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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
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 Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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Z NACKICH - BRYNDZÓW

° JANINA WOJCIECHOWSKA
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach opatrzena $w. Sakramenta-
mi zmarła w Panu dnia 16-go maja 1932 roku w wieku lat 22 w

Drehiczynie— Pol.

Eksportacja z dworca kol osebowego w Wilnie odbyło silę dnia 19
maja b. r. e godzinie 3 po poł. do koscioła św. Teresy (Ostrabrama).
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele dn. 20 b.m
o godz. 10-ej rano
tarz po-Bernardyński.

Pogrzeb tegoż dnia e godz. 4-ej po poł. na cmen-

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół I znajomych zrozpaczeni

   Ojciec, Mąż I Rodzina.

Japonja w prz

Armja czerwona w oczekiwaniu rozstrzyg-
nięć na Dalekim Wschodzie. |
Kto zwycięży dyplomataczyżołnierz?

(Kerespondencja własna.)

MOSKWA. 19. V. Naczelnik głównego sztabu armji czerwonej
Wystąpił w radio moskiewskiem z bardzo charakterystycznemi ko-
mentarzami ostatnich wypadków w Japonii.
ójstwo prezydenta Doumera i

lanukai mają z sobą to wspólne,
Z nienawiści do Związku Sowieckiego.

Oświadczył on, że za-
zamach na japońskiego ministra
że obydwa przestępstwa wyrosły

astępnie mówca podkreślił,
že lanukai w sprawach mandżurskich nigdy nie był zwolennikiem
polityki antysowieckiej.

Śmierć jego daje powód do jaknajpoważniejszych obaw tem-
bardziej, że za sprawcami zamachu stoją bardzo wpływowe koła.
2е śmiercią lanukai w Japonji „schodzi ze sceny silna ręka, któ-
łą dotychczas powstrzymywała japońskich oficerów w Man-
żurji od awanturniczych wystąpień na granicy Związku Rad
Sowieckich*.

Następnie mówca oświadczył, źe armja czerwona będzie śle-
dziła za biegiem wypadków bardzo uważnie, dyplomacja zaś sowiec-

£ ką dołoży wszelkich starań, aby zapobiec konfliktowi z nowym rzą-
y|dem japońskim. Osiągnięcie porozumienia z militarystami japońskimi

| £st jadnak niemożliwe.

ь Najbliższe tygodnie pokażą, kto w Mandżurji powie ostat-
hie słowo dyplomata czy żołnierz.

PRZESILENIE RZĄDOWE TRWA,

MOSKWA (Pat). Kwestja u-
worzenia nowego rządu japoń-
skiego jest jeszcze otwarta, acz-
Kolwiek nastroje sprecyzowały się
Już dość wyraznie. Koła wojsko-
we mają żądać, według doniesień
Prasy, ponadpartyjnego rządu na-
rodowego, planowej polityki go-
Spodarczej i zabezpieczenia zdo-

į byczy polityki japońskiej w Man-
żurji Ponadto nowy rząd ma się

szczególnie zająć pomocą dla rol-
nictwa. Mówią o możliwości ogło-

| Szenia moratorjum dla rolnictwa i
przeprowadzenia szerokich reform
podatkowych. Partje polityczne

Wymowna

przeciwstawiają się życzeniom kół
wojskowych, stając na stanowisku
obrony konstylucji. Popierane są
one przez siery gospodarcze z
wielkiemi bankami i przemysłem
na czele. Prasa ironizuje, że dzi-
siejsi obrońcy konstytucji, będąc
u władzy, nie bardzo się krępują
jej przepisami. Dotychczas rzą-
dząca partja Sayukai proponuje
podobno kołom wojskowym kom-
premis, przyczem godzą się na do-
puszczenie kilku wybitnych osobi-
stosci bezpartyjnych z kół woj-
skowych. Jak dotąd, koła woj-
skowe kompromis ten odrzucają.

wiadomość.
Likwidacja francuskiej misji wojskowej

„ w Polsce.
WARSZAWA. (Pat.) Jak się dowiadujemy, wojskowa

Misja francuska lądowa i morska, chiubnie wywiązaw-
© |Szy się ze swych zadań, współpracy z naszem wej-

WARSZAWA (Pat.) Ambasa-
dor Stanów Zjednoczonych John
Willys ustępuje z zajmowanego

 

$kiem, ulega likwidacji z dniem 1 sierpnia r. b.

|Ustąpienie ambasadora St. Zjednoczonych.
stanowiską. Ambasador Willys ©-
puszcza Palskę dnia 30 b. m.

15 c= 1 a I! s

Groźny zamach na pracowników
umysłowych.

(Telefonem od własn, korespondenta.)

WARSZAWA. Organ pracowników państwowych, prywatnych i
samorządowych „Jutro Pracy” donosi, że przyjęty w drugiem czytaniu
projekt Komisji Kodyfikacyjnej, dotyczący t. zw. „prawa o zobowią-
zaniach* zawiera niesłychane wprost postanowienia co do umowy
o pracę pracowników umysłowych.

„Według projektu Komisji Kodyfikacyjnej—podaje „Jutro Pracy*
—pracownik, któremu pobory wypłacane są miesięcznie, ma prawo
do... dwutygodniowego wypowiedzenia.

Przewiduje się również, wypłacanie pensji pracownikom umy-
słowym tygodniowo,: w tym wypadku pracodawca może wypowie-
dzieć pracę na trzy dni przed końcenr tygodnia, a nawet dopuszczal-
ne jest opłacanie dniówkowe, przyczem zwolnić można pracownika
2 dnia na dzień.

Ponadto projekt daje możność pracowawcy zatrudnienia praco-
wników nietylko przy pracy do której został zaangażowany, ale
również przy każdej pracy, którą mu pracodawca poleci”.

Tego rodzaju przepisy oznaczałyby pozbawienie pracowników
umysłowych szeregu kardynalnych praw.

Deficyty teatrów warszawskich.
WARSZAWA (Pat.) Ogólna su-

|ma deficytów w warszawskich tea-
trach miejskich za okres 1930-31
toku wyniosły 4 miljony złotych.
Obecnie deficyt ten znacznie się

zmniejszył. W ubiegłym sezonie
deficyt teatrów dramatycznych
wyniósł 1,200,000 zł., a. obecnie
niewiele więcej ponad 400 tysię-
cy złotych.

Telefon Redakcji»
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MINISTER SUZUKI
I GENERAŁ ARAKL

PARYŻ (Fat). Prasa francuska
dorosi, że według wszelkiego
przwdopodobieństwa misja utwo-
rzenia nowego gabinetu japońskie-
$o powierzona zostanie Suzukie-
mu. W skład gabinetu weszliby
nietylko członkowie partji kon-
serwatywnej, lecz i szereg osobi-
stosci kompetentnych, dążących
do rozwiązania wielkich zadań na-
rodowych.

Między Suzukim i armją ist-
nieje podobno milcząca umowa, na
podstawie której przywódcy ruchu
wojskowego postaraliby się stłu-
mić nielegalny ruch polityczny w
szeregach armji, o ile gabinet
uczyni poważne wysiłki w kierun-
ku poprawienia niedoli szerokich
mas społecznych.

Z innej strony informują, że ge-
nerał Araki proszony jest ze
wszystkich stron, aby nie wyrze-
kał się władzy. — Dokoła jego
osoby skupia się wielki ruch ge-
nerałów i admirałów. Na ewen-
tualnego premjera nacjonalistycz-
nego gabinetu wysuwana jest kan-
dydatura barona Hiranuma.

POROZUMIENIE?

TOKIO (Pat). Pomiędzy min.
Suzuki i gen. Araki doszło, jak
słychać, do porozumienia co do
charakteru przyszłego rządu.
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Hitler w Sejmie.
BERLIN (Pat), W dniu 19 b.m.

odbyło się zebranie plenarne
Irakcji narodowo - socjalistycznej
sejmu pruskiego z udziałem Hitle-
ra, który w dłuższej mowie spre-

rady były poufne i odbyły się na
wyraźne życzenie Hitlera poza
gmachem sejmu. Od obrad tych
oczekują decyzji w sprawie na-
wiązania oficjalnych rokowań ko-
alicyjnych pomiędzy narodowymi
socialistami a centrum. Szanse
koalicji narazie oceniane są w ko-
łach politycznych niekorzystnie.
Dotychczasowa rezerwa kół cen-
trowych wywołuje w kołach naro-
dowych socjalistów niepokój, któ-
rego wyrazem jest artykuł prze-
wodniczącego frakcji hitlerowskiej

Kubego, zarzucający kierownictwu
partji centrowej zamiar utrzyma-
nia sojuszu z socjal-demokratami.
Kube grozi zdemaskowaniem po:
lityki centrum, zapowiadając, że
narodowi socjaliści po otwarciu
sejmu natychmiast przystąpią do
„robienia porządku w administra-

cji', Hitlerowcy domagać się będą
przeprowadzenia rewizji słynnych
procesów o morderstwa kapturo-
we, a przedewszystkiem wyroków,
-wydanych w procesie w Lands-
bergu. Frakcja hitlerowców za:
żąda pozatem niedopuszczenia na
teren sejmu pruskiego przedsta-
wicieli dzienników demokratycz-
nych i lewicowych.

Sprawa gdańska w Radzie Ligi
GDAŃSK (Fat). Rada Ligi Na-

rodów zajęła się w dniu 19 b. m.
sprawą action directe w stosun-
kach celnych polsko-gdańskich.
Sprawozdawca angielski podse-
kretarz stanu Eden złożył w tej
sprawie raport, który, wbrew” żą-
daniom Gdańska, pomija kwestję,
czy ma miejsce action directe.
Raport podkreśla natomiast, że
odwoływanie się do procedury z
tytułu action directe musi być sto-
sowane tylko w specjalnie waż-
nych wypadkach i nie należy jej
nadużywać. Jak wiadomo, do pro-
cedury tej odwoływał się Gdańsk.
Sprawozdawca oświadczył z zado-
woleniem, że może przedłożyć re-
zolucję przyjętą przez obie strony.

Rezolucja oświadcza, że zgo-
dnie z decyzją z dn. 13 marca
1925 r., prowizoryczne decyzje
wysokiego komisarza w sprawie
action directe winny być natych-
miast wykonywane stosownie do
swego ducha 1 litery. Rezolucja
oświadcza następnie, że jest bar-

dzo ważne, aby możliwie najszyb-
ciej nastąpiło załatwienie spraw,
w związku z któremi wyłoniła się
kwestja action directe i wzywa
wysokiego komisarza do wydania
z pomocą ekspertów w możliwie
najkrótszym czasie decyzji w
kwestji merytorycznej, przedsta-
wiciej przez strony (czego — jak
wiadomo — Polska zawsze sie
domagała). Rezolucja stwierdza
dalej, że Polska zgodziła się wy-
colać odwołanie się od decyzji
wysokiego komisarza z dn. 29
marca 1932 r., Wireszcie rezolucja
oświadcza, że dopóki nie nastąpi
definitywne załatwienie spraw
przedłożonych wysokiemu komi-
sarzowi, postanowienia polskiej
ustawy karno-skarbowej powinny
byc wykonywane tak, aby nie
przesądzały załatwienia spraw, do-
tyczących biernego obrotu uszla-
chetniającego oraz obrotów przeż
domy składowe. Raport i rezo-
lucja zostały jednomyślnie przy-
jęte przez Radę.

Herriot u prezydenta Lebruna.
PARYZ (Pat) Przywódca partji

radykalnej Herriot przyjęty był
wczoraj przez prezydenta repu-
bliki Lebruna. Podczas konferen-
cji, która trwała przeszło godzinę,
poruszone zostały wszystkie kwe-

stje, związane z sytuacją poli-
tyczno - parlamentarną oraz ze
sprawą składu przyszłego rządu.
Z kół miarodejnych donoszą, że
konferencja te miała charakter
ściśle informacyjny.

 

Przesilenie w Austrji.
Dolifuss tworzy znówjrząd.

WIEDEŃ (Pat) Minister Doll-
fuss przyjął ponownie misję u-
tworzenia rządu. Oświadczył on,
że ma nadziaję w. najbliższym
czasie dostarczyć listę członków

nowego gabinetu, który ma się
skladnć, częściowo z członków
parlamentu, częściowo zaś będzie
nosił charakter urzędniczy.

RZBBATKE IPOZY TZENCEO PRZCATZ SDA ITIL GREKA IGA KTS

00 ADMINISTRACJI .
Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI" do-

łączyliśmy dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-

kiet nadawczy P. K. O.. Konto 80.187 dla załatwienia: opłaty
"należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze

syłką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem
1 Czerwca 1932 r. wstrzymane,

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 58,

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
„Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

(- Kapłan a polityka.

Terminy

Przedśmiertne wskazania Šš. p. ks. Biskupa Łozińskiego.

(KAP) Choroba zastała š. p. Ks.

Zygrauata Łozińskiego, Biskupa Pińskie-

$o, przy biurku piszącym ostatnie swe

dwa listy pasterskie. Pierwszy skierował

zmarły Arcypasterz do duchowieństwa

swej diecezji, drugi — do wszystkich

swyckŁ diecezjan. Ten drugi list o Akcji

Katolickiej został niedokończony... Oba

* noszą datę 2 kwietnia, t. j. dnia, w któ-

cierpiący Ks. Biskup udał się do
by poddać się operacji. Opa-

trzność dała $. p. Ks. Biskupowi jako

ostatnie swe wskazania poruszyć tak

ważne zagadnienie, jak stosunek kapłana

do polityki. Uczynił to zmarły Ks, Biskup

z wlaściwą sobie przejrzystością myśli,

znajomością nauki i ducha Kościoła, nie
oglądaniem się na różne względy lub

osoby,

Genezą pierwszego listu, zwrócone-

$o do duchowieństwa diecezji stała się

debata w Sejmie nad projektem ustawy
o składkach na rzecz Kościoła katolickie-

įo. Na komisji sejmowej przy tej okazji

niektórzy posłowie postawili duchowień-

stwu naszemu szereg zarzutów występo-

wania z agitacją polityczną przy wykony-

waniu czynności duszpasterskich, Uchwa-

lona została mawet odnośna rezolucja,

wycofana następnie na plenum Sejmu.

Traktując rezolucję powyższą, jako

wyraźny frazes agitacyjny, nie wiążący

się logicznie z debatą nad projektem

ustawy i noszący znamiona chęci prze-

kupienia duchowieństwa, zmarły Ksiądz

Biskup merytorycznie jednak stwierdza

słuszność zasady:
„iż wszelkie wystąpienia polityczne

są w kościele niedopuszczalne, i nie tylko

w kościele, lecz wszędzie i zawsze, gdzie

kapłan przemawia nie w charakterze

zwykłego obywatela państwa, ale jako
duszpasterz, nauczyciel prawdy Bożej i

zasiępca Chrystusa Pana”.
Do wystąpień politycznych zmarły

Ks. Biskup zalicza zachwalanie lub u-
jemną ocenę programów politycznych,

krytykę uchwał izb ustawodawczychi

zarządzeń władz z ich strony politycznej,
popieranie lub osądzanie partyj politycz-
mych ze względu na treść polityczną,

spoleczną lub gospodarczą ich progra-

mów, wyrażanie sympatji lub antypatji

wzgiędem działaczów politycznych żyją-

cych lub zmarłyct. Przestrzega Ks. Bi-
skup kapłanów, aby w swej pracy w ko-

ścicie nie pozwolili się unosić własnym

sympatjom politycznym.

