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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-е],
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

   
POCZĄWSZY OD 1 CZERWCA

DZIENNIK WILEŃSKI
będzie wychodził CODZIENNIE, NIE WYŁĄ-
CZAJĄC poniedziałków i dni poświątecznych.
LDAASTI LAKE

Dekret o ograniczeniu nadmiernych płac
w przemyśle i handlu.

(Telef. od własnego korespondenta.)
WARSZAWA. Jak się dowiadujemy, Prezydjum Rady Ministrów

podjęło praca przygotowawcze nad projektem dekretu Prezydenta
Rz-plitej o ograniczeniu nadmiernych uposażeń członków zarządów
i rad nadzorczych w przemyśle i handlu.

Sprawę zmiany tych uposażeń podjęte rzekomo w związku
obniżeniem kosztów prodkcji. Projekt ma na celu przystosowanie
dotychczasowych nadmiernych wynagrodzeń członków zarządów i rad
nadzorczych do obecnych warunków gospodarczych w państwie, jak
też do zdolności zarobkowej przedsiębierstw i poziomu płac rebotni-
ków oraz utzędników pracujących w danych przesiębiorstwach.

Stworzenie odpowiednich podstaw prawnych było dotychczas
utrudniore, gdyż w obecnym stanie nie mogły przedsiębiorstwa pod-
jąć rewizji ciężkich warunków dawniej zawartych umów.

Dekret o ograniczeniu nadmiernych płac przemyśle i handlu
będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Rady Ministrów.

Ukraińcy protestują przeciwko ustawie
szkolnej.

(Telefonem od własn. korespoadenta.)
WARSZAWA. (kraińskie organizacje polityczna ogłosiły w Ber-

linie wiadomość, iż ukraińcy z Małopolski Wschodniej wystosowali
do Ministerstwa Oświaty w Warszawie memorjał protestujący prze-
ciwko nowej ustawie szkolnej.

Ukraińcy domagają się utrzymania dotychczasowego typu 8-kla-
sowego gimazjym wskazując, iż 70 proc. młodzieży ruskiej rekrutuje
się z pośród ludności wiejskiej, która w nowych warunkach będzie

 

 
miała utrudniony dostęp do szkół wyższych.

Memorjał domaga się dla Ukraińców prawa zakładania szkół
prywatnych i występuje przeciwko idei wychowania państwowego,
oraz żąda, aby kwestję lojalności kierowników poszczególnych szkół
wobec państwa rozstrzygały sądy, a nie władze policyjne.

Identyczny memorjał został wniesiony do Ligi Narodów, przy-
czem autorzy twierdzą, że nowa ustawa szkolna jest sprzeczna z trak-
tatem o mniejszościach.

Odrzucenie protestu wyborczego
w okręgu Nr. 66 Pińsk — Łuniniec — Sarny.

(Telefonem od własnego korespondenta.) B
WARSZAWA. W dn. 30 bm. Sąd Najwyższy rozpoznał prot

wyborczy niejakiego Filipa Djaczka
w;borczym Nr. 60 Pińsk — Łuniniec

est
przeciwko wyborom w okręgu
— Sarny.

Sąd w składzie przewodniczącego Bańkowskiego i sędziów Kro-
towskiego i Syrom'atnikowa na wniosek prokuratora Moszyńskiego
protest odrzucił,

Pogrzeb ś. p. Antoniego Marylskiego.
WARSZAWA (Pat), W ponie-

działek w południe z kościoła św.
Krzyża odbył się pogrzeb byłego

posła Stronnictwa Narodowego
ś. p. Antoniego Marylskiego.

P. Marjan Dąbrowski spoliczkowany.
W sobotę późnym wieczorem

w restauracji „Grand Hotelu* w
Krakowie syn senatora Korfante-
$o, p. Witold Korfanty, student

KATOWICE. (Pat). Przed kil-
ku tygodniami kupiec August
Keller, po dokonaniu szeregu
oszustw i fzłszerstw weksli na
kilkaset tysięcy zł. na szkodę tu-
tejszych firm, zbiegł zagranicę.

Policja wszczęła energiczny

BIALOGROD (Pat). W sąsiedz-
iwie gmachu poselstwa duńskiego
znaleziono ubiegłej nocy maszynę
piekielną.

