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Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wlieński" wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych. 

  

  
   

    

  
   
  

  
  

     

   

  
    

    

 

   

Zniesienie Ministerstwa Rohśt Publicznych.
WARSZAWA (Pai). W naj-

bliższym czasie ma się ukazać
roz»orządzenie Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej w sprawie znie-
sienia Ministerstwa Robót Pu-
blicznych. Rozporządzenie to bę-
dzie ostatnim aktem, dzielącym
osłatecznie zakres działania Mini-

wiec młodzieży akademickiej w Warszawie
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. We wtorek w Warszawie odbył się wiec młodzie-
ży akademickiej jako protest przeciwko zbyt wysokiemu czesnemu
oraz w celu zaprotestowania przeciwko próbom ograniczenia auto-
nemji uniwersyteckiej. Po wiecu doszło tu i ówdzie do starć z po-
licją młodzieży akademickiej, przyczem policja puściła w ruch
hydranty.

| Przyjazd emira Fajsala wice-króla Hedżasu
do Warszawy.

(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. We wtorek przybył z Berlina emir Fajsal, syn .
króla Ibu-Senda, piastujący równocześnie stanowisko premjera i mi-
nistra spraw zagranicznych Hedżasa. Emir Fajsal zwledził już Wło-
„chy, Francję, Anglję, Holandję i Niemcy. Emir Fajsal zajechał do
hotelu Europejskiego. W środę będzie w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych, w Prezydjum Rady ministrów. W południe będzie na
śniadaniu na Zamku a po południu złoży wizytę w Belwederze. Na-
stępnie wyjedzie do Moskwy.

Wyrok w głośnym procesie Eugenjusza
Bodo o spowodowanie katastrofy kolejowej

(Telefonem ed własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W dniu wczorajszym w Warszawie zapadł wytok
w głośnym procesie © spowodowanie katastrofy samochodowej,
w której zginął aktor dramatyczny i rewjowy Roland Konopka. Sąd
skazał przedstawicieli władz miejskich Łowicza burmistrza, wice-bur-
mistrza i ławnika po 3 miesiące więzienia winnych nieporządku na
Szosie, który stał się przyczyną;katastrofy. Aktor Eugenjusz Bodo
oskarżony o bezpośrednie spowodowanie katastrofy skazany został
na 6 miesięcy z zawieszeniem kasy na 3 lata.

Burza nad Warszawą. у
7 (Telefonem od własnego korespondenta. `

WARSZAWA. W dniu wczorajszym nad Warszawą przeszła bu-
Tza z piorunami. Оа uderzenia. piorunu w. Alejach. Ujazdowskich

| koło „Łobzowianki* kontuzjowane zostały dwie służąceiczworo dzieci.

BURZE I GRAD.
LUBLIN. Pat. — Wczoraj wie-

бгогет nad osadą Józefów w

sterstwa Robót Publicznych po-
między szereg resortów, mianowi-
cie Ministerstwa: Komunikacji,
Spraw Wewnętrznych, Spraw
Wojskowych, Skarbu, Rolnictwa
i Reform Rolnych, Przemysłu 1
Handlu.

utworzył się pod przewodnict-
wem starosty komitet, mający na
celu niesienie

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,

pow. puławskim przeszła wielka
burza gradowa, przyczem grudki
gradu dosięgły niezwykłych roz-
miarów kurzych jaj.
Józefowie zostało wybitych 500
Szyb oraz podziurawione zostały
dachy kryte papą. Burza nawie-
dziła również pow. radzyński,
gdzie na polach 8 wsi zostały zu-
pełnie zniszczone zaslewy. W
twiązku z tą klęską w Radzyniu

  

   

  

    

  
  

 

Olbrzymia przewaga Polaków
BIELSK. (Pat). Z Cieszyna do-

Noszą, że podczas ostatnich spisów.
Szkolnych zapisano tam do szkół

W samem °

omocy ludności.
LWUW. (Pat). Wczoraj wie-

czorem nad częścią powiatu rze-
szowskiego przeszła burza gra-
dowa, która w 9 gminach spo-
wodowała znaczne spustoszenia.
Grad zniszczył około 50 proc.
zasiewów. Rozbił dachówką kry-
te dachy i wybił wiele szyb w
oknach.

na Sląsku.
polskich 92 proc. do niemieckich
zaś — 8 proc. dzieci.

Człor<owie parlamentu angielskiego
w Gdańsku:

   

  

GDAŃSK. (Pat). Wczoraj po-
Poludniu przybył do Gdańska
Członek parlamentu angielskiego
Sir John Sanderman Allen w to-
Warzystwie trzech innych człon-
ów parlamentu angielskiego. Sir

John Sanderman Allen złożył dziś
wizytę komisarzowi generalnemu
Rzeczypospolitej min. Pappć zaś
po południu wspólnie z towarzy-
szącemi mu osobami zwiedził port
w Gdyni.

Senat gdański zaprzecza.
GDAŃSK. (Pat). Senat opubli-

ował wczoraj komunikat, w któ-
rym kategorycznie zaprzecza, ja-
oby biuro prasowe senatu udzie-
№о korespondentowi „Chicago
aily Tribune' wywiadu co do

okiążenia Gdańska przez wojska
polskie i koncentrowania w Gdyni

floty polskiej w pogotowiu dla za-
jęcia Gdańska. Zgodnie z podane-
mi przez senat informacjami, ża-
den korespondent „Chicago Daily
Tribune“ nie byt w Gdańsku, a
więc i udzielenie mu wywiadu by-
ło niemożliwe.

 

Wynik wyborów w Estonii.
TALLIN. (Pat). Dotychczas

znane są następujące wyniki wy-
orow do pariamentu estońskiego:
Ogołem na 339378 głosujących rol-
nicy otrzymali 142774 głosów, so-
Cjaliści — 82979 głosów, centrum
Narodowe — 74407, komuniści —
14880. Przebieg wyborów był spo-

kojny.
"TALLIN (Pat). W ostatecz- 

nych wynikach wyborów do par-
lamentu na ogólną liczbę stu po-
słów rolnicy otrzymali 41 manda-
tów poselskich (zyskali 16), cen-
trum — 24 (stracili 1 mandat), so-
cjaliści —22 (stracili 5), komuni-
ści — 5 (stracili 1), Rosjanie — 5
(stracili 3). Blok  niemiecko-
szwedzki otrzymał 3 mandaty.

Pierwsze posiedzenie sejmu pruskiego.
BERLIN. (Pat.) Konstytuujące

' zenie sejmu pruskiego roz-
— poczęło się o godzinie 3 po po-

łudniu i miało przebieg dość
Spokojny. Ławy poselskie przed-
stawiały zupełnie zmieniony obraz.
Połowę sali zajęli narodowi so-
Jališci. Powszechną uwagę zwra-

kała obecność jednego z synów
 |byłego cesarza Wilhelma księcia

  
    

   #

Augusta Wilhelma, zasiadającego
obok dr. Goebbelsa.

Obrady sejmu toczą się w
atmosferze zupełnej niepewności
co do przyszłego ukształtowania
się większości. Nadal niewyjaš-
niona jest sytuacja zarówno w
sprawie wyboru prezydjum, jak
i premjera rządu pruskiego.

do 16 i od

9 do 20-ej,
codziennie,

Uroczystości
Uroczyste nabożeństwo w dniu

Bożego Ciała zostanie odprawione
przez J. E. Ks. Arcybiskupa Me-
tropolitę w kośc. św. Kazimierza
(00. Jezuitów).

Początek Mszy św, o godz. 10.

O godz. 11 zaraz po sumie odbę-
dzie się procesja przez ulice: Wiel-

ką, Zamkową, sw. Marji Magdale-

ny, Piac Katedralny, ul. Mickiewi-

cza, Orzeszkowej do kośc, św. Je-

PORZĄDEK
I Szkoły: Ochrona dla naj-

biedniejszych dzieci im, Zofji Ko-
ściaikowskiej, Powszechna szkoła
„Caritas', Szkoła zawodowa Do-
kształcająca im. św. Teresy, Pań-
stwowe Seminarjum Ochroniar-
skie, Liceum Żeńskie pp. Bene-
dyklynek, Gimnazjum im, A. Czar-
toryskiego, Gimnazjum SS. Naza-
retanek, Szkoła Handlowa Męska
Stow. Kupców i Przemysłowców
Chrześcijan, Gimnazjum im. A.
Mickiewicza, Gimnazjum im. J. Le-
lewela, Gimnazjum im. kr. Zy-
gmunta Augusta, Gimnazjum OO.
Jezuitów.

П. Związki i stowa-
rzyszenia zawodowe:
Związek Niższych Pracowników
Pocztowych w Wilnie, Związek
Niższych Funkcjonarjuszów Pań-
stwowych, Związek Cechów w
Wilnie, Kolejowa Straż Ogniowa
st. Wilno, Chrześcijańskie Związki
Zawodowe zrzeszone w Central-
nym Zw. Chrześcijańskich Związ-
ków Zawodowych (w ilości 18),
Liga Robotnicza św. Kazimierza.

III. Stowarzyszenia
sportowe, ideowe, Ё11ап-
tropijne i religijne: Koło
Cyklistów. i Motocyklistów,  Wi-
leński Oddział Ligi Morskiej i Ko-
lonjalnej, Koło Wileńskie Ogólne-
go Związku Podoficerów Rezerwy,
Oddział. Wileński Powszechnego
Związku Emerytów Państwowych
R. P., Stronnictwo Narodowe, Na-
rodowa Organizacja Kobiet, Orga-
nizacje Akademickie i młodzież
uniwersytecka, Stowarzyszenie
Matek Chrześcijańskich par. O-
strobramskiej, Kongregacja III Za-
konu, Sodalicja św. Piotra Kla-
wera, Rada Archidiecezjalna Akcji
Katolickiej, Rada Archidiecezjal-
nego Związku Towarzystw Dobro-
czynności „Caritas', Związek Mło-
dzieży Polskiej, Katolicki Związek
Polek, Towarzystwo Pań św. Win-
centego a Paulo, Sodalicje Marjań-
skie, Arcybractwjo Serca P. Jezu-_
sa z kośc. św. Bartłomieja, Arcy-
bractwo „Straży Honorowej Naj-
świętszego Serca P, Jezusa, Koło
Eucharystyczne.

IV. Procesje
e.
V. Chór Związku To-

warzystw Śpiewaczych

kościel-
n

Stronnictwo Narodowe wzy-
wa swych członków do wzięcia
udziału w procesji Bożego Ciała.
Zbiórka Orzeszkowej 11 o godz. 9.

Liga Robotnicza Sw. Kazi-
mierza wzywa swych członków
do wzięcia udziału w procesji
Bożego Ciała pod sztandarem
Ligi Robotniczej. Zbiórka w se-
kretarjacie Orzeszkowej 11 o
godz. 9-ej.

Narodowa Organizacja Ko-
blet wzywa wszystkie swoje
członkinie do wzięcia udziału w
procesj Bożego Ciała pod sztan-
darem N. O. K. Zbiórka w se-.
kretarjacie Orzeszkowa 11 przed
nabożeństwem.

Zbiórka Sodalicyj Marjańskich,
zjednoczonych przy Domu Sodali-
cyjiym (ul. Krolewska 9--5) przed
procesją Bożego Ciała o godz. 10
rano w Domu Sodalicyjnym. Soda-
listki i Sodalisi są proszeni o jak-
najl'czniejsze przybycie.

Zarząd Katolickiego Związku
Polek wzywa wszystkich swych
członków do wzięcia udziału w
procesji Bożego Ciała ze sztanda-
rem Związku, Zbiórka w mieszka-
niu p. Jeleńskiej, Mickiewicza
19—2, o godz. 9-ej rano. Msza św.
w Kaplicy Związkowej o godz. 8.

Katolicki Związek Polek Archi-
diecezji Wileńskiej wzywa wszyst-
kie Katolickie Stowarzyszenia Po-
lek parafji m. Wilna do zebrania”
się we czwartek o godz. 9-ej rano
w lokalu Związku (ul. Metropoli-
talna 1) celem wzięcia udziału w
procesji Bożego Ciała. Udział Sto-
waszyszeń ze sztandarami i w od-
znakach organizacyjnych,

25-go maja 1932 r.    

 

 

   

rzego.

Pierwsza ewanugelja będzie od-

śpiewana u ołtarza przy Ratuszu,

druugi ołtarz będzie przy Sztabie
I Dywizji Legionów Piechoty, trze-
ci przy kośc. sw. Jana i ostatni —

w bramie kośc, św. Jerzego, gdzie

czwarta ewangelja, uroczyste bło-

gosławieństwo Najświętszym Sa-

kramentem i hyma „Te Deum*

będą zakończeniem nabożeństwa.

PROCESJI.

i:-Muzycznych.
VI. Zakonnice i Du-

chowieństwo zakonne i
świeckie.

VIL Za baldachimem:
Przedstawiciełe . wyż-
szych władz cywilnych,
wojskowychimiejskich,
Senat Akademicki, Pre-
zydjum Sądów.

Vi. Wojskowa kom-
panja honorowa z orkie-
strą.

IX Wybrani z każdej
parafji Wilna śpiewacy
na czele wiernych.

Ustawienie grup uczestniczą-
cych w procesji rozpocznie się
o godz. 9 m. 45.

Miejscem zbiórki dla szkół bę-
dzie róg. ul. Marji Magdaleny i
Biskupiej.

Uczestnicy II gr. przychodzić
będą na ul. Zamkową u rogu ul.
Krolewskiej.

Organizacje należące do III
grupy zbierać się będą na ul. Zam-
kowej przy kosc. św. Jana.

Procesje kościelne ustawią się
na przestrzeni od placu Ratuszo-
wego do kośc, św. Jana.

„Wreszcie śpiewacy czekać bę-
dą u głównych drzwi kościoła św.
Kazimierza od strony Ostrej Bra-
my.

Ostateczne przed rozpoczę-
ciem procesji ustawienie uczestni-
czących w niej grup, kierownictwo
poszczególnemi częściami pocho-
du 1 rozmieszczenie na placu
Orzeszkowej zostało zlecone Księ-
žom.

Na procesję ustala się nastę-
pujący porządek pieśni:

rozpoczęciem procesji „Two-
ja cześć chwała”.

Od I stacji — dalszy ciąg pie-
śni: „Twoja cześć chwała” i „Nie-
bo, ziemia, ląd i morze”.

Od II stacji: „U drzwi Twoich”.
Od św. Jana: Suplikacje „Świę-

ty Boże, Święty Mocny, Święty
Nieśmiertelny" oraz pieśń „Twoja
cześć chwała”.

Uprasza się mieszkańców i
właścicieli domów, położonych
przy ulicach, przez które ie
przechodziła procesja, O przy-
ozdobienie w miarę możności
okien, fasad domów i balkonów.

— Tow. Pań Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo wzywa swych
członków do wzięcia udziału w
procesji Bożego Ciała. Zbiórka
o godz. 10 pod kościołem św. Ka-
zimierza.

Zjednoczenie Kołejowców
Polskich wzywa swych człon-
ków do udziału w procesj Bożego
Ciała. Zbiórka w lokalu Związku,
ul. Wiwulskiego 4—3 we czwar-
tek _26.V r. b. o godz. 9 rano.