„Dotyczy to przedewszystkiem —

pisze Ks. Biskup — pracy waszej urzędo-

wej. Prywatnie macie prawo, jak każdy

obywatel, a nawet obowiązek, jako nale-

żący do przewodzącej warstwy społeczeń

stwa, mieć wyrobione przekonania o za-

sadniczych sprawach, dotyczących na-

szego życia państwowego. Ale nawet i tu

wie'ką należy zalecić kapłanowi oględ-

nos“ tak w sądach jak i w ich wypowia-
daniu, po pierwsze dlatego, aby nie na-

śladował tych dyłetantów Śmiesznych,
90 o wszystkiem śotowi rozprawiać, a naj
głośniej o tem, czego nie znają, powtóre,

aby nie uzbrajali przeciw sobie, jako

rym
szpitala,

„„paztyjnicy”* polityczni, całych odłamów

społecznych, inaczej patrzących; są bo-

wiemduszpasterzami wszystkich, wszyst-

kiem też dla wszystkich stać się powinni,

aby wszystkich Chrystusowi pozyskać

mogli. Muszę Wam oddać sprawiedli-

wość, że wogóle o walkę partyjną nie

mona Was pomawiać, Niektórzy zbyt

słabo sprzeciwiali się prądom akcji poli-
tycznej w czasie wyborów do izb prawo-
dawczych, ale nie robili tego dla polityki,
lecz owszem raczej z obawy angażowa-

nia się w politykę. Inni, przeważnie ka-

płani nie podlegli mej juryzdykcji, pozwa-
lali sobie czasem na przemówienia, za-

prawione pewnym serwilizmem wzglę-

dem siłę mających. Ale i tu nie była

własciwa polityka, lecz idąca zbyt daleko

uprzejmość dla tych, z którymi nie chcieli

wchodzić w konilikty. Kiedy takie wy-

padki niewłaściwe dochodziły do mej
wiadomości, winni otrzymywali uaśsny;

ale były to, chwała Bogu, wypadki we-

gėle rzadkie“.

Kapłan musi wystrzegać się w pracy

kościelnej dotykania kwestyj politycz-

nych, o ile dotyczą one wyłącznie form

życia doczesnego. Inna jest sprawa, gdy

prożramy lub wystąpienia polityczne

wkraczają w sierę moralności chrześci-

jańskiej, niekiedy nawet dogmatyki, Tam

duszpasterz ma nietylko prawo, ale i o-
bowiązek umieć odróżniać prawdę od

fałszu, pożytek od szkody lub niebezpie-

czeńsiwa i przestizegać przed niemi lu-

dzi. Ё

„Ktoby Wam mėwil, že dotykač
Wam kwestyj politycznych nie wolno, be
to nie wchodzi w zakres waszej kompe-

tencji, powiedźcie, że w zakres kompe-

tencji kapłana nie wchodzi sztuka kuli-
narna, a jednak musi on tłómaczyć ludo-

wi, jakie potrawy są dozwolone w post,

a jakie nie; w zakres jego kompetencji

nie wchodzi handel, którego nawet nie

wolno mu uprawiać, jednak musi prze-
strzegać lud, że grzechem jest wyzysk,

lichwa, nieuczciwe używanie miary, wagi

lub podrabianych pieniędzy; nie wchodzi

w zakges jego czynności iuhb kompetencji

pośredniczenie przy zawieraniu umów
chlebodawców ze służbą, a jednak musi

potczać jednych o tem, że nie wolno za-

trzymywać zapiaty najemnikom, a dru-

gich o obowiązku wiernego wykonywaaia

robót wyznaczonych”.
I dalej pisze Ks. Biskup:

„Któż zechce odmawiać katechecie

prawa pouczania, że urzędnik ma obowią-

zek wykonywać sumiennie czynności na

siebie przyjęte, za które pobiera wyna-

grodzenie od Państwa, których wierne
spełnianie zaprzysiągł? Kto powie, że

wtrąca się w nie swoje kapłan, który
przypomina żołnierzowi o doniosłości
przysięgi żołnierskiej, o piękności i ko-

nieczności męstwa, o potrzebie stawienia

życia własnego na kartę w obronie oj-

czyny i o niegodziwości zdrady? Jeśli
zwykły obywatel, powołując się na wy-

znawane teorje polityczne, zechce propa-

gować myśl niepłacenia podatków, knu-

cia spisków lub fałszowania pieniędzy,

to się jego posiępowanie i teorje, które-

mi je osłania, napiętnuje jako złe i nie-

dozwolone.  Przedewszystkiem kaplaa,

tłómacząc katechizm, wyjaśniający obo-

wiązki chrześcijanina obywatela”.

Same władze uciekają się nieraz de

pomocy kapłana. Rząd niejednokrotnie

zwiaca się do księży biskupów, pro-

bos.czów, preiektów w szkołach z pro-
śbą o poparcie pewnej akcji, zamierzenia

lub idei. Jest to poniekąd ze strony sa-

mej władzy świeckiej uznanie prawa

kapłana do urzędowego poruszania spraw

związaną z bieżącą polityką.

S. p. Ks. Biskup przestrzega przed

wiązaniem pracy duszpasterskiej z pro-

$ramami partyjnemi, jako takiemi. Pro-

gram duszpasterza — to praca nad zdo-

byciem krrólestwa niebieskiego. Nieprze-

strzeganie granicy między akcją dusz-

pasterską a polityczną rodzi skutki nie-

pożądane i szkodliwe, na jeden poziom

sprowedza się sprawy nadprzyrodzone i

doczesne, wywołuje się walkę, a nieraz i

nienawiść.

„Duszpasterz nie ma prawa stawić

takiej zapory między sobą i tymi, którzy

są oddani pod jego opiekę i przęwod-

niciwo. Z grzechem musi walczyć, fałsz

religijny wykrywać i obalać. Jeśli się kte

nań za to zagniewa, to trudno. Pan Jezus

powiedział przecie, że przyszedł rzucić

w świat nie pokój ale miecz (Mt. X. 34),

nie pokojowe współżycie dobrego ze

złem, botakie przymierze byłoby tylko

zrezygnowaniem dobra na rzecz złego,

ale ządanie mężnego stania u stóp Ckry-

stusa nawet kosztem przyjaźni i naj-

droższych uczuć ludzkiego serca”.

Czy Gorgulew jest poczytalny?
PARYZ (Pat.) Gorgulew pod-

dany został wczoraj operacji na-
kłócia lędźwi. (zyskana w teu
sposób substancja mózgowo rdze-
niowa da możność stwierdzenia,
czy opony mózgowe Gorgulewa
są w stanie zakażenia i czy w jego
organizmie może się rozwinąć

paraliż postępowy. O ileby tak
było w istocie,to obrońcy oskar-
żonego mają widoki powodzenia
przy postawieniu tezy niepoczy-
tainości Gorgulewa. Orzeczenia
lekarzy oczekiwać nalsży dopiero
za dwa lub trzy tygodnie.

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 punkiualnie o g. 12 m. 45.
Wstęp wolny. Wstęp wolny. 
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Iowa buržnaiji.
jesteśmy dziś w Polsce świad-

kam“ masowego zaniku i załama-

nia się warstwy średniej i średniej

własności. Nie oznacza to, że

własność wielka w szczególnie po-

myślnych znajduje się warunkach.

Bynajmniej, ałe własności wielkiej,

wielkich _ kapitałów,  przedsię-

biorstw wielkich na ogół nie tak

dużo mieliśmy w Polsce, więc i

bankructwa nie mogą tu mieć cha-

rakteru masowego. Część własno-

ści wielkiej, jako bardziej w re-

zerwy zasobnej, jeszcze się jako

tako trzyma, wielkie przedsiębior-

stwa, po części oparte na kapita-

łach zagranicznych, ratują się przy

pon.ocy karteli, wpływów zakuli-

sowych i t. p.

Rozumiemy i doceniamy w zy-

pełności znaczenie w gospodarce

krajowej własności wielkiej — w

niniejszym artykule jednak chce-

'my poświęcić uwagę naszą stano-

wi średniemu, który dotychczas

był głównym filarem Polski nie-

tylko pod względem materjalnym,

ale także politycznym, moralnym,

umysłowym, kulturalnym.

W czasie wojny o wyzwolenie

stan średni złożył Ojczyźnie naj-

obfitszą daninę krwi, dał najbar-

dziej ideowych obrońców, Ze stanu

średniego przeważnie rekrutowali

się « rekrutują uczeni, profesoro-

wie, nauczycielstwo, lekarze, ad-

wokaci, inżynierowie, urzędnicy.

Nasz ustrój społeczny opiera się

głównie na stanie średnim, o który

rozbijały się stale wszelkie zakusy

bolszewickie. Kulrura polska, te-

atr, książka, wszystko to czerpało

sok: żywotne ze stanu średniego.

Na wsi własność średnia była roz-

sadnikiem kultury zarówno eko-

nomicznej jak i umysłowej. °

Nie znaczy to, aby stan średni,

za wielkie, niespożyte zasługi wo-

bec ojczyzny pretendować miał do

jak'chś nadzwyczajnych przywile-

jów, aby zasklepić się miał w

ciasnem kole i stworzyć rodzaj

kasty. Przeciwnie.

Dostęp do warstwy średniej za-

równo pod względem materjalnym

jak i duchowym zawsze i dla każ-

dego był otwarty drogą uczciwej

pracyiwiedzy. Przesądy minio-

nych wieków oddawna zostały wy-

rzucone do lamusu. Nie było wy-
padku we współczesnej Polsce aby

człowieka z dyplomem uniwersy-

teckim, aby zdclnego przemysłow-
ca, dzielnego gospodarza rolnego

traktowano jako niższego, dlatego

że pochodzi z warstwy chłopskiej

lub robotniczej. Społeczeństwo in-
stynktownie rozumiało, że rozsze-

rzając warstwę średnią, tem sa-

mem rozszerza podstawę materjal-

ną : moralną, na której opiera się

gm::ch ojczysty.

Dopiero w ostatnich latach

jesteśmy świadkami niebywałego

kurczenia się stanu średniego. Po-

łożanie jest katastrofalne. Na nie-
bezpieczny objaw ten niejedno-

krotnie zwracała i zwraca uwagę

prasa narodowa, ostatnio poczy-

nają sobie zdawać sprawę z nie-

bezpieczeństwa organy prawicowe

sanacji. Nawet prasa żydowska

uderzyła na alarm. Przypominamy

urywek z żydowskiego „Naszego

Przeglądu”, p. L. „Tragedja życia

średniego” zamieszczony w prze-

ślądzie prasowym wczorajszego

numeru naszego. ь

Na ten temat pisze narodowe

„Słowo Pomorskie":
„Pod ciosami gospodarczego przesi-

lenia ginie polskie kupiectwo; ginie poł-
skie rzemiosło; ginie polskie rolnictwo;

ginie polski przemysł; ginie polski robot-
nik; ginie polski urzędnik; ginie polski
„pracownik w wolnych zawodach [I nikt

temu nie zaprzeczy. Wszędzie widzi się

upadek, wzrost biedy, nędzy i przymuso-
wego bezrobocia.

Na oczach naszych urzeczy-

„ wistnia się likwidacja prywatnych

przedsiębiorstw, prywatnych kapi-
tałów — rosną natomiast i mnożą

się przedsiębiorstwa państwowe,

uprzywilejewone pod każdym

względem, nie ponoszące żadnych

ciężarów, z którymi przedsiębior-

stwa prywatne, przeciążone po-

datkami i świadczeniami nie są w

stanie konkurować.
Jednocześnie ze wzrostem go-

spodarki etatystycznej rośnie też
„nowa burżuazja etatystyczna”

bez porównania lepiej uposażona

od urzędników.

Nawet tak umiarkowany .„Kur-
jer Warszawski potępia to nowe
zjawisko, które wyrosło na podło-
żu nienormalnych naszych stosun-

ków wewnętrznych, przy sprzyja-
jących warunkach atmosferycz-
nych jakie przynosi nam „wiatr od

wschodu”:

     

Ż prasy.
Nędza wsi.

Każdy zeszyt pism ludowych
(ostatnio „Ziełony Sztandar“ Nr.
31 na 15 maja br. i „Wyzwolenie
nr. 24 na 15 maja br.) podaje wia-
domości, często dowolne, ale da-
jące wyobrażenie o stanie rzeczy
na wsi:

„Sól. bydlęca. W niektórych
okolicach zaczęła wieś kupować do ce-
lów kuchennych sól nieoczyszczoną,
t. zw. sól bydlęcą, gdyż kosztuje ona
o 16 groszy taniej na kilogramie od białej
soli kuchennej. Nie jest ta sól bydlęca
apetyczna, ale jest przysmakiem i jedyną
nieraz okrasą dla tych, których nie stać
na sól białą. Lecz czujne oczy władzy
dojrzały tę straszliwą zbrodnię, iż nę-
dzarze kupują do spożycia sól bydlęcą,
która jest tania, bo nie pobiera się od
niej ukrytego podatku na rzecz skarbu,
tak, jak przy soli białej. Uznano, że to
jest pomniejszanie dochodów państwo-
wych. I oto w jednym z powiatów wła-
dza wydała surowy nakaz, iż sól by-
dlęcą wolno kupować tylko tym, którzy
przyniosą poświadczenie wójta, stwier-

dzaiące, że sól będzie spożyta przez by-
dło, a nie przez ludzi. A ludzie? „Po-

prostu: Jeśli ich nie słać na sól białą,

to niech całkiem obywają się bez soli

i zazdroszczą uprzywilejowanemu bydłu.

Egzekucje. — Do jednego z go-

spodarzy we wsi Zawadów, śm. Brzeziny,
pow. Lubelskiego, przybył sekwestrator

w celu zajęcia jakiegoś przedmiotu za

zaległy podatek, wynoszący w sumie

20 zł. Zajęciu uległ kultywator wartości

110 zł, a oszacowany przez sekwestra-.

tora zaledwie na 30 zł. Zaraz następnego
dnia gospodarz, zgarnąwszy resztki zbo-

ża, pozostawionego na chleb dla siebie
i dzieci, udał się do miasta, celem sprze-

dania $o na wykup kultywatora, zażą-

dano wtedy uregulowania innych podat-

ków i kultywatora nie zwrócono mu.