Tejże nocy w pobliżu jednej z
drukarń eksplodowała bomba, wy-
isądzając znaczne szkody ma-
ierjalne.

Znaleziono również bombę koło
kudynku szkolnego, bomba ta jed-

PARYŻ (Pat). W poniedziałek
popołudniu rozpoczął obrady ko-
snitet finansowy Ligi Narodów.
Jak już donoszono, prócz eksper-
tów 4 wielkich mocarstw, w obra-
dach biorą udział delegaci Belgji,
Holandji, Szwajcarji oraz eksperci
Ligi Narodów. Po zagajeniu obrad
przez przedstawiciela generalnego
sekretarjatu Ligi Narodów Ave-

„kwestja

Uniw. Jagiellońskiego, spoliczko-
wał pos. Marjana Dąbrowskiego,
mówiąc: „to za ojca”, poczem
więczył mu swój bilet wizytowy.

Kupliec-oszust Keller ujęty w Wiedniu.

pościg, rozsyłając za zbiegiem
listy gończe, które obecnie do
prowadziły do aresztowania Kel-
lera w Wiedniu. Aresztowany
przyznał się do zarzucanych mu
oszustw.

 

Zamachy terorystyczne w Białogrodzie. .
nak nie wybuchła,

Bomby oddane zostały do zba-
dania, przyczem stwierdzono, że
mechanizm ich był ten sam, co w
bombach, które eksplodowały po-
Frzednio w okolicy dworca kołejo-
wego. Należy więc przypuszczać,
że wszystkie projektowane zama-
chy bombowe pochodziły z tego
samego źródła.

Komitet finansowy Ligi Narodów
rozpoczął obrady,

nola na przewodniczącego powoła-
д0 szwajcarskieśo ministra finan-
sów Musy. Na porządek dzienny
obrad wejdzie przedewszystkiem

pomocy finansowej dla
Austrji. Następnie ma być rozpa-
tizona sytuacja finansowa Grecji,
Bułgarji i krajów naddunajskich.
Obrady komisji będą prawdopo-
dobnie trwały tydzień.
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Członkowie „Ległonu Młodych" sprawcami
` napadu na Bartla.

(Telefonem ed własiego korespondenta.)

LWÓW. We Lwowie coraz bardziej utrwala się przeko-
nanie, że słynnego napadu jajowego na prof. Bartla dokonali
członkowie sanacyjnego „Legjonu Młodych".

Okazuje się, iż akademicy, którzy obrzuciil Bartla jajami,
są zupełnie we Lwowie nieznani ! przybyli ponoć z Warszawy,

Charakterystycznem też jesł, że śledztwo w sprawie na-
padu zostało przerwane, a sprawcy jeszcze raz pozostaną
„nieznani*.

druku p

zagranicą 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrolog! przed tekstem
cyfrowe, skomplikowane i x zastrzeżeniem mie

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

  

a e 28 prog. drożej.

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

poz 33 gr., za
gr. Ogłoszenia

Terminy
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Nowe zwycięstwo Młodzieży Narodowej.
WYBORY DO „BRATNIAKA” UNIWERSYTETU WE LWOWIE.

LWÓW. W sobotę odbywały
się wybory do władz Bratniej Po-
rrocy studentów uniwersytetu Ja-
naKažndaeis Wyborami zajęla
się tym razem „sanacja“ bardzo
gorliwie, zaopiekowaly się niemi
„serdecznie“ pewne wpływowe
usobistości. W piątek skonfisko-
wano ulotki młodzieży narodowej,
wobec czego agitacja zwolenników
„ideologji“ odbywała się bez prze-

 

Ostre przesilenie w Niemczech.
Dymisja rzadu Brueninga.

BERLIN (Pat). Dzisiaj © godz. 12.15 gabinet Rzeszy
podał się do dymisji. Prezydent Hindenburg dymisję
przyjął.

KOMUNIKAT OFICJAŁNY O DYMISJI.
BERLIN (Pat). Ogłoszony zo-

stał następujący komunikat urzę-
dowy: Prezydent Hindenburg przy-
jął dziś kanclerza Brueninga, któ-

ry mu złożył dymisję całego gabi-
netu. Prezydent powierzył do-
tychczasowemu rządowi eszy
tymczasowe prowadzenie agend.

KTO BĘDZIE KANCLERZEM?

