się z życia brać wszyst
ko to, co jest dobre, a zwalczać,
co jest złe. Poznawanie jednak do
brych stron życia nie przychodzi z
łatwością i przed postawieniem
każdego kroku harcerz poważnie
się zastanawia. -Wychowawcza
praca starszego harcerza, harcerza
doświadczonego nad młodszym ma
ogromne znaczenie społeczne,

zwłaszcza, że dzieje się to w spo-
sób przyjacielski, serdeczny.
W izbach drużyn harcerskich

kipi prawdziwa młodość, pogoda
życia i wiara w lepsze jutro.

Harcerstwo, prócz pracy samej
młodzieży, jednoczy z sobą rów-

nież szerokie grono starszego spo-

łeczeństwa, które chce dobrze zro

zumieć duch młodych harcerzy i

przyjść im z pomocą, radą i wska-

zówką. Praca starszego społeczeń
stwa w organizacjach, powiedzmy
zbliżonych do sportu, ma ogromne
znaczenie i wydaje cenne owoce.

Życie harcerskie jest wszystkim
niemal doskonale znane. Co pra-

wdą, to zmienia się ono od czasu

do czasu. Jednego roku zwraca

się większą uwagę na obozy let-

nie, drugiego — zwycięża myśl

zwiedzenia kraju, albo pracuje się

społecznie na prowincji, w zapad-

łych miejscowościach, na pograni-
czu i t. p.

Dawniej harcerstwo było nad-

zwyczaj modne i któż z nas nie

nosił na lewej piersi krzyża harcer

skiego. Któż z nas nie siedział wie
czorem przy ognisku, słuchając ga
wędy obozowej. Nocowaliśmy w

namiotach płóciennych. Szliśmy
nieraz zakurzoną drogą z pieśnią

na ustach ,„ Wszystko mi jedno,

wszystko mi jedno, czy mama, pie-

niądze, czy ich nie mam, bo to do-

wód oczywisty, że mi wystarczy
szklanka wody czystej.

Teraz harcerstwo jest organi-

zacją nie mniej liczną, ale więcej

zamkniętą i z każdym rokiem da-

je się zauważyć stały wzrost.
Statystyka wykazuje, że w

Chorągwi Wileńskiej istnieje 46

d.użyn, w których jest 1527 harce-

rzy,
Harcerze wileńscy mają szereg

zasług na niwie oświatowo - kultu-
ralnej.

Najczęściej idą oni do pracy
bezimiennie i zespołowo. Rekor-
dy ich chociaż są nieco inne od re
kordów na bieżniach lekkoatlety-
cznych, to jednak wyniki ich są
bardzo poważne i cenne,

Ja. Nie,

Mistrzostwa piłkarskie w całej pełni.

Z każdym dniem mistrzostwa
piłkarskie Wilna stają się coraz
ciekawsze. Widać w poszczegól-
nych drużynach poprawę formy i
pracę trenera Spojdy wydaje owo-
ce.

Mecz pomiędzy Ogniskiem a
Makabi obfitował w szereg cieka-
wych sytuacyj. Do ostatniej chwili
nie można było przewidzieć rezul-
tatu i dopiero w przedostatniej
minucie gry padł decydujący o
zwycięstwie strzał.

Pierwszą bramkę dla Ogniska
zdobywa dobrze grający St. Koz-
łowski. Po jakimś jednak czasie
Antokolec wyrównał i cały czas
trwa wynik remisowy 1:1. Dopiero
w ostatniej bodaj chwili przerywa
się z piłką Godlewski, który strze-
la zwycięsko dla Ogniska bramkę.

Makabi straciła więc 2 cenne
punkty, a Ognisko wyjaśniło nieco
sytuację w pierwszej turze.

Wygrana Ogniska 2:1 jest
wielkim sukcesem tej drużyny,
która wnosi zawsze na boisko dużo
życia i temperamentu. ž

W drugim meczu 0 mistrzo-
stwo 1 p. p. leg. załatwił formal-
ność z 6 p. p. leg, wygrywając
mecz 5:1, Wojskowi z 1 pułku wy-
stąpili z „fasowanym” z Z. A.K.
S.-u bramkarzemko owym, który
przez cały czas meczu kilka za-
ledwie razy dotknął piłki.
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Do wynajęcia

łokał frontowy, Świeżo
odremontowany 2-ch po-
kojowy z kuchnią z wo-
dą elektrycznością i z
2 ma wejściami. Róg Lu- į—arilaszonkowaEn- |
dwisarskiej | Jezuickiej | ; kava Ar
Nr. 11 u dozorey. Nada-

na. mieszkanie,
b na pracownię

9003

 

Biurze Reklamowem ul.
Garbarska 1 tel. 82.