Zabiera się chłopu wbrew nawet obo-

wiązującym przepisom narzędzia nie-

zbędne dla pracy w polu i aresztuje się

go za podatki. Chłop sprzedaje ostat-

nie ziarno zboża, które pozostawił na

chleb lub zasiew, aby wykupić narzędzie

i w rezultacie, ani ziarna, ani narzędzia,

ani chleba.” ‹ Ė :

Takie obrazy pomajowej wsi

w Polsce možnaby množyč niemal
w nieskończoność.

Chmury na horyzoncie

skarbowym.

W związku z sytuacją finanso-
wą państwa i zamierzoną dalszą
zniżką poborów urzędniczych, pi-
sze krakowski „Głos Narodu'*:

„Na gospodarkę skarbową nadciąga-
ją dwie groźne burze. Jedną z nich jest
wykazywany już jawnie przez przedsię-
biorstwa państwowe deficyt. Świadczy
o tem np. sprawozdanie z wydatków i
dochodów kolei państwowych za czas
od kwietnia po koniec grudnia 1931 r.
Mówi się także, że zakłady ubezpieczeń
społecznych będą wymagały dopłaty
względnie pożyczki ze strony państwa
w wysokości do 150 milj. zł., jako kwoty
niezbędnej dla utrzymania wypłacalności
świadczeń.

Drugiem, nie mniej poważnem zagad-
nieniem jest kwestja posiadanych przez
nas zapasów złota. Ostatnie zamknięcie
dekadowe mówi o wymianie złota za 30
railj. zł na waluty; jest to w ciągu ostat-

nich kilku tygodni druga z rzędu tran-
sza. Wyczerpanie redyskonta w Banku
Wypłat Międzynarodowych i w szeregu
banków emisyjnych z Bankiem Francji
na czele a także odpływ walut w związ-
ku ze zwięl-szonym w ostatnim miesiącu
importem — nasuwają fachowej prasie,
zbliżonej do rządu wnioski („Gospodar-
ka Narodowa”), iż trzeba natychmiast
zdecydować się na stworzenie centrali
dewiz, zastosowanie transferu do wypłat
zag'anicznych, oraz zalecenia w kierun-
ku częściowego moratorjum dla długów
zagranicznych. Prasa ta apeluje wprost
do rządu, aby środki te zastosować te-
raz dopóki jest jeszczę co ratować.

łosy te, pochodzące ze sfer rządo-
wych świadczą wymownie, że stoimy
w obliczu poważnych decyzyj, które mo-
śą przynieść najbliższe miesiące a na-
wet tygodnie. Pójdą one w każdym ra-
zie zapewne w kierunku ochrony walu-
ty, jej kursu, jaki uzupełnienia rezerw
skarbowych.

Rządowi socjaliści przeciw kon-
serwatystom.

„Walka“ sanacyjna, organ »so-
cjalistów p. Jaworowskiego, pisze:

„Uwieńczone zwycięstwem etapowem
strzały rewolucji majowej — domagają się
konsekwentnego rozwoju.“

Tą „konsekwencją ma być na-
przód uwolnienie sanacji od kon-
serwatywnych elementów... „Wal-
ka' pisze dalej:
„Pod fizyczną presją tej siły (rewo-

lucji majowej) z pokonanego obozu
wsłecznictwa elementy najbardziej karje-
rowiczowskie poczęły przechodzić na
stronę zdobywców. Rozmaite ugrzecznio-
ne — dla tem lepszej wygody, — t. zw.
stery gospodarcze... zdegenerowana i
skończona historyczna polska arysto-
kracja z monarchistycznemi fijołkami we
łbie, oraz poniektórzy prezesi izb prze-
mysłowo-handlowych...'*

„Co ci ludzie interesu mają wspól-
nego z ludźmi walki podziemnej o Pol-
skę, z ludźmi bojów o utrwalenie granic
państwa, z bezcenną krwią żołnierzy

KO przelaną na bruku war-
szawskim w pamietnych dniach ]
1926 r.? AR PR

Nie mają nic wspólnego, lecz mają
tupet, bezczelność, uporczywą myśl ro-
bienia interesów na rabunkowej gospo-
darce  obszarniczo-fabrykancko- kopal-
nianej w niepodległem państwie pol-
skiem. Oni służą nie Piłsudskiemu, ale
ze strachu kornie kłaniają się przed siłą,
którą reprezentuje w swych rękach."

Echa pobytu faszystów włoskich
w Polsce.

Arcyuroczyste powitania, jakie

czynniki oficjalne zgotowały w

Polsce, wyciecze faszystów włos-

kich, nasuwają „Naprzodowi“ na-

stępującą uwagę: A i

„Demonstracyjne podejmowanie fa-

szystów włoskich w olsce jest aktem

politycznym, którego sensu trudno do-

ciec. „Wielka rada” faszystowska wypo-

wiedziała się za rewizją traktatów poko-

jowych, którym Polska zawdzięcza swą

niepodległość. Mussolini finansuje ruch

hitlerowski w Niemczech, dążący do

odebrania Polsce Pomorza i Górnego

Śląska. Polityka zagraniczna Włoch fa-
szystowskich jest wyraźnie zorjentowana

przeciw Francji, dotychczasowej sojusz-

nicy Polski."

AST UIS YAB ASU ASEK

PRZED KONFERENCJĄ w LOZANNIE.
Pesymizm prasy angielskiej.

LONDYN. (Pat). „Daily He-
rald* twierdzi w dzisiejszym ar-
tykule, że o ile poglądy Herriota
na sprawy reparacyj i rozbroje-
nia są te same, co Tardieu, to
niema nadziei, aby można było
uczynić w Lozannie cokolwiek
więcej, niż przedłużyć moratorjum
reparacyjne na przeciąg kilku
miesięcy. Niepowodzenie w Lo-
zanniew uzyskaniu ostatecznego
załatwienia wywoła za miesiąc
lub dwa taką sytuację, że Niem-
cy podobnie jak obecnie Fustrja,
będą zmuszone ogłosić mora-
torjum dla długów prywatnych.

Poglądy Herriota zdają się
czynić pewnem, że o ile zostanie
on premjerem Francji za mie-
siąc, Lozanna się nie uda, gdyż
Herriot uzależnia redukcję spłat

niemieckich od odpowiedniego
zmniejszenia długów wojennych
ze Strony Stanów Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii.

Dziennik napada na Herriota,
nazywając go gorszym od Tar-
dieu, albowiem Herriot dosko-
nale wie, że wysuwa warunki
niemożliwe, gdyż FAmeryka tak
dalece odmawia zgody na jakie-
kolwiek koncesje w zakresie dłu-
gów, że Hoover wyraźnie zabro-
nił Stimsonowi podejmowanie na-
wet dyskusji nad tą sprawą w
Genewie.

Rozczarowanie „Daily Heral-
du* jest bardzo znamienne wo-
bec przesadnych oczekiwań, ja-
kie Anglja przywiązywała do wy-
niku wyborów we Francji.

 

Rozruchy głodowe bezrobotnych w Lipsku.
LIPSK (Pat.) Wczoraj wieczo-

rem w różnych częściach miasta
doszło do burzliwych demonstra-
cyj bezrobotnych, podczas któ-
rych usiłowano plądrować sklepy
z żywnością w centrum miasta. .

Silne oddziały policyjne przywró-
ciły spokój, rozpędzając demon-
strantów zapomocą pałek gumo-
wych. Jednego policjanta pobito
do utraty przytomności.

„Dla nikogo nie jest tajemnicą, że
warunki materjalne ster kierujących go-
spodarką przymusówą na upaństwowio-

nym odcinku są bardzo dla nich korzyst-

ne. Składadją się na to nie tylko uposa-

żenia, ale cenne dodatki w naturzei

okolicznościach bytu codziennego, sta-

nowiące o poziomie życia. To nie są zja-

wiska wyjątkowe, lecz reguła: dyrekto-

rowie przedsiębiorstw państwowych, kie-

rownicy działów, komisarze państwowi

w instytucjach zależnych, subwenejono-

wanych, kontrolerzy urzędowi i poufni

przedstawiciele administracji państwowej

są dzisiaj w Polsce zespołem najlepiej

sytuowanym,..

Nowa warstwa ludzi zasobnych, opie-
rająca swój byt na „upaństwowionym

odcinku”, w walce z gospodarką pry-

watną, zaczyna zajmować pozycje klasy

średńiej, spychając dotychczasowych jej

przzdstawicieli,

W ten sposėb' prądy etatystyczne,

stają się podłożem nieoczekiwanego dla

swych zwolenników zjawiska: po wsta-
je w naszych oczach etaty-

styczna burżuazja”.

Na to mógł by ktoś powiedzieć:

dla państwa .i społeczeństwa jest
rzeczą zgoła obojętną czy Paweł

czy Gaweł jest u szczytu. Niech

nowa burżuazja zajmuje miejsce

starej, wszystko na świecie kołem
się toczy. 3

W rzeczywistości tak nie jest.
„Stara burżuazja” zawdzięczała
bowiem swe stanowisko własnej,

produkcyjnej pracy, pod-
czas gdy „etatystyczna burżuazja”

jest pasorzytem. (Wiadomo po-

wszechnie, .że przedsiębiorstwa

państwowe są deficytowe, utrzy-

mywane sztucznie, Owe zaś wyso-

kie uposażenia dyrektorów, człon-
ków zarządu i t. p. owe tantjemy i

dodatki wypłacane są z podatków
ściąganych ze „starej burżuazji”,
z ptzedsiębiorstw prywatnych.

Co będzie, śdy się te przedsię-
biorstwa zniszczy do reszty, gdy

nie będą one w stanie opłacać po-

datxów? Z czego będzie utrzymy-
wac państwo swe  przedsiębior-
stwa monopolowe i opłacać ich
administrację,pochłaniającą olbrzy
mie sumy? к

Gdy zabraknie „starej buržua-
zji” zczeźnie też „burżuazja eta-

tystyczna”. '
Zostanie naród proletarjuszów.

  

DZIENNIK MILEENSKI

 

Wrtena Finem „Mitakinyt”
Słusznie nazwano malarstwo

zawodem „wolnym'*, nietylko dla
tego, że jego adeptom, zwłaszcza
w obecnych czasach, wolno... u-
mierać z głodu, ale przedewszyst-
kiem dla tego, że swoboda jest
pierwszym i kardynałnym warin-
kiem normalnego rozwoju sztuki.
Po za niezłomnemi prawami przy-
rody, które są odwieczne, jak sa-
mo piękno, nie znosi ona przymu-
su, ujęta w karby najgenjalniej-
szego nawet szablonu — karło-
wacieje.

Stąd _ powodzenie, jakiem
wszędzie cieszą się salony t. zw.
„niezależnych”, w przeciwstawie-
niu do wystaw specjalnych, gdzie
rei wodzi wybilna jednostka, bądź
klika, reszta zaś towarzystwa
wzajemnej adoracji składa się
przeważnie z miernot, naśladują-
cych  manjerę i  śmiesznostki
mistrza,

Wilno leży zdala od szlaków
wielkiej, europejskiej sztuki, w
ostatnich latach jednak na gruncie
naszym coraz bujniej (nietylko pod
względem liczebnym, ale też ja-
kościowym) rozwija się twórczość
artvstyczna, czego widocznym
przykładem jest ostatnia wiosenna
wystawa „Niezależnych, miesz-
cząca się w dużym, wystawowym
pawilonie Ogrodu  Bernardyń-
skiego.

Zgromadzono tu około 400
eksponatów, w przeważnej części
artystów miejscowych, ogólny zaś
poziom artystyczny przewyższa sta
nowczo miarę wystaw prowincjo-
nalnych i przynosi zaszczyt sztuce
wileńskiej w szczególności zaś ze-
społowi „Niezależnych.
*Zanim omówimy poszczególne

eksponaty, pragniemy wypowie-
dzieć kilka uwag ogólnikowych:
Przedewszystkiem więc wystaw

tego rodzaju nie należy trakto-
wać jako zbiorów zezzośżojcię do
których trafiają przeważnie dzieła,
które przetrwały już próbę czasu
— stanowią one okres zamknięty,
a przeto, poniekąd martwy, pod-
czas gdy tu piyniemy z prądem,
idziemy ,,z żywymi naprzód”. Za-
daniem wystawy tego rodzaju jest
pokazać to, co najbardziej charale-
terystycznego i wybitnego przy-
niósł sezon bieżący. Nie mogą to
być rzeczy równomierne, są bar-
dzo dobre, posiadające walory
trwałe, są średnie i mierne, zda-
rzają się nawet lichoty — wszyst-
ko jednak ma urok nowalji i w tem
jest zasługa wystawy, która
wszechstronnie poucza o stanie
naszej sztuki, zachęca do porów-
nań, kształci smak, wyrabia pogląd
krytyczny 1 daje prawdziwą saty-
sfakcję estetyczną,

Obrazy klasyfikować można z
różnych punktów widzenia. Wež-
my sposób najbardziej prymi-
tywny, jak to czyni przeciętny
widz — nielachowiec: według te-
matów.

Ogromną, przytłaczającą więk-
szość stanowią krajobrazy, które
w przeważnej części świadczą o
sumiennych studjach z natury,
przyczem nie są bynajmniej .foto-
graljami,  Operowanie plamami
słonecznemi naogół śmiałe, nie-
kiedy przesadne i brutalne, dużo
barw, czasem przejaskrawionych,
dużo powietrza, przestrzeni. Są
rzeczy prawdziwie nastrojowe,
według znanej zasady Amiel'a
„krajobraz jest stanem duszy”, Ale
to wymaga nietylko wysoce sub-
telr.ej duszy, ale też i ogromnego
opanowania techniki, słowem ta-
lentu z Bożej łaski, a takich się
nie spotyka na każdym kroku.

Bardzo licznie reprezentowana
jest architektura.
Wilna oddziałało tu zapładniająco,
pobudziło talenty i wycisnęło na
tej grupie miejscowych artystów
swoiste piętno.

Sporo porlretów, przeważnie
traktowanych jednak dekoracyj-
nie, czy reprezentacyjnie, Może
się to podobać poszczegėlnym
„mecenasom'', zamawiającym swe
„konterfekty”, z prawdziwą sztu-
ką mało to ma wspólnego. Brak
pogłębienia, brak wniknięcia w
duszę  portrelowanego. _ Oczy-

Piękno starego -

wiście mamy kiika chlubnych wy-
jątków, co nie omieszkamy pod-
kreślić, omawiając poszczególne
eksponaty.

Charakterystycznym jest zu-
pełny brak obrazów historycz-
nych, oraz rodzajowych. Nie my-
ślimy z tego robić zarzutu, Pod-
kreślamy tylko ten fakt, jako zna-
mienny dla sztuki współczesnej.
Artysta dzisiejszy operuje środka-
mi. które najbardziej są mu wła-
ściwe: barwą i kształtem, odrzuca
zaś jako „niegodne'” oddziaływanie
na widza przy pomocy „popular-
nego” tematu.

Jest w tem dużo racji, ale i du-
żo przesady, Oglądając «wystawy
retrospektywne, niewątpliwie du-
żo tam widzimy „ilustracyj”, dużo
obrazów, które ongiś cieszyły się
rozgłosem tylko dzięki „patryo-
tycznemu” czy też (co gorsze)
„sympatycznemu' tematowi.