BERLIN (Pat). Wiadomość o.
dymisji gabinetu wywarła tu wiel-
kie wrażenie, W sprawie ustąpie-
nia gabinetu korespondent Polskiej
Agencji Telegraficznej otrzymał z
kół politycznych następujące in-
formacje:

Prezydent Hindenburg zgodził
się na dymisję Brueninga, ulegając
wyraźnie życzeniu większości spo-
leczeństwa, aby w odpowiedzial-
nej polityce Rzeszy nastąpił zde-
cydowany zwrot na prawo. Pre-
zydent uznał przytem, że obecny
gabinet nie posiada dostatecznego
autorytetu, aby przyjąć pełną od-
powiedzialność za ogłoszenie no-
wego dekretu, Wczorajsza rozmo-
wa z Hindenburgiem upewnila
Kanclerza w tym wzgledzie, to tež
dzisiejsze posiedzenie  gabinetu
Rzeszy miało tylko na celu uło-
zenie formy zgłoszenia dymisji,
Główną troską jest obecnie spra-
wa następstwa po Brueningu. Na-
razie pewnem jest, że prezydent
Hindenburg powołać chce gabinet

w strukturze prawicowej. Niepew-
nem jest natomiast, kto będzie

enay na stanowisko nowe-
ge kanclerza. W; ją szereg
uazwisk jako kandydatów na to
sianowisko; zdaje się, że najwięk-
sze szasę mają przedstawiciel Prus
Wschodnich w Radzie Państwa
Rzeszy baron von Gayl, dalej prze-
wodniczący. Wschodnio-Pruskiej
Rady Rolniczej Brandes i hr. We-
starp. Obok tych kwestyj perso-
ualnych w kołach' politycznych
emawiana jest „sprawa. uzyskania
dla nowego gabinetu większości
w Reichstagu. W związku z tem
liczą się też z możliwością rozwią-
zania Reichstagu. Rozwój wypad-
ków zależy obecnie głównie od
tego, kogo prezydent Hindenburg
desygnuje na nowego kanclerza.
W kołach politycznych uważają,
że wykluczonem jest, aby Brue-
ning wszedł do nowego gabinetu
w charakterze ministra spraw za-
śranicznych.

SA .
CZY POWRÓT BRUENINGA WYKLUCZONY?

BERLIN (Pat), Powrót Brue-
ninga w charakterze kanclerza lub
ininistra spraw zagranicznych przy
tworzeniu nowego gabinetu ucho-
dzi za wykluczony. Z kół zbliżo-
nych do rządu donoszą, że kan-
<lerz Bruening kładzie nacisk na

zaznaczenie, iż między nim a pre-
zydentem Hindenburgiem nie zary-
sowały się żadne osobiste roz-
dźwięki, któreby stały na prze-
szkodzie ponownemu wejściu jego
do gabinetu w przyszłości.

RZĄD KONCENTRACJI NARODOWEJ.

BERLIN (Pat). Kanclerz Brue-
ning początkowo zamierzał złożyć
swój urząd i wyjechać niezwłoc”-
mie na urlop, w ostatniej jednak
chwili zdecydował się pozostać w
Berlinie. Plany prezydenta Hin-
denburga w sprawie desygnowania
nowego kancierza nie są dotych-
czas znane. W kołach poiniormo-
wanych uważają za pewne, że
Hindenburg chce tworzyć rząd

koncentracji narodowej, unieza-
leżniony od poszczególnych stron-
nictw. Za kandydata, mającego
największe szanse na kanclerza,
uchodzi były landrat von Gayl.
Nowy kanclerz, po utworzeniu
gabinetu, otrzymałby pełnomoc-
nictwo rozwiązania Reichstagu,
o ile rząd jego nie otrzymałby
votum zaufania.

UGODOWE STANOWISKO HITLERA.