Reklama.

W pewnym ,drapaczu"

się biura dwóch fabryk
mydła. Jedna z nich u=
mieściła na 49-em piętrze

Jedyną bramkę honorową dla
6 p. p. leg. zdobył Stachowicz.

Bramki dla 1 p. p. leg. padły ze
strzałów: Naczulskiego, Pawłow-
skiego, Wysecha i dwie samobój-
cze.

KTO ZWYCIĘŻY?
Tabalka mistrzostw piłkarskich.
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Najwięcej bramek strzelili: J.
Godlewski 4, Pawłowski 3, Kot-
łowski 2, Antokolec 2, Naczulski
2, Lachowicz, St. Kozłowski, E.
Kozłowski, Hajdul, Stachowicz,
Wysech, Ickowicz po jednej i dwie
samobójcze.
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cyklopedja Po-
pularna* stanowi nie-
odzowną książkę dla
każdego Inteligentne-
go człowieka. Cena
zac dla wszyst-
eh. Książka powinna

być w każdym domu
kulturalnym. Materjał

-00

219—1| warzyw i kwiatów
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ne o wypróbowanej si-
le kiełkowania poleca:
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USZERKA Mieszkanie odremonto-
MARJA LAKNEROWA A w kilka dni później wane 4 pokojowezkuch-

PR9 do na 15em piętrze ukazał nia | przedpokojem do
w. Kasztanowa A 5 się napis świetlny: wynajęcia. Elektryczność

Cena przystępna. Witol-
nie dostaniecie dowa +9 u właściciela.

godami suche i
gródek. Zakre-

towa 11 wska*e dozorca

kłemi Z

W  kance'arji opery.
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spodyni
Моз{3 на 10 т. 4-а.

 

oraz nasiona roślin| posadę
pastawnych: — Коп!-
czyna, tymotka i in-| skl.

 

Poszukuję  Spólniczki
af Z i gastrono-
mji w debrym punkci
Ostiobiūmėka 13 Sklep. МОНЕ ТНа
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Mistrzostwa lekkoatie-
tyczna Wilna.

Drugi dzień mistrzostw lekkoatle-
tycznych wypadł również słabo. Zawod-
ników minimalna ilość. Publiczność zu-
pełnie nie przyszła. Wyniki stosunkowo
niezłe.

110 mtr. przez płotki wygrywa Wil-
norek (3 B. Sap.) 16,8 sek. W klasie B.
Sadowski ma 22 sek.

1500 mtr. daje nam nowy rekord
okręgu. Sidorowicz (Ognisko) zwycięża
4 min. 4,4 sek. W klasie B Zajewski ($o-
kół) 4 min. 14,3 sek. Sidorowicz jak wi-
dać chce koniecznie zastąpić zdyskwali-
fikowanego Petkiewicza i być obok Ku-
socińskiego najlepszym średniodystan-
sowcem i stałym reprezentantem Polski
w meczach międzypaństwowych.

10.000 mtr. wygrywa jak zawsze naj-
lepszy długodystansowiec Wilna Żyle-
wicz z 3 B. Sap. w czasie 36 min. 34 sek.

W skoku wzwyż zwycięża fenome-
nalny Wieczorek (3 B. Sap.) 160 centr.
W klasie B. Szczerbicki (Sokół) 150 centr.
W skoku о tyczce Wieczorek nie

startuje z powodu zerwania ścięgna w le-
wej nodze. Zwycięża z klasy B. Sadow-
„ski (3 B. Sap.) 2 mtr. 75 entr.

Zawody pań. W biegu na 100 mtr.
zwycięża Cywińska (Sokół) 14,6 sek.
przed Putrymowiczówną (Sokół) 14,9 sek.

Bieg 800 mtr. wygrywa rekordzistka
Wilna Putrymowiczówna (Sokół) w cza-
sie 2 min. 54 sek.

Najlepiej w mistrzostwach wyszedł
3. BS
Sadowskim na czele.

Rywalem saperów był Sokół, ale był
to rywal jeszcze jak na bieżnię za młody
i Sokół nie zagrażał zupełnie w klasie A.

ę w Sokole zasłużył Szczerbicki,
o słarzy znajomi jak Żvlewicz i

  

 

   

 

irszawy, by następnie poje-
aś do Pragi.
Ognisko prawdę mówiąc ma tylko Si-

dorowicza, bo reszta to jeszcze surowy
materjał, który wymaga starannej i su-
miennej pracy.