Zarząd Powszechnego Związku
Emerytów Państwowych wzywa
swych członków do wzięcia udzia-
łu w procesji Bożego Ciała. Zbiór-
ka o godz. 9 rano na Arsenalskiej
6, m. 4,

Zarząd Wil. Oddz. Ligi Mor-
skiej i Kolonjalnej wzywa p. p.
członkinie i członków Ligi, posia-
dających przepisowe umunduro-
waaie (uniłorm letni) do przyjęcia
udziału dorocznym zwyczajem w
uroczystej procesji Bożego Ciała.
Zbiorka o godz. 9 rano u członka
zarządu p. W. Szumańskiego,
Mickiewicza Nr. 1 (informacje
tel. 12-79).

Zarząd Stowarzyszenia Matek
Chrześcijańskich parafjij  Ostro-
bramskiej wzywa członkinie do
wzięcia udziału w procesji Bożego
Ciała. Zbiórka o godz. 9 w Ognis-
ku parafjalnem.

Kołedzy Rzemieślnicy! W naj-
bliższy czwariek, w dniu Bożego
Ciała — wszyscy, jak jeden, czyja
dusza przepełiiona czcią i wiarą
w Przenajświętsze Ciało i Krew
Pana nad Pany, komu miłe są tra-
dycje naszych przodków — weź-
miimy udział w Uroczystej Pro"

zagranicą 8 zł.

  

 

 

  

cesji, która przeciągnie ulicami
naszego miasta, piękna, a wspa-
niala, w powadze i nastroju przy
śpiewach i dźwiękach orkiestr.

Po tych ulicach i placach, po
których w pocie czoła zalrasowa-
ni, zaklopotani przebiegamy po
kilka razy dziennie, goniąc za pra-
cą na chleb powszedni, pójdziemy
w cichym spokoju, ramię przy ra-
mieniu, W zapomnieniu zostawi-
my swe troski i niepokoje, a
wzniesiemy się myślą pod stropy
Niebieskie, jedynie mając na u-
stach: Bóg naszą ucieczką i Mocą...

Niech żaden z nas nie zmarnuje
tego dnia, niech żaden z«nas leni-
stwu, ociężałości, wypoczyńkowi,
czy wygodzie nie poświęci tych
kiłku godzin. Wszyscy pod sztan-
dary!

Większej i milszej, piękniejszej,
a wznioślejszej nie ma dla nas uro-
czystości. Boże Ciało będzie z
nami, będzie koło nas. Arcypa-
sterz nas pobłogosławi, a wówczas
odrodzeni na duchu — weźmiemy
się do swej ciężkiej pracy i prze-
trwamy! Przetrwamy kryzys, bez-
robocie, wszystko przetrwamy, jak
potrafili przetrwać nasi Ojcowie
niewolę, śpiewając: Boże coś Pol-
skę...

Więc wszyscy we czwartek na
godz. 9-tą — Bakszta 1, pod swe *
Cechowe Sztandary!

Związek Cechów w Wilnie.

Centralny Związek Chrześci-
jańskich Związków Zawodowych
wzywa wszystkie Chrześcijańskie
Związki Zawodowe do wzięcia
udziału w procesji Bożego Ciała.
Zbiórka o godz. 9 rano przy ul.
Metropolitalnej 1 ze sztandarami.
Zarząd Centrali prosi Związki o
liczny udział w procesji. — _

Zarząd Cechu Piekatzy i Cu-
kierników wzywa członków swych
do wzięcia udziału w procesji Bo-
żego Ciała. Zbiórka o godz. 9-ej
przy ul. Metropolitalnej 1.

fjański Związek Zaw.
Pracowników Budowlanych wzy-
wa wszystkich członków oraz
członków Sekcji cegielników, ma-
larzy, ślusarzy, torakaciarzy, bla-
charzy, stelmachów, cieśli, garn-
carzy, bednarzy, brukarzy do gre-
mjalnego przybycia o godz. 9 rano
na zbiórkę przy ul. Metropolitalnej
Nr. 1, skąd Związek wyruszy wraz
z innemi Chrześcijańskiemi Zw.
Zaw. na czele z Centralą Chrz.
Zw. Zaw. na oznaczone specjalnie
miejsce w celu wzięcia udziału
w procesji Bożego Ciała.

Zarząd Cechu Zegarmistrzów,
Jubilerów i Bronzowników wzywa
członków swych do wzięcia udzia-
łu w procesji Bożego Ciała. Zbiór-
ka o godz. 9 w lokalu Związku
Cechów, Bakszta 1.

Zarząd WiL Związku Tow.
Śpiewaczych i Muzycznych wzywa
wszystkie chóry, należące do
Związku, do jaknajliczniejszego
udziału w dorocznej uroczystej
procesji Bożego. Ciała. Zbiórka
o godz. 9'/» rano na placu przy
kościele św. Kazimierza

Z „Sokoła”. Zarząd Gniazda
T-wa Gimn. „Sokół* wzywa
wszystkich swych członków mun-
durowych do wzięcia udziału w
uroczystej procesji Bożego Ciała.
Zbiórka w lokalu Gniazda o godz.
9 m. 30. Druhowie stawcie się
licznie.

Zarząd Wil. Tow. Cyklistów
i Motocyklistów wzywa członków
swych, by się stawili w mundurach
o godz. 9 w lokalu klubowym,
Niemiecka 9, celem wzięcia udzia-
łu w procesji. .

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

OGŁOSZENIA: ra wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po
cyfrowe, ae i 1 zastrzeżeniem mie

ruku mo

gr. Ogłoszenia
a o 28 proc. drożej. Terminy

być przez Administrację dowolnie zmieniane.
iš Owe w P. K. O. Nr. 80187.

Bożego (Ciała. Faszyzm
a komunizm.

W pierwszej połowie maja od-
by: się w Fer.arze drugi faszy-
stowski „kongres badaczy  korpo-
racyjnych*'; zebrało się liczne gro-
no teoretyków i praktyków faszy-
stowskich z dziedziny faszystow-
skiej ekonomi: a nie brak było i
gości zagranicznych, ciekawych ja-
kiemi drogami ma się potoczyć
przekształcenie obecnego ustroju
społecznego w ustrój „korpora-
cyjny”.

Głównym punktem obrad kon-
gresu, punktem, który wywołał
wyczerpującą dyskusję, był referat
prołesora Ugo Śpirito na temat:
„Jednostka i państwo w_ pojęciu
korporacyjnem”.

Obszerny ten referat, opraco-
wany zresztą według wszelkich
wymogów nauki, był próbą przed-
stawienia faszystowskich korpo-
racyj jako wykończonego systemu
naukowego, przyczem autor za
podstawę wziął filozofję ideali-
styczną Gentiii'ego. Zdaniem refe-
renta jednostka i państwo muszą

® stopić się w całość, co znaczy w

języku gospodarczym, że kapitał i
praca mają utworzyć jedną nową?

‚ całość.
|. Państwo faszystowskie wpraw-
dzie wkroczyło na tę drogę, ale
przeszło ją dopiero do połowy, bo
urzeczywistniło tylko pośrednic-
two pomiędzy kategorjami (kapi-
tałem i pracą) w korporacji. Ten-
dencje te należy dalej rozbudować.
Dotąd istnieją jeszcze związki za-
wodowe (asociazioni sindicali), a
korporacja jest tylko parytatyw-
nym wydziałem, stojącym pomię-
dzy związkiem pracowników a
związkiem pracodawców. Skoro
jednak faszyzm zaprzecza koniecz-
ności istnienia walki klas, to z cza-
sem powinno zniknąć wszelkie
przedstawicielstwo przeciwnych
interesów i związki klasowe po-
winny rozpłynąć się w korporacji.
To jest według profesora Spirito
pierwszy krok rozwoju.

Drugi polegać ma na tem, że
korporacja stanie się zarazem
właścicielką kapitału, tak że zagi-
nie w niej zupełnie przeciwień-
stwo pomiędzy pracą o kapitałem.
Przytem pozostać ma oczywiście
w mocy zasada faszystowska, że
korporacja nie jest jednostką sa-
morządną, lecz organem państwa.

Jako środki, które doprowa-
dzić mają do tego celu doradzał
prelegent, by państwo tymczasem
zażądało własnych przedstawicieli
w towarzystwach akcyjnych i aby
robotnicy każdego przedsiębior-
stwa otrzymali część akcyj przez
skapitalizowanie ich pracy.

Projekty prof. Spirito wywoła-
ły bardzo liczne zastrzeżenia;
wskazywano na to, że właściwie
zmierzają one do gospodarki ko-
lektywnej, do zniesienia własności
prywatnej, przyczem obrońcy wła-
snosci prywatnej powoływali się
na zasady, znane katolikom z en-
cyklik papieskich. Wyrażono tak-
że obawę, że rozwój idący w tym
kierunku sparaliżuje inicjatywę
prywatną. Zdaje się, że nawet
przedstawicielom rządu niebardzo
przypadłaby do gustu teorja prof.
Spirito, kongres przyjął bowiem
wkońcu rezolucję zaproponowaną
przez ministra korporacyj Botłai,
nie akceptującą radykalnych zale-
ceń teoretyka faszyzmu.

SAMOCHOD
(Xsreta 6:clo osobowe), 6-cio cylin-
dresy RA w bardzo debrym sta
nie mar i ioRenauit" Okdzyjnie 0 Sprzedania
Dowledzieć się w Kolekturze „Licht-
los“ Fd_Mick'ewicza 10, tel. 13-58,
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KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
Stronnictwo Narodowe wzywa swych członków do wzięcia

udziału w procesji Bożego Ciała,
wej 11 przed nabożeństwem.

Zbiórka w Sekretarjacie Orzeszko-

 

Liga Robotnicza Sw. Kazimierza
wzywa swych członków do wzięcia udziału w procesji Bożego Ciała.

Zbiórka w Sekretarjacie Orzeszkowej 11 przed nabożeństwem.

 

BACZNOŚĆ MŁODZI!
Obozu Wielkiej Polski

We środę 25 b m. o godz. 7 m. 30 wieczorem odbędzie się zebranie grupy ro-
botniczej O. W. PP., (Dawrlej Sekcja Pracy). Na zebraniu zost. wygszone prze-

mówienie p. t:

POLITYKA GOSPODARCZA
Obecność wszystkich członków grupy bezględnie konieczna.
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Gorzkie żale,
7” Nowa, bardzo dotkliwa obniżka

poborów urzędniczych, zapowiada-
na od pewnego czasu, stała się
faktem. „Dziennik Ustaw” z dn.
23 bm. przyniósł Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej, któ-

re zamieszczamy w dzisiejszym

numerze pisma naszego. Obniżka
wchodzi w. zycie z dniem 1
czerwca i dotyczy zarówno urzęd-

ników jak i wojskowych.
Na tem jednak nie koniec: od

dn. 1 lipca ulegną takiej samej

redukcji pobory emerytów, wdów
i sierot. Jednocześnie z zadecy-
dowaniem obniżki płac Rada Mi-
nistrów powzięła uchwałę, zale-
cającą przeprowadzenie analogicz-

nej 10-procentowej zniżki uposa-

żeń w przedsiębiorstwach, zakła-

dach i instytucjach publicznych

(przedsiębiorstwa, monopole ban-
ki państwowej).
W praktyce obniżki projekto-

ware przedstawiają się nastę-

pująco:
Urzędnik cywilny do 100 zł. z roku

1925 dostał w roku 1927 dodatek 10
procent, tak, że miał 110 zł, po dodatku
w toku 1928 pobory jego wzrosły do

126,50 zł, po opłaceniu składki emery-

talnej miał 123,50 zł., w roku ubiegłym

odebrano 16,50 zł. dodatku z roku 1928,

tak, że urzędnik po podwyższeniu skład-
ki emerytalnej miał 105 zł. Od kwietnia

1932 brał 102 zł. (podwyższona składka
emerytalna), obecnie traci 10 zł. do-

datku z 1927 roku — pozostaje 92 zł.
wzamian poprzedrich 123,50 zł.

Wojskowy, którego pensja analogicz-

nie ze 100 zł. w roku 1925 wzrosła do
123 i pół netto, utracił w roku zeszłym

5i pół zł. dodatku i po podwyższeniu

stawki emerytalnej otrzymał 116 złotych.
Od kwietnia br. brał 113 zł, obecnie

traci resztę dodatku z roku 1928. tj. 11

zł, pobory jego spadają do 102 złotych.

Obniżka ta przynieść ma mniej-

«więcej 100 miljonów oszczędności,

co nie rozwiązuje kwestji deficytu.
Wobec tego wśród urzędników

państwowych krążą pogłoski, że

po ostatniej obniżce poborów

przyjdzie kolej na redukcje perso-

nalne. Redukcje te dotknąć mają

w pierwszymi rzędzie ministerstwo

oświaty oraz min. poczt i tele-

gralów.

Pozatem krążą pogłoski, jako-
by rząd zamierzał przeprowadzić

dalsze oszczędności drogą zmiany

systemu wypłaty pensji. Dotych-

czas wszystkie pobory wypłacane
były zgóry, obecnie zaś zamierza
rząd polecić wypłatę pensji zdołu.
W razie realizacji zmiany sy-

stemu wypłat, pierwsze pensje

zostaną wypłacone zamiast pierw-

szego, dopiero dziesiątego tego

miesiąca, w następnym miesiącu

dwudziestego, a w. dalszych mie-

siącach dopiero w ostatnim dniu

miesiąca.

W praktyce więc otrzymaliby
urzędnicy o jedną miesięczną pen-
sję mniej. Nolujemy to oczywiście

jako pogłoskę, podobnie jak i pro-
jekt sanacyjnego „Expresu Po-
rannego" wypłacania częściowo

poborów urzędniczych  bonami

skarbowemi, o czem bliższe szcze-

góły znajdzie Czytelnik w dzisiej-
szym naszym Przeglądzie Praso-

wym.
Na razie faktem jest obniżenie

poborów urzędniczych oraz woj-

skowych, jako też emerytur, wy-
noszące przeciętnie 9 proc., co

jednak w połączeniu z poprzed-

niemi redukcjami stanowi bardzo
pokaźną różnicę i wywołało w ste-

rach zainteresowanych wielkie

rozżalenie.

O ile bysmy byli — co nam

stale wytykają — „partyjnikami”,
moglibyśmy ieraz „marchewkę

skrobać', boć to dotyka nikogo

innego, jeno właśnie tę armję
urzędniczą, która najgorliwiej agi-

towała i głosowała za jedynką,
która najbezwzględniej nas zwal-
czała.

Ale sprawa ta nie jest wyłącz-

nie kastową, urzędniczą — to
sprawa wszeckpolska.

Nie mówiąc o dalszych pro-

jektach, o których wspomnieliśmy
wyżej jedynie w formie pogłoski,

obecnem Rozporządzeniem p. Pre-
zydenta zostanie dotknięty blisko
półmiljonowy zastęp urzędników.

Licząc zaś na jednego chlebo-

dawcę od 4 do 5 członków rodzi-
ny (żona, dzieci małoletnie, znie-

dołężniali rodzice), wypadnie to
około 3 miljonow, czyli bez mała
10 proc. ogółu obywateli polskich,

inteligencji, zagrożonej nędzą. Nie

przesadzamy. O ile bowiem do-
tychczas urzędnik średniej miary

zmuszony był ograniczać swe wy-
datki do ostatecznych granic,
o tyle nowa redukcja stawia go

istotnie w obliczu nędzy.