Ale obok rzeczy lichych, pod
względem czysto malarskim, był
Matejko, byli inni, którzy tworzyli
arcydzieła. Doktrynerskie czy też
„modne“ zacieśnienie , zakresu
twórczości nigdy nie przyniosło
korzyści sztuce, która jaknajszer-
szych potrzebuje horyzontów.

aga powyższa (odbiegająca
nieco od sprawozdawczego zada-
nia niniejszego artykułu) nastrę-
czyła się piszącemu przy ogląda-
niu licznych widoków architekto-
nicznych. Zdają się one prosić o
to, by na tak niezrównane tło de-
koracyjne artysta rzucił bądź to
jakąś scenkę historyczną, bądź ro-
dzajową. W tym stanie, jak je wi-
dzimy, większość tych obrazów i
szkiców (skądinąd przeważnie
bardzo udatnych) robi wrażenie,
jak gdyby nad Wilnem przeszło
morowe powietrze, które wydu-
siło nietylko wszystkich miesz-
kańców, ale wszystko, co żyje, do
ostatniego psa i kota. Jest to nie-
noimalne i dlatego nie artystycz-
ne. Nie robimy z tego specjalnego
zarzutu artystom wileńskim, wie-
my, że taka dziś jest moda, lecz
moda jest zła,

Jakże przedziwnie potrafił oży-
wić swe wybitnie architektoniczne
obrazy taki Antonio Canaletto,
Bernardo Belotto. To samo doty-
czy takiego najczystszej wody pej-
zażysty, jakim był Ruisdael, który
na każdym niemal obrazie umiesz-
cza drugoplanowo bądź to postać
ludzką, bądź pasącą się kózkę,
krowę, sarenkę lub t. p. Od na-
szych pejzażów wieje beznadziej-
ną martwotą, jak gdyby malowane
były przed stworzeniem nietylko
pierwszego człowieka, ale wogóle
całej fauny.

Albo taki mistrz „martwe j
natury” jakim byl Snyders, jak
przesubtelnie potrafił „ożywić” ją,
przy pomocy jakiegoś tam pieska,
wiewiórki, małpki,

U nas „martwe natury”, któ-
rych kilka wcale udatnycyh znaj-
duje się na wystawie, nie tylko są...
„martwe“, ale często zbyt ubogie,
nic nie mówiące.

Wracając po zbyt długiej dy-
śresji do właściwego tematu, t. j.
do naszej wystawy, zaznaczyć wy-
padnie, że pod względem techniki
reprezentowane są tu różne, po
częścikrańcowo odmienne rodzaje,
poczynając od starszych, wypró-
bowanych, kończąc na dość ryzy-
kownych eksperymentach  mło-
dych. I to uważamy za zaletę wy-
stawy i jej organizatorów, którzy
stawiając oczywiście za warunek
pewne słuszne minimum umiejętno
ści, pozatem zdają się nie krępo-
wac uczęstników, pozostawiając
każdemu maksymum swobody i
szanując to, co najcenniejszego ,
jest w każdym artyście — jego in-
dywidualność.

Ostatecznie najsłuszniej ujął
w swoim czasie odwieczny spór
między „słarymi* i „młodymi*
genjalny Schwind w tych słowach:
„Niema ani starej ani nowej — jest
tylko dobra i zła sztuka,”

że zaś na naszej wiosennej wy-
stawie „Niezaiežnych“ sporo jest
prawdziwie dobrej sztuki — war- -
to ią zwiedzić. J. O.

Nawet ci, na których liczono przechodzą
do opozycji.

Kłopoty angielskie w Indjach.

LONDYN. (Pat). Znakomity
przywódca umiarkowanych stron-
nictw liberalnych hinduskich
Sapru, który powszechnie uwa-
żany był ха upatrzonego przez
rząd $brytyjski na pierwszego
premjera przyszłego konstytucyj-
nego rządu Indyj, ogłasza dziś
w prasie angielskiej list otwarty,

w którym wypowiada się sta-
nowczo przeciwko, odroczeniu
wprowadzenia konstytucji federal-
nej i zapowiada swą kategoryczną
opozycję przeciwko zamierzone-
mu podobno przez rząd brytyjski
wprowadzaniu tymczasowych tyl-
ko autonomij prowincjonalnych
o ograniczonych kompetencjach.

Walki religijne w Indjach trwają.
BOMBAY (Pat) . Rozruchy

trwają w dalszym ciągu, Dziś rano
zabito 6 osób, raniono 30.—Wła-
dze musiały zamknąć 40 przę-

dżalni, aresztując około 50 robo-
tników. Z Bombay'u ucieka co-
dziennie kiłkaset osób.

 

Aresztowanie Curtisa.
TRENTON (New Jersey) (Pat.)

Curtis został aresztowany pod
zarzutem, że umyślnie dostarczył
fałszywych informacyj e osobach,
które dopuściły się zbrodniczego

 

występku. Za tymczasowe wy:
puszczenie Curtisa na wolność
władze zażądały kaucji w wyso-
kości 10.000 dolarów.

  

SZKICE I OBRAZKI.
PANNA NA WYDANIU.

Szedłem raz ulicą z moim przyjacie-

lem fieljodorem...

Spotykamy znajomą...

Kłaniam się uprzejmie...

Fanienka  miluśka, zdolna,

gentna....

Niusia do tego ma na imię,

— Znasz ją? -- zapytał Heljodor.
— Znam debrze — powiadam,

nienxa miła, zdolna, inteligentna...

== Tess Eu Ка
— Jakieś bardzo kwaśne „tek*, a ty

ją zaasz Heljodorze?

— Znam...
— Może się kochał?

— Może.

— Konkurowałeś?
Milczenie.
— A może, co nie daj Bóg, żenić się

chciałeś? *
— Dlaczego, nie daj Bóg?

— Bo byś unieszczęśliwił dziewczynę,

— Ochii!

Gorąco było na dworze, zaszliśm:
do ogródka na lody, S

— A propos, zaczął Heljodor, a pro

pos panny Niuśki to bylo tak...

Fannę raz poznałem u znajomych, że

tak powiem u stryja panny,

No nic sobie: ładna, dobrze ułożona;
miła...

inteli-

Pa-

Na drugi dzień złożyłem wizytę...

Bardzo miło i czcigodnie...

W nocy miałem widziadła, że tak po”
wiem matrymonialne... wprost postano*
wiłem się żenić...

— Ale cię wyrzucili za drzwi.

—Nie, słuchaj dalej, ja tam już wię

cej nie poszedłem.

— Dlaczego?

— Hm. jak tu powiedzieć... prawdar

panna miła, zdolna, inteligentna... ale:

no ale bez grosza... Żeby chociaż coś, no

jakies pekunjarne minimum,

"A tu nic, prócz szanowności domu i
zalet serca...

Pomyślałem wtedy... Stadło nie może
przyjść do skutku. Kobieta bowiem poza

duszą nieśmiertelną, powinna posiadać

coś realnego.

— Zaczekaj.
— Nie, to ty zaczekaj i daj mi do“

końuzyć. Nie ja pierwszy tam zamiary

amorowe kierował...

Ot.. powiem ci, że Zygmunt był

w niej zakochany lat trzy, Anastazy prze: :

nią dwa razy do Wilenki z mostu skakał

a jeden oficer to nawet strzelał, do lam”

py w pokoju... tak się był z miłości roz”|

žalil... Ale żaden nic.. panna nie miała
posagu i żenić się nie chcieli...

— Ależ zaczekaj..

—Nie, to ty zaczekaj... List do niel

napisałem słowem rymowanem, a teraf

to strach mi ją nawet na ulicy spotykaćw

Ot żal biedaczki., podobno list mój
wszystkim znajomym pokazywała i śmie”
chu histerycznegć dostawała z rozpaczy:

Ot i przykrość...
— Czy skończyłeś?
— Jeszcze nie.
— No, więc słucham,

— Może zjesz jeszcze lodów?

— Głupiś... posłuchaj co ci o pannie:

Niuśce powiem.

— Słucham.
— To zamożna panienka...
-— Być nie może!

-— Ależ tak. 1
Heljodor zbładł, spoglądał na mnie

rozszerzonemi oczami,

— Być nie możel... +
Z gardła dobył mu się dziwny gulgoł

czy *zężenie...

— Wody, proszę dla mnie wody!t..
Mów dalej.

— Wygrała na książeczkę P. K, O:
1003 złotych...

— Q ile łżesz, Bóg cię pokara.

— Ależ mówię świętą prawdę, wszy:

scy o tem wiedzą.

Heljodor wypił wodę i uciekł z cu
kierni, nie płacąc rachunku,

Wczoraj wieczorem przyszedł do

mnie, był blady. i znękany.

— Gorze mi. ba gorze nam...

— Mów wyraźnie złoteńko, bo cię
nie rozumiem...

— Byłem u niej,

— U kogo?!
— U panny Nuśki,

— No i co? . г
— Zastałem tam wszystkich. Był LŽ

porucznik, był i Anastazy co się chciał
topić i Zygmunt jak nigdy zakochany.
topić i Zygmunt jak nigdy zakochany»*
nej dowiedzieli... 4

Ja patrzę na nią. 3
Nigdy mówię ci nie była taką ładna

miłą i wdzięczną... Zauważyłem nawet, że
jakoś dziwnie ku mnie spoglądała...

W tem wchodzi stryj ponny....
Witamy się.. gadu, gadu, ja opowie”

dam o zgubnych skutkach kawalerskiego

stanu i błogosławieństwie małżeństwa z
stanu i błogosiawieństwie małżeństwa
zlekka i dyplomactycznie zatrącając o lu*

wają.. Ale tak ci to robię dyplomatycz*
nie, żeby się nie poznali...

Aż tu ten stryj temat podejmuje i

oznajmia, że szczęście to prawdziwe, że
Nuśka powiada pieniądze wygrała i że
użytek z nich piękny zrobi...

Ja ścierpiem trochę, ale słucham,

А stryj panny dalej:

— Stryjowi — powiada swemu gołąbka

oddała w zauianiu, a ja jej całe dwa losy

za to kupię.

tysięcy wyśra — to i zamąż wtedy pój*
dzie szczęśliwa...

Ja straciłem panowanie nad sobą.
„To świństwo zawołałem i skandal

ja niepozwalam!“,.,

Oprzytomnialem za drzwiami z po”
rucznikiem, Anastazym i Zygmuntem ra*

zem...
Daj wody bo skonam...
Wypił kilka szklanek wody jedna po

drug'ej i powlókł się ku wyjściu. ;

Biedny Heljodor... .

Zapewne powiesi się... i to na domiar|

złego nad plakatem P. K. O. 3
M Junosza,

 

powiada, może czterysta|



  

       

    

 

  

    

   

 

  

        

   

                                                        

  
   

       

   

W dniu 19 b. m. mieszkańcy
Boltupia kolo Wilna zauważyli
samolot wojskowy, który krążył
nad okolicą, a następnie niespo-
dziewanie począł się zniżać i
w odległości 100 mtr. od ziemi
runął na pobliskie pola. Przybyli
włościanie na miejsce katastrofy
niezwłocznie pośpieszyli z pomo-
cą lotnikom. Z pod uszkodzonego

szmolotu wyciągnięto rannego

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— W kościele $. $. Wizytek,

49sto godzinne nabożeństwo,
ku czci N. Serca Jezusa zaczyna
się dn. 3 czerwca.

Nocna adoracja z dn. 4-go na
5-ty. Bilety na adorację dla czł.

Str. Hon. wydają się przy furcie,

od godz. 4-ej do 5 tej codziennie,
SPRAWY MIEJSKIE.

— Wykroczenia dystypii-
narne pracowników miejskich
często wykraczają poza ramy

zwykłego nadużycia swej władzy.
Niekiedy dochodzenia dyscypli-
narne odbywają się nad takiemi
sprawami, które w zwykłych wa-

runkach, o ile nięszłoby o pra-
€ownika miejskiego odbywałyby

się jawnie na sali sądowej z u-

działem publiczności Uprzywiiejo-
wanie rozpraw dyscyplinarnych
jest niesłuszne i niecelowe. W
związku z tem dowiadujemy się,

ze władze centralne w najbl:źszym
czasie zamierzają wydać w tej

sprawie odpowiednie wyjaśnienia.

— Przygotowania do ką-

pieii rzecznych. W związku z

ostatniemi upałami staje się aktu-
ainą kwestja uregulowania w cza-
sie najbliższym kąpieli rzecznych.
W sprawie tej, jak się dowiadu-

jemy, specjalna Komisja. Sani-
tarna z naczelnym lekarzem mia-

sła d rem Minkiewiczem na czele

dokonała już lustracji brzegów
Wilii i w najbliższych dniach
ustali punkty kąpielowe. Kąpznie
się poza terenami dla tego celu

przewidzianemi pociągnie za sobą

surowe kary wymierzane w trybie
doraźnym.
— Sprawa folwarku miej-

skiego Tupaciszki. Onegdaj od-

było się posiedzenie specjalnie

wyłonionej Komisji, która pod

przewodnictwem prezydenta mia-

sta rozpatrywała sprawę  rozpar-

celowanego folwarku miejskiego
Tupaciszki. Na posiedzeniu о©-

mawianem zapadła uchwała, że
wszelkie budowle wznoszone ma

działkach będą podlegały spe-

cjalnie dla tego celu powołanej
Komisji i- muszą nosić cechy

budowli o wyglądzie estetycznym.
— Wzrost liczby podrzut-

ków. Wydzial opieki społecznej
magistratu, notuje ostatnio ogro-

mną liczbę podrzutków. Sytuacje

przedstawia się tem«poważniej,

że wszystkie przytułki i schroni-

ska dla dzieci są już przepełnione
i ;okowanie nowych „przybyszów*,
nastręcza nieraz trudności nie do

przezwyciężenia. W chwili obe-
cnej w przytulkach i schroni-
skach miejskich względnie sub
wencjonowanych przez mias'o

znajduje się już okało 800 dzieci

i niemowląt, przyczem większość
stanowią dzieci podrzucone nie-
wiadomych rodziców. O ile stan
ten potrwa przez czas dłuższy
Magistrat będzie postawiony w
sytuację bez wyjścia gdyż z je-
dnej strony brak funduszów na

uruchomienie nowych przytułków
z drugiej zaś strony przepełnie-

nie już istniającyah stwarza pro-
blem trudny do rozwiązania.

Z MIASTA
Likwidacja wojewódz-

kiego Komitetu do spraw bez-
robocia. Z dniem 31-go maja
1932 r. Wojewódzki Komitet do
Spraw Bezrobocia łącznie z Po-
wiatowemi zostaje zlikwidowany.
Z chwilą likwidacji Wojewódzkie-
go Komitetu tworzy się przy Wo-
jewództwie Komisja do Spraw
Bezrobocia składająca się z dzia:
łaczy samorządowych i społecz-
nych. Komisja ta będzie: miała

za zadanie gromadzenie fundu-

į»
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EUZEBJUSZ ŁOPACIŃSKI

 

„Z MATKI OBCEJ*.