Strzelec nadesłał zgłoszenie zapóźno
i tacy zawodnicy jak Żardzin i Wojtkie-
wicz musieli przyglądać się tylko zawo-
dom.

J. Pietrowicz zdobył rakietę A. Z. S,

Turniej tenisowy „o rakietę A.Z.S.“
zgromadził na kortach 16 zawodników.

W ćwierć finale Pietrowicz wygrał
z p. Hohendlingerówną 6:1; 6:3. W pół fi-
nale zaś W. Burhardt zakwalifikował się
do finału wygrywając mecz z Pimono-
wem 6:2; 6:2.

Decydujące spotkanie odbyło się
między J. Pietrowiczem a W. Burhard-
tem. Gra była ładna i ostra
wiecej żyłuje. Burhardt gra ładniej, ale
ryzykuje piłkami i często je traci. Po
ostrej walce wygrywa J. Pietrowicz w
stosunku 8:6; 8:6.

Turniej cieszył się dużem powodze-
niem i był doskonałym przeglądem mło-
dych graczy,

Ja. Nie.

iUw ннн

INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYKSKIEGO

MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - teny niskie
OTWARTA OD 8-е! DO 4-a| POP.

asa um mw s saa

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat) 18. V. 1932 r
Waluty i dewizy: ‚

Belgja 125,00—125,31-- 124,69.
Hołandja 361,65 -- 362,55—360,75.
Londyn 32,70--32,86—32,54.
Nowy York kabel 8,905—8,925—8,885.
Paryż 35,14—35,23—35,05.
Praga 26,39—26,45—26,33.
Szwajcarja 174,40—174,83 —173,97.
Włochy 45,90—46,13—45,67.
Berlin 212,70 Tendencja niejednolita

apiery procentowe:
4'|, pożyczka Inwestycyjna 90,60. 5%»

konwersyjna 38—38,25. 7, Stabiliza-
cylna 48,13-—51,13—47,75. 4%, delarowa
47,25. 10, kolejowa 102. 89, L. Z. B.
G. K I B. R,obligacje B.G. K. 94. Te
same 7|, 83,25. 774) L. Z ziemskie dol.
54 (drebne). 4%, ziemskie 28. 8”, ziem-
skle złotowe 50, 8'/, warszawskie 58,25
—359,50 (drobne) 58. 8”, Łodzi 58,75.
8|, Plotrkowa 54. 10/, Radomia 55.
Tendencja na p”życzki słabsza, na listy
niejednolita.

Bank Polski 71—71,25. Tendeneja
nieco mocniejsza.

polskie w Newym Yerku: |
Dillonowska 50. Stebilizaeyjna 47. War-
szawska 32. Sląska 33,87'|,.

 

 

Przylmę panienkę do
Mieszkania | dwcjga dzieci z

następującą reklamę >>077000

AKUSZERKI świetlną: l
una "Kupujcie tylko myd-

1 pokoje Ączystą, skromnych wyma*
gań dobrych rekomen-
dacji z szyciem. Adres:

9009—2

Służąca do wszystkiego
z dobrem gotowaniem

 

lą potrzebna do dwojga o-
9010—3 sób z małem śiodlico.

Zgłaszać się z Świadec-
twami Zamkowa 20 m 4.

 

LOKALE już mydeł Browna!"

oo DAAD Messe Peeloe 4
Poszukuję posady ge-

9008 spodyni lub kucharki,
zgodzę się na wyjazd

letnisko. Swia-ШИНННИННИНИННИНИИ zectwa wietke 56. SKiep
Tromszczyńskieh.

9011—1
Spiewaczka: Spiewam

ada radzi id

Dyrekter; A czy także DRUKARNIA
z powodzeniem?

Lij. ZWIERZYŃSNIEGO
1 INTROLIGATORNIA

bogaty opracowany
Dom do sprzedania| Przystępnie.  Żądaj :
|цЪ°“(У42іогі-'|сп|| z pa | PRACA © Mostowa LITERIA
ogrodem owocowo - ® owa neyklopedja Р

rzywnym, staj Adek wa |Poj ABarena YIPRZYJMUJEDODRUKU

zownią. Wiedemość w lzefitów 10. 618—20| poszukuję posady go. DZIEŁA, BROSZURY
ub służącej ul.

BILETY WIZYTOWE,
9000 —0

Kucharz zdolny przyjmie
zaraz.

907 DO OPRAWY

WYKONYWA

 

ap. z Wieczorkiem, Żylewiczem i

Pietrowicz

 Archanielšks Nr 1 m. 8.

  
  

 

    

  
ZAPROSZENIA,:

Wil 3RiVilno, I RÓŻNE KSIĄŻKI
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