
 

 

Opłata pocztowa ulszczona ryczałtom

Rok XVI 1932 r.
 

DZIENNI
Wilno, Sobota 21-go maja

м ŽAS

   
 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

19 do 24-ej. 
W pierwszą rocznicę zgonu

$. | p.
Z HORBACZEWSKICH

MARJI BOKSZAŃSKIEJ
odbędzie się Nabożeństwo żałobne w Kościele Dominikanów w dniu 23
Maja 1932 r. o godzinie 9 rano poczem nastąpi poświęcenie pomnika na

cmentarzu Bernardyńskim
O czem zawiadamia

Jajecznica a la Bartel.
Akademicy obrzucili Bartla jajami.

(Telefonem ed własnego korespondenta.)

LWOW. Na wydziale ro Iniczo-technicznym w Dublanach, nale-

żący do politechniki lwowskiej w drugim semestrze zapisał się żyd

nazwiskiem Bauer, Studenci Polacy nie chcieli dopuścić go do slu-

chania wykładów i przeprowadzili bojkot towarzyski.

Bauer odwołał się do Senatu, który stanął po jego stronie.

Na tem tle pomiędzy ogółem słuchaczów a Senatem doszło do

ostrego konfliktu, w wyniku którego 2 studenci zostali relegowani,

a 15 otrzymało naganę.

Referentem wniosku o reiegowaniu był prof. Kazimierz

Bartel.
We czwartek organizacje akademickie zgłosiły protest przeciwko

relegowaniu kolegów.

W piątek pomiędzy 10tą a 11tą prof. Bartel miał wykład, po-

czem udał się na spacer. Na ulicy Leona Sapiehy został on

obstąpiony przez grupę studentów w ilości okołe 40 osób

i obrzucony jajami.
Prof. Bartel schronił się w gmachu politechniki. Dwóch akade-

mików aresztowano.

Obniżka poborów faktem dokonanym.
9, dla urzędników i emerytów, 8'/, dla wojskowych.

(Teleienem ed własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów,

na którem wobec zmniejszenia się dochodów państwowych uchwa-

lono zastosować dalszą redukcję wydatków rzeczowych i personal-

nych.
Oszczędności rzeczowe będą przeprowadzane przy układaniu

miesięcznych budżetów poszczególnych ministerstw.
Rada ministrów postanowiła zawiesić 10 proc. dodatek, sto-

sowany od 1927 r. do uposażeń funkcjonarjuszów państwo-

wych, sędziów | prokuratorów eraz dla osób pobierających
zasiłki emerytalne, tudzież dla zawodowych wojskowych, za-
mieszkujących poza Warszawą.

Cofnięcie tego dodatku będzie się równało obniżeniu całkowi-

tego wynagrodzenia wraz z dodatkami © 9 proc. dla pracowników
państwowych, sędziów I prokuratorów oraz dia emerytów,
zaś 8 proc. dla wojskowych.

Obniżkigte wchodzą w życie zdniem 7 czerwca dia praco-
wników państwowych i wojskowych, a od 1 lipca dla emerytów.

Ponadto Rada Ministrów poleciła zastosowanie analogicznych

zniżek we wszystkich przedsiębiorstwach państwowych, w monopo-

lach, bankach na prowincji.
Prócz tego polecone tym ministrom, którzy dotychczas nie zasto-

sowali obniżki, uchwałonej jeszcze w roku ubiegłym w Warszawie

i na prowincji, ażeby ją obecnie, natychmiast poczęli stosować.

Dekret w obniżce poborów ukaże się w dniach najbliższych.

Ukraińscy bandyci w mundurach oficerów
podkładają bombę.
Opryszków aresztowano.

> (Telefonem ed własnego korespondenta.)

LWOW, W nocy z czwartku na piątek na ulicy Kleparowskiej

koło jednego z objektów państwowych aresztowano 3-ch osebników

przebranych w mundury oficerskie: jednego w mundurze pułkownika

i dwóch w kapitańskich. ;
Straż spostrzegła ich, a stwierdziwszy. że są oni absolutnie nie-

znani wszczęła alarrn.
Osobniey ci zostali aresztowani, a na miejscu znaleziono bombę.

Okazało się, że domniemani wojskowi faktycznie są członkami Ч.

O. N.—Ukraińskiej Organizacji Nacjonalistycznej.

  

 

Czy demonstracja antypolska?
Niemieckie statki wojenne w Gdańsku.

MOSKWA. /Pat). Agencja Tass

donosi z Berlina, że dnia 23 ma-

ja przybywają do Gdańska na

5-dniowy pobyt niemiecki krą-
żownik „Schlesien* orsz dwa
torpedowce. Depesza agencji so-
wieckiej zawiera opinię, że wizy-

ta eskadry niemieckiej w Gdań-

sku jest demonstracją antypol-

ską, pozostającą w związku Z

elarmami o rzekomych agresyw-

nych zamiarach Polski wobec

Gdańska. .

 
Fiota angielska na Bałtyku.

BERLIN. (Pat.) Angielska flo- nęła przez kanał Kiloński, udając

tylla poławiaczy min, złożona z się na wody morza Bałtyckiego.

5 |jednostek morskich, przepły-

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

WIEC SPRAWOZDAWCZY

na którem Senator Prof. STANISŁAW GŁĄBIŃSKI

O SYTUACJI POLITYCZNEJ
Wstęp wolny.

 

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

ZW. AK. — MŁODZIEZ WSZECHPOLSKA

zawiadamia iż w Niedzieię dn. 22 maja o godz. 18,30 (6,30 po poł.)
wAuli;Śniadeckich . 5. В.

Profesor Ulniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

Senator Dr. Stanisław Głąbiński
wygłosi odczyt p. t.:

O WYCHOWANIU NARODOWEM.
Wstęp wolny. — Goście ze starszego spgłeczeństwa mile widziani.

 

Telefon Redakcji.

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do ZO-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

(en mnetn 20 fp,

Nr. 114.
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Czy częściowa mobilizacja
PARYŻ. Pat.— Sędzia śledczy,.. . © .

w Rosji Sowieckiej ? który prowadzi sprawę Ciorgule:
wa, przyjął w dniu 20 b. m. ze-

(Kor. własne) znenia byłego kierownika bez-
pieczeństwa przy osobie Mikoła-
ja II, ktėry zakomunikował sę-MOSKWA 20-V. Rewolucyjna Rada wojenna ogłosi-

ła, że w raku bieżącym odbędą się wielkie manewry

armji czerwonej. Wbrew praktyce dotychczasowej po-
wołane zostają cztery roczniki 19039, 1910, 1911 i 1912 r.

Punkły zborne eznaczone będą w specjalnem roz-
perządzeniu.

Wezwanie na ćwiczenia nie jednego Jecz czterech
roczników wywołało w całej Rosji zrozumiałe zanie-

pokojenie.
W kołach politycznych uważene jest rozporządzenie

Rady Rewelucyjnej jako częściowa mokilizacja armji

czerwonej z powodu sytuacji powstałej w Japonji p

zabójstwie premjera Inukal. .

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

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

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

Ogłoszenia

GORGULEW CZEKISTA?
dziemu trešč listu, pochodzącego
od bylego kozaka Lazarewa.

Łazarew zeznaje w liście, że
poznał w fotografji Gorgulewa
kierownika Czeki w roku 1920 w
Rostowie n/Donem.

 

Nowe okrucieństwa bolszewickie
nad Dniestrem

(KAP) Echa jęków mordowa-
nych nad Dniestrem dochodzą do
najdalszych krańców świata, po-
wszechną budząc zgrozę i oburze-
nie Ta prześliczna rzeka stała się
dziś symbolem rzezi i mordu

Niedawne święta Wielkanocne
według starego stylu miały przy-
niesć falom Dniestru nowe ofiary.
Na brzegu bolszewickim znajduje

 

Dookoła zamachu w Tokio.
Sytuacja wciąż nie wyjaśniona.

AKCJA PRZECIWKO ZAMA-
CHOWCOM.

TOKJO (Pat). Policja przygo-

towuje się do podjęcia akcji na

wielką skalę, mającej na celu are-

sztowanie' terrorystów, wykryto

bowiem  ostalnio nowy spisek,

zmierzający do dokonania zama-

chów. Sprawcy ostatniego zama-

chu należą podobno do trzech od-

dzielnych grup terrorystycznych,

ktore pracują jednakże w najści-

ślejszej łączności. Do pierwszej

grupy, noszącej nazwę „bractwa

krwi”, należy około 300 członków.

Om to byli sprawcami zabójstwa

ministra finansów oraz wielkiego

przemysłowca Pakumdana. „Do

drugiej grupy należą m odzi ofice-

rowie w liczbie A osób. ponoszą

oni odpowiedzialność za zamordo-

wanie ias Inukai. W skład

trzeciej grupy, zwanej „szajką

śmierci”, wchodzi około 300 far-

metów, którzy brali udział w do-

konaniu ostatniego napadu na ele-

ktrownię.

HIRANUMA MA OTRZYMAĆ

MISJĘ TWORZENIA RZĄDU.

TOKJO (Pat). Wydaje się rze-

czą bardzo prawdopodobną, że ce-

sarz zwróci się jutro do barona

Hiranuma, przewodniczącego sto-

warzyszeń nacjonalistycznych, sto-

jącego na czele ruchu łaszystow-

skiego, o podjęcie się misji utwo-

rzenia rządu narodowego.

DO SPRZEDANIA bardzo tanio króliki

rasowe. Adres: Wilno, ul. Mińska 3 od

godz. 10—12 w poł. w święto iniedzielę

i od 4—5 w dnie powszednie,

PARYŻ. (Pat). W dniu 20 bm.

odbyło się posiedzenie Rady Mi-

nistrów, na kterem premier Tar-

dieu przedstawił sytuację. zagra-

niczną, oraz podał do wiado-
mości zarządzenia, jakie powziął
w celu zapewnienia ciągłości i

obrony tez francuskich w toku

odbywających się rokowań w

sprawie rozbrojenia, odszkodowań

i zagadnienia  naddunejskiego.

Premjer zaznaczył przytem, że

powstrzymał się od wszelkich za-

STANOWISKO GEN. ARAKI.
Sprawcy zabójstwa muszą być rozstrzelani.

PARYŻ (Fat). „Le Petit Pari-
sien' donosi z Dalekiego Wscho-
du, że wczoraj odbyło się w Tokio
uroczyste posiedzenie wybitnych
dowódców wojskowych, którzy ze-
brali się celem zdecydowania, ja-
kie ne5žy zająć stanówisko w
obliczu kryzysu politycznego.
Przewodniczył temu zebraniu były
miaister wojny gen. Araki, który
mimo nalegań swoich podwład-
nych trwa nadal w postanowieniu
niebrania udziału w przyszłym ga-
binecie. Nie szkodzi to jednak

*generałowi Araki pozostawać ar-
bitrem sytuacji.

Szanse Suzuki zostania premje-
rem znacznie się powiększyły z
chwilą, kiedy gen. Araki dał do
zrozumienia, że nie będzie się
sprzeciwiał, aby przewodniczący
pacljj konserwatywnej stanął na

 

czeie gabinetu koalicyjnego. Były
minister wojny zaznaczył jednak,
że pragnie, aby gabinet ten nie
składał się wyłącznie z członków
partji, lecz rownież z ludzi wybit-
nych, wybranych z poza kół poli-
tycznych. Powinni oni zobowiązać
się do przeprowadzenia reform
społecznych, niezbędnych dla o-
czyszczenia atmosfery partyjnej,
aby móc prowadzić niezależną i
silną politykę zagraniczną w spra-
wach Mandżurji i Mongolji.

Gen. Araki zaznaczył, iż trze-
ba będzie wprawdzie rozstrzelać
owych 17 młodych  olicerów,
sprawców zabójstwa premjera Inu-
kai, pragnie jednak, aby ofiara,
jaką chłopcy uczynili ze swego ży-
cia, była pożyteczna dla narodu.
Trzeba, aby wiedzieli oni o tem
przed śmiercią.

 

się mała osada mołdawska Dur-
bassari. Mieszkańcy jej, mimo su-
rowego zakazu ze strony władz
bolszewickich, postanowili świę-
cić dni Wielkiejnocy. W. przed-
dzień święta zebrała się w jednej
z chat garstka nieustraszonych
wiernych i przy śpiewie poboż-
nych pieśni oczekiwała słów obec-
nego kapłana: Chrystus zmart-

wychwstał! Około północy do cha-
ty wtargnęli uzbrojeni. bolszewicy,
kolbami rozpędzili zebranych i
aresztowali kapłana, odstawiając
go do więzienia zapewne na roz-
strzelanie. Tego samego dnia nie-

daleko Durbassari na polu zebrało
się około 800 wieśników, by choć
śpiewem uczcić dzień Zmartwych-
wstania. Tłum ten nagle otoczony
został przez silny oddział bolsze-
wicki, który na rozkaz dowódcy

beż uprzedzenia dał ognia do bez-
bronnych. Dziesiątki trupów za-
legsy brzeg Dniestru, rannych zaś
dobijano lub wrzucano do rzeki.

W milczeniu pełnem zgrozy żoł-
nierze rumuńscy na przeciwnym
brzegu patrzyli na tę rzeź, przypo-
minającą czasy Hunnów.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-

torom miejscowym którzy za:
łegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego” będzie
my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

 

Echa katastrof
„Georges Philiippart:a““.

49 PASAŽEROW

PARYŻ (Pat). Towarzystwo o-
kręlowe Messagerie Maritime o-
głasza, iż z liczby 767 osób, które
znajdowały się oficjalnie na po-

NIŁ ODNALEZIONO.

kładzie statku „Georges Phillip-
part', uratowano dotychczas 718
osób. Brak zatem wiadomości o
49 pasażerach.

„GEORGES PHILLIPPART"* SPŁONĄŁ DOSZCZĘTNIE.

ADEN (Pat). „Georges Phillip-
part“, unoszony byt na falach od
chwili, gdy ogarnął go pożar do
dnia dzisiejszego, w którym w od-
ległości 145 mil na północny
wschód od przylądka Guardafui
zatonął strawiony pożarem. Na

powierzchni morza nie pozostały
żadne szczątki. Holownik ratowni-
czy, który od chwili zatonięcia
stalku znajdował się w jego po-
blizu, nie mogł ani na chwiłę pod-
płynąć do palącego się okrętu z
powodu żaru nie do zniesienia.

Polityka zagraniczna Francji.
Zarządzenia Tardieu. +

sadniczych decyzyj, które winny
być zarezerwowane dla przyszłe-
go rządu. Rada ministrów apro-
bowała jednomyślnie instrukcje,
jakich Tardieu udzielił we wzmian-
kowanych sprawach przedstawi-
cielom dyplomatycznym oraz de-
legacji francuskiej w Genewie.
Z kolei rada ministrów przyjęła
zarządzenia w sprawie wzmoc-
nienia kontroli nad cudzoziemca-
mi, przebywającymi we Francji.