KRONIKA.
Katastrofa samolotu wojskowego.

pilota szer. 5 p. lotniczego w Li-
dzie i pporucznika obserwatora,
który odniósł ciężkie obrażenia
ciała. Obaj lotnicy wylecieli z
Lidy na lot ćwiczebny i wskutek
defektu w motorze ulegli kata-
strofie.

Na miejsce wypadku przybyła
komisja śledcza. Rannych letni-
ków przewieziono do Wilna.

szów celem subsydjowania akcji
pomocy bezrobotnym prowadzo-
nej przez Rząd i Samorząd. Po-
moc będzie okazywana jedynie w
postaci pracy.
— Wykopaliska na ulicy

Ludwisarskiej. W dniu wczo-
rajszym robotnicy zatrudnieni na
robotach kanalizacyjnych przy
ul. Ludwisarskiej natrafili na sta-
rożytne kafelki, które niezwłocz-
nie zabezpieczono do przybycia
powołanych czynników.
W najbliższych dniach zosta-

nie ustalone z jakiego one po
chodzą wieku i do jakiego słu-
żyły celu.
— Oczekiwane wycieczki

Dowiadujemy się, iż w czerwcu
do Wilna przybywa większa wy:
cieczka  Polonji Amerykańskiej
oraz wycieczka z Gdańska i Nie-
miec.

Równocześnie w czerwcu na
kolonje letnie do Wileńszczyzny
przybywa 120 dzieci szkół pol-
skich z terenu Wolnego Miasta
Gdańska. Dzieci lato spędzą w
Wileńszczyżnie.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Podatek wojskowy. Wy-

dział podatkowy Magistratu m.
Wilna przystąpił już do rozsyłania
nakazów płatniczych na podatek
wojskowy. Podatek wymierzany
jest równieź i za lata ubiegłe.
Odwołanie od wymiaru podatku
można wnosić do Magistratuo ile
suma nie została właściwie wy-
mierzona oraz do referatu woj-
skowego w wypadku gdy płatnik
nie podlega opodatkowaniu.
— Kto dziś staje do poboru.

Dziś w 12:ym dniu poboru rocz-
nika 1911:go przed Komisją Po-
borową winni są stawić się
wszyscy mężczyźni urodzeni w
roku wspomnianym Z nazwiska-
mi na literę Z, zamieszkeli na te-
renie 4 komisarjatu P.P. oraz na
literę M zamieszkali w obrębie
komisarjatów 1, 3.1 5.

Komisja urzęduje od ' godz.
8-ej rano w lokalu przy ul. Ba-
zyljańskiej 2. Przypominamy, że
obowiązuje punktualne stawien-
nictwo Poborowi, którzy się
spóźnią ulegną karze grzywny.

SPRAWY SZKOLNE.
-— Dytekcja Gimnazjum im.

Kr. Zygmunta Augusta podaje do
wiadomości, że egzaminy wstępne
do klas od Il de VII włącznie od-
będą się w drugiej połowie czerw-
ca. Podania pizyjmuje kancelarja
Gimnazjum w godzinach od 11 do
14 — do dnia 15 czerwca rb.

HANDEL I PRZEMYŚŁ.
— Kupcy liiewscy mają

przybyć do Wilna. Jak zdo
łaliśmy śię poinformować, wy-
cieczka kupców litewskich, która,
jak już donosiliśmy, udała się do
Łodzi i na Sląsk w sprawach han-
dlowych, w drodze powrotnej do
Kowna zatrzyma się w Wilnie,
gdzie z miejscowymi czynnikami
handlowo przemysłowymi
że kontakt.

Kupcy litewscy zamierzają
sprowadzać niektóre towary z
Wileńszczyzny oraz założyć swo-
je nieoficjalne agendy.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— O pięciodniowy tydzień pra-

cy w piekarstwię.  Piekarze wi-
leńscy, walcząc z bezrobociem w
swsim zawodzie, postanowili o-
statnio wprowadzić pięciodniowy
tydzień pracy. Szósty dzień, t. zn.
sobotę, postanowili oddawać bez-
robotnym.
W związku z tą uchwałą w dniu

25 b. m. odbędzie się w lokalu
Związku Cechów przy ul. Bakszta

wiem korzystanie ze źródeł było w wielu wypad-

nawią- 1

w

DZIENNIK MIEENSKI

Rąbanie mięsa na rzeźni miejskiej,
Wszysćy zapewne wiedzą o

nieporządkach, panujących na rze-
žni miejskiej w Wilnie. Jednym
z takich niepoiządków jest obec-
nie rąbanie zabitego bydła na kil-
ka części. Porąbane mięso wala
się na podłodze w kurzu i piasku,
gdyz rzeźnia wileńska nie posiada
ku temu odpowiednich urządzeń.
Brak chłodni, jak w innych mia-
stach, powoduje, że porąbane mię-
so szybko ulega zepsuciu.

Wszystkie organizacje rzeźnic-
ko-wędliniarskie już niejednokrot-
nie zwracały się do władz miejsco-
wych, a nawet do Ministerstwa
Spraw Wiewnętrznych w Warsza-
wie, z prośbą o interwencję. Skut-
kiem tych starań na pewien okres
czasu zaprzestano rąbania, Jed-
nak trwało to niedługo, gdyż po

upływie zaledwie kilku miesięcy
znowu rozpocznie rąbanie. Orga-
nizacje  rzeźnicko - wędliniarskie
ponownie rozpoczęły kampanię.
Chrześcijańskie Związki Zawodo-
we handlarzy mięsnych i wędli-
niarzy i handlarzy trzodą chlewną
w dniu wczorajszym przesłały do
Departamentu Zdrowia Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych ob-
szerny memorjał, w którym doma-
gają się wydania zarządzenia, za-
braniającego rąbania bydła w po-
rze letniej do czasu urządzenia
chłodni.

Ponadto inne organizacje rze-
źnicko-wędliniarskie zamierzają w
najbliższym czasie wysłać do Ma-
gistratu m, Wilna delegacje, które
będą w tej sprawie interwenjo-
wały.

ZETYOWY.
Kiedy Trybunał Haski ogłosi wy-

rok w sprawie kłajpedzkiej?

Jak. podają pisma litewskie
Trybunał Haski przystąpi do roz-
ważania sprawy kłajpedzkiej przy-
puszczalnie w połowie czerwca.
Wyroku należy się spodziewać
najpóżniej do dn. 2 sierpnia, al-
„bowiem w dniu tym rozpoczy-
nają się ferje Trybunału. Ponie-
waż Litwa kwestjonuje kompe-
tencję Trybunału w kwestjach,
dotyczących utworzenia Dyrektor-
jum i rozwiązania Sejmiku roz-
WE Trybunał najprzód kwestję
tej kompetencji.

Obradom będzie przewodni-
czył wiceprezes Trybunału, dele-
gat Salvadoru. Przedstawiciel Ja-

ponji Adatci zrzekł się przewo-
dniczenia, ponieważ jest repre-

' zentantem jednego z mocarstw-
sygnatarjuszy, występujących w
procesie, jako jedna ze stron.

Związek popićrania kraju Kłaj-
pedzkiego.

Z inicjatywy profesorów W.
Krewe - Mickiewiczusa, Wiktora
Birżyszki, W. Łaszasa, inż. Pra-
polenisa, dr. Paksztasa i W. Ka-
mankszłausa powstał projekt za-
łożenia w Kownie Związku po-
pierania kraju  Kłajpedzkiego.
Statut nowej organizacji został
już opracowany i niezadługo bę-
dzie złożony władzom do zalega-
lizowania.

 

1 konferencja organizacyj piekar-
skich.
— Ostateczny termin egza:

minów rzemieślniczych Na mo-
cy obowiązujących przepisów ci
wszyscy rzemieślnicy, którzy pro-
wadzili samoistne warsztaty przed
15 grudnia 1927 roku t. j. przed
wejściem w życie ustawy prze-
i.ysłowej mają możność złoże-
nia egzaminu na tytuł mistrza, o
ile tytułu takiego nie posiadają
do, dn. 30 września r. b.

Zaznaczyć należy, iż ilość
rzemieślników, którzy  dotyczas
egzaminu nie złożyli jest pokaź-
na, wobec czego zachodzi obawa,
jż komisje egzaminacyjne nie
wszystkich zdążą przeegzamino-
wać.

Dla informacji rzemieślników
podajemy, iż termin 30 września
nie będzie przedłużony.

Osoby, które do tego terminu
nie uzyskają tytułu mistrzowskie-
go tracą prawo nauczania termi-
natorów.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Odezyt prof. Głąbińskiego.

W niedzielę © godz. 61/: po poł.
w sali Śniadeckich odbędzie się
odczyt prof. Uniwersytetu Jana
Kazimierza, dr. Stanisława Głą-
bińskiego, p. t. „Wychowanie na-
rodowe”.

Wstęp wolny. Oosoby ze star-
szego społeczeństwa są mile wi-
dziane, |
— Zebranie Koła Filologów.

W. sobotę dnia 21 b. m. o godz. 18
w sali Semin. Filologji Klas. U.S.B.
(ul. Zamkowa 11) odbędzie się ze-
branie Wileńskiego Koła Polskie-
go. Tow. Filologicznego z progra-
mem następującym: 1) Prof. dr. .
Oko: a) Sprawozdanie z Walnego
Zebrania P. T, F, w Warszawie;
b) „Instytut naukowy Grodka'.
2) Wolne wnioski.
— (Chór Akademicki. Dziś,

w piątek, odbędzie się próba
Chóru Akad. w sali Ogniska
Akad. ul. Wielka 24.

Obecność wszystkich
ków konieczna.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
- — Walne Zebranie członków
Związku Właść. Srednich i Drobn.
Nier. m. Wilna i Wojew. Wileńsk.,

człon-

  już opuściła

ful. Romana RYBARSKIEGU
nowa książka p. t.:

Przyzłońć gospodarcz ŚWiaa
prasę drukarską.

odbędzie się dn. 22 bm. o godz.
12 w Sali Domu Ludowego przy
ul. Sokolej.

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Doroczne Walne Zebra-

nie członków Resursy Rze-  mieślniczej odbędzie się dnia
20 maja br. o godz. 7 m. 30 w
pierwszym terminie zaś o godz. 8
wrazie braku qorum w drugim
terminie i uchwały powz. na tem
zebraniu będą prawomocne przy
każdej ilości zebranych członków.

Na porządku dziennym: spra-
wozdanie oraz inne sprawy decy-
dujące o dalszej egzystencji Re-
sursy.
Z ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO.

-— Zmiany w konsystorzu pra-
wosławnym. W ciągu ostatnich dni
w konsystorzu prawoslawnym za-
szły poważne zmiany. Członek
konsystorza archimandryta Filip
Morozow z dn. 1 czerwca ustępuje
z pośród członków konsystorza.
Na miejsce archimandryty Filipa
Morozowa członkiem konsystorza
został mianowany duchowny Wło-
dzimierz Bielajew, który jest wi-
karjuszem w Preczystieńskim So-
borze na Zarzeczu.

Duchowny Włodzimierz Biela-
jew studjowat ieologję na Uniwer-
sytecie Warszawskim i jest naj-
młodsz duchownym w Wilnie.

AROkwazayta Filip Morozow
mianowany został misjonarzem ar-
chidiecezji Wileńskiej. Powyższe
stanowisko archimandryta Filip
Morozow zajmował w r. 1930, lecz
następnie ze względów oszczęd-
nościowych czasowo etat misjona-
rza był skasowany. Obecnie, pod
wpiywem intensywnej agitacji
baptystów, władze prawosławne
ponownie mianowały misjonarza.

RÓŻNE.
—Podziękowanie, J. W. P. Hr.

<Zdzisławowej Tyszkiewiczowej za
łaskawą ofiarę 100 zł. dla sierotek
Domu Dzieciątka Jezus najgoręt-
sze podziękowanie składają Sio-
stry Miłosierdzia Zgrom. Św. Win-
centego a Paulo.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną..

 

Zawiera następujące rozdziały:

1. Istotne fakty i zagadnienia. il. Równowaga gospodarstwa
światowego przed wojnąi skutki wojny. III. Obroty handlowe
w powojennem gospodarstwie światowem. IV. Kredyty zagra-
niczne po wojnie. V. Wędrówki ludności po wojnie. VI. Przysz-
łość gospodarstwa światowego. _Vil. Racjonalizacja. VIII. Ró-

wnowaga przemysłu i rolnietwa. IX. Ciężary publiczne i spo-

łeczne; udział państwa w kryzysie. X. Planowa gospodarka

l kryzys ustroju gospodarczego. X1, Ruch naturalny ludności
a przyszłość gospodarcza. XIl. Konsekwencje mniejszego po-

stępu gospodarczego. XIII. Ogólne wnioski I przewidywania.
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Do nabycia we wszystkichksięgarniach i kioskach Tow. „Ruch*

й
Cena 9 zł.

kach utrudnione, a b. często uniemożliwione przez
zaborców, — to teraz wszelkie lekkomyślne, po-
wierzchowne operowanie bajkami, ukutemi przed
kilkudziesięciu laty, powinno być ostatecznie usu-

UWADZE GOSPODYŃ!
M lej zabezpiecza na lato futraLinne ubrania OD MOLI ėbowany gre

japoński KATGŁ, = stwierdza fakt ten, I podczas rewolucjirosy)jskiej ubrania, któ-
re były przesypanezm Katol I został: i

okazały się całe Inietkniete przez mole. Katol ma przyjemnysprowadzone do Polski,
zapach «i plami ubrania.

T O L tępi również radykalnie robactwo: pchły, PE R, karalu-
chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatachIt.- p.

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

” Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21.

dany przez sil

w Rosji, dopiero po upływie długich

Polsce Katol jest zba-

 
 

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.

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

Nemo“,
— Koncert-balet Sawinej-Dolskiej w

Lutai. W sobotę o godz. 4 pp. odbędzie
się drugi koncert-balet Sawinej-Dolskiej
z udziałem jej uczenic. Poranek ten po-
leca się specjalnie najmłodszym wielbi-
cielom tańca, którzy ujrzą swych rówie-
śnikow w tańcach klasycznych, charakte-
rystycznych i antycznych. Ceny miejsc
propagandowe: od 30 gr. do 2 zł.
— Popołudniówka niedzielna, W nie-

dzielę o godz. 4 pp. po raz trzydziesty
ósmy interesująca sztuka „Mam lat 26“.
Sztuka ta została specjalnie przeniesio-
na do Teatru Lelniego w Bernardynce
i w niedzielę ukaże się po raz ostatni
w sezonie. Jest to termin nieodwołalny.
Ceny miejsc zniżone.
— Iki koncert w sobotę w sali

Konserwatorjum (Końska 1) o godz. 20-ej.
W programie utwory Moniuszki, Galla,
Szopskiego, Vivaldiego, Koniora, Bacha,
Moossa, Tartiniego, Brahmsa i Kan-
Tsinga. Wykona chór i orkiestra z udzia-
łem znakomitego Cetnera — pod batutą
prof. M. Dziwiłła. Bilety zawczasu są do
nabycia w księgarni Gebethnera i Wolffa
(Mickiewicza 7).