BERLIN (Pat). W/g informacyj
z kół politycznych, Hitler w cza-
sie poniedziałkowego przyjęcia u
Hindenburga okazał wielką ustę-
pliwość w kwestji terminu roz-
wiązania Reichstagu. Koła poli-
tyczne liczą się z tem, że przy-
wódca narodowych socjalistów
zgodzi się na odroczenie decyzji
w tej sprawie do czasu zakończe-
nia konierencji lozańskiej. Uważa-
ne jest to za wstęp do kompromisu
między prezydentem Hindenbur-
śiem a partją narodowo-socjali-
styczną, kompromisu, mającego

pozyskać hitlerowców dla przy-
szłego gabinetu prawicowego. Ga-
binet ten — jak podkreślają —
kędzie miał charakter ponadpar-
tyjny, głównie ze względu na kon-
ierencję lozańską. sterach pra-
wicowych utrzymują, że w zbliża-
jących się rokowaniach uda się
czynnikom miarodajnym skłonić
centrum do tolerowania nowego
iządu na terenie parlamentarnym.
Zarząd "stronnictwa centrowego
„zebrał się w poniedziałek późnym
wieczorem na narady pod prze-
wodnictwem prałata Kaasa,

Bojówki hitlerowskie.istnieją: nadaj,
ESSEN (Pat). Komunistyczne

„Ruhr Echo“ podaje, że bojówki
hitlerowskie mimo załrazu istnieją
nadal i są nawet, jak dawniej, sko-
szarowane. W Hiils i Gelsenkir-
chen w t. zw. brunatnym domu
skoszarowane są silne oddziały

hitlerowców, którzy «wystawili
przed domem swe posterunki,
zmieniane co dwie godziny, pewna
zaś część oddziałów znajduje się
stale w pogotowiu. Wszystko to
-— konkluduje dziennik — dzieje
się pod okiem policji.

BEZKARNOŚĆ BOJÓWKARZY HITLEROWSKICH.
BERLIN (Pat). Narodowo-só-

cjalistyczna agencja prasowa ogła-
sza wiadomość, że najwyższa pro-
kuratura Rzeszy wstrzymała po-
stępowanie karne przed najwyż-
szym trybunałem Rzeszy w Lipsku
w procesie o zdradę stanu prze-
ciwko byłym oddziałom szturmo-

wym, który był wytoczony przez
najwyższą prokuraturę na podsta-
wie materjału, nadeslanego przez
pruskie ministerstwo spraw -we-
wnętrznych. Biuro "Wolffa po-
Iwierdza tę-wiadomość na podsta-
wie informacyj z kół miarodaj-
nych,

GPINJA PRASY FRANCUSKIEJ,
PARYŻ (Pat). Zdaniem ,„Jour-

nal des Dćbats", ustąpienie kan-
w programie Niemiec. Poztvoli ono
programie Niemiec. Pozwoli ono
tylko na zmianę miejsc. Idee kan-
cierza Brueninga były identyczne
z ideami Hindenburga i są one
również ideami Hitlera. Bruening
był to apostoł pokoju w rodzaju
Stresemanna, Obowiązkiem rzą-
du francuskiego jest ostre za-
reagowanie na wszystkie absurdy,

"rozsiewane od lat 7 co do „likwi-
dacji wojny” oraz dotyczące poli-

* tyki pacyfizmu.
„Le Temps" pisze o sytuacji w

Niemczech: Dymisja  Brueninga
stała się nieodzowną konieczno-
ścią od chwili wielkiego zwycię-
stwa hitlerowców w Prusach.
Taktyka kanclerza, polegająca na
prowadzeniu polityki wewnętrznej
przy pomocy konserwatystów, zaś
„olitykizagranicznej przy popar-
„iu socjąl-demokratów, nie mogła

+ się dłużej utrzymać, Dziennik kon-
slatuje, że obecnie kończy się w
Niemczech okres polityki, orjen-
tującej się na lewo, lub też opartej
na solidarności partyj środkowych.
U ile nie powstanie bezpośrednio
dyktatura militarna, to po dymisji
moto rządu można oczekiwać
rozwiązania Reichstagu. Ani kan-
celerz, ani żaden z przywódców
partyj centrowych nie będzie mógł
wyciągnąć żadnych korzyści poli-
tycznych z wysiłków, poczynio-
nych w celu przeforsowania po-
nownie na stanowisko prezydenta
Rzeszy Hindenburga — kończy
dziennik.