 

TROCKI O HITLERZE.
BERLIN. (Pat). W czasopiśmie

amerykańskiem „Forum* Trocki
ogłasza artykuł na temat na-

stępstw, jakie musi wywołać

dyktatura Hitlera w Niemczech
w słosunkach między Niemcami
a ZSRR. Hitler po dojściu do
władzy rozpocznie bezwzględne
represje wobec politycznych i za-
wodowych organizacyj pro!etar-

jatu niemieckiego. W tej sytu-

acji hasła odwetowe i rewizjoni-
styczne narodowych socjalistów
w stosunku do Polski i Francji
ustąpią na plan dalszy. Dyktatura

Hitlera sygnalizuje wojnę Niem-
ców przeciwko Rosji Sowieckiej.

Oświadczam zupełnie otwarcie
— pisze Trocki — co zdaniem
mojem rząd ZSRR musiałby u-
czypić .na wypadek powodzenia
przewrotu faszystowskiego w
Niemczech. Gdybym ja stał na
czele rządu sowieckiego, to nie-
zwłocznie po otrzymaniu wiado-
mości telefonicznej o tem wy-
darzeniu wydałbym rozkaz mo-
bilizacji. Tak czy inaczej — kon-
kluduje Trocki — wojna między
Niemcami hitlerowskiemi a ZSRR
jest nieuniknioną i to w naj-
krótszym czasie po utworzeniu
rządu narodowych socjalistów w
Niemczech.

 

Dalsze ofiary walk religijnych w Indjach.
BOMBAY. (Pat). W czasie

wczorajszych rozruchów zabitych
zostało 23 osoby, rany zaś od-
niosło 95 osób.

Kobieta leci
przez Atlantyk.

HASHBROUCK HEIGHTS (New
Jarsey). (Pat). — Amalja Earhart,
ktėra w roku 1928 odbyla jako
pasažerka lot przez Atlantyk, wy-

startowała z lotniska Taterborou
o godz. 19.15 według Greenwich
z zamiarem dokonania pierwsze-
go kobiecego lotu przez Atlan-
tyk. Pani Earhart zatrzyma się

w Harbour Grace. W tym pierw-
szym etapie lotu towarzyszyć jej
będzie lotnik norweski  Bernt
Balhen. Dalszą drogę lotniczka

zamierza odbyć sama. Spodzie-
wa się odlecieć w dalszą drogę
przez Atlantyk jutro wieczorem.

ST. JEAN. (Nowy Brunšwik).
(Pat). „Lotniczka Earhart, która
zamierza dokonać pierwszego lo-
tu kobiecego ponad Atlantykiem
do Europy, odleciała dziś rano
do Harbour Grace.

RAPORT KAPITANA.
PARYŻ (Pat). Ministerstwo ro-

bói publicznych i marynarki han-
dlowej ogłasza pierwszy komuni-
kat ołicjalny, nadesłany przez ko-
mendanta Vicka do towarzystwa
okrętowego Messagerie Maritime.
W związku z pożarem, który

zniszczył okręt „Georges Phillip-
part“, uprzedzony dnia 16 maja
o godz. 2 w nocy, że jeden z pasa-
żerów doniósł o wybuchu ognia w
kabinie, udałem się niezwłocznie
na miejsce i skonstatowałem, że
pożar rozszerza się gwałtownie.
Natychmiast puszczone zostaływ
ruch wszelkie środki ochronne.
Uruchomiłem aparaty sygnaliza-
cyjne.- Posterunek radjowy, gene-
rator wyższego pokładu oraz po-.
mosi ogarnięle zostały prawie je-
dnocześnie płomieniem. Pożar te-
$o pomostu zaskoczył nas gwał-
townością. Pasażerowie nie mieli
czasu opuścić swych kabin i zgi-
nęli wskutek uduszenia. Kilku z
nich, którzy rzucili się do morza,
wyratowano. Udało się spuścić na
morze dwie łodzie ratunkowe
środkowe oraz 4 znajdujące się w
pooliżu kabin oficerskich. Urato-
wane osoby przyjęte zostały na
pokłady statków  „Sowieckaja
Nieft', „„Contractor”* oraz ,„Mah-
sud“. Gdyby nie niezwykła gwał-
towność pożaru, katastrofa nie
pochłonęłaky tyle osób, gdyż na
samym początku udało się urato-
wac wszystkich pasażerów. Pa-
sażerowie zachowywali zimną
krew. Sztab i załoga wykazały
niezwykłe poświęcenie. O godz. 8
jako ostatni opuściłem statek, któ-
ry przedstawiał wówczas już tylko
jedno wielkie palenisko.

1.200 tysięcy uczestników rozruchów
w Indjach znalazło się pod kluczem.
BOMBAY. (Pat). — Rozruchy

powtórzyły się tu w gwałtownej
formie w piątek po południu,
gdy tłum mahometan rzucił się
w' kierunku  przejeżdżającego
tramwaju i zaatakował znajdują-

m

cych się wewnątrz pasażerów-
hindusów, raniąc jednego z nich
ciężko nożem. Dotychczas aresz-
towano 1.200 tysięcy uczestników
zajść.
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polska i Francja.
Był moment, ku końcowi wojny

światowej, kiedy klęska Niemiec

była już przesądzona, że Polsce

groriło niebezpieczeństwo zostać

policzoną pomiędzy sprzymierzo-

nych mocarstw centralnych, razem

z W/ęgrami, Buigarją, Turcją.

Jaki w tym wypadku oczeki-

“walby nas los -— łatwo sobie wy-

obrazić.
Jeżeli zamiast na ławie oskar-

łonych, Polska w Wersalu zasia-

dła przy stole sędziowskim, była

to zasługa Komitetu Narodowego,

z Dmowskim na czele, oraz czynu

zbrcjnego gen. Hallera i jego męż-

nej drużyny, która w ostatniej

chwili zbratała oręż swój ze zwy-

cięskim orężem Francji i została

uznana za „kombatanta“.

Wprawdzie nie osiągnęliśmy w

Wersalu wszystkiego, co osiągnąć

pragnęlišmy, co przypisać należy

nietylko intrygom międzynarodo-

wym, ale w znacznej niestety mie-

rze  kompromitującem Komitet

Narodowy pociągnięciom we włas-

nym kraju.

Mimo to jednak osiągnęliśmy

dużo, osiągnęliśmy to, o czem naj-

więksi nawet optymiści na rok

przed zakończeniem wojny marzyć

nie śmieli.

Oprócz korzyści terytorjalnych,
jednym z największych atutów,

jaki zdobyliśmy, dzięki przewidu-
jącej polityce Dmowskiego, była
przyjaźń potężnej, zwycięskiej

Francji, przyjaźń, która rychło za-

mieniła się w formalny sojusz.

Nie trzeba dodawać, jak nie-

zbędnem wprost było dla młode-

go, powstającego z wiekowego

niebytu państwa polskiego, opar-

cie się o potężnego sprzymierzeń-

ca, zwłaszcza, że pomoc Francji,

nie była tylko platoniczna. Dozna-

liśriy jej czasu wojny bolszewic-

kiej, zwłaszcza w chwili najkry-

tyczniejszej, śdy wróg stał u bram

Warszawy. Dalej Francja organi-
zuje na sposób nowoczesny, facho-

wy nasze siły zbrojne, osłania nas

przed rosnącą z każdym rokiem
odwetową zaciekłością Niemiec,

broni interesów naszych — па
wszystkich zjazdach i konieren-
cjach międzynarodowych. Wido-

myin niejako znakiem współpracy

francuskiej i łączącego nas sojuszu

wojskowego, była stała misja woj-

skowa francuska, rezydująca w

Warszawie. Poza ogromnemi za-
slugami, jakie położyła misja w

dziedzinie czysto fachowej, posia-

dał. ona także ogromne znaczenie

pol'tyczne: była to jak gdyby nie-
ustanna przesiroga dla Niemców,
że w razie napaści na Polskę, poza

nam: stoi potężna Francja.

Sytuacja misji francuskiej w

Wsrszawie nie była łatwa, była
często wprost drażliwa, dość

wszomnieć grubijańskie wyskoki

nieśtórych crganów prasy jako

też niektórych polityków w sio-

sunku do wielkiego bohatera Fran-
cji s wielkiegc, zasłużonego przy-

jaciela Polski — gen. Weyganda,
dość wspomnieć demonstracyjną

niecbecność przedstawicieli Polski

podczas pogrzebu marszałka Fo-
cha. O innych, drobnych, ale do-
kuczliwych ukluciach szpilką wo-
limy zamilczeć. Tylko dzięki nie-

zwykłemu taktowi misji, udało się

do ostatka zachować stosunki po-
prawne, z pozorami serdeczności.

Niestety zachodzą inne jeszcze

okoliczności, natury politycznej,

ktcre przyjaźń francuską narazić
musiały na ciężką próbę. Podczas

gdy Francja, w głębokiem zrozu-
mieriu sytuacji politycznej popiera

Małą Ententę, Polska nawiązuje

stosunki z największym wrogiem

Czechosłowacji i Jugosławii. Gdy

Mussolini wygłasza swą pamiętną
mowę, pobrzękując szabelką w

stronę Francji — Polska wysyła
swego ministsa spraw zagranicz-

nych do Rzymu i wkrótce po
tem, z nadzwyczajnemi honorami,

demonstracyjnie przyjmuje min.
Grandi'ego. Nawet obecnie, gdy
Wiochy wyraźnie i otwarcie wy-
powiedziały się za rewizją trakta-
tów, nie zaniechano wysyłania

i przyjmowania różnych nawpół:

wojskowych  delegacyj, nadając

_ tym czysto prywatnym imprezom

- pozory oficjalnych wystąpień.

" Nie można się dziwić, że po-

dobne postępowanie musiało we

Francji dużo krwi napsuć i ostu-

dzic początkowo szczere sympatje
dla Polski. Wyrazem tego były
pamiętne słowa, które padły w

"_ lzbie francuskiej, a które zdecy-
 dowała się powtórzyć nawet na-

sza półurzędówa „Gazeta Polska”:
„Dla Polski Piłsudskiego — ani

 

 

DZIENNIK MIBENSEI"

Z prasy.
P. Witos o systemie rządzenia.
Ostatni „Piast* przynosi zna-

mienny artykuł posła Witosa:
„Należę — pisze o sobie prezes

Stron. Ludowego — do polityków zwycię-

żonych, a jak chcą niektórzy, nawet wy-

sortowanych, Nie mącę nikomuwody,

znoszę cierpliwie szykany, nieraz obrzy-

dzające to marne życie, choć wiem, że ich

autorzy nieraz zawdzięczają miwszystko.

Zapomniałem dawno o moich wysokich
urzędach, ordery 1 odznaczenia schowa-

łem głęboko, nie chcąc rywalizować z

tymi, co je otrzymali za nowe i całkiem

inne zasługi, pracuję przy widłach i gnoju,

do których mnie nieraz tak skwapliwie
odsyłano. Nie wolno mi się imać wPol-

sce żadnej pracy społecznej, bo przecież
należę do tej, tak bardzo licznej gromady

wyklętych, mogę jedynie patrzeć na to,

co się dzieje, no i mogę myśleć, a czasem

swoje myśli głośno, otwarcie próbuję wy-
powiedzieć.

Należę do tych, co Państwo uważają

za wspólną własnośćwszystkich bez wy-

jątku Polaków, którzy wierzą, że rozwój

i przyszłość zależą nie od jednostki, lecz

od społeczeństwa, że siła jegó leży nie

we trazesie, lecz w pracy wytrwałej i

świadomości ogołu”.

Dalsza część artykułu posła

Wstosa uległa konfiskacie.

Czy się skończy na 10proc.?

„Robotnik* wyraża wątpliwość

czy redukcja zapowiedziana przez

p. wicemin. Starzyńskiego nie

przekroczy podanej przez niego

cyfiy 100 milj. zł.?
„Przecież — pisze — wiemy wszyscy

z poprzednich już licznych doświadczeń,

że ołicjalne zapowiedzi redukcji uposa-

żeń, w tej czy innej formie, zawsze za-

dzynały się od „nieznacznej”, a kończyły

na bardzo nawet „znacznej” obniżce

płac!
Powtóre, gdyby nawet pozostało na-

razie, przy 10 procentowej „tylko” ob-
niżce, to wobec bardzo już znacznego —
i trwającego nadz'' — wzrostu cen arty-
kułów żywnościowych, każde nowe obni-
żenie uposażeń, choćby „tylko” o kilka
procent, sytuację setek tysięcy ludzi
zdanych na coraz skromniejszy zarobek,
czyni coraz rozpaczliwszą...

Rozbijacze.

„Słowo Pomorskie* w dluž-
szym artykule wykazuje szkodli-
wą, destrukcyjną działalność sana-
cji w celu rozbijania i ćwiartowa-
nia narodu.

„Sanacja jest zbiorowiskiem chao-
tycznych i często rozbieżnych poglądów
programowych, To zbiorowisko trzyma
się jednak razem, ponieważ składa się z
adoratorów i eksploatatorów. Adoratów
jest coraz mniej; natomiast mnożą się
eksploatatorowie, którzy chcieliby eksplo
atować na własną korzyść (partyjną i
materjalną) dobra państwowe i narodo-
we. Robi się to — oczywiście — pod po-
zorem haseł państwowych („wszystko
dla państwa”), a tych, co protestują i kry-
tykują takie postępowanie, piętnuje się
jako zdrajców i antypaństwowców.

Czy sanacja, będąc sama zlepkiem
ideowych i programowych sprzeczności,
może zorganizować naród w jakąś jed-
ność wyższego rzędu? Nie! Sanacja może
ten naród poćwiartować, pokrajać, roz-
bić. pokłócić — ale go nie zorganizuje w
całość, owianą tchnieniem Boga i histo-
rycznej cywilizacji polskiej! A jeżeli tak
jest, to w imię bezpieczeństwa państwa
trzeba z całą siłą wystąpić przeciw ćwiar-
towaniu i krajaniu żywego organizmu pol-
skiego przez eksploatatorów sanacyj-
nych”,

Echa zamachu.
Zamach na premjera japońskie-

go w dalszym ciągu jest przedmio-
tem żywego zainteresowania całej
prasy.

„Polonja* katowicka pisze p. t.
„Możliwości wojny”: -

„Zdaje się nie ulegać najmniejszej

wątpliwości, że przyszły rząd japoński

będzie posłusznem narzędziem w rękach

obozu wojskowego. Obóz ten domaga się

zaostrzenia polityki w stosunku do Chin

i wzmocnienia japońskiej akcji zbrojnej

w Mandżurji, nie licząc się ze zdaniem in-

nych mocarstw i korzystając z bezsiły

Sowietów, które w danej chwili na kon-

flikt zbrojny z Japonją pójść nie mogą.

Nie brak całkiem zdecydowanych głosów,

że właśnie w tej chwili koniecznością jest

wojna prewencyjna z Sowietami, zakil-

ka lat bowiem, gdy przemysł wojenny

Sowietów dalej się rozwinie, pozycja So-

wietów na Dalekim Wschodzie będzie

zbyt silna, by na taki krok można było

się odważyć bez większego ryzyka.