—

Dziš i jutro —

ZABAWY.
— Zabawa wiosenna odbędzie się w

niedzielę o godz. 3 pp. w parku Zakre-
towym p.n. „Powitanie królowej wiosny”.
Zjedzie też do grodu Gedymina w tym
dnia krakowskie wesele i odtańczy w Ża-
krecie tańce ludowe. Motyle, kwiaty,
elfy i krasnoludki będą witały wiosnę,
defilując barwnym korowodem przed
widzami. Dużo atrakcyj i niespodzia-
nek przygotowuje Komitet zabawy. (Ko-

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 20 maja 1932 r..

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja
dla poborowych. 13.20: Kom. meteor,
14.15: Progr. dzienny, 14,20: Muzyka
operowa (płyty). 12.05: Kom. z Warsza-
wy. 15.25: „Anioł w poezji polskiej” —
odczyt. 15.45: Koncert dla młodzieży
(płyty). 16.20: „Życie w mroku” — od-
czył. 16.40: Codz. odc. pow. 16.55: Le-
kcja angielskiego. 17.10: „Polityka Rosji
na Dalekim Wschodzie” — odczyt. 17.35:
Koncert piosenek litewskich. 16.05: Re-
cytacje w wyk. Haliny Hohendlingerów-

„ny. 18.20: Utwory Schumanna(gy.
18.5): Kom. Akad. Koła Polskiej Macie-
rzy Szkolnej. 19.00: Z zagadnień litew-
skich. 19.15: Przegląd prasy rolniczej.
19.25: „Na srebrnym ekranie". 19,35:
Progr. na sobotę i rozm. 19.45: Prós.
dzien. radj. z Warsz. 20.00: Pogad. muz.
z Warszawy. 20.15: Koncert symfoniczny
z Filharm. Warsz. 22.40: Kom. i muz. z
Warsz. 23.00: „Rokoko* —audycja mu-
zyczno-literacka (płyty).

Sobota, dnia 21 maja.

1158: Sygnał czasu. 12.10: Poranek
szkolny ze Lwowa. 12.45: Audycja dla
poborowych. 13.20: Kom. meteor, z War-
szawy. 14.15: Progr. dzienny. 14.20: Mu-
zyka gyty). 15.05: Kom, z Warsz.
15.15: iad. wojskowe z Warsz. 15.25:
wTo, co z serca wyrosło” — odczyt.
15.50: Audycja dla chorych ze Lwowa.
16.20: Radjokronika z Warszawy. 16.40:
Codz. odcinek pow. 16.45: „Mickiewicza
„płaz w skorupie” — odczyt. 17,10: Au-
dycje dla dzieci. 18.00: Transm. Nabożeń-
stwa Majowego z Ostrej Bramy w Wil-
nie. 19.00: Tygodnik litewski. 19.15:
Prośr. na niedzielę i rozm. 19.30: Kom.
Wil. Tow. Pk Kół. Roln. 19.40: Wiad.
spoitowe z Warsz. 19.45: Pras. dzien.
radj. z Warsz. 20.00: „Na widnokręgu"
z Warsz. 20.15: Koncert życzeń (płyty).
21.55: Feljeton z Warszawy. 22.10: Kon-
cert chopinowski z Warsz. 22.40: Kom.
i muz. tan. z Warsz. 23.00: „Akuku oJ-
cinek z docinkami. Redaktorowie: Jerry
i Teddy. 23,30: Muz. tan. z płyt.

KRONIKA POLICYJNA.
Skauci żydowscy prowokują.
Wczoraj na ul. Zamkowej gru-

pa skautów żydowskich z organi-
zacji „Haszomer Hacair" pobiła
się z kilku przechodniami. Policja
zajsciem tem została zaalarmowa-
na „jako nowym pogromem'* mło-
dzieży żydowskiej. Jak się jednak
okazało, zajście wywołali pierwsi
skauci żyd., którzy 4-kami masze-
rowali po chodniku, tamując przej-
ście. Gdy przechodnie zwrócili im
uwagę na niewłaściwe chodzenie,
poczęli oni wymyślać i rzucać
obelżywe wyraży. Trzech skautów
zatrzymano i sporządzono pro-
tokół.
— Kradzież garderoby. Nie-

znany sprawca, zapomocą wybicia
szyvy w oknie dostał się do mie-
szkania Klementyny Matulaniec
(Sołtańska 12) 1 skradł różnej gar-
deroby wartości 300 zł.

Skradzione rzeczy w całości zo-
stały odnalezione u znanego pa-
sera Adama Rajszyca (Kalwaryj-
ska 125) i zwrócone poszkodowa-
nej Sprawcy kradzieży jednak
nie ustalono. Prowadzone są na-
dal wywiady.

„. WYPADKI
—Podrzutki. Przy ul. Subocz

domu Nr. 22 został znaleziony pod-
rzutek, płci żeńskiej w. wieku
około 6 tygodni. W poczekalni III
klasy na stacji osobowej Wilno
został znaleziony inny podrzutek,
płci męskiej, w wieku około 5 lat.
Pierwszego podrzutka ulokowano
w przytułku Dzieciątka Jezus, dru-
śiego umieszczono w Opiece Spo-
łecznej przy Magistracie m. Wilna.
—Niezctaśliwy wypadek. 25-

letni szewc Aleksander Kuczyński,
zam. przy ul. Sióstr Miłosierdzia
58, jadąc rowerem przez ul. Trakt
Batorego, spadł z roweru, odno-
sząc szereg bardzo ciężkich obra-
żeń całego ciała. Między innemi
Kuczyński doznał nadwerężenia
kręgosłupa.

Rannego umieszczono w szpi-
talu św. Jakóba w stanie ciężkim.

PAROWEZTERESZOREPSSAPRZADOCTK
CZY PAMIĘTASZ 0 HERBA-
CIARNI DLA BEZROBOTNEJ

INTELIGENCJI?
O

Z ZA KOTAR STUDJO.
Anioł w poezji polskiej.

W piątek dn. 20 maja o godz. 15,25
prol. Stanisław Cywiński wygłosi odczyt,
transmitowany na wszystkie stacje, p. t.
„Anioł w poezji polskiej”. Będzie to hi-
storyczny rzut oka na ów motyw lite-
racxi anioła i anhellizmu, który ze szcze-
gólaą siłą występuje w naszej poezji
romantycznej,

Konceri wieczorny.
O godz. 20.15 rozgłośnie Polskiego

Radja transmitują koncert symfoniczny
z  Filharmonji a: Program
otworzy obraz symfoniczny Michała Kon-
drackiego „Žolnierze“, osnuty na moty-
wach polskich pieśni żołnierskich. Na-
stępnie orkiestra pod dyrekcją G. Fitel-
berga wykona symfoniettę Perkowskiego
i balet Strawińskiego „Pietruszka'”, arcy-
dzieło współczesnej rodzajowości bale-
towej. ieczór uświetni występ Imre
Ungara, który raz jeszcze wykona kon-
cert E-moll Chopina.

irytującem zagadnieniem. Jedni zbliżali się do tej

tajemnicy, która nie była tajemnicą, z arogancką pe-

wnością siebie, drudzy zasugestjonowani i zastraszeni

| — bojąc się odkryć nie bardzo dla nich przyjemnych

—obrali metodę strusia, chowanie główki pod skrzy

ckiewicza — naturalnie w sensie twierdzącym.
Teraz znowu, w ostatnich czasach, raz po raz

rozlegają się głosy na łamach rozmaitych pism—lecz
wszyscy ci panowie, prorokują jak ślepi o kolorach
i excusez le mot, operują frazesami: — „verba et

    
praeterca nihil”, przyczem widocznem jest, jak nie-
którym chciałoby się koniecznie, aby Mickiewicz,
choć w części pochodził ze starożytnego, a zarazem
tak „postępowego narodu wybranego”. ‚

Niestety rzeczywistošė twarda i
sprawia im przykrą niespodziankę.

2 Oto ona: przedewszystkiem muszę zaznaczyć,
że w artykułach moich tyczących się rodziny Mi-
ckiewiczów ogłoszonych dotąd w wileńskiem „Sło-
wie“" i „Kurjerze Wileńskim" nie poruszałem tej
kwestji, gdyż interesowała mnie na razie sam1 ro*
dzina Mickiewiczówi jej środowisko; zbierałem, je-
dnak oddawna materjały i do Majewskich i teraz po
uzupełnieniu tychże w archiwach państwowych wi-
leńskich, mogę kategorycznie zaprzeczyć, aby Bar-
bara z Majewskżich Mickiewiczowa była żydow-

dło — i... nader bojażliwie i słabiutko szukali praw-

dy... — bo się... takowej obawiali.

Pisali o tem Polacy, żydzi i Rosjanie. Jak wiel-
ką była sugestja tego podania — dowodem może po-
służyć broszurka uczonego historyka b. dyrektora
archiwum akt dawnych w Warszawie prof. Tadeu-
sza Wierzbowskiego, poświęcona rodzinie Majew-
skich, — gdzie nie wypowiadając ostatniego słowa,

twierdzi, że matka poety — Barbara Majewska mu-

siała być córką lub wnuczką niejakiego Józefa Ma-
. jewskiego, intendenta komory celnej w Połocku, któ
ry w 1768 roku przeszedł z żydostwa na katolicyzm

i eo ipso-stał się szlachcicem polskim w myśl Konsty-

tucji Powodem ówczesnym do przechodzenia ma-

'sowego żydów na chrześcijaństwo, była konstytu-
cja z r. 1764, usuwająca żydów od pełnienia obowią-

Podanie o żydowskiem pochodzeniu
matki Mickiewicza.

Niedawno bgłosiłem w „Wiadomościach literackich“

arlykuł, tyczący się pochodzenia matki Mickiewicza; po-

nieważ pismo to, tygudnikowe specjalnie literackie i wy-

chodzące w Warszawie nie jest rozpowszechnione w szer-

szych kołach naszego społeczeństwa, szczególnie wileń-

skiego, uważam za potrzebne udostępnić treść mego arty-

kułu, jako ekstrakt, sądząc, że dla mieszkańców miasta,

gdzie uczył się i począł tworzyć Mickiewicz, sprawa, któ-

rą poruszam będzie bliską i interesującą.

Są sprawy, —istnieją tematy w naszej literatu-

rze — tajemnicze — uiepewne — mgliste.. Zdawa-

łoby się, że ludzie, biorący udziai w rozprawach na

cen lub ów temat pokryty rąbkiem tajemniczości,

wylawszy na papier -— spore zapasy inkaustu — zu-

nięte z literatury naukowej.

Taką kwestją, koio której kołują wciąż od pół-
wieku rozmaici, najczęściej niepowołani, a rzadziej
powołani badacze żywota Adama Mickiewicza jest:
pochodzenie matki wieszcza Barbary z Majewskich
Mickiewiczowej, rzekomo: z rodziny żydowskiej.

Przyjaciel i wielbiciel Adama w ostatnich latach
jego życia, był pierwszym znanym notorycznie twór-
cą tej bajki w swojej przedmowie do swojej książki
„Brama Pokuty”. Był to, jak podaje prof. Pigoń w
swojej cennej pracy p. t. „Z Epoki Mickiewicza”,
Franciszek Xawery Branicki, magnat ukraiński. Był
on nietylko wielbicielem wieszcza, lecz także stu-
djował talmud (bodaj w oryginale) i był żarliwym
przyjacielem żydów; opiera się on na jakiejś rozmo-
wie z Mickiewiczem, kiedy to interlokutor posły-

   

   

   

  

         
  

 

nieubłagana

żywszy pokaźną ilość piór i papieru, — wydawszy szał od poety, że: „ojciec mój był mazur, a matka zków poborców ceł. Proi. Wierzbowski jednak wy- skiego pochodzenia.

na świat boży niemały szereg broszur — potrafia z żydowskiego rodu, jestem więc nawpół lechita, na -raža tylko uporczywe przypuszczenie, na niczem je- Cała ta legenda wypłynęła podług mnie z 2 przy

rozwikłać daną sprawę — wyjaśnić w końcu irytu- poły semita.' Tylko bezkrytyczny umysł może się dnak nie oparte, które u tak poważnego uczonego czyn: z niezaprzeczonej sympatji Mickiewicza do
zadziwia i może być wytłumaczone skłonnością, na-

jące zagadnienie. Niestety nierzadko daje się zau-
wel niektórych poważnych ludzi, do opierania się na

żydów, a także z tego odu, że o Majewskich za-

ważyć traktowanie takiej kwestji zupełnie nie na-
У ' $o powodu, ]przejąć podobną bajką, — juž na pierwszy dźwięk:
wsze mawiano, že są žydowskiego pochodzenia. Sly-„mazur mój ojciec'' — czuć niemożliwość podobnego

ukowo, — byle jak, po łebkach, opieranie się nie na twierdzenia, wszak Mickiewicz sam w „Panu Tade- podaniach i legendach. szałem o tem niejednokrotnie, w dzieciństwie i póź- |

źródłach, ale na bajkach, gawędach czyichś, — po- uszu” co innego głosi, i o przydomku litewskim Ryn- Przed samą wojną czy też w czasie wojny — czy- niej, nie wiedząc nawet, że matka Mickiewicza była |

daniach wyssanych z palca, — natomiast unikanie wid nie zapomina. Jednakże nic to nie pomogło i talėm niesłychanie śmieszne elukubracje pewnego ży- z domuMajewska. sa

źródłowych badań. Jeżeli dawniej, w czasach przed- długi szereg rozmaitego autoramentu pisarzy i ba- da rosyjskiego w Petersburskiej gazecie „Birżewyje

wolnościowych, możaa było to wybaczyć, — albo- daczy zajmowało się tem palącem, a dla niektórych  Wiedomości” o żydowskiem pochodzeniu matki Mi- (c. d. n.)  
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Z KRAJU.
Otrucie ojca, sprzeciwiającego się małżeństwu.

Władze policyjne aresztowały
mieszkańca wsi Glinki gm. gró-
deckiej Andrzeja Osucha pod za-
rzutem otrucia swego 70 letniego
ojca Michała. Osuch kochał się
w niejakiej Polonji Mierzejkównie
i zamierzał ją poślubić, lecz oj-
ciec jej temu stanowczo się sprze-
ciwił.  Mierzejkówna namówiła
wobec tego Osucha by pozbył
się ojca i dostarczyła narzeczo-
nemu większą dozę strychniny.
А. Osuch propozycję zgładzenia
ojca przyjął i w ciągu tygodnia

Wyrok śmierci w

BARANOWICZE (Pat) Nowo-
gródzki Sąd Okręgowy na sesji
w Baranowiczach rozpoznał w
trybie doraźnym sprawę dwóch
braci Mikołaja Czigira i Gabrjela
Czigira, mieszkańców pow. stoł-
peckiego, oskarżonych o uprawia-
nie szpiegostwa na rzecz państwa

codziennie wsypywał do jedzenia
ojcu strychniny. Po 6 dniach oj-
ciec zmarł. Ponieważ po pogrze-
bie M. Osucha Mierzejkówna po-
chwaliła się z osiągniętego su-
kcesu i usunięcia „starego” swo-
jej koleżance Wiktorji Likniew-
skiej, która przed rokiem została
odtrącona przez Andrzeja, ta przez
zemstę powiadomiła policję, Osu-
cha aresztowano i udowodniono
mu winę. Na wieść o aresztowa-
niu Osucha, Mierzejkówna zbie-
gła w niewiadomym kierunku.