WRAŻENIE W LONDYNIE.
LONDYN (Pat). Wiadomość o

ustąpieniu Brueninga wywołała w
Londynie przygnębiające wraże-
nie. Gazety wieczorne nie komen-
tują wprawdzie jeszcze tego faktu,
lecz wszystkie stwierdzają, że re-
zygnacja Brueninga jest dla Euro-
py wielką niespodzianką, zwłasz-
cza że nastąpiła w przeddzień
konferencji lozańskiej. „Evening
Standard“ pisze, że o ile otwarcie
konferencji lozańskiej znajdzie Hi-
ilera u steru Niemiec, to zadaniem
konferencji będzie raczej szlifo-
wanie „kłów smoka”, niż stworze-
nie dobrobytu międzynarodowego.

szkód.
W walnem zebraniu, które roz-

poczęło się o godz. 6-ej popoł.,
brało udział 550 osób. Prezesa
narodowego komitetu akademic-
kiego, p. Macielińskiego, powitano
entuzjastycznemi oklaskami. Ze-
branie przeciągnęło się do bialego
rana, gdyż „sanacja”* wszelkiemi
srodkami usiłowała przeszkodzić
obradom. W głosowaniu nad
wnioskiem 0 udzielenie absolu-
torjum ustępującemu zarządowi
młodzież narodowa zwyciężyła 367
głosami przy 78 wstrzymujących
się od głosowania, „sanacja”* bo-
wiem nie odważyła się głosować
otwarcie przeciw wnioskowi. U-
chwalono opodatkować się w wy-
sokości 10 gr. od studenta na
C. J.E. Zebranie zakończono od-
śpiewaniem „Hymnu Młodych”,

Według statutu wybory do
władz odbyły się dnia następnego,
t. jj w niedzielę. Na listę naro-
dową padło 505 głosów, na listę
„opozycyjną (blok „odrodzenia“,
młodzieży demokratycznej i „le-
giony młodych) — 144. Po raz
irzeci wybrany został prezesem
kandydat młodzieży narodowej p.
Emil Rojek.

Po ogłoszeniu wyborów mło-
dzież narodowa zorganizowała po-
chód, który przeciągnał ulicami
miasta, Do pochodu przyłączyła
się publiczność, udając się wraz
ze studentami pod gmach domu
+kademickiego. Tu do zebranych
w liczbie przeszło 2000 osób prze-
mówił p. Matłachowski, poczem
odśpiewaniem „Hymnu Młodych”
zakończono ten dzieńzwycięstwa.

Ambasador Stanów Zjedno-
czonych na _ pożegnalnej
audjencji u P. Prezydenta.

WARSZAWA. (Pat). — W dn.
30 bm. na Zamku o godz. 13 ej
Pan Prezydent Rzeczypospolitej
przyjął w swym gabinecie na po-
żegnalnej audjencji ambasadora
Stanów Zjednoczonych p. Willy=
sa, podczas której w uznaniu
wielkich zasług, położonych
przez p. ambasadora przy za-
ciešnieniu tradycyjnych węzłów
Przyjźni, istniejącej między Pel-
ską a Stanami Žjednoczonemi,
udekorował go wielką wstęgą
orderu Polonia Restituta.

Emir Faisal w Moskwie.
MOSKWA. Pat.=W dniu wczo-

rajszym przybył do Moskwy.wi-
cekról Hedżasu emir Faisal wraz
ze'swą świtą. Na dworeu emira
Faisala przywitali przedstawiciele
rządu ZSSR z prezesem komisa-
rzy lvdowych Kalininem na czele.

CE >PZJ
CZY PAMIĘTASZ O HERBA-
CIARNI „DLA BEZROBOTNEJ

INTELIGENCJI? :

 

HITLEROWCY ZDOBYLI WIĘKSZOŚĆ W SEJMIE KRAJOWYM
W OLDENBURGU.

BERLIN (Pat). Wczorajsze wy-
bory do sejmu krajowego w Olden-
burgu dały następujące wyniki:

Niemiecko-narodowi uzyskali
2 mandaty (poprzednio posiadali
2), socjal-demokraci 9 (11), komu-
niści 2 (3), Zjednoczenie Narodo-
we (dawniej niemiecka partja lu-

dowa) — 0 (2), niemiecka partja
państwowa 1 (1), Landvolk olden-
burski 1 (1), narodowi-socjaliści
24 (19), oldenburska partja centro-
wa 7 (9). Nowy sejm krajowy po-
siada obecnie 46 posłów, poprze-
anio zaś posiadał 48,

ORNPTIZEKEEEZEWRZEREDIRZREOWIA TRASRS UBI DESIISYTEŠIISS

Dyrektorjat Simajtisa ustąpił.
RYGA. (Pat). Donoszą z Kłajpedy, iż dyrektorjat Simajtisa

podał się do dymisji. Pierwsze posiedzenie nowoobranego
sejmiku kłajpedzkiego zostało wyznaczone na 4 czerwra.