Jeżeli więc nasuwa się nam pytanie:

Czy możliwa jest wojna na alekim

Wschodzie, to jedną można dać w tej

chwili odpowiedź: — wszystko jest mo-
żliwe... 3

Jedno tylko nie ulega już w tej

chwili najmniejszej wątpliwości. Wypadki

japońskie obudzić muszą czujność Sowie-

tów i Stanów Zjednoczonych, jako państw

najsilniej na Dalekim Wschodzie zainte-
resowanych.

Wybuch wojny sowiecko-japońskiej,
a cnoćby tylko trwałe wciągnięcie Rosji
w splot interesów i konfliktów na Dale-
kim W/schodzie ma dla Polski pierwszo-

"cach od dwu tylko

też musimyrrędne znaczenie. Dlatego
i co przynosiie śledzić wszystko,

 

iatr od wschodu”.
Na ten sam temat pisze „Głos

Narodu“ twierdząc, że
„strzaly, których ofiarą padł premjer

japoński, będą miały także decydujący
wpływ na japońską politykę zagraniczną.
Niezadowolone z niej koła wojskowe mu-
szą ją zmienić, bo inaczej ostatni zamach,
będący brutalnym protestem przeciwko
dotychczasowej polityce, nie miałby naj-
mniejszego sensu, A zmiana może pójść
tylko w jednym. kierunku: zaostrzenia
stosunków z Chinami, chociażby to miało
doprowadzić do wznowienia kroków wo-
jennych na froncie mandżurskim, a może
i gdzieindziej, do zbrojnego zatargu z Ro-
sją sowiecką, na który to konflikt zanosi

się od szereśu miesięcy, i do zupełnego

wyemancypowania się z pod opieki wpły-
wów Ligi Narodów”,

„Kurjer Polski“ podkrešla row-

nież znaczenie międzynarodowe

wypadku:
„Atak nacjonalizmu japońskiego skie-

rowany był nietylko przeciwko wewnę-

trznej, głównie gospodarczej, polityce rzą-

du ale krytykował silnie politykę zagra-

niczną i zbyt słaby kurs w ostatniej kam-

anji mandżurskiej. Ustąpienie z pod

a dało powód do wybuchu dłu-

go tłumionych sił, a premjer japoński padł

z ręki zamachowców w chwili, gdy uznał

za stosowne ugiąć się pod autorytetem

mocarstw Zachodu, a więc w zrozumieniu

tych patrjotów dał sobie przez Zachód
dyktować warunki. Ustąpienie z pod
Szanghaju oraz gotowość ograniczenia

akcji mandżurskiej wyłącznie do połud-

niowej części tego kraju, przy poszano-

waniu strefy półnccnej, będącej terenem
wpływów rosyjskich, wywołało właśnie
oburzenie przeciwko kompromisowej tak-
tyce rządu, i przeciwko brakowi zdecy-
dowanej postawy z jego strony. Najpraw=
dopodobniej w programie „Czarnego
Smuska” jest nieliczenie się zupełne z po-
lityczną wolą mocarstw zrzeszonych w
Lidze Narodów, nieliczenie się też z pre-
tensjami Rosji sowieckiej do wpływów na
północną Mandżurję, a zatem aneksja ca-
łej Mandżurii i ewentualna wojna z Ro-
sją”.

O konsekwencjach zamachu pi-

sze „Gazeta Polska” w ten sposób:
„Konsekwencje krwawego czynu e-

gzaltowanych młodzieńców nie ograniczą

się napewno do przewodu sądowego i

zmiany osób na stanowiskach ministerjal-

nych. Blyskawica zamachu jest zapowie-

dzią wielkiej zmiany wewnętrznej w Ja-

onji. Wobec znanego patrjotyzmu i spo-

jecznej dyscypliny ludności nie należy 0-

czekiwać jakichś dalszych ruchów rewo-

lucyjnych w całem państwie. Przeciwnie,
spodziewać się można, że ze zwykłą by-

strością i znajomością psychologji swego

narodu, znajdą japońscy mężowie stanu

drogę do takich zmian w swej polityce,
które zadowolą rozgoryczonych, uspokoją

malkontentów i pozwolą. kontynuować,
może tylko nieco ostrzej i bezwzględniej

dotychczasowy kurs wielkomocarstwowej
polityki japońskiej'.

 

Dziwne przeoczenie.
Paryskie „L'Echo de Paris“ w

opisie pogrzebu ś. p. prezydenta
Doumera, szczegółowo wylicza
wieńce, ofiarowane ku czci zmar-
łego tragicznie pierwszego obywa-
tela Francji, i wiezione w żałob-
nym orszaku.
W spisie tym, sumiennymi dro-

biazgowym, gdzie nie pominięto
nawet państw egzotycznych, jak
Ha'ti czy Venezuela, mikroskopij-
nych, jak San Marino, nawet pry-
walnych osób, jak wielki książę
Dymitri, — brak wzmianki o wień-

wielkich
państw europejskich: Rosji so-
wieckiej i — Polski.
W związku z tem pisze „ABC“

(143):
„Brak wzmianki o wieńcu od Sowie-

tów może conajmniej spowodować wzru-
szenie ramion: państwo to nie mieści się
zupełnie w ramach cywilizacji zachodniej,
nie można też do niego stosować wyma-
gań i przepisów tej cywilizacji. Ale Pol-
ska? — Polska, która w dodatku jest so-
juszniczką Francji? Brak wzmianki o
wieńcu polskim na tym pogrzebie jest
szczególnie jaskrawy.

Przypomina się coprawda smutna
historja z niewysłaniem delegacji na po-
grzeb zwycięskiego wodza w wojnie świa
towej, marszałka Francji i Polski, Ferdy-
nanda Focha. W świetle tego wspomnie-
nia niema najłagodniej mówiąc „gafły”,
którąby się musiało uznać za absolutnie
niemożliwą. Mimo to jednak wydaje się
rzeczą niewiarygodną, by ambasador
Chłapowski i minister Zaleski zapomnieli
ofiarować wieńca na trumnę Prezydenta
Francji, zwłaszcza, że szli przecież za tą
trumną.

Więc przeoczenie?
Przeoczenie Polski w jednym z nie-

licznych życzliwych nam jeszcze dzien-
nikow paryskich, w spisie, obejmującym
Estonję, Łotwęi San Marino, Ekwador,
Venezuelę, miałoby także swoją smutną
wymowę. a

Rzecz w każdym
sprostowania.

razie warta jest
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grosza — pas un sou”, W ślad

za tem nastąpiło demonstracyjne

niemal pominięcie Polski w spra-

wie projektowanej Unji Dunaj-

skiej.
Nasze wewnętrzne stosunki,

rozdarcie, jako też pewne głośne

wypadki z lat ostatnich, mocno
zraziły do Polski opinję francuską,

która coraz badziej zapatruje się

na naszą ojczyznę jako na un
pays barbare, podczas gdy

francuskie czynniki rządowe po-

częły traktować nas jako une
guantitė nėgligeable, ja-

ko państwo, z którem sojusz wy-

maga znacznych. ofiar, nie dając

w zamian żadnych korzyści
Szczególnie ostro występowała

w ostatnich czasach przeciwko
Poszce prasa lewicowa francuska,
doriagając <ię przedewszystkiem

nie odnawiania z Polską sojuszu,

którego termin w tym roku właś-

nie upływa. Dopóki u steru rządu
francuskiego był gabimet prawi-
cowy, można było podobne po-
gróżki puszczać mimo uszu, Mimo

pewnych tarć, prawica francuska
zdecydowana była utrzymać do-
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tychczasowy, tradycyjny kurs
przyjaźni polsko-francuskiej Lecz
oto w wyborach ostatnich lewica
odniosła stanowcze zwycięstwo,
niebawem stanie na czele Francji

rząd lewicowy. Już nazajutrz po

ogłoszeniu wyniku wyborów fran-
cuskich prasa narodowa polska
wyraziła obawę, jak ułożą się

przyszłe stosunki polsko-francus-
kie. Obawom tym zaprzeczyła ze
zwykłą nonszalancją i pewnością

siebie prasa prorządowa.
Od czasu wyborów francuskich

minęły zaledwo dwa tygodnie, aż

oto urzędowa nasza agencja tele-
graliczna przyniosła nam wczoraj

wiadomość treści następującej:
„Jak się dowiadujemy, wojskowa

misje francuska, lądowa i morska, chlu-

bni+ wywiązawszy się ze swych zadań,
współpracy z naszem wojskiem, ulega
likwidacji z dniem 1 sierpnia r. b.*

Jeżeli zwažymy, że w tym
mniejwięcej czasie upływa termin

naszej konwencji wojskowej z
Francją, jeżeli dodamy, że Hitle-
rowcy najwyraźniej gotują zamach

na Gdańsk -- jest istotnie nad

czem głęboko zastanowić się i za-

troskać,

 

Nowa encyklika papieska.
Citta de! Vaticano, (tel. wł. 19.5).

W dniu 3 maja r. b, w święto Znale-

zienia Krzyża św., Ojciec św. Pius XI wy-
dał nową encyklikę o ciężkiem położeniu

społeczeństwa, którą radjo watykańskie
podało w streszczeniu w 6 językach, m.

in. i w polskim.
Qjciec św. w swej trosce pasterskiej

o powierzonych mu przez Chrystusa Pana
duszach, praźnąc zaradzić współczesnej
niedoli, która ludzkość przygniata, pod-
nosi swój głos, zapraszając wszystkich,
aby zjednoczyli się i wszystkie siły prze-

ciwstawili złu, co cały świat gnębi.

Nowa encyklika rozpoczyna się od
pięknych słów: Miłością Chrystusa pobu-
dzeni — Caritałe Christi compulsi — jest

w istocie cała przepełniona miłością
Chrystusową.

W pierwszej części swej encykliki

Pius XI omawia obraz kryzysu ekono-
micznego i finansowego. Od czasów po-
topu nigdy nie zdarzyła się plaga tak
straszliwie powszechna. Wszyscy są nią

dotknięci, nawet bogaci, którzy w rę-

kach swoich skupili większość bogactw

świata. Przyczyną tego kryzysu jest nie-
umiarkowane umiłowanie dóbr ziem-
skich, egoizm indywidualny i narodowy.
Papież nie potępia jednak nacjonalizmu
słusznego, lecz występuje jedynie prze-
ciw nacjonalizmowi wybujałemu, Bije da-

lej Ojciec św. na alarm wobec niebezpie-

czeństwa komunizmu, Komunizm prowa-
„dzi wojnę z Bogiem i organizuje propa-

gandę bezbożniczą w rozmiarach, jak

nigdy dotąd nie zdarzyło się w historji
świata. Encyklika zwraca uwagę na

publiczne wystąpienia ateizmu przez szko
łę, prasę, radjo, kino, uniwersytet, Walka

ta prowadzona jest nietylko przeciw re-
ligji katolickiej, ale przeciw wszelkim u-

czuciom wiary w Boga. Oprócz tego ko-

munizm jest popierany przez tajne stowa-

rzyczenia, zawsze gotowe do wystąpienia

do walki z Bogiem i Kościołem. Dzisiej-

sze nieszczęsne położenie wyzyskują lu-

dzie, rzekomo walczący z coraz to wzma-

gającem się bezrobociem, a w rzeczywi-

stości powodowani nienawiścią do wszel-

kiej religii Zabiegają oni wszędzie i na

wszelkie sposoby, aby urzeczywistnić

swój piekielny program. Podczas kiedy

dawniej przeważnie byli odosobnienii

rozpływali się w bezmiernej masie, dziś

zyskują przy wzmagającej się niedoli po-

słuch i coraz bezczelniej odsłaniają swe

oblicze, starając się stłumić cudowną

symionję, którą wszechświat ku Stwórcy

rozbrzmiewa.

W drugiej części Ojciec św. nawołuje

do zjednoczenia się świata wierzących, a

więc nietylko katolilsów, lecz: całego

chrześcijaństwa i tych wszystkich, co ma-

ją wspólną wiarę w jednego Boga. Zakli-

na wszystkich ludzi, aby poniechali

ludzkiego samolubstwa i skupili wszystkie

siły przeciwko falandze zła, nieprzyjaciół

Boga i rodzaju ludzkiego.
Ostatnie słowa encykliki poświęca

Ojciec św. nowym zarządzeniom i ojcow-
skim zachętom. Z powodu bliskiej uro-
czystości Najświętszego Serca Jezusowe-

go, której wartość podniósł w encyklice

„Miserentissimus Redemptor", poleca

Ojciec św. by w tym dniu we wszystkich

kościołach całego świata urządzić publicz

ne nabożeństwo  przebłagalne za te

wszystkie zniewagi, których doznaje to
Najświętsze Serce. Żywi Ojciec św. na-

dzieję, że w dniu tym wszystkie dzieci
Kościoła przystąpią do Stołu Pańskiego,
kornie przyjmą naszego Zbawiciela w

Najświętszym Sakramencie Ołtarza i

modły swe skierują do Najśw. Serca Je-

zusowego za siebie, za Kościół i Ojczyznę.

"RAL S TTTMESTIETESSOS

20-a rocznica zgonu Bolesława Prusa.
WARSZAWA. (Pat.) — W dniu

wczorajszym, jako w 20-tą rocz-
nicę zgonu znakomitego pisarza
ś. p. Aleksandra Głowackiego
(Bolesława Prusa), odbyło się na-
bożeństwo żałobne za spokój

jego duszy w kościele šw. Ale-
ksandra.

Na nabożeństwie obecni byli
przedstawiciele organizacyj lite-
rackich, instytucyj społecznych
i liczna publiczność.

Otwarcie fabryki protez dla inwalidów
wojennych.

WARSZAWA. Pat. — W dniu
wczorajszym odbyło się przy uli-
cy Kujawskiej otwarcie cen-
tralnej fabryki protez dla inwa-
lidów wojennych, wybudowa-

nej przez Ogólno - Państwowy
Związek Kas Chorych, z inicjaty-
wy i przy poparciu Ministerstwa
Pracy i Opieki Społecznej.

 

_Socjaliści niemieccy wrogami Polski.
KRÓLEWIEC. (Pat). — Komu-

nistyczne „Echo des Ostens“ przy-
nosi ciekawe rewelacje, rzucają-
ce charakterystyczne światło na
stanowisko socjalistów niemiec-
kich wobec propagandy antypol-
skiej. Na otwarciu zjazdu związ-
ku dla popierania niemczyzny
zagranicą w Elblągu, który od
początku, do końca znajdował
się pod hasłem propagandy anty-
polskiej, delegat socjalistów Wal-

brecht, radny miasta Elblągu wy-
raził się, że tam gdzie chodzi o
sprawy, dotyczące niemczyzny,
wszelkie względy klasowe muszą
odpaść. Podobne też stanowi-
sko zajął przed pewnym czasem
w Królewcu dr. Breitscheid, któ-
ry poruszył t. zw. sprawę bez-
pieczeństwa polskiego i zajął
stanowisko  nieodbiegające od
tez, wysuwanych przez  stron-
nictwa skrajnie prawicowe.