Odbije się to oczywiście w
®

{

DZIENNIK MIBENSKI

Z prasv.
Urzędowe obyczaje pomajowe.
Urzędowa P. Aj. Tel. rozesla-

ła u pobycie p. ministra oświaty
Jędrzejewicza w Poznaniu donie-
sienie do pism, w którem powie-
dziano:
— „P. minister wyznań religijnych i

ośw.ecenia publicznego, Janusz Jędrze-
jewicz, który przybył wczoraj wieczór do
Poznania, po krotkiej wizytacji kurator-
jum okręgu szkolnego poznańskiego,
zwiedził (w ciągu dzisiejszego przedpo-
łudnia) kilka szkół poznańskich: po-
wszechną, średnią 1 zawodową, poczem w
południe był podejmowany śniadaniem
przez p. wojewodę Raczyńskiego. Po
śniadaniu udał się p. minister w towa-
rzystwie p. wojewody i kuratora okręgu
szkolnego dr. Namysła do szkolnego о-
grodu botanicznego na Jeżycach, dokąd
przybył również ), Е. ks. kardynał Pry-
mas dr. Hlond..." ь

Ktokolwiek to czytał, był zdzi-
wiony, ale oto objaśnienie „Kurje-
ra Poznańskiego" (nr. 226):
— „Komunikat tak sobie lekko, w

zdaniu ubocznem, wspomina, że do mi-
nistra oświaty, bawiącego w ogrodzie
botanicznym, „przyszedł również J. E. ks.
kardynał Prymas dr. Hlond'. Komunikat
zataja, że uprzednio, w południe o godz.
12, minister Jędrzejewicz złożył wizytę
urzędową ks. Prymasowi i że następnie
ks. Prymas był na oficjalnem śniadaniu,
zaproszony na nie przez wojewodę. To
się w komunikacie zataja, a każe się
mniemać Czytelnikowi, że ks. Prymas —
i to szczególnie teraz, po ogłoszeniu listu
pasterskiego „O chrześcijańskie podsta-
wy życia państwowego” — nie miał nic

lepszego do roboty, jak pędzić pierwszy

do ogrodu botanicznego, by tam asysto-

wać młodemu munistrowi oświaty, jedne-

mu z głównych, najbardziej zaangażowa-

nych przedstawicieli obecnego systemu

rządzenia. Metoda tego rodzaju trakto-

wania najwyższego dostojnika Kościoła

Katolickiego w Polsce i przedstawiania
go w opinji publicznej w fałszywem

świetle w celach przejrzystych jest tak

znamienna dla treści duchowej  dzisiej-

szego systemu, że zbędne są wszelkie

słowa krytyki. Oburzenie ludności będzie

powszechne i bardzo wielkie”.

Jeszcze jedna sprawa... wyja-
śniona i jeszcze jeden przykład...
obyczajów pomajowych, dodany
do tylu poprzednich.

Moriina.
*Sanacyjny „Express Poranny'*

wystąpił w tych dniach z projek-
tem wypuszczenia przez rząd krót-
koierminowych, oprocentowanych
bonów skarbowych. Bonami temi
płaciłby rząd przedsiębiorcom za
wykonane, czy zamówione roboty,
ci zaś zkolei regulowaliby niemi
swoje zobowiązania wobec skarbu
i banków państwowych oraz wy-
płacaliby temi bonami częściowo
lub w całości swoich dostawców i
robotników, którzy puszczaliby je
dalej w obieg. W ten sposób, bez
kosztownych i niemożliwych obec-
nie do uzyskania pożyczek zagra-
nicznych, projektodawcy pragną
ożywić życie gospodarcze, a prze-
dewszystkiem inwestycje budow-
lane.

„Gazeta Warszawska” nazywa
projekt taki „zastrzykiem morfi-
ny:

„Albowiem bony skarbowe w polo-
żenia takiem, jak nasze, byłyby tylko-
tykiem — i to działającym na bardzo
krótką metę. Bony takie są niczem in-
nem. jak krótkoterminową pożyczką we-
wnętrzną, w dodatku o charakterze czę-
ściowo przymusowym. Czy istnieją wa-
runki na powodzenie takiej pożyczki?

Kardynalnym warunkiem każdej po-
życzki jest zaufanie, a więc czynnik psy-

chiczny, nie dający się ująć w żadne gwa-
rancje prawne i finansowe, a zależy głów-
nie od stosunków politycznych. Jakkol-
wiekby kto na te stosunki u na się za-
patrywał, musi się zgodzić, że cierpimy
na brak zaufania i to jest największą na-
szą bolączką.

Mamy za mało kapitałów i chcieli-

byśmy je pomnożyć. A to się nie:udaje.

Nietylko dlatego, że pp. Targowski i Koc

nie mogą nic przywieść z Paryża, ale i

dlatego, że nawet te kapitały, które są w

kraju, chowają się, uciekają.

W takich warunkach wypuszczenie

bonów wpłynęłoby na przyśpieszenie tej

ucieczki, na nadanie jej charakteru pa-

niki, Los takich bonów łatwo przewi-

dzieć z całą matematyczną dokładnością.

Uciekanoby od nich nawet ze stratą na
kursie, co spowodowałoby nominalną
zwyżkę cen i obniżkę realnych płac. Bez
formalnej dewaluacji złotego, mielibyśmy

wszystkie jej gospelo skutki, kt6re
niedługo odbiłyby się i na zasadniczej
walucie." RA

„Gazeta warszawska” jest zda-
nia, że pomódz nam może jedynie
zdrowa pożyczka, a nie jej suroga-
ty. Pożyczki przemocą nie zdobę-

dziemy, ,„przypłynie ona sama, ale
tylko na tali zaufania”.

Silna władza

„Awangarda” organ młodzieży
„Obozu Wielkiej Polski** zamiesz-
cza artykuł pt. „Jak pojmujemy
silną władzę”, w którym czytamy:

„Wprowadzenie silnej władzy staje

się wprost nakazem instynktu samoza-

chowawczego dla każdego narodu, prze-

żywającego okres trudności i przesileń.
Tylko, że owa silna władza często

zaczyna ujawniać tendencje bardzo
szkodliwe z punktu widzenia interesów
narodowych, ujętych z szerszej perspek-
tywy. Idąc po linji najlżejszego oporu,
kładzie ona, w dążeniu do ugruntowania
swych wpływów główny nacisk nie na

pezyskanie sobie tych niezależnych sił
społecznych, które wnoszą do życia na-
rodowego walory pożyteczne i państwo-
wołtwórcze, nie na podnoszenie poziomu
moralnego i wyrobienia obywatelskiego
w szerokich rzeszach — ale na dławienie
wszystkich wogóle niezależnych sił spo-
łecznych przy pomocy biurokracji i po-
licji. W parze z tem idzie zwykle demo-
ralizowanie społeczeństwa przez podry-
wanie w niem poczucia prawa, szerzenia
karjerowiczostwa i oportunizmu, niszcze-
nie ducha inicjatywy społecznej itd.
Stopniowo doprowadzić to musi do groź-
nych następstw w postaci daleko idącego
zmaterjalizowania i zaniku wszelkiej ide-
owości oraz do kompletnego chaosu w
dziedzinie pojęć moralnych i prawnych.

Polska elita narodowa nie może w
żadnym razie zbaczać na tego rodzaju
bezdroża w pojmowaniu silnej władzy.
Musi ona główny swój wysiłek zwrócić
właśnie w kierunku pozyskania dla swych
idei i dążeń najlepszej części narodu —
w kierunku wychowywania jej w ramach
tej wielkiej organizacji sił narodowych,
jaką jest Obóz Wielkiej Polski”,

Gorgulow a emigracja polska.

Korespondent paryski „Robot-
nika” pisze w związku z zabój-
stwem Prezydenta:

„Z powodu tego wstrętnego mor-
derstwa, nowe obostrzenia spadły na
cudzoziemców. Między innemi, prowa-
dzi nagankę (z taką lubością cytowany
przez naszą polską konserwatywną pra-
sę) „Journal de Peuple', żądając kon-
troli nad całą polską emigracją. Z po-
wodu bezrobocia, wyrzucanie z Francji
naszych bezrobotnych (podciągnionych
pod rubrykę „włóczęgostwo”), przybrało
wielkie rozmiary, zaś morderca Gorgułow
pogorszył jeszcze, już i tak ciężki stan
rzeczy.

Sprawa polskiej emigracji we Fran-
cji — ma dla nas znaczenie pierwszo-
rzędne ale, niestety, dotąd jeszcze jest
przez nas traktowana po amatorsku“.

pierwszym rzędzie na bezpośre-
dnio zainteresowanych: urzędni-

kach, wojskowych, emerytach oraz

na ich rozinach: na ich odżywia-

niu (zwłaszcza dzieci, potrzebują-

tych intensywnego pokarmu), a
więc na zdrowiu, na wychowaniu,

co spowoduje na przyszłość dotkli-

we obniżenie poziomu kulturalne-

go i t. pod. Podobnie jednak jak
kamień, rzucony w wodę, tworzy

kręgi, coraz szerzej rozchodzące

się, tak podobne zarządzenie. ude-

rzając w jedną, co prawda bardzo
liczną warstwę, stopniowo dotknąć

musi cały naród. A więc urzędnik,

zmuszony ograniczać się do osta-

tecznych granic, przedewszyst-

kiem ograniczy swą rację spo-
żywczą, na czem ucierpi produ-
cent wiejski; będzie on robić
oszczędności na ubraniu, na czem

ucierpi fabrykant, kupiec, kra-
wiec, szewc; jeżeli posiada hygje-

niczne, kilku pokojowe mieszka-

nie, przeniesie się do jednoizbo-

wego, lub wogóle przestanie pła-
cić, na czem s!raci właściciel oraz

instytucje kredytowe, w których

większą część nieruchomości jest

założona. Jeżeli miał służącą —

odprawi ją, przez co zwiększy się
jeszcze bezrobocie. Nie mówimy
już o tem, że będzie się musiał

wyrzec wszelkich rozrywek, jak
teatru, koncertów, książki, co zno-

wu grozi ostateczną nędzą pra-
cownikom tych instytucyj. Osta-
tecznie zaš wszystko razem odbič
„się musi na samym skarbie, gdyż
w miarę zmniejszenia się obrotów,

zmniejszy się oczywiście przypływ
podatków. Tak więc znajdziemy

się w błędnem kole, z którego
wyjście trudno będzie znaleść.
A teraz pytanie: Czy nie dało

się tego wszystkiego uniknąć? |
Na to pytanie odpowiada bar-

dzo kategorycznie, bardzo racjo-'
nalnie pismo sanacyjne, „Dziennik

Poznański'':
„Nie zamierzamy zupełnie ukrywać

liczaych błędów taktyczno-budżetowych,

które popełniono po maju 1926 r. I wła-
śnie popełnienie tych błędów mści się

dziś, w okresie kryzysu. Przecież dobra

konjunktura lat 1927—1929 była ideal-
nym okresem do zmiany ustawodawstwa
podatkowego. Przecież okres ten nada-
wał się doskonale na odbiegnięcie pań-

stwa od szkodliwych placówek etatyzmu.
Przedsiębiorczość państwową cecho-

wał i cechuje nadal jeden rys charakte-

rystyczny.. większość przedsiębiorstw

państwowych skazana jest na dopłaty do

skarbu państwa. Czy wolno to tolerować
kosztem dalszej obniżki płac urzędni-

czych?

Należy zwrócić jeszcze uwagę na

dziedzinę stałego marnotrawstwa budże-

towego w wielu innych dziedzinach,

zwłaszcza z winy nieracjonalnych pro-

jektów administracyjnych. Ostatnio ogło-

szone wyniki wprowadzenia w życie

ustawy o państwowym funduszu drogo-
wym są tego najlepszym przykładem.
W odniesieniu zaś do nieprzemyślanych

posunięć personalnych nikogo przecież

zachwycić nie mogą rosnące wydatki
skarbu na emerytury.

Jak więc uzdrowić budżet państwo-

wy? Uzdrowi go się nie przez mecha-

niczne obcięcie pensji urzędniczych, lecz

przez przemyślaną reformę wielu dzie-

dzin gospodarki państwowej.”

A więc potępienie „radosnej
twórczości”, bezmyślnego trwonie-

nia grosza publicznego, zalecenie

rozumnej oszczędności, reforma

podatkowa, rozbrat z etatyzmem,
stanowcze potępienie systemu

mnożenia młodych emerytów.

Wszystko to zupełnie słuszne,
tylko — grubo spóźnione,

Z czyjej winy?

Stronnictwo Narodowe przed
laty już podnosiło wszystkie te

spr.wy, domagało się oszczędno-

ści, potępiało rozrzutność sanato-
rów, etatyzm i t. d. 1 t. d. Pisała

o tem prasa narodowa, klub na-
rodowy stawiai wnioski w sejmie...

Gdyby w swoim czasie usłuchano
tych rad, nie mielibysmy kryzysu.

* Ale wnioski te były systematycz-
„nie odrzucane, dlatego tylko, że

pochodzily od „Endekėw“, odrzu-

cane zaś były między innemi gło-
sami sanacyjnych konserwatystów,

tych samych, co dziś w „Dzienniku

Poznańskim” i innych swych orga-
nach roztaczają „gorzkie żale”.

Po niewczasie

Posiedzenie Rady Miejskiej.
Utartym już zwyczajem po-

siedzenie wczorajsze wyznaczone
na godz. 8 rozpoczęło się z o-
późnieniem półtora godzinnem.

Przed porządkiem dziennym
zabrał głos radny Rafes, wskazu-
jąc na niedopuszczalność chro-
nicznego opóźniania się posie-
dzeń Rady Miejskiej. P. Rafes
proponuje aby zmienić -regula-
min obrad w ten sposób, żeby
można było nakładać kary pie-
niężne na śpóźniających się rad-
nych. Propozycję tę postanowio-
no przekazać konwentowi senjo-
rów dla rozważenia i opracowa-
nia odpowiedniego wniosku na
jedno z najbliższych posiedzeń.

Wniosków nagłych i interpe-
lacyj tym zazem nie było. Jest
to rzadki wyjątek. Zwykle bo-
wiem wnioski nagłe zabierają
więcej czasu, niż sam porządek
dzienny.

Przewodniczący prezydent Ma-
leszewski zawiadamia o zdjęciu
paru punktów z porządku dzien-
nego.

Między innemi zdjęto z po-
rządku dziennógo sprawozdanie
komisji do zbadania zarzutów
przeciw gospodarce  kinemato-
grafu miejskiego. P. prezydent
wyjaśnił, że komisja -jeszcze nie
zakończyła swych prac. Radny
Refes podkreślił, że niezależnie
od toczącego się w tej sprawie
dochodzenia sądowego, sprawo-
zdanie komisji musi być ogło-
szone. Poparł go radny Zasztowt,
podkreślając, że przewlekanie tej
sprawy może być krzywdzące
dla ławnika Łokuciewskiego.
g.. Istotnie niesamowita ta ko--
misja kierowana przez p. Borow-
skiego przy energicznym współ-
udziale energicznego p. Czerni-
hówa, która po óśmiu miesięcach
pracy nie może odpowiedzieć,
czy zarzuty przeciw gospodarce
kina były słuszne, czy nie. Tym-
czasem we wrześniu p. Czerni-
how yapowiedzial, že dla zbada-
nia sprawy wystarczy 2 tygodnie,
rada dała termin miesięczny,
po siedmiu  miesięcach pracy
(w końcu stycznia) p. Czer-
nihow zapowiedział, że  spra-
wozdanie jest gotowe tylko
nie przepisane, a dziś po óśmiu
miesiącach pracy komisji dowia-
dujemy się, że sprawozdanie
znowu nie jest gotowe.