 

Straty wolsk chińskich
PARYŻ: (Pat). Urzędowy ko-

munikat chiński donosi, że pod-
czas walk pomiędzy wojskami chiń
skiemi i japońskiemi w okręgu
Szanghaju padło od początku roku

pod Szanghajem.
1932: 214 olicerów i 4060 szerego-
wych Chińczyków. Liczba rannych
wynosi 617 oficerów i 1153 żołnie-
rzy.

Penowne zaburzenia -w Bombaju,BOMBAY. (Pat). Doszło tu po-
nownie do zaburzeń. Oddziały woj-
ska-musiały interwenjować, przy-
czem rozszalały tłum zarzucił je
gradem pustych butelek, Ostatecz
nie<udało się rozproszyč manife-

stantów kolbami. Aresztowano 17
osób. W czasie zajścia jedna osoba
została zabiła, wiele zaś odniosło
rany. Sklepy są zamknięte. Od-
działy wojska w samochodach pan-
cernych patrolują ulice,

Deszcz z pyłu kwiatowego.
TRYDENT. : (Pat). W części
PApuszczy Val di

Flamme podczas gwałtownej bu-
rzy, połączonej z wichurą spostrze-
żono ciekawe zjawisko. Wiatr
wzniósł taką masę pyłu kwiatowe-

go, że wydało się, iż cała puszcza
spowita jest w gęsty zielony dym.
Opył ten pokrył zkolei domostwa
1 ulice pobliskiego miasteczka Ga-
valese,
— 4
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PO UPADKU
BRŪNINGA.

Dymisja Briininga, przewidy-

wana od kilku dni — stała się

faktem.

Wrażenie, jakie wywarł upa-

dek: umiarkowanego gabinetu nie-

mieckiego w całym świecie, jest

»Ibrzymie; najwięksi  optymiści

zdają sobie sprawę z tego, że

w grę wchodzą sprawy daleko

- sięgające poza granice Rzeszy

; poza obręb wewnętrznych spraw

niemieckich.

Myliłby się jednak ten, ktoby

w upadku Briininga dopatrywał

się jakiegoś punktu zwrotnego w

polityce Niemiec. Nie jest to bynaj-

mniej zwrot —- tylko nowy etap,

nowy, wielki krok ku celowi od-

dawna wytkniętemu, ku któremu

zdążają Niemcy od początku

z konsekwencją i wytrwałością

istotnie godną podziwu.

Nie ulega wątpliwości, że na-

zajutrz po podpisaniu traktatu

Wersalskiego rozpoczęły Niemcy

kampanję przeciwko temuż trak-

tatowi.

Rozbicie Niemiec na szereg

slronnictw, zwalczających się nie-

raz nawet krwawo, jest pozorne

i nie trzeba tego przeceniać. Róż-

nice są oczywiście, może nawet

dość znaczne, dotyczą one jednak

wyłącznie spraw wewnętrznych.

Co się tyczy polityki zewnętrznej,

tworzą całe Niemcy jeden wielki,

zwarty obóz, od komunistów po-

czynając, kończąc na skrajnej pra-

wicy. Program ich polityki zagra-

ricznej jest wyraźny i zdecydo-

wany: obalenie traktatu wersal-

skiego, zaprzestanie spłat repara-

cyjnych oraz odzyskanie ziem

utraconych, w pierwszym rzędzie

polskich.

Program ten — jak zanaczy-

liśmy — mieli Niemcy przed oczy-

ma już w chwili podpisywania

traktatu wersalskiego. Rzecz in-

na, że go odrazu nie ujawnili, że

wykonanie jego podzielili na eta-

py. Nie będziemy tu wyliczali tych

etapów, zewnętrznie ujawniały się

one przez przesuwanie się władzy

od socjalistycznej lewicy, ku

vmiarkowanemu środkowi, aż oto

grzyszła kolej na prawicę.