Likwidacja szkolnictwa polskiego
w Niemczech.

KROLEWIEC (Pat.) Prasa
wschodnio-pruska donosi z wiel-
kiem zadowoleniem o nowem
zarządzeniu władz pruskich w
sprawie polskiego szkolnictwa
miejscowego. W przyszłości szkół-
ki polskie będą mogły istnieć
wówczas, gdy liczba dzieci nie

będzie mniejsza niż 10.
Na zasadzie tego rozporządze-

nia zamknięto już szkołę polską
w Babimoście i Krajance w po-
wiecie bytowskim. W niedalekiej
przyszłości mają nastąpić dalsze
zamknięcia szkół polskich.

Zbrodnia czy wypadek?
BERLIN. Pat.—W pobliżu wsi

Behnitz, na południe od Nauen,
znaleziono przy torze kolejowym
na szlaku Berlin-Stendal ciężko
rannego człowieka. Urzędnicy ko-
lejowi, którzy zauważyli rannego,
przewieżli go samochodem do
szpitala w Nauen. Stan rannego
jest beznadziejny. W kieszeni u-
brania rannego znaleziono polski
paszport na nazwisko,Stefan Bud-
zyński z Koszylka (prawdopo-
dobnie „Kobyłka*)j w Polsce. Pa-
szport ten zaopatrzony jest po-

dobno w stempeł polskiago kon-
sulatu w Brukseli z dn. 16 maja
19215 I

Wedle wszelkiego prawdopo-
dobieństwa Budzyński wyjechał
do kraju i wypadł z pociągu Pa-
ryż-Berlin. Natychmiast zawiado-
miono władze kojejowe o wy-
padku celem odnalezienia i zba-
dania bagażu Budzyńskiego. Do-
tychczas nie stwierdzono, czy Bu-
dzyński nie padł ofiarą zbrodni-
czego napadu.

 

BERLIN. (Pat). Wniosek partji
niemiecko-narodowej o zwołanie

Reichstegu na dzień 24 bm. został

przez przewodniczącego Loebe-

go odrzucony. Loebe stwierdził
przytem, że sesja nie została
zamknięta, lecz odroczona i z
ego powodu nie może mieć za-

 

Przed konferencja w

Sprawa zwołania Reichstagu.
stosowania artykuł konstytucji,
w myśl którego parlament musi
być zwołany na wniosek 1/3 ilo-
ści posłów. Frakcja niemiecko-
narodowa zamierza odwołać się
do Trybunału Stanu o wydanie w
tej sprawie orzeczenia.

| Ezd

| Lozannie.
Pesymistyczne przepowiednie „Daily

Telegraph"
co do niekorzystnych widoków konferencji reparacyjnej.

LONDYN. Pat. — "Daily Tele-
graph” podnosi dziś alarm z po-
wodu niekorzystnych widoków
konferencji w Lozannie, twierdząc
że z jednej strony nie wydaje
się, aby Herriot poszedł dalej a-
niżeli Tardieu, a z drugiej strony
rzesunięcie się na prawo w
iemczech zmusi Brueninga do

odrzucenia wszelkich reparacyj,
nawet zredukowanych, na jakie
ewentualnie zgodziłby się był 6
miesięcy temu.
W związku z tem w łonie ga-

binetu brytyjskiego toczy się dy-
skusja, czy Wielka Brytanja w
razie odmowy ze strony Niemiec
zapłacenia reparacyj, ma uiścić
się z długów wobec Ameryki.

La nisAttilaki ali

Część gabinetu ma być przeciw-
na dokonaniu spłat Ameryce,
przypadających no 15 grudnia,
o ile Niemcy odmówią zaplace-
nia reparacyj, inna część mini:
strów uważać ma, że zapłacenie
jest konieczne bez oglądania się
na Niemcy. Do tej ostatniej
grupy należą wicepremjer Bald-
win i Chemberlain.

Liczą oni na to, że spłata
długu amerykańskiegoprzez wiel-
ką Brytanję stworzy w Fmeryce
korzystną dla Londynu atmosferę,
w związku z czem stanie się mo-
żiiwem zrealizowanie upragnionej
anglo- amerykańskiej konferencji
walutowej. ‚

Zamach na odpocžy-
nek świąteczny.
(KAP) Od dłuższego czasu pra-

sa i wszystkie niemal organizacje
gospodarcze jak i niegospodarcze
żydowskie prowadzą nieustanną
i coraz natarczywszą walkę prze-
ciwko przymusowemu odpoczyn-
kowi niedzielnemu.

Metody tej walki są podstępne,
argumenty nieprawdziwe, mające
na celu wprowadzić czynniki mia-
rodajne w błąd. Organizacje i pra-
sa zydowska dowodzą, že odpoczy
nek niedzielny powoduje nieświę-
towanie soboty i osłabienie uczuć
religijnych u ludności żydowskiej.
Jest to absurd, gdyż nikt nie prze-
szkadza żydom świętować i to jak-
najuroczyściej.

, Ostatnio prasa żydowska dono-
si, źe na posiedzeniu komisji do
popierania handlu przy Min. Han-
dlu i Przemysłu poruszona była
sprawa odpoczynku niedzielnego.
Wedłuś informacyj tej prasy część
przedstawicieli Polaków, jak rów-
nież niektórzy przedstawiciele
Rządu wypowiedzieli się w tym
duchu, aby żydzi, świętujący sobo-
tę, nie byli zmuszani do odpoczyn-
ku całodziennego w niedzielę.

Jak z powyższego widać. pro-
pażanda żydowska nie zasypia
sprawy. Prasa i społeczeństwo pol-
skie muszą czuwać, gdyż przygo-
towuje się zamach na odpoczynek
świąteczny,

6 miljardów
na świadczenia.

Sprawa świadczeń na rzecz
ubezpieczeń społecznych nie prze-
staje być przedmiotem ożywionej
dyskusji. Sanacyjna łódzka „Praw-
а“ уу ostatnim numerze pisze, że:

„Lekko licząc do roku 1930 wydarto
życiu gospodarczemu Polski 5 —6 miljar-
dów złotych kapitału produkcyjnegoi
przekazano go do dyspozycji „czynnika
socjalnego”, który trzy czwarte z tego
przeznaczył na zjedzenie przez egzysten-
cje pasorzytnicze, nie biorące udziału w
produkcji, a z jednej czwartej uczynił ka-
pitał skastrowany, pozbawiony zdolności
płodzenia nowych kapitałów i wymaga-
jący w dodatku uciążliwych świadczeń i
drogiej opieki, Czy można się dziwić, że
po takich operacjach organizm naszego
gospodarstwa narodowego zamiera?
Jeszcze kilka takich operacyj, a zamże
zupełnie”,

DELEGACJA POLSKA W DRO-
DZE NA KONGRES MIAST W

LONDYNIE,
GDYNIA (Pat). Delegacja miast

polskich na międzynarodowy kon-
gres miast w Londynie w liczbie
około 40 osób przybyła wczoraj
rano do Gdyni, W ciągu dnia dele-
śacja zwiedziła miasto i wszelkie
jegc urządzenia oraz port. Wie-
czorem na statku „Baltonia“ po-
dejmowało miasto gości obiadem,
podczas którego wicekomisarz
rządu Bederski w serdecznych
słowach powitał przybyłych, za-
znaczając, że najmłodsze miasto
Poiski wita przedstawicieli miast
o starej kullurze i że Gdynia jest
dziełem całego narodu polskiego.
Następnie przemawiał dyrektor
linji okrętowej United Baltic Cor-
poration, linji zaprzyjaźnionej i
wspołpracującej z naszą linją pol-
sko-brytyjską, Na zakończenie
mowca wniósł toast na cześć Naj-
jaśniejszej Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Zkole1 przemawiał prezy-
dent miasta Warszawy Słomiński,
prezydent m. Krakowa Belina-
Praźmowski i prezydent m. Pozna-
nia Ratajski.

Wycieczka dziś rano na statku
„Baltonia'”* odjechała do Londynu.

KRTEKZDZAPOWEDEZWOSWAAPDSEOAOÓD

Kredyty na pomoc
rolną dla ludności

pogranicza z Polską
KRÓLEWIEC (Pat) Dla za-

pewnienia normalnego przeprowa-
dzenia żniw na wschodnich kre-
sach niemieckich rząd berliński
przeznaczył 25 miljonów marek
tytułem kredytów, które następnie
zostaną spłacone z pożyczek kon-
wessyjnych, przydzielonych w ra-
mach Osthilfe.

Pościg zazabójcami
synka Lindbergha.
NOWY-YORK. Pat. — Policja

poszukuje obecnie Harry Fleische-
re, którego nazwisko wymieniane
było od chwili porwania dziecka
Lindbergha. Fleischer zbiegł po-
dobno do Meksyku.

———— 1 z

Trzęsienie ziemi na
Celebesie,

HAGA (Pat). Otrzymano tu
dalsze szczegóły o trzęsieniu zie-
mi, jakie nawiedziło północno-
wsthodni kraniec wyspy Celebes
i okoliczne drobniejsze wysepki
Indy; Holenderskich.

Dotknięta trzęsieniem ziemi o-
kolica jest jednym z punktów, w
ktorym powtarzają się one najczę-
ściej. Przeciętnie rejestruje się w
tej okolicy 50 trzęsień rocznie.
Obecna jednak katastrofa jest naj-
poważniejsza, jaką zanotowano od
lat 30.. W. ostatniem trzęsieniu
ziemi kilkaset osób odniosło rany,
setki domów uległo zniszczeniu.
Liczba zabitych jest niewielka,
dzięki temu, że w porównaniu z
bardzo gęsto zaludnioną wyspą
Jawą, wyspa Celebes posiada
rzadkie zaludnienie,
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| miesta w obszernym

Onegdaj w lokalu Magistratu
odbyło się posiedzenie Komisji

Finansowej zwołanej dla zaznajo-

„JĄ mienia się ze stanem finansów
miejskich. finansową

memorjale
Sytuację

Beznadziejna sytuacja finansowa miasta.
zobrazował ławnik Żejmo, stwier-

dzając w konkluzji beznadziejną

sytuację finansową Magistratu.

Nad memorjałem wywiązała się

obszerna dyskusja, która nie
wniosła zresztą nic nowego.

 

SPRAWY MIEJSKIE.

“| — Magistrat niema pienię-
dzy na nagrodę literacką. Na
ostatnio odbytem posiedzeniu

Sądu konkursowego nagrody li-
terackiej miasta Wilna postano-
Wiono decyzję udzielenia w roku
bieżącym nagrody' odroczyć do
Jesieni. Uchwała ta spowodo-
Wana została rozpaczliwym sta-

Nem finansów miejskich. Już

Jednak obecnie można stwierdzić
niemal z całą pewnością, że

zmniejszające się w zawrotnem

tempie wpływy podatkowe prze-
1 kreślają wszelkie nadzieje na po-

| dziewać dalszego jej

Prawę sytuacji finansowej mia-

Stą — odwrotnie należy się spo-
pogorsze-

nia. W tych warunkach jest już
Obecnie rzeczą zupełnie pewną,
že w roku bieżącym nagroda li-

teracka nie będzie nikomu przy-

znawaną.
i —Kolonje ietnie. W dniu

_ Wczorajszym na podwórzu Ma-

_ gistratu, dokonano kwalifikacji

dzieci szkół powszechnych na

“1 Kolonje letnie, które rozpoczynają

  

- Sku nie służyli

Się *już z dniem 22 bm. Do u"
działu w kolonjach zakwalifiko-
Wano 300 dzieci z pośród naj-
biedniejszych i najbardziej cho-

_ Towitych. Kolonje odbędą się w

" Majątku miejskim Tupaciszki w
dwóch turach po 6 tygodni każda.

` SPRAWY WOJSKOWE.
R — Projekt rozciągnięcia

_ podatku wojskowego na nowe
tegorje. W związku z rozsy-

aniem nakazów płatniczych na
Podatek wojskowy dowiadujemy3

Šie, że rozważany jest obecnie
' Projekt rozciągnięcia tego podat-

‚° KU również i na kategorję t. zw.

»nadliczbowych”, którzy w woj-
chociaż podczas

' Poboru zakwzlifikowani zostali,

Jako zdolni do służby wojskowej.

SPRAWY SZKOLNE.
— Poświęcenie sztandaru.

| Dnia 22 bm. o godzinie 9 odbę-
zy

| daru Szkoły

dzie się w kościele św. Michała
_ Uroczystość poświęcenia sztan-

wiczeń przy Pań-
| Stwowem Seminarjum  Nauczy-

 

__ Cielskiem Męskiem

|. daru dokona

im. T. Zana

WWilnie. Aktu poświęcenia sztan-
J. E. ks. Biskup

; _ Michalkiewicz.
—‚ Akt wbijania gwoździ i prze-

kazania sztandaru Szkole odbę-

dzie się na boisku Seminarjum
/ przy ul. Ostrobramskiej Nr. 29.
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— Koncert wokalno-muzyczny

Iku czci Stanisława Moniuszki

'Urządzony staraniem uczniów

__ szkoły powszechnej nr. 17 (Wielka
Pohulanka 18) odbędzie się jutro,
W niedzielę, o godz. 4 p. p. w sali

_ szkolnej. Wstęp bezpłatny.

SPRAWY AKADEMICKIE,

— Wycieczka Akademickie-
go Kiubu Włóczęgów Wil. Ju-

tro dn. 22 maja br. o godz. 9

min. 30 z placu Orzeszkowej i
ul. Witoldowej (róg Tomasza Za-

na) wyruszy włóczęga wiosenna
do Gudel, na którą Klub wszyst-

kich Sz. kol. kol. gromadnie za-

prasza.
Przygotowań specjalnych nie

trzeba. Wystarczy — gdy będzie

pogoda i coś niecoś znajdzie się

do zjedzenia.
+» Do radości ludziom trzeba

tylko „słońca*, no.. i chlebal

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z T-wa Przyjaciół Nauk.

Doroczne walne zgrowadzenie
T-wa odbędzie się w przyszłą
sobotę dn. 28 b. m. o godz. 6rej

wiecz. w gmachu T-wa przy ul.
Lelewela 8.
— Ogólne zebranie Komi-

tetu Ligi Obrony Powietrznej P.
odbędzie się dnia 22 b. m. © g.

12 w lokalu biura L. O. P. P.
przy ul. Marji Magdaleny 4 m. 1.

ODCZYTY.

— S$tudjum Akcji Katolickiej.
W niedzielę dnia 22 maja b. r.

o godz. 13-ej w sali Sniadeckich

'U. S$. B. odbędzie się ósmy od-

czyt, zorganizowany przez Stu-

„djaum Fkcji Katolickiej. Odczyt
:zostanie wygłoszony przez p. pro-
ifesora lwo Jaworskiege na temat:
„Kościół a państwo*.