Baranowiczach.

ościennego. Wobec udowodnienia
oskarżonym inkryminowanej winy.
Sąd skazał obu oskarżonych na
karę śmierci przez powieszenie.
Obrona wniosła prośbę do Pana
Prezydenta © łaskę dla obu ska-
zanych, którzy przyjęli wyrok z
rezygnacją.

Zz pogranicza.
Samolot litewski nad polskiem terytorjum.

W dniu wczorajszym w rejo-
nie Olkienik zauważono litewski
samolot wojskowy, który przez
dłuższy czas krążył nad miej-

scowościami granicznemi. Samo-
olot po pewnym czasie oddalił
się w kierunku Olity.

Walka pomiędzy sobą patroli sowieckich.

Z Radoszkowicz donoszą, iż

w nocy z 18 na 19 bm. w rejo-

nie wsi Minszeje podczas pościgu

za grupą uciekinierów włościan

sowieckich dwa patrole sowiec-

kiej straży granicznej nie podaw-
szy hasła rozpoczęły pomiędzy
sobą strzelaninę. Podczas wy-
miany strzałów dwóch żołnierzy
zraniono.

Pościg za uczniami, uciekającymi z Litwy.

Na pograniczu  polsko-litew-

skiem w rejonie Oran w pobliżu

Dmitrówki na teren polski prze-

dostało się dwóch uczniów. Pod-
czas przedostawania się przez
zieloną granicę dwóch policjan-
tów litewskich rzuciło się w po-

goń za uczniami, a gdy ci nie
zatrzymali się, policjanci oddali
do mich kilka strzałów. Przez
nieostrożność jeden z  policjan-
tów zranił ciężko swego kolegę,
który niebawem zmarł.

WIPEZZSIKO.BENTOCZE ROSE WODERZAZEZAAEATAETO TEL SETINSJE

Sprawca zamachu na życie przemysłowca

6. Kureca
skazany na ciężkie więzienie.

Sąd apelacyjny pod przewo-
dnictwem prezesa, p. W. Wyszyń-

skiego, oraz przy udziale pp. sę-
dziow Al. Jodziewicza i D. Iljina

rozpoznawał sprawę o głośny w
swoim czasie zamach rewolwero-

wy na życie znanego u nas prze-
mysłowca, Grzegorza Kureca, wła-

ściciela tekturowni „Grzegorze-

wo“. 3
Jak wiadomo, tragiczne to zaj-

ście miało miejsce w dn. 21 stycz-
nia ub. roku na klatce schodowej,

wiodącej do biura fabryki (ul. Wi-

leńska Nr. 14), kiedy to na zdąża-

jącego tędy p. Kureca napadł jego

b. pracownik Michał Bejnarowicz

ioddał do niego szereg strzałów

rewolwerowych, raniąc ciężko swą

ofiarę.
W wyniku śledztwa, w czasie

którego przeprowadzono nad za-
machowcem obserwację psychja-
tryczną, Bejnarowicz stanął w dniu
29 grudnia przed sądem okręgo-
wym pod zarzutem usiłowania za-
bójstwa (art. 49 i 453 k. k.).

Sąd, po rozpoznaniu sprawy,
zmienił kwalifikację prawną czy-
nu i uznając, iż oskarżony działał

w przystępie silnego wzruszenia

duchowego, na zasadzie art. 49

i 458 cz. 1 k. k. skazał Bejnaro-

wicza na rok więzienia, zamienia-

jącego dom poprawy.

Wyrok ten urząd prokuratorski

zaskarżył do wyższej instancji,

a wobec tego sprawa ta była

przedmiotem rozprawy w sądzie

apelacyjnym.

Po przeprowadzeniu przewodu

sądowego oraz wysłuchaniu prze-

mówień stron, sąd uchylił wyrok

sądu okręgowego. Oskarżonego

Bejnarowicza uznał za winnego

usiłowania zabójstwa i skazał go

na osadzenie w ciężkiem więzieniu

przez lat cztery. Kos.
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INTROLIGATORNIA.
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie
OTWARTA OD 8-e] DO 4-8] POP.

 

DŁIENNIK MBILENSKI

SPORT.
Jedziemy do Ejszyszek.

Z dniem każdym zbliżamy się
do lerminu, w którym odbędzie
się wielki wiosenny raid moto-
cykiowy na trasie Wilno — Ejszy-
szki — Wilno.

Raid ten z inicjatywy „Dzienni-
ka Wileńskiego" organizuje Wil.
T. ©. i M. Impreza obudziła ogrom-
ne zainteresowanie i coraz nadcho
dzą do nas zapytania co do warun-
ków tego raidu. Regulamin raidu
podamy niebawem do publicznej
wiadomości, teraz zaś powiada-
miamy, że do raidu musi zgłosić
się każdy motocyklista bądź sto-
walzyszony jak i niestowarzyszo-
ny. Raid będzie pierwszą imprezą
na terenie Wilna, w której spotka-
ją się. wszyscy motorzyści. Z jed-
nej strony wywiąże się rywaliza-
cja klubowców z niestowarzyszo-
nymi, a z drugiej strony klubowcy
będą się starać, żeby zwyciężyły
barwy poszczególnego klubu, gdyż
jak wiemy, mamy obecnie aż trzy
kluby: Wil. Т. C. i M., Wojskowy
Klub Motocyklowy i Sekcja Mo-
locyklowa Ž. A. K. S.

Raid jest krótki, w obie strony
liczy 150 klm., a więc nie ma w da-
nym wypadku obawy przed prze-
strzenią i każdy może próbować
szczęścia.

Przyznać należy, że wszelkie

Tłoczyński w Wilnie.

Na kortach wileńskich grać bę-
dzie Iłoczyński.

Tłoczynski przyjeżdża 25 maja,
we środę rano, by tego samego
dnia wieczorem rozegrać szereg
spotkań z naszemi rakietami.

Drugiego dnia Tłoczyński uka-
że się jeszcze raz na kortach i nie-
wątpliwie publiczność wileńska
serdecznie go powita i licznie
stawi się na miejscu rozgrywek,
by napatrzyć się dosyta na grę mi-
strzaPolski.

Ciekawą jest kwestja, kto ze
strony Wilna honorowo przegra
i w jakim przegra stosunku, czy
uda się chociaż kilka wywalczyć

Sportowe święto w Szkole Technicznej.

Dziś przypada szereś imprez sporto-
wych w Państwowej Szkole echnicznej,
która poważne zajmuje stanowisko w
sporcie młodzieży szkolnej.

Na lewym brzegu Wilji P. Sz. Techn.
wybudowała własnemi środkami przystań
wioślarską, w której młodzież będzie
mogła samodzielnie uprawiać sporty wod-
ne. Powstanie nowej przystani dla mło-
dzieży szkół średnich ma duże znaczenie
i nie ulega wątpliwości, że na nowej
przystani będzie kipiało sportowe życie.

Uroczystość otwarcia przystani roz-
ocznie się Mszą św. w kościele św. św.

Piotra i Pawła o godz. 9 rano, a o 9.45
nastąpi dalszy ciąg uroczystości nad Wilją
przy ul. Brzeg Antokolski.

Po części oficjalnej nastąpią zawody
na rzece kajakowców, a na szosie rozegra
się bieg kolarski na dystansie 20 klm.

O godz. zaś 15 na Pióromoncie odbę-
dą się zawody lekkoatletyczne z udzia-
łem uczniów szkół zawodowych, a więc:
P. Sz. Technicznej, Sz. Handlowej, Sem.
Naucz., Szkoły Ogrodniczej i Szkoły Rze-

W programie: 100 mtr., 800mieślniczej.
mir, 3000 mtr. 4 X 100 mtr., 4 X 400
mtr., skok wdal, skok wzwyż, skok o
tyczce i trzy rzuty. .

Widzimy więc, że święto sportowe
Sz. Technicznej w połączeniu ze świętem
spoitowem Sz. Handl. Przemysłowej im.

„ Dmochowskiej zapowiada się imponu-
jąco.

Będziemy mieli pływalnię.

Organizatorzy wileńscy kłopocą się
od dłuższego już czasu nad sprawą pły-
walni. Ostatnio właśnie odbyło się ze-
branie W. O. Z. Pływackiego, na którem

imprezy samochodowe, bądź mo-
tocyklowe pociągają za sobą znacz
ne wydatki, to też raid „Dziennika
W:ieńskiego" został specjalnie wy-
znaczony na krótkim odcinku tra-
sy, by każdy mógł w tym raidzie
wziąć udział.

Pamiętać również należy, że
regulamin tego raidu będzie tak
ułożony, żeby nie przedstawiał
większych trudności dla młodych
motorzystów i będzie polegał wię-
cej na sprycie i regularności niż na
szybkości.

Wpisowe do raidu wynosi 5 zł.
Zgłoszenia kierować należy do p.
W. Andrukowicza, Zamkowa 10,
ktory udziela wszelkich informa-
cyj.

Raid odbędzie się w niedzielę
29 maja o godz. 12.

Każdy z zawodników, który
ukończy raid otrzyma pamiątkową
plakietę, a zwycięzcy otrzymają
dodatkowo ładne nagrody.

Po zgłoszeniu się do raidu
nazwiska zawodników  natych-
miast będą podawane do publicz-
nej wiadomości ze szczegółowym
opisem motocyklu i wartości spor-
towej zawodnika.

Zapisujcie się więc do raidu
motocyklowego „Dziennika Wi-
leńskiego". z

Przyjaza do Wilna Tłoczyń-
skiżgo ma ogromne znaczenie pro-
pagandowe i z tego punktu widze-
nia należy spotkania Tłoczyńskie-
go z naszymi giaczami oceniać, bo
przecież nie możemy się łudzić, że
wileński sport tenisowy mógłby
stawiać opór graczom Legji war-
szawskiej, którzy razem z Tlo-
czyńskim do Wilna przyjeżdżają.

Zaszczytne przegrane z Tło-
czyńskim zwiększą nasze do-
świadczenia i zachęcą szerszy ogół
młodzieży do gry w tenisa, do
uprawiania sportu białego.

   
a

gemów.

omawiano szeroko kwestję budowy pły-
walni.

W dyskusji kap. Ostrowski zobrazo-
wał obecny stan, z którego dowiadujemy
się, że istnieje cały szereg projektów co
do pływalni otwartych. Budować ma Ku-
ratorjum Szkolne basen przy Szkole
Technicznej na. i. la_ budować
Szkoła Ogrodnicza, 3 P. A. C., N. Wi-
lejka i jakiś przedsiębiorca prywatny,

Projektów jest więc aż zadużo. Naj-
bardziej realnym jestBrojąkt przy Szkole
Ogrodniczej zwłaszcza, że rajekt ten
Aid ma P. U. W. F. Projekt zaś
asenu w N. Wilejce będzie zapewne

najprędzej zrealizowany i jakoby już 1
czerwca będzie r ias basenik
wielkości 25 na 12,5 mtr.

Miejmy więc nadzieję, że basen czy
tu, czy tam powstanie.

W sprawie sportu pływackiego w
Wilnie członkowie zarządu W. O. Z. P.,
Pp. insp. Izydorczyk i „. Ostrowski
udadzą się do Warszawy, celem zobra-
zowania obecnego stanu i sg
otrzymania pomocy z P. U. W. F;

Aktualną również jest sprawa ba-
senu krytego, o którym osobno napi-
szemy.

Rozpoczęcie sezonu turystycznego.

Polski Touring Klub organizuje w
niedzielę 22 b. m. wycieczkę do puszczy
Rudnickiej.

Zapisy na wycieczkę, która odbędzie
się samochodami, przyjmuje „Cook“,
Mickiewicza 6.

Odjazd nastąpi o godz. 8 rano.

Ja. Nie.

Proces eks-majora Szafrańskiego.
0 sprzedaż drzewostanu z cudzego lasu.

Głośny dziś, niestety z niezasz-
czyinej strony, eks-major Zygmunt
łalse Szeliga-Szafrański b. kwater-
mistrz 4-go p. ułanów, który pozo-
staje pod całym szeregiem zarzu-
tów o czyny kolidujące z kodek-
sem karnym, a skazany już przez
ogólny sąd okręgowy na 4 lata cię-
żkiego więzienia, a przez wojsko-
wy sąd okręgowy na 2 lata wię-
zienia, wczoraj znowu wezwany
został przed sąd,

"Tym razem, na skutek zaskar-
żenia wyroku skazującego za o-
szustwo na 4 lata ciężkiego wię-
zienia sprawa przeciwko Szafrań-
skiemu toczyła się przed sądem a-
pelacyjnym.

ozprawie przewodniczył p.
sędzia Adam Jundziłł, przy udzia-
le p. p. sędziów Matusewicza i Bo-
rejki.

Oskarżony Szafrański, pozosta-
jący na wolnej stopie za poręcze-
niem  hipotecznem w wocie
30.000 zł. na rozprawę nie stawił
się. Natomiast w jego imieniu wy-
stąpili mec. mec. K. Petrusewicz i
E. Śmilg.

Oskarżenie wnosił wice proku-
rator, p. Parczewski, zaś jako os-
karżyciel posiłkowy wystąpił peł-
nomocnik jednego z poszkodowa-
nych, Abrama Ptasznika, mec. Le-
on Kulikowski, wnosząc jednocze-
śnie powództwo cywilne w kwocie
5.090 zł.

Z obszernego referatu przepro-
wadzonego przez p. sędziego Ma-
tusewicza wynika, że Szafrański
oraz jego teściowa, p. Alina Zdro-
jewska postawieni zostali przez u-
rząd prokuratorski w stan oskar-
żenia z art. 51 i 591 o dopuszcze-
nie się oszustwa.

Dn. 20 września 1928 r. Szaf-
rański działając na mocy plenipo-
tencji swej tesciowej, podającej się
za wyłączną właścicielkę dóbr
zienskich „Równe Pole", i „Ole-
chówka”, położonych w gm. tumi-
łowickiej pow. dziśnieńskiego, a
w rzeczywistości stanowiących
własność jej stryjecznego brata,
Dominika Korsaka, sprzedał Ab-
ramowi Ptasznikowi i Lejzerowi
Brodtowi drzewostan rosnący na
obszarze wymienionych majątków.