Uchwalono, że komisja ma
przedstawić sprawozdanie na po-
siedzenie następne po najbliž-
szem.

Przystąpiono następnie do spra-
wy wyboru nowego ławnika na
miejsce dr. Maleszewskiego, który
objał stanowisko prezydenta mia-
sta. Magistrat wyjaśnił, że uważa
wybór ławnika za niezbędny, gdyż
obecnie pozostało tylko dwóch
ławników.

Na wniosek prof. Komarnickie-
go zarządzono przerwę dla nara-
dzenia się konwentu senjorów nad
tą sprawą. Obrady trwały trzy
kwadranse, poczem na wniosek
konwentu senjorów postanowiono
odroczyć wybór nowego ławnika
do czasu, aż Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych — @а odpowiedź
na rekurs, złożony przez prof.
Komarnickiego przeciwko wybo-
rowi dr. Maleszewskiego na pre-
zydenta m. Wilna.

O przyczynach, które spowo-
dowały rekurs, pisaliśmy bezpo-
średnio po wyborze.

Zkolei uchwalono zaciągnąć w
Banku Gospodarstwa Krajowego,
lub w innej instytucji pożyczkę
krótkoterminową w kwocie 500
tysięcy złotych na zasilenie środ-
ków obrotowych kasy miejskiej
oraz pożyczkę na trzy lata w wy-
sokości 120 tysięcy zł. na spłatę
zobowiązań z tytułu należności
przedsiębiorcom na budowę gma-
chu szkół powszechnych na Anto-
kolu i Ośrodka Zdrowia.

Następnie uchwalono nabyć od
Skarbu Państwa w trybie ustawy
0 rozbudowie miast plac przy Gó-
rze Bouffałowej w celu późniejsze-
go odstąpienia tegoż placu Uni-
wersytetowi St. Batorego na roz-
szerzenie domu Akademickiego.
Przeciwko temu głosował dr. Wy-
godzki (koło żydowskie), widocz-
nie dlatego, że w domu tym miesz-
kać będą akademicy polscy.

Najbardziej interesująca spra-
wa porządku dziennego — spra-
wozdanie komisji rewizyjnej z
przeprowadzonej rewizji gospodar-
ki elektrowni miejskiej przy in-
stalacji pionów i kabli podziem-
nych — została zdjęta z porządku
dziennego na wniosek przewodni-
czącego komisji rewizyjnej, wobec
nierozesłania radnym odpowiedzi
magistratu na to sprawozdanie.
W końcu posiedzenia wybrano

do komisji finansowej i technicz-
nej radnego Szeskina na miejsce
b. p. Adolfa Gordona.

BRLAREDEKTALAIR RZARELEOCEZACМЕО

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

Tymczasowe wyniki śledztwa w sprawie
Gorgułowa.

PARYŻ. (Pat). Wiczoraj powró-
cił z Pragi komisarz Hennet, który
prowadził ściłe dochodzenia w
sprawie Gorgulowa. Sprawozda-
nie komisarza Henneta pozwala
odtworzyć moralne oblicze mor-
dercy prezydenta francuskiego. I
tak, jakikolwiek weźmie się okres
życia Gorgulowa, sprawozdanie
komisarza Henneta przedstawia
Gorgulowa zawsze jako pijaka,
człowieka brutalnego, bijącego
swą żonę. Jeżeli Gorgulow ożenił
się trzykrotnie w Czechosłowacji,
to uczynił to jedynie poto, aby
przywłaszczyć sobie pieniądze
swych żon, Wszystkie trzy jego
żony były przez Gorgulowa opusz-
czone z chwilą roztrwonienia ich
pieniędzy, Podobny los spotkał

też i jedną z kochanek Gorgulowa,
którą wypędzii, kiedy wyczerpały
się jej oszczędności w sumie 20 ty-
sięcy koron. Pozbawiony wszel-
kich skrupułów Gorgulow żyje z
pieniędzy, jakie mu dostarczają
żony lub kochanki, aż do chwili,
kiedy po uzyskaniu dyplomu uni-
wersytetu praskiego może zara-
biać jako lekarz. Wreszcie zda-
niem komisarza Henneta nic nie
pozwala przypuszczać, że Gorgu-
low należał do jakiejkolwiek
partji, któraby mu  dostraczała
środków na utrzymanie. Dochody
Gorgulowa równoważą całkowicie
jego wydatki i ze śledztwa nie wy-
nika bynajmniej, aby pobierał on
subwencje od jakiejkolwiek insty-
tucji.

Turcja wstępuje
LONDYN. (Pat). Daily Tele-

graph“ donosi, że Turcja zamierza
zgłosić swe przystąpienie do Ligi
Narodów, o ile otrzyma na wzór
Polski półstałe miejsce w Radzie
Ligi. W czasie wizyty w Moskwie
Ismet-Pasza uzyskać miał zapew-
nienie rządu sowieckiego, że Mo-
skwanie, będzie traktowała przy-

do Ligi Narodów.
stąpienia Turcji do Ligi Narodów,
jako aktu nieprzychylnego do So-
wietów. W toku zaś swej wizyty
w Rzymie Ismet Pasza miał oma-
wiać z Mussolinim sprawę  przy-
stąpienia Turcji do Ligi Narodów.
Włochy występowaćby miały w
roli pośrednika i zapewnić Turcji
półstałe miejsce w Radzie.
 

"Na "Dalekim Wschodzie.
Nowy premjer japoński.

PARYŻ. (Pat). Według infor-
macyj prasy trancuskiej, japońska
opinja publiczna przyjęła przy-
chylnie wiadomość o mianowaniu
admirała Saito premjerem, uważa-
jąc, iż pozwoli to przynajmniej pro-
wizorycznie rozwiązać ostry kry-
zys. Nominacja admirała Saito by-
ła niespodzianką nietylko dla ogó-
łu, lecz i dla niego samego, bowiem:
dowiedział się o niej dopiero wów-
czas, śdy już wszystkie pisma za-
mieściły jego portret. Wybór Hi-
ranumam przewodniczącego naj-
bardziej potężnego sronnictwa na-
cjonalistycznego oznaczałoby ma-

nilestacyjne potępienie ustroju
parlamentarnego i uświęciłoby do
pewnego stopnia ruch, który przy-
najmniej przez swoje lewe skrzy-
dło odpowiedzialny jest za ostat-
nie wypadki. Armja zdaje się nie
jest przeciwna gabinetowi Saito
ze względu na osobę premjera.
Utrzymują nawet — że ulegając
namowom swego otoczenia gen.
Araki zachowa tekę ministra woj-
ny. Prawdopodobnie dopiero z
koncem tygodnia Saito przedstawi
cesarzowi listę członków nowego
gabinetu.

Wybuch amunicji na statku Japońskim.
PARYŻ. (Pat). Na transpor-

towcu japońskim „Bombay Maru”,
wiozącym na pokładzie swym
amunincję, wybuchł pożar. Huk
eksplozji słychać było w całym

Szanghaju. Transportowiec w po-
wrolnej drodze do Japonji zabrać
miał na swój pokład oddziały 9
dywizji.

Katastrofa Kolejowa.
CHARBIN (Pat). Na wscho-

dnim odcinku kolei wschodnio-
chińskiej w pobliżu Yaplonys wy-
darzyła się katastrofa kolejowa,
w której 100 osób odniosło rany.

Powodem katastrofy było — jak
się zdaje — zderzenie pociągu to-
warowego z pociągiem osobowym,
którym jechało wielu uchodźców.
ОНарли E zę

SZKICE I OBRAZKI.
NAJTRUDNIEJ.

Najtrudniej się oświadczyć.

Stanowczo najtrudniej...

Potem to już wszystko idzie jak po
maśle...

Tylko ażeby pierwsze lody przela-

mać,.
Ale trzeba widzieć jak...

Amadeusz był kusztu tego nieświa-
dom...

Wprost nie potrafił...

Buchalterję zato znał świetnie, po-

jedyńczą i podwójną, Włoską i taką na-

szą, zaaklimatyzowaną.

Ale pod wzgiędem miłości...
Profani!
Mimo wielokrotnych

tów... nie udawało mu się.

Raz było tak...
Panna była, że tak powiem, odpo-

wiednia do stanu małżeńskiego, nie bied-

na i wogóle partja poważna (przez
wzgląd na wiek dziewczęcia)...

Amadeusz do panny zachodził i by-

łoby wszystko dobrze... gdyby nie cu-
kierki...

Ciągutki jej przyniósł. Świeże i ela-

styczne, jak guma. Piłki tenisowe kręcić
z nich można było...

° Раппа uradowała się jak anioł w

chwili śmierci nawróconego...
I dalej pożerać ciągutki...
Gryzie jedną nic... drugą już gorzej,

ale jeszcze nic, aż przy trzeciej nastąpiła

katastroja...
Ot wprost babsko zakneblowało się...

Uzębienie zlepiło się i na podłogę
wypadło...

Prawda że szluczne, ale zato wyglą-
dające jak wystawa technika denty-
stycznego...

Na dywanie saloniku szczerzyły się

zębiska jak paszcza trupia...

Amadeusz spojrzał na pannę.

Gęba jej się dziwnie ściągnęła wy*

ślądała jak zwiędła gruszka.

eksperymen-

Amadeusz uciekł jak rączy jelo-|
nek i przestał bywać u dziewczęcia, któ-
re nie mogło jeść ciągutek...

Z inną się zapoznał...

Dziewczę było tak urodziwe, że
Amadeusz słowa przy niem nie śmiał po*
wiedzieć...

Przychodzi kiedyś, siada,
Panna też...

Siedzą pół godziny, ani mru, mru...
I jeszcze kwadrans. Panna ma na

twaczy wypieki i łzy w oczach.
Amadeusz też...
l jeszczę kwadrans.. Amadeuszowi

wyschło w gardle i wydusza z siebie...
— Deszcz będzie padać.
— Tak.
Milczenie... Po półgodzinie Amade*|

usz jak w śnie gorączkowym bełkocze.
— A jednak będzie padać.

-— Zdaje się...

Pauza półgodzinna...
— Deszcz. — i niedokończył, Ze”

mdlal...

Wyniesiono go z domu,

dę w głowie...
Przez dwa miesiące unikał kobiet, 8 3

w irzecim zaczął konkurować o jedn
wdowę, co miała dom na przedmieściu.»

Chodził do niej przez pół rokiw
nauczył ją buchalterji prostej i złożonej:
włoskiej i amerykańskiej, ale o miłości
nie mówił ani słowa. |

Wreszcie babsko znudzone wyszło|
za mąż za wachmistrza ze straży ognio*
wej...

Ten zgasił w wybrance swej płomień
miłości do Amadeusza i dał zapomnieć 0 |
buchalterji..

Amadeusz zgnębiany, zrobił dwa
biędy w wielkich swych księgach iroz” |
lał atrament...

Wczoraj spotkałem go z jakimś anio”
łem w tiulowej sukience w ogrodzie
miejskim...

Posłyszałem ich rozmowę... Ę
— Pani jest vrocza...
—E.. e.. e. pan tylko we mnie to |

wmawia,

— Wmawiam? wmówić można czło” |
wiekowi, że się urodził, ale nigdy...
— No tego znowu, mi pan nie

wmówi...

Usunęłem się dyskretnie,
No może się wreszcie teraz biedak |

ośmieli...

Jest na dobrej drodze...

Mówi od rzeczy, a ona słucha go wni
bowzięta.

M. Junosza.

  
  

   

 

  

   

  

    

  
  
  

 

    

    

   

   

 

  

  

 

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom zamiejscowym którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie
my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

z dniem 1 Czerwca r.b.

DWA «DWORY».
„„Unzer Expres“ opowiada, žė

opieka, jaką cieszą się klerykało”
wie żydowscy u Sanacji, doprowa*
dziła do wspołzawodnictwa po“
między dwoma „dworami* cady*
kowskiemi.

„Antagonizm pomiędzy Górą Ка
warją a Bełzem wyraził się przede”
wszystkiem na polu polityki.
domo Aguda znajduje się podwpływem
Sanacji, t. į. tych, którzy dzierżą teraż| -
władzę w Polsce. To w zupełności od*
powiada charakterowi Agudy, która dą”
ży do posiadania najwięcej władzy ®
żydów. Ale i Bełz nie ma mniejsz:
URU a dwór bełzki również zna!
rogę )

sanacyjnych. Przez dłuższy czas toczył”
się cicha walka między temi dwom
dworami.. Walka ta ostatnio bardzo si4|

zaostrzyła. Wczoraj rozpowszechniał:|
się wieść, że Aguda zamierza wystąpić
z Sanacji, gdyż Bełz zdobywa согай
większe wpływy...
charakterystyczna dla sytuacji: I
żydowskiej w Polsce". 1

, Stosunek sanacji do żydów jest
więcej jeszcze charakterystyczn!

 

a rodzice|
panty opowiadali, że Amadeusz ma wo* |

Jak wia”|

do uzyskania wpływów w koła: |

Walka ta jest wielce|
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KRONIKA.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

—Doroczny przegląd doro-
żek, koni i uprzęży. W dniu
dzisiejszym, we środę 25 maja,

rozpocznie się na dziedzińcu Wi-

leńskiego Starostwa Grodzkiego
doroczny przegląd dorożek, koni

i uprzęży. W chęci pobudzenia

dorożkarzy do troskliwego obcho-
dzenia się z końmi i do utrzymy-

wania dorożek w jaknajlepszym

stanie, starosta grodzki postano-

wił dorożkarzom, utrzymującym

najtroskliwiej swe konie, nadać

srebrne odznaki: „Za dobre u-

trzymanie konia w r. 1931*. Od-

znaki te nadawać będzie p. sta-

rosta, w imieniu Towarzystwa

Opieki nad Zwierzętami, którego

jest członkiem. Przegląd trwać

będzie od dnia 25 maja do >

czerwca. lroczyste wręczenie
wspomnianych odznak nastąpi w
dniu 18 czerwca b. r., t. j. w

przeddzień święta opieki nad

zwierzętami, które przypada w
dniu 19 czerwca.

SPRAWY WOJSKOWE.

—Baczność Podoficerowie re-
zerwy! Dnia 29 maja r. b. na przed-
mieściu Karolinka odbędą się ćwi-
czenia terenowe członków Koła
Wileńskiego Og. Związku Podofi-
cerów Rezerwy. Program prze-
widuje natarcie i obronę pozycji.
Zbiórka członków w dniu 29 maja
r. b. o godz. 8 w lokalu Związku
przy ul. Żeligowskiego 4, skąd na-
stąpi odmarsz na miejsce ćwiczeń.
(Wskazane jest wzięcie ze sobą na
ćwiczenia lornetek, szkicowni-
ków, kompasów i t. p.

Obecność wszystkich członków
konieczna i nie przybycie notowa-
ne będzie na niekorzyść nieobec-
nych członków.

Jednocześnie w dniu tym odbę-
dzie się wycieczka rodzin człon-
ków i ich znajomych, którzy przez
most Zwierzyniecki, ul. Dzielną u-
dadzą się również na Karolinkę
gdzie około młyna od godz. 9-tej
do 14-tej oczekiwać ich będzie
przewodnik, który wskaże miejsce
zbiórki dla wycieczki, do której
później dołączą się ćwiczący człon
kowie.