EUZEBJUSZ ŁOPACIŃSKI.

„Z MATKI OBCEJ*.
Tymczasem rodzin szlacheckich -- Majewskich

notuje herbarz hr. Uruskiego, Kosińskiego i Włodar-

skiego — aż czternaście rozmaitych herbów — po-

śród nich aż 3 nobilitowane w XVIII w., a mianowi-

cie niejaki Szymon Majewski h. Lew złoty, w 1775

r., Józef Majewski h. Łabędź, nobilitowany w r. 1768
nobililowany

1768 r. h. Nałęcz. Miał on syna Józefa, ten zaś syna

„Jana, aptekarza w Ostrołęce, legitymowanego w

Królestwie Polskiem w 1839 wraz z synem Szczepa-

ner: junkrem rosyjskim. Jasnem jest, że ten osta-

tni Jozef Jerzy to berjaminek prof. Wierzbowskie-

go, który go uczynił ojcem, czy leż dziadem Baiba-

ry Mickiewiczowej. Odszukałem go w aktach: ko-

„misji skarbowej W. X. L. jako intendenta komory w

Połocku Polskim od 1781 r. — 1793 r., aktów z up-

wreszcie Józeł - Jerzy,

  

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z, A. S. P.
— W Bernardynce, Dziś i jutro —

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

Nemo“.
— Koncert taneczny Sawinej-Dol-

skiej w Lutni. Dziś o godz. 4 pp. spotka
miłośników tańca miła niespodzianka.
Oto znana tancerka p. Sawina-Dolska
urządza jeszcze jeden ostatni występ ba-
letowy z udziałem całego swego zespołu
tanecznego. Nie wątpimy, iż dzisiejszy
wysięp cieszyć się będzie niemniejszem

powodzeniem od poprzednich. Ceny

SS znacznie znižone: od 30 gr. do

zł.
—Popołudniówka niedzielna w Ber-

nardynce, Jutro popołudniu o godz. 4,

już nieodwołalnie po raz ostatni w sezo-

nie, ukaże się fascynująca sztuka wę-

gierska „Mam lat 26”. Ceny miejsc zni-

żone.

.— Gościnny występ wielkiego skrzyp-

ka polskiego. Dziś o godz. 8 wiecz. wy-

stąpi w sali Konserwatorjum (Końska 1)

po raz pierwszy w Wilnie prof. Józet

Cetner, który wykona słynną „Chaconne

Bacha oraz koncerty Vivaldiego iTarti-
niego.
— Rozpoczęcie sezonu koncertów

symionicznych. Park Sportowy im. Gen.
Żeligowskiego, wejście przez ogród po-
Bernardyński. Sobota 21 maja 1932 r.
Koncert inauguracyjny Wil. Orkiestry
Symfonicznej. Dyryg.: Adam Wyleżyń-
ski. Soliści: Zofja Bortkiewicz- Wyleżyń:
ska i prof. Al. Kantorowicz. Słowo wstę-
pne wygłosi prof. Michał Józefowicz.
W/ programie: Moniuszko, Goldmarck,
Sinigaglia, Czajkowski, Svendsen, Sarasa-
te, Wagner. Początek o godz. 8,15 wiecz.
Ceny: wejściowe 30 gr., ulgowe 20 gr.,
krzesła 60 gr.

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 21 maja.

11.58: sa 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 (gy. 15,05: Kom. z Warsz.

15.15: iad. wojskowe z Warsz. 15.25:

„To, 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:

Progr. na niedzielę i rozm. 19.30: Kom.

Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 19.40: Wiad,

spoilowe z Warsz. 19.45: Pras. dzien.

radį. 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.
Niedziela, dnia 22 maja.

9.00: Transm. z koszar 21 p. p. Z

Warszawy. Uroczyste zaprzysiężenie re-

krulów. 10.00: Nabożeństwo z Krakowa.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor.

12.15: Poranek symf. z Filharm. Warsz.

14,00: Aud. rolnicze i muzyka. 15.55: Au-

dycja dla dzieci. 16.20: Audycja dla

wszystkich Nr. 8. 17,15: „Co lekarz wi-

dzi przez szybę okienną?" — odczyt.

17.50: „Higjena serca” — pogad. z cyklu

„Kobieta ma głos”. 17.45: Koncert z

Wa:szawy. 19.00: „Dzwonnik“ — H. Sien-

kiewicza w języku litewskim. 19.20: „Co

się dzieje w Wilnie?” — pogad. 19.40:

Progr. na poniedziałek. 19.45: Słucho-

wisko z Krakowa. 20.15: Koncert z Po-

znania. 22.30: Kom. i muzyka tan. 2 War-

szawy.

Z ZA KOTAR STUDJO.
W starym domu.

Prześliczną audycję usłyszą dzi-

dzieci o godz. 17,10. Będzie to zra-

djojonizowana baśń Andersena „W, sta-

rym domu“, po której A specjalny

koncert orkiestry Polskiego Radja.

Polskość Conrada.

Joseph Conrad — to pisarz bez żad-

nej wątpliwości angielski. Ale ojczyzną

jego, również bez żadnej wątpliwości, jest

Polska, gdzie się jako Konrad Korze-

niowski urodził. Jakie pierwiastki pol-

skie pozostały na zawsze w duszy i w

twórczości wielkiego Hama angielskie-

go? — oto pytanie,
Žygmunt Kisielewski w swym interesu-

jącym feljetonie, nadanym dzisiaj o go-

dzinie 21,55.

 

a=
DOBROCZYNNOŚĆ.

— Kwesta na rzecz domu

starców (Turgielska 2) odbyła
się dnia 14 maja z wynikiem na-

stępującym: wpływy 505 złotych

brutto — wydatki wyniosły 26 zł.

60 gr., netto pozostało 480 zł.

33 gr. Na rezultat ten wpłynęła

gorliwość Pań Miłosierdzia św.

Wincentego a Paulo.

 

OFIARY, у

złożone w Administracji „Dziennika Wi-

lenskiego'.

M. H. zł. 20— na następujące cele:

zł. 10.— dla najbiedniejszych na chleb

Św. Antoniego, zł. 5— dla najbiedniej-

szych pod opieką IV Konf. Tow. Pań

Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo

i zł. 5>— na kościół Św. Teresy w Ka-
mionce. 4

Adam Dziedziach zt. 3.— na herba-
ciarnię dla inteligencji.

STS SISIISIIS IK IS IIS TT"

tėrė rozstrzygnie “

„DZIENNIK MIBERSKI

KRONIKA. ан Ина „Ми
Po wstępnych, bardziej ogólni-

kowych uwagach, zamieszczonych
w nrze wczorajszym, krótki prze-

śląd poszczegolnych eksponatów,

przyczem trzymać się będziemy

porządku, według którego ułożony

został katalog, tj. aliabetycznego.
Dawidowski Wacław. Z po-

między kilku krajobrazów, naj-

lepszy bodaj „Poranek w lesie" (1).

Refleksy słoneczne bardzo subtel-
nie rzucone. Natomiast drzewa
zbyt wyraźnie, plastycznie rysują

się w półmroku poranku.
Dąbicki Leon. Szereg udatnych,

subtelnych w tonie, akwarelowych
widoków Wilna i Krakowa. Na
wyióżnienie zasługują: „Widok

kościoła św. Katarzyny” (8), „Bra-
ma Bazyljańska (9), „Skopówka”
(14) oraz „Fragment Krakowa w
zimie” (4).

Dunin-Marcinkiewicz Wsiewo-
łod, artysta bardzo jeszcze młody
lecz obiecujący, dał szereg pejza-

żowych szkiców, drobnych co do

rozmiaru ale potraktowanych z

brawurą, pełnych światła i prze-

strzeni.

Dunin-Marcinkiewicz Włady-
sław. Szereg studjów portreto-

wych o cerze ziemistej, Najlepszy

niewątpliwie „Pjerrot“ (32) z twa-

rzą głębokim bólem zoraną. Jest

w tem głębsze odczucie, jest szcze-

ry tragizm. Pozatem artysta wy-

kazuje zdolności w dziedzinie ka-

rykatury (35).
Gadomski Tadeusz.  Szereg

portretów reprezentacyjnych (38—

45), przeważnie rektorów USB.

Szczegóły niesłychanie „pracowi-

cie' wykonane, np. berło, łańcuch

rektorski, ordery i wstęgi prof.

Szymańskiego, jako też... oku-

lary profesorskie. To samo doty-

czy biżuterji w portretach kobie-

cych. Widocznie artysta malował

te akcesorja nie na Ž modelu,

ale osobno, z najbliższej odleg-

łości. Natomiast twarzom- brak

głębszego wyrazu. Twarz mło-

dziutkiej pani W. M. (43) oraz po-

ważnych rektorów tak samo po-

traktowane, malowane tą samą

różową pomadką, przypominającą

słodziutki kremik malinowy.

Janowicz-Czaiński Aleksander

Kilka krajobrazów, w tej liczbie

„Sucha brzoza”, istotnie sucha,

jak suchą jest technika artysty,

zwłaszcza w jegowykończonych

pracach. Najlepszym jest szkic

rzucony lekko, pełen światła i po-

wietrza „Drzewa nad stawem”
(40).

Jarocki Stanisław. Mistrz Ja-

rocki ma ustaloną opinję w Wilnie,

to jednak, co obecnie wystawił,

należy niewątpliwie do najlep-

szych dzieł jego. Wprost świetny

jest „Las w Paulinowie“ (56), pa-

stei dziwnie miekko i subtelnie
potraktowany. Dobrze z natury

pochwycona jest „Cisza wieczor-

na". (50) refleksy zachodzącego

słońca z po za drzew i przezro-

czysta tafla wody. Bajecznie kolo-
rowa, pełna nastroju, a przytem

jakże dekoracyjna jest „Złota je-

sień” (53), oryginalna „Letnia Noc"

(54). Wymieniamy jeszcze „Przed-

wiośnie” (51) słabsze od poprzed-

nich, ale stanowiące z nimi jeden

cykl.

Kulesza Marjan. Artysta wie-

lost*'onny. Jego „Martwe natury”

(58 i 61) wykonane niesłychanie

precyzyjnie, realistycznie, w 2у-

wych kolorach. Brak może nieco
głębszej perspektywy; wszystko

skupione na pierwszym planie, co

wynagradza jednak prześliczny ki-

lim, stanowiący tło. Zgoła odmien-

na jest „Bajka' (59) pełna subtel-

nego czaru. Bardzo dobry portret
p. Sz. (60) i śliczna „Główka' (62)

sangwiną.

Kazimierowski Eugenjusz. Do-
bry „Portret Rektora -Zdziechow-
skiego” (63). Twarz wyrazista, na

ogół rzecz traktowana dekoracyj-

nie. Niezbyt szczęśliwym był po-

mysi umieszczenia postaci rektora,

obok portretu króla Stefana Bato-

rego, który zdaje się występować

ze swych ram i wyrywać się na

pierwszy plan, współzawodnicząc
z postacią rektora. Zadanie z pun-

ktu malarskiego było ciekawe, ale

rozwiązanie niezbyt  fortunne,
„Siostra Filotea" (64) ckliwie słod- -

kawa.
Paul Antoni wyrabia się na do-

skonałego portrecistę dzieci. Bar-

dzo miła jest „Klimcia z lalką“ (68).

Kontrast między świeżą, dziecin-

ną, pełną życia twarzyczką a lal-

2) rzednich lat nie miałem i figuruje on tam jednak

miał lat 42.

również w
niały równocześnie 3

tylko jako Jerzy, a nie Józef- Jerzy. Skarżą się

na niego uporczywie z rozmaitych powodów pomię-

dzy innemi z racji popierania żydów. W roku 1781

IW województwie nowogródzkiem nigdzie w ak-

tach nie napotkałem na pobyt owego Józefa - Jerze-

go iub tout court Jerzego, ani przed, ani po roku

1768, Natomiast na terenie tego województwa ist-

odrębne rodziny Majewskich—

każda innego herbu, z których o 2 wspomina her-

barz hr. Uruskiego Kosińskiego i Włodarskiego, a

mianowicie o Majewskich przydomku Murawiec h.

Stary Koń, i Majewskich przydom
Koń, trzeciej zaś rodziny nie wymienia — a miano-

wicie Majewskich przyd. Jaxa.
Muszę nadmienić na wstępie, że wszystkie te

3 rodziny Majewskich pozostawały ze sobą w sto-

sunkach pewnych, czy to tranzakcji sprzedażnych,

czy to sporów pieniężnych, stosunków pokrewień-

ku Nałęcz h. Stary

Ц

ką - potwórkiem doskonale wyzy-

skany. Pozatem kilka dobrych wi-

doczków Wilna: „Kościół Misio-

narzy* (71) „Kościół św. Jerzego”

(72).
Peszyński Konstanty. Bardzo

ładaa i dobra w pomyśle jest „Mar

twa natura” (73) kwiaty potrakto-

wane delikatnie, natomiast grupie

porcelanowej brak subtelności i

przezroczystości. To nie saska

porcelana epoki Marcoliniego —

to ordynarna ślinka. „Cynerarja”

(15) jak gdyby wycięte z blachy,

natomiast tło — materja jedwabna

miękko i subtelnie potraktowane.

Ładne są „Wodne lilje" (77).

Ryłło Marja zastawiła suto i

smakowicie „Stół wielkanocny”

(81). Obrazek potraktowany lek-

ko, szkicowo. Wcale udatny jest

widoczek „„Wawela“ (78).

Schwanebach Teodor wyrabia

się na doskonałego marynistę.

Odczucie morskich przestworzy,

refleksy słoneczne pieściwie igrają

na falach. Najlepsze są niewątpli-

wie „Łodzie rybackie* (83) „Mo-

tyw z Dieppe“ (82) kilka udatnych

widoków Atlantyku (84—89). Są

oczywiście także rzeczy słabsze:

„W pobliżu Hawru' (87) przypo-

mina raczej łąkę, świeżo skoszoną,

niż 'uchliwe, grające w blaskach

słońca, morze.
Sienkiewicz-Przyałgowska Eu-

EE» wcale udatny „Portret Mat-

1.

Siergijewicz Piotr prześcignął

zdaje się wszystkich — liczbą ex-

ponatów oraz ilością kwadrato-

wych metrów zamalowanego płót-

na. Wprost okropny jest kolosalny

obraz, przedstawiający jakiś po-
czet rycerski, ze swym wodzem,

wzorowanym żywcem na popular-

nym obrazie Wasniecowa („Ba-
gatyi”). Tylko że tamto jest dzie-

łem wielkiego talentu, podczas gdy

tu partacka iobota niedokończo-

nego a zarozumiałego inłodzieńca,

który mierzy siły na zamiary i po-

rywa się z motyką swego niewy-

robionego talentu na słońce wiel-

kiej sztuki, Inne obrazy nie wiele

lepsze. „Pejzaż” (104) brudny w

kolorze. Drugi „pejzaž“ (102) przed

stawiający dziewczę, pasące gęsi,

dziecinnie prymitywny. Portret

(96) namalowany z rozmachem, jak

gdyby na szyld do jakiejś tancbu-

dy. „Portret księdza” nadaje się

niestety raczej do albumu prze-

stępców.