Szafrański nabywców wprowa-
dził w błąd przez przedstawienie
im zaświadczenia starostwa dziś-
nieńskiego o prawach p. Zdrojew-
skiej do majątków sprzedawanych
oraz planu maj. „Równe Pole”, O-
kazało się bowiem, że oba te doku-
menty były fikcyjne, a znajdujące
się na nich podpisy i pieczęcie sfał-
szowane,

Na podstawie tych dokumen-
tów sporządzona została notarjal-
na umowa kupna sprzedaży, a Sza-
frański otrzymał 2500 dol. w gotów
ce i 2500 dol. wekslami.

Okazało się jednak, że do sprze
danego drzewostanu p. Zdrojew-
ska nie ma żadnego prawa, a wo-
bec tego nabywców nie wpuszczo-
no do lasu.

Prze dłuższy czas jeszcze Szaf-
rąński umiał nabywców okłamy-
wać, a przez ten czas zdążył we-
ksle zdyskontować.

Poszkodowani o fakcie uwiado
mili prokuratora, który wdrożył
śledztwo i w rezultacie Szafrań-
skiego i Zdrojewską postawił w
stan oskarżenia.
W rezultacie procesu przepro-

wadzonego w sądzie okręgowym
Szafrański skazany został na 4 la-

ta ciężkiego więzienia, zaś Zdro-
jewska została uniewinniona.
Na rzecz powodu cywilnego Pta-

sznika zasądzono od skazanego
Szafrańskiego ekwiwalent 5.000
dol.

Wczoraj obaj oskarżyciele po-
pierali oskarżenie w całej rozcią-
głości, domagając się zatwierdze-
nia wyroku pierwszej instancji.

Natomiast obrońcy dowodzili,
że Szafrański działał bez złej woli,
a natomiast, że to Ptasznik i Brodt
wiedzieli dokładnie, iż sprawa jest
nieczysta, jednakże tranzakcje za-
warli, a to ze względu na kolosalne
zyski, jakieby osiągnęli, gdyby u-
mowa została wykonana.

Sąd udał sią na naradę, która
przeciągnęła się godzinę.

rezultacie przewodniczący
ogiosił decyzję, że wyrok w tej
spiawie zapadnie w piątek, dn. 20
b. m. Kos.

   

 

 

Echa procesu
b. dependenta Sołłohuba,
Proces Apoltosa  Sołłohuba,

skazanego ostatnio przez sąd ape-
lacyjny za sfałszowanie podpisów
na kilkudzięsięciu wekslach na
osadzenie w domu poprawczym
przez dwa lata, wszedł w nowe
stadjum.

Zarówno skazany Sołłohub jak
urząd prokuratorski zapowiedzieli
skargę kasacyjną na wyrok.

obec tego po wystosowaniu
przez sąd motywów wyroku oraz
złożenia przez strony skarg, akta
sprawy przesłane zostaną do Sądu
Najwyższego.

Jak wiadomo, sprawa ta już
raz była w Sądzie Najwyższym,
gdzie skasowany był analogiczny
wyrok sądu apelacyjnego. К

TENSATORRE NA TOKI

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

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

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 19 V. 1932 r.
Waluty 1dewizy: i

Dolzry8,87—€,89—8,85.
Belgja 125,05—125,36—124,74.
Gdańsk 174,85—175,28—174,42.
Holandja 361,65—362,55—360,75.
Londyn 32,85—33,01—32,69.
Nowy York8,699 —8,919—8,879,
Nowy York kabel 8,904—8,924—8,884,
Paryż 35,14—35,23—35,05,
Praga 26,39—26,45—26,33.
SE174,45—174,88—174,02.
Włochy 45,90—46,13—45,67.
Berlin 212,80. Tendencja niejednolita

'apiery procentowe:
4'|, pożyczka WDR 90,25—90.

Ta sama seryjna 97—97,25. 5, konwer-
syjna 38. 6", delarewa 54. 4*;, delarowa
41—46,75. 7*/, Stabllizacyjna 46,50 50,50
—46,75—55 (setki) 8%, L. Z. B. G. K. i
B. R., obligacje B. G. K. 94. Te same
TI, 83,25. 4) L. Z ziemskie 35,50.
5%, warszawskie 46,50.—8%, 57,75—58,50
(drobne) 56,75. 8'/, warszawskie. 8', Ło-
dzi 57,75. Tendencja słabsza.

Akcje;
Bank Polski

słabsza.

 

71. Tendencja nieco

pelskie w Newym Yerku:
Dilionowska 50. Stabilizacyjna keWow:
szawska 32. Siąska 33,87'|,.
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ūko. CASINO
Wieika 47. tel. 15-14.

 

DŹWIĘK.
KINO-TEATR «STYLOWY»

WIELKA 36.

 

4 Dbajcie o (swoje zdrowiel

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła”
(z ma:ką: „Kogut“) są stoso-
wane przy chorobach żołądka,
kiszek, obstrukcji I kamieni

żółciowych.3

   

  SAa

Auda  

W.Z.P Nr. 16.

L

Dziśl 100 proc. dźwięko-
wiec prod. francuskiej

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA"
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz-

 

Dziśl Pierwsze polskie 100 proc. dźwiękowe, mówione i śpiewne arcydzieło w-

"skiego©" Ułani, Ołani Chłopcy Nalowani.

Góry w płomieniach

 

w dnie świąt. o gedz Z2-ej.

 

arcywspaniała polska kome

Władysław Walter.

 

ėjo, fortepian, polowanie,

stołeczne i Wileńskie.

i fachowa obsługa.

  
||AKUSZERKI

  

  

    
  
     przyjmuje od godz.

7 w. Kasztanowa 7
WZP69 9—11 i

AKUSZERKA
$MIAŁOWSKA

przeprowadziła się.
Garbarska 1, m. 16 róg

 

mocz.

9 do CHOR. WENERYCZNE
m. 5. MOCZOPŁ, I SKÓRNE

ul. kiewicza 24,

 

1 Informaeje:  =.
| raz | K. DĄBROWSKA

czającym, ułatwiającym e organów tra- AS 12“od2 |

5 т‹щ‘з .Ё"; zpilelko apieki I eklady AKUSZERKA Dr Zeldowicz 702—26
* sr apteczne. W.Z.P.Nr.10 |MARJA LAKNEROWA 8 4 TTT AA,

5—8 w. tel. 2-77,

LETNISKA
D-r Zeldowiczowa do wyzająch 203 pok
kobiece, wemer.PZ jowe(z kuchniami) 5 I

rz. 12—2 i chej i malowniczej et
scowości nad rzeką M.

 

ul. Mickiewicza. — Tam- 704—0cza, Sosnowy las, ką-
że gabinet kosmetyczny Ku a pra i agDA
oprawia cerę, usuwa oś stacji kal
rodawki, kurzajki i wą- =. 4 ka, kainasindas

gry. 702—0 о zasięgnąć u wójta gminy

NĄ оМ poszaSprzedaję p PwFRA
Ё i.į NAUKA ||Flat ž 2

3 Letnisko pensjonat rze-
BIO ARIE. torpedo ka, las sosnowy, poczta

Francuzka rodowita po- d t majątek  Daniuszew
szukuje kondycji na lato Ko dorzakzoskisj ащаHSmorgonie, Kier:
W. Pohulanka oLa Zamkowa 9. 219—1 įsnowska. 8938—5

1 ©   

Bohaterska epopea z dziejów walk strzelców alpej-
skich. Wspanlale niezrównane zdjęcia walk górskich.

W rol. gł: Luls Trenker I Armand Bernarda. Nad po Najnowsze dodatki dźwiękowe. Peczątek seansów
o godz. 4, 6, 8 i 10,15,

scenarjusza gen. B. Wienia-
ja wojskowa. W roł gł: Ka-

zimierz Krukowski, Zula Pogorzelska, Adolf Dymsze

 

Mini

   

ZARZĄD
podaje do wiadomości członków Towarzystwa, że na mocy uchwały Zgroma-
dzenia Pełnomocników Towarzystwa z dnia 30 kwietnia r. b. o ulgąch dla
dłużników wysokość odsetek za zwłokę przy wpłacanu rat została od dnia
1-go maja r. b. obniżona do */:0/0 miesięcznie w ciągu pierwszych 4 miesięcy
od daty płatności raty i do 1%/« miesięcznie po upływie 4 miesięcy. Е

TOWARZYSTWA KREDYTOWE-
GO MIASTA WILNA

PLAC przy ul. Tartaki
Nr. 23 (koto ul. Mickie-
wicza) wysoki, slonecz-
ny, do sprzedania. Całość

 

Luksusowe Letnisko—
Pensjonat we dworze.

22 pokoje sypialne (z pościelą), salon, hali, sa-
la jadalna (osobne stoliki). Kanalizacja, wanny,
wodociągi, światło elektryczne: Kąpiele rzeczne
(kabiny, plaża), cementowy kort tenisowy, ra-

rybołóstwo,
chód, konie wyjazdowe | wierzchowe. Poczta
codzień, telefon i telegraf na miejscu, pisma

ykwintna kuchnia, da-
ży park, las o pół kilometra. Dojazd do stacji
Bieniakonie. Z Bieniakoń 80 minut samocho-
dem. Dla W.P. Letników, mających auto—garaż

Zgłoszenia
Zarząd dominjumRakliszki, poczta Butrymańce
(pow. Lidzkiego), telefon Butrymafce 4. 90130

W. Z. P.Nr. 12,

Letnisko: Rub)
ładnej

po Rubli 100 — (Zł. 77,50) —-
1487, 1615, 2141, 2143, 2174, 2217, 2473, 2553, 2609, 2620; 2674; 3243; 3274;

li 500.— (Zł. 387,50) — Nr. Nr. 378, 400, 541, 883, 933, 1192, 1464,

lub parcele małe. Wa-
" a а bardzo dogodne.

lowiedzeć się tamże odWYKAZ 2—6 pap 8557
8%» i 5%» listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna, wylo-

sowanych w dniu 13 maja 1932 roku (7-me losowanie).
8% listy zastawne z 12 ki

 

2968, 3361, 3415, 3431, 3534.

e po= pponajonał 1471, 16%, 1942, 2098, 2117, 2416; po Rubli 1000 (Zł. 775] -- Na Nr. Leg,kowości 14 kl ud wile 431, 576, 739, 1077, 1297, 1830, 1862, 2028, 2459, 2562; 2656; 2877: 2905; 2919; galą we. wszystkie: wia-
na, komunikacja autobu-
sowa. Przyjmuje się I na
kilkudniowy wypoczynek
Szczególy dowiedzieć sią.
Kasztanowa 3—10 adw.

dzi L
Wilnie, Jagiel

Wyplata za Mivylasa laty
poczynając i

ka, daziallodska 10
dnia 1-go

nami: po złotych 100.— Nr. Nr. 20, 33, 68,
104, 108, 145, 176, 180, 198, 225, 226, 275, 284; 301; 451; 468; 603; 651; 674;
bu, 685, 747, 776, 809, 844, 876, 891; po zlotych 500.— N
373, 596, 725, 730, 786, 900, 1051; po złotych 1000.— Nr. Nr. 177, 386, 493,
961, 1156, 1725, 1855, 2011, 2273, 2315, 2412, 2414, 2500; 2512; 2624; 2687.

5% listy zastawne konwersyjne serji „K“
25,— Nr. Nr. 5, 125, 198, 599, 614, 703, 1137, 1163; 1235; 1244; 1255; 1280;
1567, 1648, 1773, 1785, 2043, 2072, 2073; po zlotych 50 Nr. Nr. 135, 167,
244, 581, 934, 1005, 1021, 1027, 1053, 1071, 1082, 1537;
Nr. Nr. 211, 251, 314, 769, 944, 1081, 1187, 1389, 1551, 1575 1748; 1760; 2058.

5% listy zastawne razy przedwojennej w rublach,
r. Nr. 75, 246, 278, 509, 551,

r. Nr. 159, 339. 551;

z 11 kuponami: po złotych

po złotych 250.—

ich nominalnej wartości uskuteczniona bę-
pca 1932 roku, przez Kasę Towarzystwa w

 

nika
zkapitale 9000 —4000
zł. poszukuję Zsloszenia
kino „Mimoza“ Wielka 25
w godz. 10—21. 9018—1

Uzupełnij
swą wiedzę!

Zamów teraz naszą bo-

zwaloryzowane:
1204, 1303, 1327,

lomości książkę. Pisz
zaraz: „Kieszonkowa Bn-
cyklopedja Popularna”,
Kraków, Józefitów 10.

140
 Turaki od 6—7 :

tudalu, 2880—1.0
można z
ter i I pi Violin (sr

pod, szkoły, urzędy,  

 

K. — Kanapa I łóżko, pa”
į nie profesorze. P   sa-

dzenia „INDUSTRIA”
(średniowcześne)

bardzo plenne I trwa-

  

  

  

 
1 > zz, le poleca ZYGMUNT. e B YJ ih Oras, mępaaienkę do NAGRODZKIz. › yć czónę. dwojga | dzieci zdrową, Wilno, Zawalna 11-a.

wane4pokojowe zkucli , ЩЁ?'-ЫЁ :'…"%"Ъ':Ё‹'?\"’‚‘.'Ъ:&.'Зі || Spalony paszportnią 1 prz iejem do ogrodu owocowo - wa: Śoojj z szyciem. Adres: ZGUBY wyd, przez Starostwo
AnnyCena przy AA

dowa 49 u
10—2

    

wyaalesie, Elakliycznoės rstwnęgo. Wanali:Św Krebiaielke Ni | m6
223
 

 

9008—1 zoubi

 

leny dowód oso-

 

Oszmiańskie | książkę
wojskową wydaną przez
PKU-—Oszmiana na imię

„ bisty wydany przez Sta:= sepecžaydnieumębie ©!padzakajepot 42. rosimo, Grodakia wi. Mele Bamas 200paaiakasdpo als маг Važeikis | чусойу, Žarsgyni dem,Poslada Luberta ur. 1908-7- unię: DDU
ski zaul. Nr. 3, m. 8, 3—7 wiecz. Mickiauicza Adm, „Dz. Wil" dla ważnia się. A WEOglądać od 1 do 6. 43.m. 2. 9014 „Wdowy”. 9019 "e6993—1 Zgub. dowód osobisty, — Wczoraj spotkałem— Odnajmuje s! simas ja legit. Peśr. Pracy oraz 2 pańską żonę.sa AR: m - akty kupna domu.wszyst-  — Co mówiła?

Mira eg tka: 1 sześć pekol ze wszel- ka wydane naimie Wine. — Niesr17 PL: 3kiemi "= : Е Przy egzaminie gsl ewicza. Łask. zna« — W takim razie to„Bpóldiana”. "mort gętfa, ISSN04 IA) —,Jakeśrodkinasen: Dobiej Kadyię-3. gaz e byle moja żonal А zorem. | ne są zdaniem pana naj- MTB 157 lepsze? ионн ИИПИНИНИНИННКНИНИНИНИИИ
 

  

Młydawea: ALEKSANDER ZMIERZYŃSKI,
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