Gdy podczas wyborów prezy-

denta Hindenburg odniósł zwy-

cięstwo nad Hitlerem, zagranica

wyobrażała sobie, że jest to

tryumf umiarkowanych Niemiec

nad prądami skrajnemi. Istotnie

dużo trzeba naiwności, by uważać

Hindenburga za gorszego patrjotę

: mniejszego nacjonalistę od Hitle-

ta. Zwyciężył nie polityk umiar-

kcwany, ale marszałek cesarski,

teprezentant dawnych, przedwo-

jennych tradycyj, przywódca jun-

krów pruskich nad parwenjuszem

politycznym i wiecowym krzyka-

czem, jakim w gruncie jest Hitler.

W ślad za wyborami prezy-

denta nastąpiły wybory do sejmu

pruskiego, na których Hitler od-

niósł zdecydowane zwycięstwo.

Nie od dziś znany jest aksjo-

mat, że kto dzierży władzę w Pru-

sach, ten panuje nad Niemcami.

Przewaga prawicy nacjonalistycz-

nej w sejmie pruskim zdecydowała

o przyszłej polityce Niemiec. Jak-

kolwiek w Reichstagu na razie

jeszcze większość posiadają stron-

nictwa umiarkowane, nie mają one

odwagi przeciwstawiać się opinji

Prus, reprezentowanej przez sejm.

W tych warunkach Reichstag miał

dwa tylko wyjścia: albo rozwiązać

się, przyczem przy następnych wy-
borach niewątpliwie zwyciężyliby

hitlerowcy, albo też pozostając
w obecnym składzie, władzę od-

dać w ręce prawicy. Jak widać,

Reichstag wybrał tę właśnie dro-

gę, oddając na całopalną ofiarę

dotychczasowego przedstawiciela

umiarkowanej większości — Brii-

ninga.
Nie ulega kwestji, że najmniej

tem wszystkiem zaskoczony jest

chyba sam Briining: on miał od

początku wyznaczoną sobie rolę,

podobnie jak przed nim Strese-

mann. Rolę tę odegrał świetnie,

utrzymując świat cały w błędzie

to do istotnych nastrojów Niemiec,

Rola jego skończyła się, Niemcy

uważają, że nadszedł czas zrzucić

maskę. Fakt, że miejsce Briininga

zajmie najprawdopodobniej zdecy-

dowany prawicowiec świadczy,

w jakim kierunku pójdzie polityka

Niemiec, jeżeli zaś — jak powia-

dają — kanclerzem zostanie przed-

stawiciel Prus Wschodnich, można

to będzie uważać za wskazówkę,

że terenem pierwszych działań

nowego rządu będzie — wschód.

Na to musimy być przygoto-

Ż prasy.
Z wiłeńskiego podwórka sana-

cyjnego.

Zazwyczaj przegląd prasy po-

swięcamy sprawom ogólnopolskim

lub zagranicznym. Na ten raz
jednakże robimy w tym zwyczaju

wyłom i poruszamy sprawy wileń-

skie, a właściwie sprawy sanacji

wileńskiej.
(W rodzinie sanacyjnej jest co-

raz gorzej i już dziś kuzyni zaczy-

nają corąz ostrzej kłócić się ze

sobą, uciekając się do metod do

niedawna jeszcze stosowanych je-

dynie względem przeciwników po-

litycznych.
Tak np. wystarczyło, by:z obo-

zu narodowego wypędzono kogoś

za jakieś postępki, dowodzące nie-

zbyt mocnego charakteru, a już

taki gość wpadał w otwarte obję-
cia sanacji.

Otóż dziś podobny proceder

uprawiają rywalizujące grupki sa-
nacji pomiędzy sobą.

Właśnie niedawno z grupy

konserwatywnej z pod znaku

„Słowa'* wypędzono z wielkim ha-

łasem „speca' od młodzieży, p.
Dembińskiego, a już dziś pisze on

wstępne tasiemce w konkurują-

zym (o subsydja rządowe) „Kurje-
rze Wileńskim".

Stwierdza to nie bez pewnego

żału sam p. Cat-Mackiewicz, gdy
melancholijnie pisze:

„Przeczytałem artykuł p. H. Dembiń-

skiego p. t. „Tragedja Japonji” w „Kurj.
WiL“. Temu publicyście napisałem już

sporo komplementów, czego się wogóle

w stosunku do przeciwników politycz-

nych nie czyni — to jednak raz jeszcze

nie mogę powstrzymać się od wyrażenia

swego uznania.