Zapyta kto: skoro tak marne

są prace p. Siergiejewicza, poco

poswięcam mu tyle miejsca? Po-

toby mu  nagadać przykrych
prawd? Nie! Dla tego, że przeczu-

wam w nim prawdziwy ta-

lent, który nie potrafił jeszcze

siebie opanować i po omacku szu-
ka odpowiedniej drogi, narazie nie-

znajdując jej. Moja rada: mniej

produkować a więcej pracować.

Wierusz - Kowalski Czesław
Szczerze przyznaję, że nierozu-

miem tej sztuki. Może to bardzo
modne, śmiałe, kolorowe — na
mnie robi wrażenie wyrobów cu-
kierniczych, czy też truskawek z

kremem. „Zielona pani” (121) z nie

samowitą twarzą martwicy — cie-

kawa. Portret d-ra J. R. odmien-

ny od wszystkich innych prac tego
artysty, świadczy, że p. Wierusz-

Kowalski... potrafi także inaczej
malować.

Znamierowski Czesław. Nie-
wąipliwie najlepszy pejzażysta,
którego obrazy z powodzeniem

mogłyby figurować w każdym wię-

kszym zbiorze muzealnym. „Na
deszcz”, „Ku wiośnie”, Pejzaż zi-

mowy', prześliczne „Wrzosowi-

sko” (137—140), każde z tych płu-
cien jest dziełem dojrzałem, cho-
ciaż dużo jeszcze obiecującego ta-
lentu, Głębokie odczucie przyro-
dy, technika wykończona, umieję-
tne i jednocześnie dyskretne ope-
rowanie światło- cieniem, umiar
prawdziwie artystyczny, bez prze-

jaskrawienia — oto istotne zalety

tego artysty. Prócz wspomnia-
nych, wystawił p. Znamierowski
szereg iście brawurowych szkiców
z natury (141 — 148).

Żyngiel Piotr dał szereg drob-
nych ale udatnych studjów, pejza-
żowych.

Na tem zamykamy opis ekspo-
natów członków Tow. Niezależ-
nych. W przyszłym n-rze poświę-
cimy nieco miejsca gościom miejs-
cowym i zamiejscowym, których
prace znalazły się na wystawie.

stwa tam żadnych nie było.
Najwcześniejszą wzmiankę o Majewskich na te-

renie wojew. nowogródzkiego odnalazłem w taryfie

tegoż województwa z r. 1690, gdzie figuruje Michał

„ Mejewski, jako właściciel folw. Berdówka. Z powo-

du nie podania herbu tego Michała, a istnienia 3 ro-

„dzin Majewskich na terytorjum nowogródczyzny,

nie można stwierdzić z pewnością, czy był on proto-

plastą Barbary Mickiewiczowej.
należy ona do rodziny Majewskich h. Stary Koń, a

to jest zupełnie pewne 1 nie ulega najmniejszej wątpli-

wości, gdyż wykazuje to świadectwo, wydane przez

marszałka i urzędników, obywateli nowogródzkiego

powiatu w dniu 25, VIII. 1801 roku, Ignacemu Majew

skiemu, w którym wyraźnie czytamy, że jest szlach-

cicem z dawien dawna osiadłej i dobrze skoligaconej

rodziny, herbu Stary Koń, przydomku Murawiec.

Świadectwo to aktykuje w aktach nowogródzkich
Mikołaj Mickiewicz da. 5. XI. 1801 roku; w tymże

“ šwiadectwie zaznaczono, že jest on synem Mate-

Proces eks-mjra Szafrańskiego w apelacji
Sąd złagodził karę do i roku więzienia.

We środę dn. 18 b. m. sąd ape-

lacyjny rozpoznawał sprawę eks-

majora Zygmunta Szafrańskiego na

skutek skargi apelacyjnej na wy-

rok sądu okręgowego, skazujący

go na osadzenie przez 4 lata wię*

zienia za dokonanie w oszukańczy

sposób tranzakcji sprzedaży lasu

z cudzych majątków.
Wyrok, jak to już donosiliśmy,

nie został ogłoszony w dniu roz-

prawy, lecz dopiero wczoraj.

Mocą tego wyroku sąd apela-

cyjny uchylił wyrok pierwszej in-

stancji, a uznając, iž osk. Szałiań-

ski jest winien tego, że w-dniu 20

września 1928 r. użył jako auten-

tycznego planu majątku „Równe

Poie', którego treść oraz podpisy

i pieczęć na niem były podrobio-

ne, przedstawiając ten dokument

rejentowi przy sporządzaniu na

imię Ptasznika i Brodta aktu ku-

pna lasu z tego majątku, na zasa-

dzie art. 448 i 441 k. k. skazał go

na zamknięcie w więzieniu (d. p.)
przez jeden rok, z ograniczeniem
w prawach stanu.

Na poczel wymienionej kary
sąd zaliczył skazanemu odbyty

8-mio miesięczny areszt prewen-

cyjny.
Powództwo cywilne poszkodo-

wanego Ptasznika sąd apelacyjny
pozostawił bez rozpoznania.

Sentencja wyroku nic nie mówi
o słałszowaniu zaświadczenia sta-

rostwa dzisnieńskiego oraz oszu-

stwie, które akt oskarżenia inkry-

minuje podsądnemu. Fakt ten po-
zwala przypuszczać, iż z tych za-
rzutów podsądny został uniewin-
niony. х Kos.

 

Podwójny zabójca[przed sądem doraźnym
Za zbrodnię ukarany został śmiercią.

W nocy z 20 na 21 kwietnia
b. roku w zascianku Cudzeniszki,

gm. polańskiej, pow. oszmiańskie-

go spełniona została ohydna zbro-

dnia na osobach Feliksa Gierza-

dowicza, którego zamordowano

przez danie do niego dwu strza-

łów w głowę, oraz Jana Krawce-

wicza, pozbawionego życia przez

zadanie mu ciosu siekierą i rany

postrzałowej z karabinu w głowę.

WW toku dochodzenia do po-

dwójnej zbrodni przyznał się Ma-

cie: Krawcewicz, liczący lat 31, ro-

dzony brat zamordowanego Jana,

Zabójcę urząd prokuratorski

przekazał do osądzenia w trybie
doiaźnym sądowi okręgowemu w

Wilnie.
W, tym celu do Oszmiany wy-

jecnał specjalny trybunał doraźny,

złożony z prezesa sądu okręgo-

wego, p. Michała Kaduszkiewicza,

ipp. sędziów Józefa Zaniewskie-

go 1 Mieczysława Szpakowskiego.

Oskarżony przyznał się do wi-

ny, prosił jednak, by mu dano

możność poprawy i nie skazywano

go na śmierć.

Sąd, po przeprowadzeniu prze-

wodu i wysłuchaniu przemówień

stron, uznał, iż wina oskarżonemu

została w zupełności udowodnio-

na, a wobec tego na zasadzie art,
453, 455 k. k. i odnośnych arty-

kułow rozporządzenia o postępo-

waniu doraźnem skazał Macieja

Krawcewicza za każdą z popeł-
nionych zbrodni na karę śmierci

przez powieszenie, uznając karę

tę za łączną.
Obrońca skazanego zwrócił się

do P. Prezydenta o zastosowanie

łaski, jednak prośba ta nie została

uwzględniona.

Skazany został stracony.
Kos.

Produkcja ryżu na Polesiu.
Czasopismo „Inżynierja Rolna"

przynosi za rosyjskimmiesięczni-

kiem „Mieljoratiwnoje dielo“ ar-

tykuł W. Ridigiera omożliwości

produkcji ryżu na rosyjskiem Pole-

siu. Ponieważ charakter rosyjskie-

go Polesia niczem się nie różni

naszego, przeto wywody autora

mogą się tyczyć i naszych tere-

nów.
Projekt produkcji ryżu na Pole-

siu powstał na skutek informacji

o dojrzeniu ryżu odmiany błotnej

„chokkajdo“, przywiezionej doKo-

notopu (na Ukrainie) zDalekiego

Wschodu. Konotop leży na 52 st.

szerokości geograficznej, t. j. na

tym samym stopniu, co dolinaPry-

peci. Odmiana chokkajdo wysiana

w stacji doświadczalnej Santachez

(na Dalekim Wschodzie) dała z 1

ha przeszło 32 q. ryżu. Stacja ta

ma w okresie wegetacyjnym kli-

mat zbliżony do poleskiego.

Suma temperatur w okresie

wegetacji ryżu maj — sierpień dla

miejscowości, znajdującej się zna-

cznie na południu od Santachezu
(w _ Nikolsko-Usuryjsku) wynosi
2548.20, zatem Santachezie suma

ta jest niższą, a na Polesiu —

2536.20, t. j. prawie to samo, co w

Nikolsku-Usuryjsku.
Na Polesiu wegetacja ryżu mo-

głaby się zacząć już w końcu
kwietnia.
Co się tyczy wysokości opadów,

to wysokość dziennych opadów na

Dalekim Wschodzie dochodzi do

125,6 mm. Wilgotność powietrza

waha się od 60 — 80 proc. W do-

rzeczu Prypeci ulewy dzienne do-
chedzą do 70 mm.

Ważną kwestją jest długość

okresu bezmroźnego: w Santa-

chczie w górnej warstwie gleby

okres ten wynosi 237 dni (od 8

kwietnia do 30 listopada). W Ko-

pacewiczach okres Podeóło: za-

czyna się o tydzień później, w doli-

nie samej Prypeci, prawdopodob-
nie trochę wcześniej, natomiast w

Rudzie Radowelskiej, położonej

trochę na południe od Prypeci, lecz

na północnym stoku doliny trochę

później. Z tego widać, że do do-

świadczeń z ryżem należałoby wy-

brac starannie teren.
Na wcześniejsze odmarzanie

gleby dodatnio wpływa nawodnie-

nie, stosowane w północnej części

Polesia (koło Kopacewicz) już od-

dawna, tak, że odmarznięcie gleby

można liczyć już na początek ma-

ja, gdy w Santachezie następuje

ono dopiero w początku czerwca.
Dla ryżu wcześniejszy siew ma du-
że znaczenie, np. przeprowadzone

w Kalifornii w ciągu 9 lat wykaza-

ły zwiększenie plonu ryżu dzięki

wcześniejszym zasiewom o 4.49 q.

Okresy rozwoju ryżu są dość,

elastyczne, nie wymaga on bowiem

specjalnie wysokich temperatur,

tylko przy niższych okresy ulegają

przedłużeniu. Można zatem przy-

puszczać, że jeżeli w Santachezie

przy przeciętnej temperaturze dnia

19.4 st. C. w okresie wegetacyj-

nym ciągnął się on 108 dni, to na

Polesiu przy przeciętnej tempera-

turze od maja do sierpnia 16,6 st.

C. okres wegetacji ryżu przeciąg-

nie się do 125 dni.
Doświadczenia w Santachezie

wykazały, że najlepszemi glebami
są torfy, przyczem głębokość torfu

(słownie trzcinowego) dochodzi
tam do 75 cm.

Ilość wody, potrzebnej do na-

wodnienia ryżu wynosi przynaj-

mniej 10.000 mtr. sześć. na 1 ha.

Zo się tyczy jakości wody, to
woja rzeki Śantachezy bardzo

nieviele się różni od wód pole-

skich, mając na 1 m* wody 100 gra-

mów namułów składających się
głównie z węglowodanów i siarcza

nów wapnia. Główna różnica pole-

ga na małych ilościach w wodach
poleskich łosforu, gdy gleby San-
tachezu mają go około 0.6 proc.

Powierzchnia terenu, na którym

ma być produkowany ryż, powinna

byt prawie pozioma z minimal-

nym spadkiem, dzięki czemu moż-

na mieć oszczędności na robotach
ziemnych, a pod tym względem

błota poleskie są prawie idealnym

terenem, mając spadki koło 0.0002.

Najlepszemi glebami dla pro-

dukcji ryżu są gleby ciężkie lub
średnie z nieprzepuszczalnem pod-

łożem: na Filipinach najlepsze zbio

ry osiągane są na glebach o zawar-

tości cząstek ilastych około 40

proc. i gliniastych około 20 proc.,

odgrywa tu rolę nie tyle ich ży-

zność, ile nieprzepuszczalność dla

wody. Ponieważ jednak na Polesiu

o brak wody tymczasem można się

nie obawiać, przeto możnaby tu

brać pod uprawę ryżu wszelkiego
rodzaju gleby.

Co się tyczy odmian ryżu, to

jest ich więcej, niż wszystkich zbóż

razem: w samych Indjach liczą ich

około 8.000. Tak wielka ilość do-

wodzi łatwości przystosowania się

do miejscąqwych warunków i praw-

dopodobnie, że ryż wschodnio-
azjatycki, przeniesiony na Polesie,

o ile dojrzewalby, co, jak widać z

powyższych rozważań, jest zupeł-

nie możliwe, wytworzyłby nową

odmianę.
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usza i Aany z Orzeszków, córki wojskiego mielnic-

siolowskiego —

každym razie

asystencji męža,

kiego a wnukiem Michała; ponieważ zaś w innym

dokumencie aktykowanym w aktach nowogródz-

kich, występują jako powodowie przeciw Józetowi

Nałęcz-Majewskiemu ex-dworzaninowi skarbowemu

i marszałkowi dworu wojewody nowogródzkiego Nie

imiennikowi swemu, — Onufry Ma-

jewski i brat jego Ignacy, komornik nowogródzki, o-

raz siostry Maryanna niezamężna i Barbara z Ma-

jewskich Mickiewiczowa, komornikowa mińska,w

— (pozew ten nosi datę 10. I. 1805

roku) wyjaśnia to dostatecznie do jakiej rodziny Ma

jewskich należała Barbara Mickiewiczowa. Z doku-

mentu tego jasnem jest, że ojcem jej był Mateusz,—

a matka Anna z Orzeszków Majewscy, — gdyž i-

dertyczność Ignacego M. z świadectwa o Ignacym

M. z pozwu nie ulega najmniejszej wątpliwości, tem-

bardziej, że w innym dokumencie i Onuiry Majew-

ski występuje w r. 1797, jako syn Mateusza.
(c. d. n.) e 
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Z KRAJU.
Stracenie Mikołaja Czigira.
Gabrjel Czigir został ułaskawiony.

BARANOWICZE (Pat). W dniu
20 b. m. o godz. 12 min. 30 wyko-
nany został wyrok śmierci przez
powieszenie na osobie Mikołaja
'Czigira ze Stolpców. Wyrok wy-
konał pomocnik kata Braun w ło-
ka'u zamkniętym, w obrębie wię-
zienia karno-śiedczego w Barano-

wiczach. Skazaniec przed wyko-
naniem wyroku płakał przez cały
czas. Młodszy brat skazańca, 19-
letai Gabrjel Czigir został przez
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
ułaskawiony i kara śmierci zamie-
niona mu została na bezterminowe
cięzkie więzienie.