Wycieczka zabiera ze sobą ży-
wność, instrumenta muz. i in. t. p.

gry.
— Zarząd Wojewódzki Związ-

ku Inwalidów Wojennych R. P. po-
daje do wiadomości, iż w dniach
26, 27 i 28 czerwca rb. odbędzie
się w Warszawie X Ogólny zjazd
delegatów inwalidów wojennych

_ Rzeczypospolitej Polskiej.
Na zjeździe tym poruszane zo-

staną ogólne sprawy inwalidów,
jak również delegaci dokonają wy-
borów członków Wydziału Wyko-
nawczego i Rady Głównej.

Ogniwa Związkowe, których
delegaci na Ogólny Zjazd są funk-
cjonarjuszami państwowym lub sa-
morządowymi, winne wystąpić do
odnośnych władz z prośbą o udzie-
lenie tym delegatom urlopu, — W
tej sprawie odnosi się również
Wydział Wiykonawczy Zarządu
Głównego Zw. Inw. Woj. R. P. do
poszczególnych P. P. Ministrów z
rośbą, aby podległe urzędy udzie-
ły urlopów inwalidom, udającym
się na zjazd do Warszawy.

SĄDY.

— Zmniejszenie liośt! po-
dań o eksmisję. W ciągu bie-
żącego miesiąca do Sądu Grodz-

kiego wpłynęło około 50 podań

z prośbą o wstrzymanie wyzna-
czonych już eksmisyj.

Należy przytem zaznaczyć, że
ilość złożonych podań w bież.
mies. w porównaniu z ubiegłym
miesiącem znacznie się zmniej:
szyła. Nie oznacza to jednak po-
prawy, gdyż właściciele domów
skarżą się, że 50 proc. lokatorów
nie płaci komornego, zalegając
niekiedy po 6 kwartałów.

 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Walne Zgromadzenie Ban-

ku dla Handlu I Rzemiósł no-
szącego dawniej nazwę „Bank
Ludowy”, który mieścił się przy
ul. Mickiewicza 7, obecnie znaj-
dującego się w likwidacji—odbę-
dzie się 12įczerwca b. r. Imienne
zaproszenia obejmujące porządek
dzienny już się rozsyłają. Fdres
Likwidacji: Niemiecka 25.
— Zarząd Związku Cechów

podaje do wiadomości, iż wszel-
ką korespondencję Związku Ce-
chów należy adresować: Wilno,
Jagiellońska 11 m. p. Slusarskie-
go — prezesa Zw. Cechów. Oso-
biście prezes w sprawach cecho-
wych przyjmuje codziennie od 5
do 7, prócz świąt i niedziel.

— Wyjazd delegacji rzeźni:
ków i wędliniarzy do Warsza-
wy. W dniu wczorajszym wyje-
chała z Wilna do Warszawy de-
legacja rzeźników i wędliniarzy.
W skład delegacji wchodzą: pp.
Michał Żytkiewicz i Józef Uziałło.
Delegacja uda się do  Minister-
stwa Rolnictwa, gdzie będzie in-
terwenjowała w sprawie rąbania:
wieprzy na rzeźni miejskiej w
Wilnie. Ponadto delegacja złoży
obszerny memorjał.

Jak już swego czasu donosi-
liśmy Magistrat wileński z nie-
wiadomych narazie powodów ze-
zwolił na rąbanie wieprzy. Rzeź-
nia wileńska nie posiada chłodni
ani też odpowiednich urządzeń,
które pozwoliłyby na rąbanie
wieprzy, wobec czego porąbane
sztuki bydła bardzo szybko ule-
gają zepsuciu. т

Organizacje rzeźnicko - wędli-
niarskie wszczęły akcję, przeciw-
stawiającą się temu zarządzeniu.
Akcja ta u władz lokalnych nie
miała powodzenia, wobec czego
organizacje zainteresowane w tej
sprawie po uprzedniem  porozu-
mieniu się postanowiły zwrócić
się do władz centralnych w War-
szawie.

— Sprawa komitetów rejo-
nowych w szewctwie. Pomimo
sezonu szewcy znajdują się w
dalszym ciągu w bardzo ciężkiej
sytuacji. Bezrobocie zmniejszyło
się zaledwie o 10 proc. Szewcy,
chcąc walczyć z bezrobociem,
tworzą t. z. komitety rejonowe,
których zadaniem będzie ujedno-
stajnienie pracy i warunków pła-
cy. Ostateczna decyzja co do
organizacji tych komitetów za-
padnie najprawdopodobniej na
najbliższem  walnem zebraniu
członków Chrześcijańskiego Zw.
Żaw. Szeweów, które odbędzie
się w przyszły poniedziałek w
lokalu przy ul. Dominikańskiej 4.
& — Konferencja plekarska.
W dniu dzisiejszym w_ lokalu
Związku Cechów przy ul. Bakszta
Nr. 1 odbędzie się Il konferencja
organizacyj piekarskich. Na kon-
ferencji tej będzie omawiana
sprawa podpisania umowy zbio-
rowej na rok 1932
— (iężkie położenie pra-

czek wileńskich. W przyszły
poniedziałek w lokalu Centrali
Chrześcijańskich Związków Zawo-
dowych przy ul. Metropolitalnej 1
odbędzie się walne zebranie człon-
kiń Chrześcijańskiego Związku
Zawodowego. Praczek i Prasowa-
czek. Zebranie te zostało zwoła-
ne w celu omówienia bardzo
ciężkiej sytuacji finansowej, w
jakiej ostatnio znalazły się niemal
wszystkie praczki i prasowaczki
wileńskie.
— Zebranie członkiń Stowa-

rzyszenia Im. św. Zyty. W nie-
dzielę, dnia 29 maja r. b., odbę-
dzie się w lokalu związku przy
ul. Kazimierzowskiej 3 walne ze-
branie członkiń Chrześcijańskiego
Związku Zawodowego Żeńskiej
Służby Domowej im. św. Zyty.
Zebranie te zostało zwołane w
celu omówienia szeregu spraw
zawodowych i organizacyjnych.

pamięci Syrokomli i Moniuszki.
Świetne imiona mistrza Stani-

sława Moniuszki i Lirnika wiosko-
weżo, Syrokomli, tak wyjątkowo
drogie serca Wilnian z powodu
dłuższego przebywania ich w na-
szym grodzie, znów oto przypom-
ną się społeczeństwu polskiemu:
imię autora „Halki”, „Śpiewnika
domowego" i „Litanji Ostrobram-
skiej”, ex re mianowicie upływają-
cego w czerwcu roku bieżącego
60-cio lecia od daty jego zgo-
nu w Warszawie, gdzie spoczął na

Powązkach, tudzież imię twórcy

„Deboroga“, „Starych wrót” i

„Kaspra Karlińskiego" ex re u-

pływającego siedemdziesięciolecia
od daty jego zgonu, który nastąpił
we wrześniu 1862 r. w naszem mie
ście.

Oczywiście Wilno zawsze się

troszczyło o uczczenie zasług po-

mienionych mężów na gruncie miej

scowym choćby najskromniejszemi
pamiątkami. Jakoż Moniuszko
posiadł niedawno skromny pomni-

czek na skwerze koło kośc. św.
Katarzyny, a dawniej jeszcze po-
piersie dłuta Syrewicza, ustawione

na chórze kośc. św. Jana przy or-
ganach, na których swego czasu

grywał jako organista rzeczonej

świątyni; nad, to przed kilkoma la-

ty sumptem wileńskiego kwartetu

E. im, Stanisława Moniuszkiwmuro-

 

waną została duża tablica pamią-
tkowa w ścianę domu przy ul.
Niemieckiej, domu dawniej Miil-

lera, dzisiaj Słotwińskich, gdzie
w iatach 1840 — 1858 stale nasz

wieiki mistrz tonów. zamieszkiwał.
Co do Syrokomli, to pamięć je-

go uczczoną została pięknym pom-
nikiem dłuta prof. Piusa Weloń-

skiego, umieszczonym w kościele
św. Jana, w którym w r. 1862 wzno

sił się katałałk z pośmiertnemi
zwłokami Ludwika Kondratowi-
cza. Pomnik publiczny, uwielbia-
nego pieśniarza naszego ma sta-

nąć w przyszłości, obyż niedalekiej
w wileńskim ogrodzie zamkowym,
w pobliżu katedry. Przed 35-cio-

ma laty wmurowaną została w mie

szkaniu Syrokomli, w którem žy-

cia konał, a mianowicie w kamie-
nicy Bobiatyńskich, przy ul. Kró-
lewskiej, mała tablica pamiątkowa
ktorą jednak przed kilkoma laty
przeniesiono na zewnątrz, umiesz-
czając nad bramą tego domu. Na
grobie poety, znajdującym się, jak
powszechnie wiadomo, na Górce
Literackiej, malowniczego naszego
cmentarza Rossy, przed półwie-
kiem z górą wdowa po Ludwiku
Kondratowiczu ś. p. Paulina z Mi-
traszewskich umieściła skromną
płytę namogilną z wymownym na-
pisem, głoszącym, że Syrokomla

DZIENNIK MICEŃSKI

Badanie przyczyny pożaru w olejarni
kurlandzkiej,

Prowadzone przez specjalną
komisję dochodzenie w sprawie
przyczyny pożaru olejarni kur-
landzkiej jest już na ukończeniu.
Dotychczasowe dochodzenie usta-
liło, iż pożar powstał nie z umyśl-
nego podpalenia, jak krążyły po-
głoski, lecz wskutek nieszczęśli-
wego wypadku spowodowanego
wybuchem gazów palnych górnej
części kotła głównego. Szczegó-
łowe opracowanie wyników do-
chodzenia nastąpi w dniu jutrzej-
szym. Wówczas dopiero z całą
ścisłością będzie można podać
istotną przyczynę katastrofy.

Zniszczona olejarnia ubezpie-
czona była w 4 towarzystwach
asekuracyjnych na ogólną sumę
1 milj. 800 tys. zł.

Zabrane w czasie pożaru księ-

gi fabryki poddane zostały szcze-
gółowej ekspertyzie. Będzie to
miało decydujące znaczenie przy
obliczaniu strat, jakie fabryka
poniosła.

Wobec tego, że większość
członków zarządu ojejarni znaj-
duje się zagranicą, kierownictwo
fabryki wysłało do nich termi-
nowe depesze z powiadomieniem
o katastrofie i z wezwaniem do
natychmiastowego przybycia do
Wilna.
W najbliższych dniach nastąpi

walne zgromadzenie akcjonarju-
szów, które postanowi czy odbu-
dowa fabryki jest wskazana. Wra-
zie pozytywnego wyniku posie-
dzenia odbudowa olejarni rozpo-
częłaby się niezwłocznie.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Sroda literacka. Na dzi-

siejszej środzie literackiej wygło-
si odczyt o „Rycerzu z Manczy"
tłumacz Cervantesa dr. E. Boyć.
Początek o godz. 8 m. 30.
— Komunikat zlotow y.

Wszechsłowiański Zlot Sokoli w
Pradze odbędzie się w dniach
od 1-go do 6 lipea 1932 r. Wy-
jazd na zlot wyznacza się na
dzień 1 lipca r. b wieczorem ze
st, Zebrzydowice. Wszyscy jadą-
cy na zlot muszą być umundu-
rowani. Termin zgłoszenia ucze-
stników na wyjazd do Pragi u-
pływa z dn. 1 czerwca b. r. Do
tego czasu należy przesłać do
Komitetu Zlotowego: zgłoszenie,
dowód osobisty, 2 fotografje, re-
zerwiści i poborowi ponadto win-
ni uzyskać do tego czasu zezwo-
lenie władz wojskowych. Na
wstępne koszta należy przesłać
do 1 czerwca poż 65 zł. od oso-
by. Szczegóły w  'sekretarjacie
Gniazda od 7 do 9 wiecz. ul.
Wileńska Nr. 10.

— Posiedzenie naukowe Wii.
T-wa Ginekolog. odbędzie się w
piątek 27 b. m. o godz. 8 w lo-
kalu Kliniki  Położn.-Ginekolog.
U. S$. B. (Begusławska 3) z na-
stępującęym porządkiem  dzien-
nym: Damonstracje chorych i
preparatów. Dr. FA. Waszkiewicz—
Przypadek jednostronnej wady
rozwojowej przydatków. Dr. S.
Paszkiewicz—Cesarskie cięcie po
usunięciu rogu  szczątkowego.

Dr. G. Gordon—Krwawienia nie-
złośliwe po przekwitaniu.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
. — Pociągnięcie do odpo-
wiedziainości sądowej dr. Wy-
godzkiego. Jak nas informują,
władze prokuratorskie pociągnęły
do odpowiedzialności sądowej dr.
J. Wygodzkiego jako autora sze-
regu artykułów zamieszczonych
w prasie żydowskiej w związku
z zajściami listopadowemi w Wil-
nie. Również pociągnięty został
do odpowiedzialności sądowej
B. Bursztejn redaktor odpowie-
dzialny „Cajtu“.

IEA ALTAS

Sprawa o napad na listo-
nosza

wpłynęła do sądu doraźnego.

Urząd prokuratorski przesłał

do sądu okręgowego akta w

sprawie Stanisława Nurkowskiego

który w dn. 2 b. m. zamierzał
zabić siekierą listonosza Fntonie-

go Cybulskiego celem zawładnię-

cia posiadanych przez niego pie-

niędzy na wypłatę emerytur w
kwocie 7,000 zł.

Sledztwo w tej sprawie toczy-

ło się w trybie doraźnym a w
wyniku Nurkowski postawiony

został w stan oskarżenia o usiło-

waniu żabójstwa w celu zysku

(art. 49 i 455 p. 12 k. k. :
Sprawa ta niebawem bedzie

przedmiotem z rozprawy doraž-

nej przed sądem okręgowym w
Wilnie. Kos.

„skonał grając na lirze”,

Społeczeństwo wileńskie odda-
wna się nosi z zamiarem uiundo-

wania okazalszego , a artystycz-

nego przytem nagrobka, godnego

imienia znakomitego autora „Ga-

węd. Tymczasem niestety, skon-

stantować tu musimy, że kom-

pleks nagrobków, otaczających mo
giłę Kondratowicza nie robi nao-
gół wrażenia estetycznego: u pły-
ty namogilnej zasłużonego history-
ka Mikołaja Malinowskiego, któ-
remu jak wiadomo, Syrokomla
zawdzięczał skierowanie pierw-
szych badań historycznych na dro-
śę metodycznie obmyślanej lektu-

ry, od wielu już lat brak łańcucho-

wego połączenia, zaś słupki grani-
towe zbyt są odalone od tej płyty.
Dalej na łono tejże „Górki nie
dośc zrozumiałym trafem wcisnął
się grób obcy, pospolitszy, o szpe-
tnem ogrodzeniu drewnianem, któ-
re jednak podobno niezadługo ma
być zastąpione lekką ształetą że-
lazną.

Tegoroczna wiosna, wraz z ty-
le ciężkim obecnie dla rolnika
przednówkiem, przypomina mi
pierwsze kłopoty Ludwika Kon-
dratowicza —- dzierżawcy tolware
czku podwileńskiego, jakowe mia-
nowicie zaczęły się w tym samym
miesiącu dla świeżo wówczas przy
byłego w r. 1853 z Załucza poety.
Syrokomla jednak przedtem od sty
cznia teśoż roku bawił chwilowo

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— „Awantura w raju* w Bernardyn-

ce. Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz. po raz
drugi farsa Arnolda i Bacha p. t. „Awan-
tura w raju”.

Jutro po
raju

— Premjera „Szczęścia od jutra* w
Lutni odbędzie się w piątek, 27. V.

Dziś i jutro zadał Wie w Lutni
zawieszone,

W piątek odbędzie się premjera we-
sołej Popośodziej komedji Kiedrzyńskiego
p. t. „Szczęście od jutra”.

Uwaga: Dyrekcja Teatrów Miejskich
podaje do wiadomości, iż broszurki, wy-
dane na 25-letm jubileusz Teatru —
można nabywać w kasie Teatru Lutnia
i Bernardynka oraz w księgarni Św Woj-
ciecha. ONE

—- jaz esėw wschodnich, i-
leński Teatr Kolejowy rozpoczyna A
czerwca trzytygodniowy objazd kresów
Pachodniet,

jazd ten, organizowany pod pro-
tekioratem dyrektora kolei Ž us
rza Falkowskiego, obejmie rozlegte tere-
ny województw: wileńskiego, nowogródz-
kiego i poleskiego.

Zespół dramatyczny, udający się na
wyprawę artystyczną, składa się z 20
osób, pod kierownictwem p. Zbigniewa
Śmiałowskiego.

Wielką atrakcję widowisk stanowić
będzie udział w rolach głównych świet-
nego artysty teatrów wileńskich p. Leona
Wollejki.

Repertuar zapowiada efektowną sztu-
kę z trylogji Henryka Sienkiewicza
„Azja Tukajbejowicz* (Pani Wołodyjow-
ska) w inscenizacji J. Popławskiego,
urozmaicona śpiewami i tańcami. W roli
Zagłoby wystąpi p. L. Wołłejko.

niektórych miastach odbędą się
specjalne przedstawienia dla młodzieży
szkolnej. Widowiska te wypełni warto-
ściowa komedja A, Fredry „Dożywocie*,
z p. L. Wołłejką, niezrównanym w roli —
Łatki,

: Ceny miejsc bardzo niskie. Członko-
wie „Ognisk“ kolejowych korzystają ze
zniżek.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 25, maja.

11,58: Sygnał czasu. 12.10; Audycja
dla poborowych (Pogad. i muzyka). 13.20:
Kom. meteor. 14.35: Muzyka operetko-
wa (płyty). 15.25: Mikrofon w warszta-
cie krawieckim. 15.45: Koncert dla mło-
dzieży (płyty). 16.20: „O książce, która
spać nie daje' — odczyt. 16.40: Odcinek
powieściowy. 16.55: Lekcja angielskiego.
17.10: „Przez Ponary do Trok** — odczyt
wygł Jan Bułhak. 17.35: Muzyka lekka.
18.50: Kom. Zw. Młodz. Polsk. 19.00:
Przegląd prasy litewskiej, 19.15: Mu-
zyka (płyty). 19.20: „Co nas boli?" —
rzechadzki Mika po mieście. 19.30:
iad, sportowe. 20.00: „O Bolesławie

Prusie“ — felj. 20.15: Muzyka lekka.
21.00: Odczyt o Szymanowskim _ 21.15;
Koncert pośw. twórcz. Karola Szyma-
nowskiego. 22.45: Muzyka dawna (płyty).
23,00: Muzyka taneczna.

Czwartek 26 maja.
10.00. Nabożeństwo. 11.58: Sygnał

czasu. 12,10: Kom. metr. 12.15: Poranek
z Filharm. Warsz. 14,00: Aud. roln. 15.55:
Audycja dla dzieci. 16.20: Wielcy śpie-
wacy na płytach 16.40: „Boże Ciało w
zwyczajach i obrzędach” 16.55: Piosenki
kabaretowe (płyty). 17,15: „Parki przyro-
dy w Polsce* 17.40: Kącik językowy.
17,50: Transm. z teatru miejskiego w
Grodnie. 19.00: Skrzynka pocztowa.
19.20: „Ucieczka z 1001 nocy”. 19.45:
Słuchowisko, 20.15. Koncert wieczorny.
21.45: Kwadr. liter. Recital skrzypcowy.
22.40: Komunikaty. 23,00. Ostatni spacer
detektorowy po cap"

Z' ZA KOTAR STUDJO.
Troska o przyszłość.

Dzisiaj o godz. 16.20 prof. Henryk
Palmbach zastanowi się w odczycie p. t.
„Książka, która spać nie daje” nad po-

-wieścią Żeromskiego  „Przedwiošnie“,
która dla niejednego czytelnika może być
źródłem najwyższej troski o naszą współ-
czesność i naszą przyszłość.

raz 3-ci „Awantura w

 

w Wilnie, a mieszkał wówczas
przy ul. Niemieckiej w podrujno-
wadej kamienicy Szulca, przerobio
nej potem na hotel „Europejski”.

Mam przed sobą nieogłoszony
dotąd nigdzie list L. Kondratowi-
cza wystosowany do jego rodzi-
ców, przebywających na gospodar-
ce w Tulonce, należącej do dóbr
Radziwiłłowskich, w ziemi Miń-
skiej.

List brzmi jak następuje:
Czwartek Borejkowszczyzna
Kochane Rodzice! Otrzymali-

śmy nareszcie dawno upragnioną
wiadomość z Tulonki i nasze by-
dło ale iż bez zmartwień nic na
tym świecie się nie dzieje, Ciocia
zasmuciła nas swoją chorobą. Ma
gorączkę, brała lekarstwa, dzisiaj
ma się lepiej, ale jeszcze nie mo-
żna ani myśleć aby rychło mogła
się wybrać w drogę.

Dziś z powedu święta Wniebo-
wstąpienia niema poco jechać do
IWerek; jadę na noc do Wilna a
jutro tam wyruszę i uczynię co bę-
dzie można. Moje pieniądze mo-
śą pozostać u Rodziców do czasu
aż nim mnie niebędą potrzebne,
lubo spodziewam się ocalić tę reszt
kę mojego funduszu i nie przeżyć
go tutaj — na wsi jakoś inaczej
się pracuje, a przy pracy jest pew-
nosć kawałka chleba.

Dzięki Bogu że Rodzice zdrowi,
spokój i dobra myśl w podeszłym
i skołatanym wieku nieźmiernie

Z całej Polski.
Zasekwestrowany inwentarz ginie

z głodu.
Opiekun okręgowego Towarzy-

stwa Opieki nad zwierzętami p.
Błasik podczas inspekcji majątku
Borowno w powiecie radomskow-
skim stwierdził, że z zajętych tam
swego czasu za długi przez komor-
nika 200 owiec, karmionych przez
cały czas wrzosem i choiną (!) 70
sztuk zdechło poprostu z głodu!
W należącym do tego majątku fol-
warku Zdrowa z tych samych
przyczyn zdechły dwa konie!

Zarząd T-wa zwrócił się do
prokuratury przy sądzie okręgo-
wym w Piotrkowie Trybunalskim,
o wytoczenie śledztwa celem su-
rowego ukarania winnych. Proku-
rator znalazł się w trudnej sytuacji.
Kto jest winien? Jak wiadomo
właściciel zajętego bydła nie jest
obowiązany przetrzymywać je i
karmić za darmo, wina więc spad-
łaby na komornika działającego z
urzędu.

Skąd jednak komornik ma
wziąć pieniądze na zakupno paszy
i doglądanie inwentarza? Kto ma
pokrywać te koszta?

Jeszcze jeden pułkownik,

Prasa sanacyjna po zamordo-
waniu dyrektora „Zakładów Ży-
zardowskich“ Koehlera, żywo za-
interesowała się Żyrardowem i o-
becnie zapowiada zmiany „na
lepsze”. Zmiany te polegać mają...
na dymisjonowaniu dyrektora za-
kładów žyrardowskich p. Jana
Waśkiewicza 1 objęciu jego stano-
wiska przez płk. Kuźmińskiego, b,
szefa intendeniury.

ZE SWIATA.
Rewolta 5.000 robotników

w Kijowie.
Rumuńskie dzienniki zamiesz-

czają sensacyjną wiadomość z Ki-
jowa, że w tamtejszych magazy-
nach wojskowych, zatrudniających
5.000 robotników wybuchła rewol-
ta. Mianowicie robotnicy nie o-
trzymujący wypłaty od przeszło 5
pom, przystąpili nagle do straj-

UL.
G. P, U. wysłało dla stłumienia

strajku kompanję karabinów ma-
szynowych, która jednak przeszła
na stronę strajkujących. Sytuację
groźną opanowano dopiero po
skoncetrowaniu kilku większych
oddziałów wojska. Aresztowano
przeszło 400 strajkujących, a 16
przywódców rozstrzelano na miejs
cu bez sądu.

Rola gen. Weyganda w wojnie
r. 1920.

Uroczystość przyjęcia generała
Weyganda do Akademji Francus-
kiej odbyła się przy olbrzymim na-
pływie wybitnych osób, — Z o-
kazji tego przyjęcia ukazały się w
prasie artykuły, poświęcone woj-
nie polsko - bolszewickiej z 1920 r.
W. „Journal des Debats'* zamiesz-
czono długi artykuł, zawierający,
jak oświadcza autor, informacje za
czerpnięte z archiwum Milleranda.
Auior przedstawia Weyganda jako
mistrza triumfalnej ofenzywy i od-
daje hołd akcji Milleranda, Amba
sador Cambon, odpowiadając na
przemówienie Weyganda, oświad-
czył, że Polska, zaledwie wskrze-
szona, uratowała jeszcze raz cywi-
lizację zachodnią przed wschad-
nim despotyzmem.

OZEARDESTARZZCWRZTTWRETE
Wędrówka fotografa.

O godz. 17.10 Jan Bułhak w odczy-
cie p. t. „Przez Fonary do Trok', trans-
mitowanym z Wilna na wszystkie roz-
głośnie, podzieli się z radjosłuchaczami
wrażeniami z wędrówek fotografa,

 

Utwory Szymanowskiego.

O godz. 20.15 Radjostacja Warszaw-
ska nadaje koncert, poświęcony utworom
jodnego z największych muzyków doby
obecnej — Karola Szymanowskiego. Bo-
gaty program obejmuje utwory fortepia-
nowe epoki  wcżeśniejszej, koncert
skrzypcowy „Romans”, nokturn i taran-
tellę oraz cykl pieśni kurpiowskich, któ-
ry przedstawia ciekawe podejście kom-
pozytora do folkloru polskiego.

wiele znaczy, o to przedewszyst-
kiem starać się należy. Zbiory
rzecz łatwa do nabycia, łatwa do
stracenia, nie warte kłopotów tem
bardziej, gdy do życia i do praw-
dziwego szczęścia tak niewiele po-
trzeba. Prawdziwie osieroceni bę-
dziemy po wyjeździe Cioci i Ka-
milki, w Tulonce zawsze liczniej-
sza rodzinna gromadka a my tutaj
sami, zupełnie sami. Nie wiem jak

się uda nasza projektowana byt-
ność w Tulonce; ja bardzo mało
mam czasu, a gospodarka w Borej-
kowszczyźnie potrzebuje nadzwy-
czaj pilnego oka. Gdyby nam Cio-
cia raczyła dopomagać w trudach;
tutaj jakoś i mniej pra.... (wyraz
nieczytelny) i blisko kościół, tutaj
wypoczynek dla Cioci byłby bar-
dzo stosowny. Kamilka na wsi mo
że się i nudzi, ale i w Tulonce nie
więcej mieć będzie towarzystwa,
więc czego się wybiera od nas?
Gdybym nie miał na uwadze że
Rodzicom jej pobyt będzie przyje-

mny tobym poprostu nie puścił
Panny Kamilli. U nas pod Wilnem
wioski na lato bardzo ożywione,
każdy śpieszy za miasto odetchnąć
świeżem powietrzem więc i w Bo-
rejkowszczyźnie więcej będzie .ru-
chu i życia niż dotąd — bo nawet
do miasta trudno się było wybrać
mając tylko jednego konia i kała-
maszkę tak trzęską, że każde po-
jechanie trzeba było odchorować,
Teraz wiele liczyłem na konną jaz-

Listy do Redakcji.
Wielmożny Panie Redaktorze!
W związku z artykułem, wy-

drusowanym w nr. 110 „Dziennika
Wileńskiego'* z dnia 15 b. m. pod
tyt. „Weksle wyborcze p. Dembiń-
skiego” proszę o zamieszczenie na
stępującego sprostowania:

Pokrycie kosztów druku spra-
wiozdania komisji rewizyjnej z dzia
łalności Zarządu Bratn'ej Pomocy
P. M. A. U. S. B. kadencji roku
1930/1 przez J. M. Rektora Janu-
szkiewicza nastąpiło z ie$o powo-
du, że sprawozdanie to nie doty-
czyło działalności Zarządu z r.
1931/2 i druk jego nie powinien
był obciążać budżetu'1932 r. Spra-
wozdanie to było dalszym ciągiem
fachowej ekspertyzy buchalteryj-
nej książek Stowarzyszenia w zwią
zku z wykryciem nadużyć w Sto-
warzyszeniu w 1930/1 r. Część ko-
sztow tej ekspertyzy pokrył rów-
nież J. M. Rektor Januszkiewicz,
Co do ustępu w artykule, że „po-
noć z polecenia kuratora Stowa-
rzyszenia prof. Jakowickiego i J.
M. Rektora Januszkiewicza zamó-
wiono owe sławetne wydawnictwa
drukowane w drukarni „Kurjera
Wileńskiego", stwierdzam, że wła-
dze nadzorcze wyraziły jedynie w
zasadzie swą zgodę na druk spra-
wozdań, preliminarza budżetowe-
go i regulaminów świadczeń samo-
pomocowych, opierając się na tem,
że ogłaszanie sprawozdań z dzia-
Jalności Stowarzyszenia, które ko-
rzysta z sum publicznych i płyną-
cych z ofiarności społeczeństwa,
jest niezbędne. Sprawozdania te-
$o rodzaju są ogłaszane przez in-
ne stowarzyszenia samopomocowe
akademickie, a budżet Bratniej Po
mocy przewiduje odpowiednią na
ten cel pozycję. Konieczność dru-
ku preliminarza budżetu znajduje
swe uzasadnienie w brzmieniu Sta
tutu Stowarzyszenia, który żąda
uchwalenia go przez Walne Zebra-
nie. Od szeregu lat — wbrew sta-
tutowi preliminarz budżetu
przez Walne Zebranie Bratniej Po-
mocy uchwalany nie był. Wresz-
cie druk regulaminów świadczeń
samopomocowych był potrzebny
dla uświadomienia ogółu członków
stowarzyszenia zarówno o przysłu-
gujących im prawach jak i obowią-
zkach z tytułu uzyskanych świad-
czeń,

Wilno, dnia 20 maja 1932 r.
Proi. Dr, WŁ. Jakowicki,
Kurator Stowarzyszenia
Bratnia Pomoc P. M. А.