„ Wytężona;walka z epidemią tyfusu
: plamistego.

Epidemja tyfusu plamistego mi-
mo najenergiczniejszych zabiegów
lekarzy oraz kolumn* zakaźnych w
dalszym ciągu szerzy się w pow.
dzisnieńskim a ostatnio po raz
trzeci wybuchła w pow. mołode-
czańskim, gdzie w poszczególnych
gminach zanolowano 23 wypadki
zasłabnięć.

Lepiej przedstawia się sytuacja
w powiatach brasławskim, świę-
cianskim i oszmiańskim, gdzie zdo-
łano falę epidemji powstrzymać i
straszną tę chorobę stłumić niemal
w zarodku. W powiatach tych
choruje zaledwie 6 osób.
W pow. wołożyńskim epidemja

tyfusu plamisiego przybrała za-
straszające rozmiary. V całym
powiecie choruje przeszło 150
osób, z czego już 20 zmarło. Z
tego powiatu tyfus przedostał się
również do pow. mołodeczań-
skiego.

Akcja zapobiegawcza przeciw-
ko epidemji trwa bezustannie. Le-
karze z kolumnami przeciwtyfuso-
wemi przy pomocy lekarzy K.O.P.
w pow. mołodeczańskim i woło-
żyńskim dniami i nocami niosą po-
moc chorym. Dzięki tej pełnej po-
święcenia akcji w niektórych gmi-
nach zdołano zażegnać straszliwą
tę chorobę.

(0 Pożar Szarkowszczyzny.
W dniu 19 b. m. w południe

w miasteczku Szarkowszczyzna w
pow. Dziśnieńskim wybuchł groźny
pożar. Ogień momentalnie począł
obejmować dom za domem, budy-
nek za budynkiem 1 w niespełna
godzinę w płomieniach stało już
przeszło 100 zabudowań. W mia-
steczku powstała nieopisana pani-
ka. Miejscowa straż ogniowa nie
mogła podołać zadaniu i umiejsco-
wic rozszalałego żywiołu, wobec
tego wezwano pomoc z sąsiednich
miast. Po kilkugodzinnej, uciążli-
wej akcji ratunkowej pożar zdo-

łano stłumić, Pastwą płomieni pa-
dło 37 domów mieszkalnych wraz
z inwentarzem, 26 sklepów z towa-
rem, 52 budynki i składy. Podczas
ak<ji ratunkowej uległy poparze-
niu 4 osoby. Jedna z nich znaj-
duje się w stanie beznadziejnym.

Jak ustalono, pożar powstał
przy budowie nowego budynku
szkolnego. Straty wynoszą zgórą
200.060 złotych. Na miejsce wy-
padku przybył starosta powiato-
wy, który zarządził akcję doraźną
niesienia pomocy mieszkańcom.

Ucieczka inkasenta firmy drzewnej do Sowietow.

inkasent firmy drzewnej Kac
i Lewin i syn w Domaniewie, Pu-
rec Chaim, zdełraudował 17 tys.
zł., które olrzymał za sprzedane

drzewo, oraz zabrał z biurka szefa
poitiel z zawartością 1800 dola-
rów, 50 funt. ang. i 300 rb. w złocie
i zbiegł do Kosji sowieckiej.

Nieszczęśiiwe wypadki.

— W dniu wczorajszym pod-
czas łowienia ryb w rzece Narocz
pow. wilejskiego utonął Włodzi-
mierz Korkatkc, mieszkaniec wsi
Komaryszki gm. wojstomskiej.
— We wsi Pleszczany gm. cho-

cienczyskiej 5-letni Mikołaj Kar-
powicz, bawiąc się na podwórku
około domu bez dozoru rodziców,
podszedł do wrót, które stały
oparte o płot i przy poruszeniu
przewróciły się,  przygniałając
chłopca. Dziecko poniosło śmierć
na miejscu.

— W dniu 20 b. m. rano na
trakcie grodzieńskim na 17 klm.
od Wilna furmanka Josela Laneki
z Radunia przewróciła się do rowu
i ciężarem swym udusiła woźnicę.
Zwłoki zabezpieczono.
— W dniu wczorajszym w po-

bliżu wsi Buchta II gm. rzeszań-
skiej na prawym brzegu Wilji zna-
leziono trupa mężczyzny w wieku
około lat 40. Zwłoki zostały wy-
rzucone przez fale rzeki. Policja
prowadzi dochodzenie.

Z pogranicza.
Litwini projektują korekturę linji granicznej.

Na odcinku granicznym Troki
odbyła się konierencja polsko-
litewska, poświęcona linji granicz-
nej. Chodzi o przesunięcie na
pewnym odcinku wiech granicz-

Jeniec polski z wojny polsko

W. rejonie Rakowa na teren
polski przedostał się b. wojskowy
Wiktor Symptoniak, który po 12-
letnim pobycie w Rosji sowieckiej,
z czego 6 lat spędził w więzieniach

nych. Projekt ten został wysunię-
ty przez Litwinów, lecz władze
polskie ustosunkowują się do nie-
go negatywnie.

bolszewickiej powrócił do Polski.

bolszewickich, przybył szczęśliwie
do Polski. Symptoniak pochodzi
z Poznańskiego i w 1920 roku do-
stał się koło Berezyny do niewoli
sowieckiej.
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Dziś wielki skła-
dany program! v..„Brzeznaczęnie

policjant z Eddie Polem.

 UUECERZETWCY ZANIKIYCITTWJCE ОВСООГИЗОВГООВОЯЛТНИОЯР (OW TĄ"RZni0A STWOTKIEZINCY STEPIE

REUMATYZM artretyzm, podagra, ischias
CHOROBY KOBIECE i DZIECI (skrofuloza)

CHOROBY SERCA i NACZYŃ
CHOROBY NERWOWE, porażenia

leczy się skutecznie

w zdrojowisku INOWROCŁAW
Kuchnie djetetyczne jednolicie prowadzone.— Ceny niskie.— Informacyj

udziela Zarząd Zdrojowiska Inowrocław tel. 329 i
Polskich, Warszawa, $ to Krzyska 17, tel. 434—38

 

 

Tanie płótna koszulowe, prześcieradłowe, far-
tuchowe, jedwabie surowe, żorżety z jedwabiu nią
sztucznego | naturalnego, meteory, wełny su:
kniowe, korty na ubranka dia dzieci, piótna с
harcerskie, obrusy, kapy, chustki perkalowe Z Lansel
I wiele innych towarów kupuje się najtaniej 9010—1 >

w sklepie bławatnym 109—0 o

. f.: « Tkaniny Tanie »
. CISZEWSKIEGO, Wilno, Wileńska 31
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minimas | - 'f Mieszkania—-
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AKUSZERKA _ Mieszkanie 3 pokojowe
MARJA. LAKNEROWA przy ogródka de wne, ŚCIem
przyjmuje od godz. 9 = jęcia ul. Krakowska 25.
7w. Kasztanowa 7 m, 9039
` PO «НБООЕНЕЛИЕШЕИЮ GST ES T

 

I pokoje

wane 4 pokojowe z kuch- godami

wynajęcia. Elektryczność

 

DO WYNAJĘCIA od za- ra 32.
raz dwa mieszkania, 3-ch 

mi ekranu: Blank:
dramat sensscyjny 3)

Związek zdrowisk

1 przedpokojem do Wileńska 32, m. 5.

Do wynajęcia 4
kuchnią z elektrycz-przjmie

nością Zwierzyniec Sta- zł. dziennie. Wiadomość„

DŁIENNIK MILEŃNSKI

SPORT.
Dzień sportowy Państwowej Szkoły Technicznej.

Otwarta została jeszcze jedna
przystań wioslarska — Państwo-
wej Szkoły Technicznej —- @а
młodzieży szkoł zawodowych i
szkoł średnich.

Wczoraj o godz. 9 młodzież
szkolna i delegaci klubów wio-
ślarskich wysłuchali w kościele
św. św. Piotra i Pawła Mszy św.
i owolicznościowe kazanie, wygło-
szone przez ks. pref. Kisiela.

Następnie przemaszerowano z
orkiestrą na przystań, gdzie ze-
brali się zaproszeni goście. Zgro-
madzonych powitał p. dyr. M.
Świdziński, który zobrazował cało-
kształt pracy nad budową nowej
placówki sportowej. Po przemó-
wieniu p. dyrektora głos zabrał
inspektor W. F. przy Kur. Szk.
p. Czyżewski, który podkreślił
przychylny stosunek władz szkol-
nych do sportu wodnego. Po prze-
mówieniach ks. Kisiel poświęcił
nową przystań, a na pomoście od-
byt się chrzest przeszło 30 kaja-
ków: (l).

Wśród obecnych gości zauwa-
žylismy: pp. Pizygodzką, dr. Kla-
we, Kirjacką, majora Zauchę, insp.
Czyžewskiego, nacz. Kuczewskie-
go, kom. Chorążaka, Świdzińską,
prol. Grygla, dr. Świdzińskiego,
dyr. Nestorowicza, inż. Mersona,
grono profesorów i szereg wio-
ślarzy z sąsiadujących klubów.

Po części ołicjalnej nastąpiła
defilada łodzi i zawody sportowe,

Oto wyniki techniczne:
Bieg sztatetowy brzegami Wilii:

1) P. Szk. Techniczna 21 m. 27
sek., 2) Sem. Naucz., 3) Szk. Han-
dlowa.

Gry sportowe. Siatkówka: Se-
min. — Techn. 30:14, trójkami

Sem.— Techn. 30:11; panie Szk.
Haadl. — Szk. Przem. 27:26

100 mtr.: 1) Krauze (Szk. T.)
11,6 sek., 2) Jarmołowicz (Szk. T.)
12 s., 3) Piątkowski (Sem.) 12,4 s.

800 mtr.: 1) Herman (Sem.) 2 m.
16,5 s., 2) Lipko (Sem.), 3) Roszko
(Szk. T.).

3000 mtr.: 1) Herman (Sem.)
10 m. 17,4 s., 2) Pisarenko (Sz. T.),
3) Suszyński (Sz. H.).
.4X100 mtr.: 1) Szk. Techn. 48

sek, 2) Szk. Techn. li, 3) Semi-
narjum.

4X400 mtr.:
2) Szk. Handl.

Skok w dal: 1) Krauze (Sz. T.)
6 m. 49 cm., 2j Piątkowski (Sem.)
5 m. 82 cm., 3) Burzyński (Szk. T.)
5 m. 62 cm.

Skok wzwyż: 1) Krauze (Sz. T.)
160 cm., 2) Kozłowski (Szk. T.),
3) Piotrowski (Sem.).

Skok o tyczce: 1) Pieńkowski
(Szk. Techn.) 255 cm., 2) Chruścin
(Szk. T.), 3) Piątkowski (Sem.).

Rzut dyskiem: 1) Siniewicz
(Szk. Techn.) 29 m. 54 cm., 2) Woj-
niusz (Sem.), 3) Kelm (Szk. T.).

Rzut kulą: 1) Siniewicz (Szk.
Techn.) 11 m. 76 cm., 2) Piątkow-
ski (Sem.), 3) Jarmołowicz (Sz. T.).

Na szosie Wilno—Niemenczyn
odbył się wyścig kolarski, w któ-
rym wziął udział Kalinowski z
Wii. T. C. Dystans 10 klm. pokrył
on w czasie 23 min. Zwyciężył
Kozłowski (Szk. H.) 20 m., 2) Gul-
binowicz (Szk. Techn.), 3) Kierno-
wicz (Szk. H.).
W zawodach kajakowych zwy-

ciężyła para Westwalewicz—Mali-
nowski.

Nowej placówce sportowej na-
leży życzyć pomyślnego rozwoju.

1) Semin. 49,4,

Z kim grać będzie Tłoczyński?

Występy Tłoczyńskiego odbę-
dą się na kortach Parku Sporto-
wego w dniach 25 i 26 b. m. o go-
dzinie 16.

Przeciwnikami graczy war-
szawskich będą: Grabowiecki, Ke-
wes albo Turczyński i dwie panie:

Ž. A. K. S. trenuje do rajdu „Dziennika
Wileńskiego”.

Młoda sekcja motocyklowa Ż. A. K.
S. na ostatnim zebraniu wybrała nowe
władze, na czele których stanęli: M. Krin
ski, F. Kowarski, dr. Wajnsztejn, inż. Ba-
ranowski i Sz. Machnowiecki.

Motocykliści starannie przygotowują
się do raidu „Dziennika Wileńskiego” i
21 urządzają raid-trening do Ejszyszek.

Wszyscy zawodnicy Sekcji Motocy-
klowej Ż. A. K. $. startować będą 29 ma-
ja w wielkim wiosennym raidzie na trasie
Wilno - Ejszyszki -Wilno
Co się dzieje na przystani WiL T. W.

Na naszych przystaniach wioślarskich
zaczyna być gwarno i wesoło.

Tegoroczny sezon zapowiada się do-
syć pomyślnie i czuć pewne ożywienie.
Dowodem tego jest chociażby fakt, ż
do Wil T. W. napływają wciąż deklara-
cje nowych członków.

Zapisuje się nietylko młodzież, która
rwie się do regat, do zawodów, ale two-
rzy się także liczna grupa turystów.
Wil. T. W. chce w tym roku pobić re-
kord w ilości członków i nawet w tej
płaszczyźnie konkurować z sąsiędniemi
klubami.

Koszta wstąpienia są zmniejszone do
minimum: wprowadzono składki płatni-
cze miesięcznie po 5 zł, a 3 zł. dla pań
i młodzieży uczącej się. Ponadto prze-
widziane są jeszcze opłaty półsezonowe
do 15 lipca i od 15 lipca. Widzimy więc,
że w dziesiejszych ciężkich czasach, śdy
trudno jest myśleć wprost, o jakimś wy-
jeździe gdzieś na urlop, pozostaje ada
nem tylko zapisanie się do Wil. T. :

względnie do innego klubu, gdzie się znaj
dzie prawdziwą opiekę, fachową naukę i
liczny do korzystania tabor.

Uczmy się więc pływać i jeździć ło-
dziami. Żapisujmy się do klubów wio-
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W Pensjona-
cie Werki

położonym w prześlicz=
nych okolicach w 5 klm.
od Wilna nad brzegiem
Wilji, spędzisz lato, tenio
zdrowo | weseło. Osoby
zajęte sprawami w Wil-
nie, wskutek zabezpie-
czonej komunikacji auto-
busewej | statkami, mo-
gą korzystać z mieszka-
nia poza miastem bez
przerwy w zajęciach,
swiatło elektryczne, ka-

16260—0 o

Mieszkanie odremonto- Pokój ze wszelkiemi wy- nalizacja, wanny. Otwar-

do wynajęcia. cie sezonu 1 Czerwca.
9029—1 Poczta i telefon Wilno 12

s9—! Jerozolimka.  9035—2

okoje Dwór wiejski
letników po 5

 

Tatarska 17 m. 3 od g.