0,558;
Przyp. Red. Zamieszczając po-

wyższe sprostowanie ze swej stro-
ny wyjaśnić musimy, iż nie prostu-
je ono naszych zarzutów co do
skandalicznej treści „sprawozdań
ówczesnych władz Bratniej Pomo-
cy. _W szczególności dotyczy to
właśnie „sprawozdania* komisji
do zbadania gospodarki mensy, na
którego wydanie wyasygnowal
715 złŁ J. M. Rektor Januszkie-
wicz. Sprawozdanie to wykracza-
ło poza ramy „fachowej eksperty-
zy buchalteryjnej', a oświetlając w
sposób jednostronny i tendencyjny
stan mensy był tylko zwykłem
wydawnictwem agitacyjnem,

Nie można naturalnie mieć nic
przeciwko drukowaniu sprawo-
zdań z działalności zarządów Brat-
niej Pomocy, ale pod warunkiem,
żeby nie zawierały one błędów i
były podawane do publicznej wia-
dormności zawczasu, a nie kilka go-
dzin przed walnem zebraniem. Naj
skrupulatniejszy nawet członek
nie był w stanie z nimi się zapo-
znać. Wiynado przeszło 3000 zł. na
zbędne zupełnie „sprawozdania”,
drukowane bardzo pośpiesznie, bo
nocami, byle tylko nadążyć na o-
statnią chwilę. Ten pośpiech po-
dobno kosztował tak drogo.

CZY PAMIĘTASZ O HERBA-
CIARNI DLA BEZROBOTNEJ

INTELIGENCJI?

dę, ale moja kobyłka tak okropnie
schudzona, że nie prędko potrafi
mi służyć; przytem moją tręzlę zde
zylowali w Załuszczu tak że do ni-
czego nie służy. W głowę zacho-
dzą; po tylu wydatkach jakie przez
kilka miesięcy musiałem czynić,
ani środka zdobyć się na fundusze
dal postawienia gospodarki na tym
przynajmniej stopniu na jakim ją
mieliśmy w Załuczu. Konie, po-
wozy, uprząż, naczynia gospodar-
cze wszystko już jakoś mieliśmy |
uregulowane, a teraz na nowej sa-
dzibie wszystko trzeba kupować
gdy niebardzo jest za co, a kupo-
wać w Wilnie gdzie to wszystko
bardzo a bardzo nie tanie. Liczy-
ło się jaki grosz z paktu, ale u-
szczuplona i wychudzona trzodka
nieprędko jeszcze zapomni zimę i
wędrówkę. Cała nadzieja na sile
ducha, na pracy rąk i pomocy do-
brych przyjaciół których się tutaj
zjednało. Całujemy rączki Rodzi-
ców 1 obszerniej pisać będziemy za
moim powrotem z Werek.

Ludwik,”
Na końcu listu poety znajduje-

my dopisek skreślony ręką jego żo-
ny: 8 kochanych rodziców rą-
czki serdecznie całuję Pawlina.'*

Z powyższego widzimy, jak po-
mimo niedostatku, spoglądał pogo-
dnie Syrokomla w przyszłość.

L - sław.
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Z KRAJ u.
Buiza z piorunami w pow. mołodeczańskim.

W dniu wczorajszym nad śminą
krasnieńską przeciągnęła burza.
Od uderzenia piorunu zostały
cięzko porażone Konstancja Ro-
manowska, zam. w folwarku
Dwornie śm. kraśnieńskiej, oraz
J. Wajniłowiczówna i K. Koza-
kówna ze wsi Nowosiołki gm. kra-
śnieńskiej. Romanowska od prze-
lęknienia utraciła mowę i słuch,
zaś Wajniłowiczówna 1 Kozaków-
na zostały ogłuszone, oraz odnio-
sły lekkie oparzenia ciała. Poza-
tem na polu piorun zabił konia
własność A. Romanowskiego ze

wsi Dworzec i krowę Jadwigi Zał-
kowej.

Również na terenie śm gro-
deckiej i rakowskiej szalała burza
połączona z uderzeniami piorunów.
Od uderzenia piorunu został za-
bity Aleksander Kozioł, mieszka-
niec wsi Sielewce gm. gródeckiej,
kontuzjowany Michał Purewicz,
oraz poparzony Zygmunt Czerew-
ko. Pozatem spłonęły 2 stodoły
i dom mieszkalny Jana Chwaściu-
ka 1 Kazimierza Czerniewicza ze
wsi Łumne,

 

Smiertelna bójka we wsi Straszne.

Z Brasławia donoszą, iż w dniu
wczorajszym wieczorem we wsi
Straszne gm. N. Pohoskiej między
włościanami wynikła zażarta bój-
ka na cepy, siekiery i noże. W
czasie bójki został zabity 6 ude-
rzeniami siekiery Stefan Sardyk,
oraz ciężko poraniony Piotr Ża-

now. Pozatem kilku włościan od-
niosło lżejsze poranienia. Areszto-
wano 3 włościan na czele z Wło-
dzimierzem Czapulonkiem, który
jest sprawcą zabójstwa Sardyka.

Powodem krwawej tej bójki
były porachunki osobiste.

Aresztowanie rabusiów.

Na skutek listów gończych
aresztowano Kazimierza Marcin-
kiewicza z Dziewieniszek, Broni-
sława Butryma i Józefa Sielic-
kiego z pow. lidzkiego, którzy
przed kilku dniami dokonali zbroj-
nego napadu rabunkowego na dom

włościanina A. Atachewicza w ko-
lonji Huta gm. werenowskiej i zra-
bowali gotówkę i różną garderobę
na sumę 500 ziotych.

Sprawców napadu odesłano do
więzienia w Lidzie.

Nieszczęśliwy wypadek na strzelnicy w Słonimiu.

Na strzelnicy w Słonimiu pod-
czas ostrego strzelania został
śmiertelnie zraniony szeregowiec
80 p. p. Antoni Zbiec, który po

pół godzinie zmarł. Zwłoki za-
bezpieczono, aż do przybycia ko-
misji sądowej.

Z pogranicza.
Obiawa na pograniczu

Na pograniczu polsko-sowiec-
kiem organa K. O. P. przeprowa-
dziły wielką obławę, w wyniku
której zatrzymano 6 komunistów-
agitatorów, 8 przestępców (trzech
z nich poszukiwanych przez wła-
dze sądowo-policyjne), 19 podej-

polsko - sowieckiem.

rzanych osobników, którzy nie
mogą wytłumaczyć się dlaczego
przebywali w pasie pogranicznym,
kilkunastu włoczęgów i żebraków
oraz 2 dezerlerów. Ogółem za-
trzymano 76 osób.

Znowu agenci sowieccy rekrutują włościan do Rosji sowieckiej
„na roboty”.

Po dłuższej przerwie na po-
graniczu polsko - sowieckiem po-
nownie pojawiio się mnóstwo róż-
nych agitatorów i agentów komu-

nistycznych, którzy wędrują od
wsi do wsi i namawiają ludność do
emigracji do Rosji sowieckiej.
ODU) w miejscowosci granicz-
nej Szymczewicze w rejonie od-

cinka granicznego Suchodowszczy-
zna zatrzymano grupę włościan z
terenu polskiego. Włościanie pod
kierunkiem dwóch agitatorów ko-
munistycznych zamierzali prze-
kroczyć granicę. Wszystkich za-
trzymanych odesłano do obczu w
Szymczewiczach.

Również na odcinku granicz-

NOWOCZESNĄ TECHNIK
TOWĄ — SPRAWOZDAN
NIZACYJ ZAW. — ZMIANY USTAWO-
DAWSTWA PRZEM. — PORADĘ ZA-

WODOWĄ I PRAWNĄ
przynosi

czasopismo fachowe

PRZEGL
SOLAS
Lasin dodatkiem
Ė e Z

Działy: meblo: udowlan: picers!
w I ieuiokcie

Prenumerata

dwutygodnik z
„Młody Stolarz".

i architekt. wnętrz. Corocznie
„Kalendarz R:

kwartalna zł. 6-—
Np tego ukazują się: „Warsztat Me-

wy”, „Gazeta Malarska”, „Powszech-
na Gazeta Fryzjerska“, „Przegląd Kra-

wiecki”,
Numery okazowe bezpłatnie — wysyła

dawca:
PAR POLSKA

cinkowskiego 11. 
„Pieniądze albo życie.

Rozdział V.
Przed 13-tym.

Antoni Chennell raczej obserwował życie niż
brał w niem czynny udział, ale tylko bardzo niewiele
rzeczy traktował poważnie. Ta właściwość sprawia-
ła że żył tak dobrze i zgodnie z Karoliną. Z drugiej
strony biegunowo przeciwna różność usposobień wią-
zała go mocną przyjażnią z Billingsem. Naturalnie i
jego cierpliwość miała swoje granice, gdyż nic nie
jest bez granic. Naprzykład nie wytrzymał młodzień-
czej żywości siostrzeńca i wysłał go do Europy żeby:

Rezultat okazał się
zadowałający. Chłopiec wrócił nieutemperowany, ale
się wyszumiał zdala od niego.

bądź co bądź możliwszy.
Jednak każdy pogląd na życie ma to do siebie,

że stopniowo zaczyna owładać całą inteligencją i dzia
łać nie krytycznie, lecz automatycznie. Z biegiem lat
Antoni zatracił wogóle zdolność brania czegokolwiek
na serjo. Tylko jedna wojna wzruszyła go głęboko,

WARSZTA.-
Z ORGA-

GENCJA REKLAMY
Franciszek Krajna, Poznań, Aleje Mar-

nym Wilejka zatrzymano 11 wło-
ścian, których zamierzał jeden z
agentów sowieckich przeprowa-
dzić na teren sowiecki.
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łe poleca ZYGMUNT| Nauczycielka - wycho-
pa z wawczyni z dłuższą pra-

ktyką przygotowuje do
gimnazjum.

Okazja! ilustrowana En- cuski, niemiecki, rosyjski. DO wynajęcia 5 poko-
cyklopedja Trzeski etc., Mużyka (fortepjan). Re-
5 tomów, 'j, — skórek, fiektuje również na posa-
nowa za pół ceny sprze- dę towarzyszki do star-
dam. Wiadomość: Bibljo- szej pani, lektorki.
teka Nowości, ul. Orze- dzi się na wyjazd. Bo-

9080 brujska 3, m. 1.

UŁIENNIE gBILĘENSKI |

"SPORT.
Regulamin raidu motocyklowego „Dziennika Wileńskiego”.

W niedzielę 29 maja odbędzie
się na trasie Wilno — Ejszyszki —
Wilno wielki wiosenny raid moto-
cyklowy, zorganizowany z inicja-
tywy „Dziennika Wileńskiego"
przez Wil. Tow. C. i M.

Regulamin raidu tego ułożono
następująco:

1) W raidzie brać vdział może
stowarzyszony, jak i niestowarzy-
szony.

2) Zgłoszenia do raidu kiero-
wac należy do członka komisji sę-
dziowskiej p. W. Andrukowicza
Zamkowa 10. Ostateczny termin
zgłoszeń upływa 27 maja o godz.
16,

3) Wpisowe do raidu opłaca się
za każdą maszynę przy zgłoszeniu.
Wpisowa wynosi 5 zł.

4) Zgłoszony zawodnik musi
stawić się w dniu zawodów 29 ma-
ja o godz. 10.30 na placyku E, O-
rzeszkowej. Za spóźnienia dolicza
ne będą punkty karne.

5) Wil. Tow. Cyk. i Motocykli-
stów jak i „Dziennik Wileński” nie
biorą na siebie żadnej odpowie-
dzialności za ewentualne wypadki
jakie mogą zdarzyć się w czasie
ratdu.

6) Organizatorzy raidu zastrze-
gają sobie prawo nieprzyjącia zgła-
szającego się zawodnika, a nawet
niedopuszczenie do raidu już zgło-
szonego. Wpisowe w danym wy-
padku zwraca się.

1) Zawodnik zgłoszony, który
nie przybywa na start traci wpiso-
we.

8) Raid jest imprezą propagan-
dową i polega na regularności ja-
zdy.
5 Trasa raidu wynosi 150 klm.

w obie strony.
19) Wszystkie zgłoszone moto-

cykie dzięlą się na kategorje: 250
centr. — 30 — 35 klm. na godzinę;
350 centr. — 35 — 40 klm. na go-
dzinę; 500 ctr. — 40 — 45 klm.
na godzinę; 500 entr. wzwyż 45—
50 «lm. na godzinę.

Każdy zawodnik może więc w
granicach przewidzianej szybkości
obierać szybkość dowolną z tem,
że każdy kilometr daje 1 pkt. do-
datni.

12) Za pasażera na motocyklu
dolicza się 20 pkt. dodatnich.

13) Każdy zawodnik musi na
półmetek do Ejszyszek i do Wilna
przybyć punktualnie w określo-
nym przez komandora raidu cza-
sie, ale ponadto przysługuje mu
prawo tolerancji jednej minuty
przed i jednej minuty za.

Przybycie punktualne daje 5
punktów dodatnich. Za wcześniej i
późniejsze przybycie o minutę da-
je dwa punkty dodatnie, a za dwie
minuty O pkt. Za 3 min. — minus
2 pkt. karne.

14) Każdy motocyklista otrzy-
ma kartę drogową. .

15) Za uszkodzenie częšci ma-
szyny dolicza 15 punkt. karnych.

 

HEMOROIDY
CZOPKI HEMOROIDALNE GĄSECKIEGO

„VARICOL
(z KOGUTKIE

USUWAJĄ BÓL, KRWAWIENIE.
SWĘDZENIE, PIECZENIE.
MŁAOROALNE VARICOL STOSUŁ SIE z
SS Elais aenoDOVYM,

HEMOROH SI
pas MAŻŁ POPOW SKIEGO"

UEILRAŁĄAPTRRL "=. z

16] Za zgubienie części składo-
wej maszyny dolicza się 20 pkt.
karnych.

17) Za pomoc obcą prócz pasa-
żera dolicza się 50 pkt. karnych.

18) Za pomoc w czasie nieszczę
śliwego wypadku uważa się mimo
spóźnienia — że zawodnik przybył
na czas.

19) Start w Ejszyszkach odby-
wać się będzie przy zagaszonych
motorach na czas, a więc zapala-
nie motoru w przeciągu 2 sek. da-
je + 10 pkt., w 3 sek. + 8 pkt. w
4 sek. + 5 pkt., w 6 sek. + 3 pkt.,
w 10 sek. + 1 pkt., a od 10 do 15
sekund 0 pkt., od 15 wzwyż doli-
cza się minus punkt za każdą se-
kundę.

20) Każdy zawodnik otrzyma
numer kolejny.

21) Każdy zawodnik musi na
póhnetku i na mecie przedstawić
komandorow: raidu dokument po-
dróży — czyli kartę drogową.

22) W razie jakichkolwiek kwe
stji spornej decyduje komisja sę-
dziowska.

23) Każdy zawodnik musi znać
ogólne przepisy jazdy.

24) Każdy zawodnik, który u-
kończy raid otrzyma plakietkę pa-
miątkową „Dziennika Wileńskie-

o".
25) Zwycięzcy w poszczegól-

nych kategorjach nagrodzeni bę-
dą dodatkowo plakietami raidu
„Dziennika Wileńskiego".

26) Na trasie będą punkty taj-
ne. Punktualne przybycie daje 20
pkt. dodatnich, pół minuty za i pół
przed daje 10 pkt. karnych, a każ-
da dalsza minuta daje 2 pkt. karne.

27) Start w Wilnie odbywa się
co pół minuty z zapalonych wcześ
niej motorów.

28) Komisja sędziowska i orga-
nizatoržy raidu mogą termin raidu
odłożyć na następną niedzielę
(deszcz).

29) Początek raidu wyznacza
się na godz. 12 na placu Katedral-
nym.

3) Pasażer niema prawa zamie-
nić się miejscem z kierowcą.
W ten więc sposób przedstawia

się regulamin największego raidu
wileńskiego o nagrodę „Dziennika
Wileńskiego".

Na komandora raidu został za-
proszony wiceprezes Wil. T. C. i
M. p. inż. W. Stelmasiewicz, a na
wicekomandora p. W, Kurec.

Informacje udziela i zgłoszenia
przyjmuje p. W.  Andrukowicz,
Zamkowa 10.

Zbiórka 29 maja o godz. 10.30
na placu E. Orzeszkowej.

 

IGN. TŁOCZYŃSKI NA KORTACH
WILEŃSKICH.

Młody stosunkowo tenisowy sport
wileński doczekał się nielada zaszczytu
Do Wilna przyjeżdża mistrz Polski Ign.
Tłoczyński, którego imię tak doskonale
jest nam wszystkim znane.

Pociągiem warszawskim o godz. 6,40
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lecz patrjotycznie. Oddal „Morganę“ na usługi woj-
skowości, na swój koszt, i wyekwipował duży szpital
wojskowy we Francji, który utrzymywał do końca
wojny. Ale z chwilą zawieszenia broni stał się zpo-
wrotem dawnym, krotochwilnym Antonim.

Ta narkoza emocjonalna była tak silną, že gwalto-
wne oznajmienie siostrzeńca o dramacie, jaki zawisł
nad głową Billingsa, nie wytrąciło go wcale z dosko-
nałej równowagi. Przymusowy udział swėj i Barry“
ego w gotującej się awanturze przyjął jako coś zwy-
kłego i zupełnie naturalnego.

Obiad odbył się dia Karoliny i Barry'ego w at-
mosferze nerwowego napięcia. Główny lokaj Tim-
mins czuwał dyskretnie nad szybką kolejnością dań,
ale pomimo to Karolina załamywała się wewnętrznie.
Barry jadł gorączkowo jak w transie i odpowiadał na
pytanie ciotki wybuchowemi monosylabami.
‚ — — Czytałam raz ciekawą historję — rzekła Ka-
rolina, zajadając kaczkę a la Bigarrade — o młodym
Amerykanie, który w trakcie podróży po Europie —
(była to wyraźna aluzja) — popełn
skrecję, jak zwykle młodzi Amerykanie w Europie.

pewną niedy-
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Samotny poszukuje po-
koju ładnego, umeblowa-
nego. Oferty do Admini-
stracji pod IA
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Osoba lat średnich po-
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szkania Skopówka 7—4

Jowe mieszkanie (oso-
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RAJ DZIE CHI.
Sprawa porwania małego Lind-

beržha wyjaśniła się ostatecznie w
sposób niesłychanie tragiczny.

Bandyta i pijak przypadkowo
zatrzymany w porcie nowojorskim,
wygadał całą prawdę, Prawdę tak
prostą i tragiczną o dziecku, które
przez okno porwano i które wy-
padło z rąk bandyty na wysokości
drugiego piętra, rozbijając sobie
główkę. Bandyta przypuszczał, że
dzieciak potłukł się tylko i dopiero
w lesie, ujechawszy kilka kilom.,
przekonał się, że mały nie żyje...

Fleischer i jego banda nie mieli
zamiaru mordować młodego Lind-
bergha. Przecież nie po to porwa-
li dziecko, aby je zabijać: za trupy
nie bierze się okupu. Fleischerowi
nie udało się przedsięwzięcie, ale
z nieszczęścia Lindbergha skorzy-
stali inni: gangsterzy różnego po-
kroju, prywatm detektywi, przyja-
ciele samego lotnika. Afera dziec-
ka Lindbergha przejdzie do  hi-
stouji, jak jeden z najsmutniejszych
objawów naszych czasów.
W związku ze sprawą porwania

dziecka Lidbergha „Chicago Tri-
bune' zamieściło wymowną listę
dzieci, które zniknęły w tajemni-
czych okolicznościach od r. 1920
po dizeń dzisiejszy.

Blakeley roczne dziecko, por-
wane w czerwcu 1920 r. odnalezio-
ne w pięć miesięcy później —
martwe.

Joe Varotta z Manhattanu, pię-
cioletni chłopiec porwany w maju
1921 r., został utopiony przez ban-
dytów. Zwłoki odnaleziono w
czerwcu.

Trzymiesięczna Mildrad Void,
porwana w Nowym Jorku w r.
1922, zwrócona rodzicom po upły-
wie dwóch miesięcy.

Czteroletni Irving Pickney z
Manhattanu, porwany w paździer-

EESORKAPRZAD TORO OWTZOPCEADTA

przybędzie on do Wilna. Zamieszka u
„George'a”, a o godz. 16 ukaże się na
kortach Parku Sportowego.

Program dzisiejszego turnieju przed-
stawia się następująco:

1) Salmanowicz (Legja Warsz.) —
Grabowiecki (A. Z. 5. Wilno).

„ 2) Gra mieszana z udziałem Tłoczyń-
skiego, Salmanowicza i pań z A Z. S.
Dowborowej iHohendlingerówny.

3) Tłoczyński — Kewes (Ž. A. K. S,
Wilno).

Jutro zaš gra: 1) Kewes — Salma-
nowicz; 2) Tłoczyński, Salmanowicz —
Grabowiecki, Kewes; 3) Tłoczyński —
Grabowiecki.

Na kortaqh, dla wygody publiczności,
ustawione zostaną małe, prowizoryczne
trybunki.

Feliks Malanowski zdyskwalifikowany.

Na ostatniem zebraniu Wydziału Gier
i Dyscypliny Wil. Okr. Zw. Gier Sporto-
wych była rozpatrywana sprawa p. F. Ma-
lanowskiego, który w Ośrodku W. F. spo-
liczkował gracza S. M. P. Piotrowicza

Wydział Gier i Dyscypliny potępił
postępek F. Malanowskiego i zdyskwa-
lifikował go na rok, poczynając od dnia
dzisiejszego.

Piotrowicza zaś zdyskwalifikowano
na tydzień za obelżywe słowa.

Wiądomość tę podajemy jedynie z
obowiązków dziennikarskich, wstrzymu-
jąc się od szczegółowego omówienia ca-
łej lej sprawy. Ja. Nie.

duta, wole:
— Kelner, proszę pła-
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Jones, który z tolerancyjnem pozwoleniem Tim-
minsa dojadał jeszcze poprzedniego dania, skinął zna-
cząco głową. Mrugnął przytem okiem w taki spo-
gó:b, że Karolinę aż podrzuciło na krześle.

— Otóż ten młody człowiek — ciągnęła — do-
stał się w następstwie swej lekkomyślności w ręce
pewnych ciemnych figur, które przyjechały za nim
do Ameryki, żeby go zaszantażować.

Karolina rzuciła przy tych słowach dwa ostre
spojrzenia, jedno na siostrzeńca, drugie na gościa. Na
wiasem mówiąc widok obiadowego stroju Jonesa
ściął jej serce w lód niechęci. Takich gości nie mie-

Barry odpowiedział na srogie oko ciotki u-
śmiechem grzecznego roztargnienia. Jones wcale nie

Delektował się „dobrem żarciem” i
Antoni, zauważywszy to,

uśmiechnął się do żony w taki sposób, jakby powie-

wała.

odpowiedział.
reszta go nie obchodziła.

dział:

jakiś młodzieniec spoży-
wa obfitą wieczerzę. Kie-
dy kelner przedłożył mu

młedzieniec

ołaierz,
do otwarlyc
dobrze wymie-

rzonym kopniakiem wy-

wstaje bierze kapelusz, pendenta:
-jzEczzęji staje we drzwiach schy-

9079 la się wpół i pedniósłszy zwiska swego klijenta.

nie osobiście, bo Barry miał wtedy piętnaście lat,

— Mylisz się, moja droga, Barry i jego dziwny:
przyciel mają jakąś dziwną tajemnicę, która się zcza-
sem wyjaśni, a narazie niema się czem przejmować.

az KSEORNIĆ, sucha,
as blisko. iadomość:
Mickiewicza 1—14, Czar- MARJA
nocka, od 1—3 w poł. Przyjmuj

9066—1

Roztargriony.

J. Jindrich, znany ad-
wokat w Pradze, słynie

p ze swego roztargnienia
Udaje się on do Brały

yjrz:

dzie w obronie fadnego
Nachi ze swych klijentów. Po 77

sprzeciw. Ustęp.
dejrzana. Przy o

w wycieczce, z
zultacie projekt
dwa. Pierwsza
nie Georginy z
mogła się odbyć

Karolina zaklęła
z Oceanem Atla

A kolekcja, sądz

Karolina ochłonęła. Uśmiech męża działał na nią
zawsze jak oliwa na wzburzone fale,

legraficznie.
Ponieważ depesza nie następująco:

była podplsane, depen-
dent, znając roztargnie-

IEZEEIZEEGEEBEZEK nie swego  pryncypała, szczepionej ospy. 3) Bo

słać taką depeszę:
— Nazwisko klijenia— 4), 80 kradii jablka. 5)

Lamberg. Nazwisko pań-
Encyklo- skie — ae

|remaso

dlaczego Pan Bag „igra!
— Zapomniałem na: z raju Adama I Ewę

Odpowiedź miala być

niku 1923 r., zamordowany w li-
stopadzie.

Dwunastoletnia Marion Parker,
uprowadzona z Los Angelos w
1927 r., została zamordowana w
okrutny sposób przez pewnego
studenta. Zwłoki z odpiłowaną i
przyszytą głową odesłano ojcu.

Dziesięcioletnia Grace Bud,
porwana w czerwcu 1928r. z
mieszkania w Manhattanie Do
tej pory nie odnaleziona.

Siedmioletni Storella, uprowa-
dzony z Nowego Jorku w-listopa-
dzie 1928 r., zamordowany w grud-
niu. Zwłoki znaleziono.

Czteroletni Melvi! Horst, por-
wany w grudniu 1928 r. nie odnale-
ziony do tej pory.

, Lista zawiera także szereg na-
zwisk dzieci, które zostały upro-
wadzone przez bandytów i ode-
słane rodzicom, po otrzymaniu o-

«tkupu. W r. b. zdarzyły się trzy te-
$o rodzaju porwania. Małą Karo-
linęAdler, liczącą rok życia, ban-
dy trzymali w melinie przez cały
miesiąc, dwunastoletnią Jane Jute
z Nilsen, uprowadzono nazajutrz
po zniknięciu małego Lindbergha,
a zwrócono ją zaraz po otrzymaniu
żądanej sumy,

T TEUTEI
ROZMAITOSCI.

BANK, .KTÓRY ZAPADA SIĘ
W ZIEMIĘ.

„ First National Bank, którego dziesię-
ciopiętrowy g$mach wznosi się przy Wall-
street, w samem sercu Nowego Jorku, po-
czyna się zapadać w ziemię, jak orzekli
arcnitekci wezwani dla badania rys na
murach historycznego gmachu. Sytuacja
okazała się tak groźna, iż komisja miejska
nakazała natychmiastowe  opróżnienie
śmachu. W ciągu 24 godz, od chwili eks-
pertyzy budynek banku zapadł się o 20
cali. Trzeba było uciekać i dyrekcja First
National Banku zdecydowała się prze-
nieść tymczasowo do gmachu National
City Banku, który znajduje się również
przy Wallstreet.

/ nocy pod eskortą 5 aut pancer-
nych i 500 policjantów prezwieziono za-
wartość kas i skarbca banku (w sumie o-
koło 1 i pół miljarda dolarów) do Natio-
nal City Banku.

GIEŁDA,
WARSZAWA (Pat.) 24 V. 1932 r
Waluty i dewizy:

Dolary 8,85'|,—8,85—8,87'/,—8,831,.
Holandja 361,10 —362,00—360,20.
Londyn32,85—33,01 —32,69.
Nowy York 8,90—8,92—8,83,
Nowy York kabel 8,904—8,924—3,884,
Paryż 35,14—35,23—35,05.
Praga 26,40—26,46—26,34.
Szwajcarja 174,25—174,68 —173,82.
Włochy 45,75—45,98—45,52.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 212,50.
Tendencja przeważnie słabsza.

P. procentowe;
5“, konwersyjna 37,25. 6'|, dolarowa

50,50. 4%, dolarowa 46—45,50. 7*/, Stabi-
lizacyjna 45,25—48,25—44,75—55 (setki)
8 L. Z. B. G. M. 1 B. R, obligacje B.
G. K. 84. Te same 7|, ь %“/. ebli-
gacje bud. B. G. K. 93. 79/, L. Z. zlem-
skle dol. 53 (drobne) 8'|, warszawskie
55—56 (drobne).

Bank Polski 70,50. Tendeneja słab-
sza.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dolarowa 5'. Dillonewska 47,50. Stabili-
se 43. Warszawska 30,50. Sląska

, 2°

POTRZEBNA kasjerka- zapraszająco poły sur- Proszę zawiadomić te-
ekspedjentka. Referencje.
„Arx“, Mickiewicza 5.
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napisana na kartkach
Niektóre kartki brzmiały

1) Bo nie byli meldo-
wani 2) Bo nie mieli

ją WE Y nie zapłacili komornego.

Bo rąboli drzewe w kuch-
ni 6) Bo kłócili się ze
sobą. 7) Bo Adam czę-
sto się upijał. 8) Bo Pan
Bóg sam chciał się do
reju sprowadzić.

Idove Nowiny).

AKUSZERKI BNIN
DRUKARNIA

1 INTROLIGATORNIA
AKUSZERKA

LAKNEROWA
je od godz. 9 do

7 w. Kasztanowa 7 m, 5, į WI ill
WZP69 Mil, »a

AKUSZERKA
$MIALOWSKA

przeprowadziła się.
arbarska 1, m.

ul Mickiewicza. — Tam-
że gabinet kosmetycznyBILETYWIZYTOWE,

Sławy, gdzie staje w są. |Dioki, kurzbjki iwą. ZAPROSZENIA,

 

Mostowa . 1, Те!';12-44

PRZYJMUJE DO DRUKU

i6* róg DZIEŁA, BROSZURY

298.1 RÓŻNE KSIĄŻKI
Gości lekawi doda A RAEoście z zaciekawie- stwierdza,że nie może >

niem przyglądali się te- sobie przypomnieć na: W Szkole. DO OPRAWY
mu widowisku. Nagle je zwiska swego klijenta. pre, WYKONYWA
den z nich który rów- Trudna rada. Telegrafuje W pewnej szkołe za-
nież już soble podjadł do Pragi do swego de: dano dzieciom pytanie, PUNKTUALNIE

Chciała mu wspomnieć o projekcie wycieczki na
„Morganie“ Georgina zgodziła się na to z ujmującym
entuzjazmem. Karolina wolałaby coprawda lekki

liwość dziewczyny wydała się jej po-
mawianiu projektu wyszło najaw, że

nie wszyscy z gości Georginy będą mogli wziąć udział
powodu zajęć zawodowych. W re-
rozdwoił się, to znaczy zamienił na
wycieczka, mająca na celu wyrwa-
pod wpływu „niebieskich ptaków”,
w granicach week - endu, ale taki

week - end na morzu równał się miesiącowi na lądzie.
wduszy, Bądź co bądź przymierze
ntyckim było murowane. Georgina

nie mogła drapnąć przed nią z pokładu ze swoją kom
promitującą kolekcją, ani samochodem,: ani pieszo.

ąc z ogólnej chuchrowatości składa-
jących się na nią osobników, nie mogła się schronić
na bocianie gniazdo. A więc week - end — ten naj-
bliższy — wyjazd o trzeciej po południu w sobotę
trzynastego! Georgina zgodziła się bez wahania.

(c. d. n.) pr.
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