RAk BR 2 9024—1
i 4-го pokojowe, cena Na Poz
przystępna. Oglądać со- LETNISKA.
dziennie od godz. 18, = PRACA i
šwieta od 10—13. Fila-AK SW Ы
recka Nr. 43, m. 1. Letnisko M й a

8988—2 z kuchnią w msjątku w z kapitałem 3000 —4000
  

suchej pięknej miejsce- zł. poszukuję Zgloszenia
Odnajmę od | CzerwC2 wości, niedaleko od Wil- kino „Mimoza*Wielka25
3 pokoje z wygodami, k kale. do wynajęcia wgodz. 10—21. 9018—0
możliwe z używalnością las, jeziora. Poczta, tele-—-^
kuchni.

 

 

 

Oglądać ed S: fon na miejscu. Może Poszukuję posad
+ :.п‹ып{о utrzyma. spodyni lub kucharki,

 

Hoaendlingerowna i Dowborowa.
Panie te będą wylosowane przez
gości do gry mieszanej.

Przyjazd [łoczyńskiego obu-
dził ogromne zainteresowanie.

Bilety są już do nabycia w
firmie „Start“ i u Dincesa.

šlarskich.
w

Po wspaniale udanym biegu sztafeto-
wym = dniuEkoi! mieli dru-
gi, rowniež wielki, bieg ogrodowy, ale
już drużynowy. W biegu t gromadzi
się zawsze spora ilość zawodników i tłu-
my publiczności.

latach poprzednich ciężał Ha-
licki, a ostatnio idorowicz:"Drużynowo
zaś dużo zwycięstw miała dawna „Pogoń”
PAK biegu tym też nieraz zwycię-

žali, ostalnim zaś roku zwyciężyła
drużyna „Sokoła”.

W tym roku indywidualnie zwycięży
zapewne Wacek Sidorowicz. O drugie
miejsce walka rozegra się między Żylewi
czem z 3 B. Sap., a Żylewiczem z oi
ła", Zajewskim i Sameckim. Drużynowo
najwięcej szans mają Sokoli i 3 B. Sap.

Bieg odbędzie się 22 b, m. o godz.
12. Start na mostku przy Wilence. Me-
ta przy pałacu po-Tyszkiewiczowskim.
Zespół zwycięski otrzymuje puhar prze-
chodni „Słowa”. Jo. Nie.

DO M mi |
INTROLIGATORNIA
AL.ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFONNr. 1254

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - cany niskie
OTWARTA OD 0-ej DO 4-ej POP.
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„Tajemniczy

Sanacyjne metody wychowawcze.
Burmistrz m. Podbrodzie bije nauczyciela w szkole

im. J. Piłsudskiego.

Pobicie nauczyciela szkoły po-
wszechnej przez znanego działacza
sanacyjnego w Podbrodziu.

W.dn. 14 b. m. Podbrodzie zo-
stało poruszone haniebnym wypad
kiem który według zeznań świad-
ków naocznych i meldunku złożo-
negv prze nauczyciela w miejsco-
wyal posterunku P. P. przedstawia
się następująco: o godz. 10.30 na
idą.ego korytarzem szkolnym z
pokoju nauczycielskiego na lekcje,
nauczyciela p. Franciszka Skonie-
cznego napadł znaszy szerszemu o-
gółowi ze swych metod pałkar-
skich działacz sanacyjny, bur-
mistrz m. Podbrodzia Kajetan Roż
nowski, ex piekarz wyniesiony
przez sanację do godności dygni-
tarza, i z okrzykiem „Ty bandyto,
ja ci pokażę, jak okradłem szkołę”
uderzył kilkakrotnie go w twarz
poczem chwycił za gardło przyci-
snął do ściany i począł dusić. Na
krzyki  duszonego nauczyciela
wpadł woźny tej szkoły, który po-
czął odrywać rozjuszonego dyśni-

tarza od poturbowanego nauczycie
la. Dziatwa szkolna wyległa z
przyległych klas i widząc, co się
dzieje zaczęła gromadnie szlochać
i płakać. Po ouerwaniu przez woź
nego „pan burmistrza” tenże opuś-
cił natychmiast szkołę, poturbowa
ny zaś nauczyciel po znalezieniu
potłuczonych binokli i dziennika
lekcyjnego udał się na miejscowy
posterunek, gdzie złożył meldunek

Jak widać, powyższy przykład
likwidowania osobistych porachun
ków dla dziatwy szkolnej nie bę-
dzie zbyt budującym.

Powyższy wypadek jest podo-
bne dalszym ciągiem sprawy sądo-
wej, wytoczonej przez burmistrza
p. Skoniecznemu „za obrazę”,
gdyz ten miał się wyrazić, że bur-
mistrz okradł szkołę”, lecz teraz,
śdy Rożanowski dowiedział się, że
Skonieczny ma na to dowody i że
sprawa znajduje się u prokuratora,
czując, że traci intratne stanowis-
ko, chciał się w ten sposób zem-
ścic.  Oburzony Podbrodzianin-

 

Czy można pogodzić
estetykę z hygjeną?

‚ % prawdziwą radością dowiedzieliśmy
się, że kierownictwo Parku. Sportowego
im. L. Żeligowskiego powzięło zamiar wy-
budowania krytej pływalni na terenie par
ku "BRowwego.

rojekt i sama myśl budowy tak
kosztownej inwestycji sportowej narazie
zaczęła budzić poważne zastrzeżenia, ale
po głębszem zapoznaniu się z warunkami
kierownictwa parku, przychodzimy do
realnego wniosku, że jeżeli pływalnia nie
powstanie w Parku Szkolnym, to przez
długie lata Wilno wogóle nie będzie,
mogło zdobyć się na ogólny społeczny
wysiłek wybudowania tak nam koniecznej
pływalni.

Park Sportowy jest instytucją samo-
wysta: i przez dochody z dobrze
pooc ka ślizgawki i za wynajmowa-
nie kortów tenisowych tworzy się kapi-
tał, który ma być właśnie zużyty na bu-
dowę pływalni.

Nie będziemy w tej chwili wyłuszczać
szczegółowo korzyści: i znaczenia pływal-
ni w Wilnie. Znaczenie to jest nietylko
sportowe,ale i społeczne, a nawet kultu-
ralne.

Wszędzie jednak są zawsze pewne
przeszkody i wielkie zdawało się, że je-
żeli są środki na pokrycie kosztów budo-
wy, jeżeli są dobreobęci organizatorów,
to nic już nie stanie na drodze i tylko bę-
dzi? kwestją czasu, jak obok kortów teni-
sowych stanie estetyczny domek, w któ-
rym mieścić się będzie pływalnia.

Ale na początku swych zamiarów
organizatorzy natrafili na przeszkodę,
którą stawia grono miłośników Wilna.

jcowie miasta, chcąc połączyć
wszystkie aleje w jedną całość i utwo-
rzyć wielką Altarję uważają, że jeżeli w
tem miejscu, w którem obecnie znajdują
się cuchnące ubikacje stanie hygjeniczna
pływalnia, to zeszpeci ona wygląd miasta
i chcą stanowczo zabronić budowaniu
pływalni w Parku Sportowym.

Naszem zdaniem, inicjatywa kierow-
nictwa Parku należy wszelkiemi siłami
poprzeć i powstanie pływalni w Wilnie
musi być naszą ambicją, to też należy
spodziewać się, że komisja rzeczoznaw-
cza na czele z pp. prof. Limanowskim,
Ruszczycem, Kłosem, Lorentzem rozważy
ZCO wszystkie za i przeciw i
21245 ylnie wypowie się w tej sprawie, a

filno będzie miało nareszcie ośrodek
zdrowia.

Idźmy śladami innych miast, w któ-
rych powstaje cały szereg inwestycyj
sportowych, w których dba się o stronę
hygjeniczną i o stronę estetyczną, o którą
też koniecznie trzeba dbać.

Pamiętajmy jednak, że wszystko
zawsze można pogodzić i znaleźć dogod-
ny punkt wyjścia.

Pływalnia właśnie musi powstać w
zac'sznym rogu Parku Sportowego, bo
hygjena jest częścią składową estetyki
i jeżeli dbamy o wygląd zewnętrrzny, to
dbajmy i o stronę wewnętrzną.

, Czekamy przychylnej decvzji komi-
ZP, Czekamy rozpoczęcia

robót.

 

CZY PAMIĘTASZ © HERBA-
CIARNI DLA BEZROBOTNEJ

INTELIGENCJI?
UAB ЕЫEPS TB 3

KTO WYGRAL NA LOTERJI?

W pierwszym dniu ciągnienia
1-ej klasy 25-tej polskiej lotėrji
państwowej, większe wygrane pa-
dły na numery następujące:

Zł. 60.000 na Nr. 136541.
Zł. 5.000 na Nr. 83165.
Zl. 1.500 na N-ry:

157952.
Zł. 1.000 na Nr. 7492.
Zl. 500 na N-ry: -47654 86530.
Zl. 400 na N-ry: 20911 29481

103137 126133 157586.
ZŁ 250 na N-ry: 4455 75393

79044 91129 101863 115286 124567
142610 153435 159004,

Zi. 200 na N-ry: 9154 21437
27388 37487 35981 35985 36966
43100 45727 70101 71438 79446
87681 97953 99182 102645 140386
145654 152688 158111.
WARSZAWA (Pat) W drugim

dniu ciągnienia pierwszej klasy
25-ej polskiej państwowej loterji
klasowej główniejsze wygrane pa-
dły na numery następujące: na Nr.
106.156 padlo 30 tys. zł., 69.661 —
15 tys, zł.

104668

 

GIEŁDA.
WARSZAWĄ (Pat.) 20. V. 1032 r.
Waluty i dewizy: ;

Belgja 125,05—125,36 —124,74.
Holandja 361,60 —362,50—360,7u.
Londyn32,75—32,91 —32,59,
Nowy York8,899—8,919— 3.879,
Nowy York kabel 8,904—8,924—8,884.
Paryż 35,14—35,23—35,05.
Praga 26,39—26,45—26,33.
sea 174,45—174,88 —174,02.
włochy 45,85—46,08 —45,62.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 212,75.
Tendeneja utrzymana

P. tewe:
3, pożyczka budowiana 37. 4”| ро-

życzka inwestycyjna 88,25—83. 5 „ kon-
wersyjna 37,75. 6'|, dolarowa 52,50. 47,
dolarowa 46,50—-46,25. 77/, Stabilizacyjna
45,75—50,50 — 46,25 —55, 0-—-57 (setki).
8° L. Z. B. G. K. I B. R. obligacja В.
G. K. 94. Te same 7, 23,25. 897, otli-
gacje bud. B. G. K. 93. 8%, L Z war-

SĄ 56,75 --55,75—56,25. Tendencja
słaba.

Akcje:
Bank Polski 71. Tendencja utrzy-

mans.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

Dolaroya 53. Dllonewska 49. Stabiliza-
cyjna 45,25. Warszawska 31,50. S'ąska

 

 

 

Pr ą do
dwojga zieci zdrewą,
czys'ą, skromnych wyma-
geń dobrych rekomen-
dacji z szyciem. Adres:
Archanielska Nr 1 m. 8.

9009

Całą bibijotekę dziel
naukowych zastąpi cl
nasze dzieło. Przeko*
naj sięl żądaj pro-

 

  spektów | Panie, wy-

 

32,75.

| LOKALE
iainiaiTaiim

Do wynejęcia
lekal frontowy, świeże
odremontewany 2-ch po-
kojowy z kuchnią z wo-
ба elęktrycznością i z
dwoma wejściam! Róg
Ludwisarskiej i Jezuic-
kiej Nr. 11. Nadaje się
na mieszkanie, sklep lub
na pracownię: Zapytać
się u dozorcy domu.

9043—1
MT RPTSTTZATWĄ

SPRAWY >
- MAJĄTKOWE |
pjs odd ъ

Dom do sprzedania
lub wydzieriawienia z 

 godne warunki naby-
cia. Każdy nabyć mo-
że. Pisz: „Kieszonko-
wa Encyklopedja Po-
pułarna* Kraków, Jó-

le kiełkowania poleca:

ul.Zaw. 11-a  

 

 

 

(hre Pani Mieć Powodzenie?

UL. MICKIEWICZA 15 (vis a-vis Hot. Georges) telef. 482
AR cennika. se. od 1890 r. =

ogrodem owocowo-, wa-
rzywnym, stajnią i wo-
zownią. Wiadomość w
Biurze Reklamowem ul.
Garberska 1 tel. 82.zefitów 10. _72—10 chy

AAika ideal ; —
kosmetyki Elizabeth Arden me Londynie, DOM nowy z placem naZSEE: Old Boud Street 25, mogą2 świeżą, młodą cerę i ładny Žvieraydos do sprzeda:

žrodaiszeŻE Wyłączna Agentura w Wiinie naiS
pastownychi koni J p r u Ž LUW EIne o wypróbowanej si- PERFUMERJA a Gs ółdź.

   
Kaziek I Wicek ргасц-

Ją na budowli, na rusz-
towaniu na wysokości
trzecięgo piętra. Wicko-1C-ej do 3-ej ul. Dąbrow-b.yć iskiego 10 m. 5. 9045—2 „|, Autobusowa kemu- zgodze się na wyjazd m ewiwa m. As "amwad: ra nie ma ani urodzajnejKażke| po Wola

owa, pokoje wygody 28TJ goral” Tų gita Vie Sio J NERONA I PRI mia mA Rprawo pare sdnajmę popeł. Tromszczyńskich „| ; dres w Adm. „A|od W owocowych, ani nawet ae gwóźdź, co mi
ankewa z  Makowe в з 8 sIMATER ZNICZnr 2 m. 6. $038-1 Letnisko 25 min. drogi OKAZYJNIEJII różne wick.—un. się. 9033 dobrej wody do piela. das nie może go

J aulobusem od Wilna na  Uczeń-terminator state > licytacji SR ZGUBY j Nie wiem co począć? — No to róbm faj-
Pokój 2 :'°=';=$| ':’; 11::::3' :"'::::к: :? potrzebny do zakładu oraz samochody sprzeda- — Wlesz co? Najlepiej "ant! Poljer mówił že.
wynajęcia ul. Portowa 12 W Pehulanka 14—! "Iotegtat.  Jagielieńska 8 je Lombard ul. Bi. zg ityme byśmy skończyli, jak niesy иęci В R a e Zgłaszać się do EE tel. 14-10 od Nr. 4130 nacimię: Czeł- uczyń zniej zdrojowisko. będzie widać!
BZ 9023 30rane koz, tebromi 9 2 i od 5 — 7 po- nówny Apołenji—un. się. Debra rada.

GETEZEEEWEZIEZSENEER) r ekomendacjam południu. 220 = :Ja 9026 — Kupilem wieś, któ. "EyezjeUu)
Radaktexedzowiedzialaz:JAROSŁABSKIECIECZĄ
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