Komplementy p. Mackiewicza.

Ale komplementy p. Mackie-

wicza mają specjalny posmaczek,

czego dowodzą dalsze ustępy tego

samego artykułu.
„Ale obok tego talentu, ma też wiel-

kie ułatwienie. Gdybym chciał porówny-
wać jego działalność, ze swoją, to рэ-

wiedziałbym, że on zadanie ma o wiele

łatwiejsze. Zaletą p. Dembińskiego jest

doskonałość formy. Wadą jego arty-

kułu, jest nieoryginalność, jest banalność,

jest powiedziałbym nawet płytkość tre-

ści (podkreśl. p. Mackiewicza). |

A więc nieoryginalność i płyt-

kość treści.

Jak tam z katolicyzmem?

Jak wiadomo, w swoim czasie

DZIENNIK MIBENSKI

p. D. popisywał się na szpaltac

„Słowia” jako pogromca nacjona-

lizrau polskiego, jako idei sprzecz-

sej z zasadami katolicyzmu.

Dziś natomiast redaktor na-

czelny „Słowa” podaje wwątpli-

wość katolickość swego niedawne-

go szermierza.
„A propos mistyki? Słyszeliśmy, że

p. Dembiński ma łączyć w sobie komu-

nizm i katolickość. Komunizm znamy

1 widzimy, natomiast muszę się przyznać,

że dotychczas nie czytałem ani jednego

artykułu p. Dembińskiego, wychodząceżo

z czystości doktryny katolickiej?"

A więc i te przeciwnacjonali-

styczne były także niekatolickie?

Gwałtu, policja!

Lecz najrasowszym jest koniec
rozważań p. Cat-Mackiewicza.

„Najzabawniej w tem  wszystkiem
wygląda redakcja „Kur. Wil”. Artykuły

p. Dembińskiego to nie etatyzm a la

„Przelom“, czy a la patron ideowy „Kur.

ŃVil.* ekscelencja Bartel ze Lwowa. To

czystej wody komunizm. To gorzej niż

komunizm, to czystej wody sowietyzm,

To ideologja walki z burżuazją, ideologja

walki z państwem, jako produktem kon-

cernów kapitalistycznych. Co te arty-

kuły robią w „Kur. Wil”, o którym prze-

cież ogólnie jest wiadome, że nietylko

należy do B.B., lecz który jest więcej

niż ściśle związany w teorji i praktyce

z ideologją rządu, a więc i z Minister-

stwem Spraw Wewnętrznych, które —-

jak wiadomo — propagandy komunizmu

u nas nie popiera, a wprost przeciwnie,

prowadzi za komunizm do „chłodnej”?

Jak więc to wytłumaczyć, że się z łam

takiego pisma zaczyna rozwiewać ko-

munistycznadeklamacja 7"

Całkiem jak podczas wyborów.

Najprzód hoduje się bojówkarza,
potem posyła się go na wiec,

a wreszcie, gdy pupil okaże się

nieudolnym, krzyczy się: policja!

iatunku! naszych biją!
Ciekawi jesteśmy, czy i w spo-

:ze pomiędzy kuzynami sanacyj-

nymi rozstrzygnie komisarz poli-

cyjny lub starościński, który go

rozwiąże... jak zebranie wyborcze

   

  
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.
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Egzekucja skarbowa.
Jakiemi środkami będą ściągane: zaległe podatki.

Ogłoszona niedawno ustawa 0

przejęciu egzekucji wszystkich na-

leżności publiczno-prawnych przez

urzędy skarbowe wkrótce wejdzie

w życie, ponieważ w tych dniach

nia być ogłoszone rozporządzenie

1ady ministrów, zawierające ko-

deks postępowania egzekucyjnego

władz skarbowych.
Rozporządzenie to napotyka na

zdecydowany opór samorządu i
instytucyj ubezpieczeń społecz-

nych. Nie mówi ono bowiem ani

słowem o tem, w jakiej kolejności

mają być egzekwowane nałeżności

władz skarbowych i innych wie-
izycieli, ani też w jakimterminie

wyegzełkwowane sumy będą wpła-
cane przez władze skarbowe wła-

ściwym wierzycielom. Zaintereso-
wane instytucje podnoszą, że gro-

madzenie ich pieniędzy w rękach
skarbu, będącego w trudnościach
budżetowych, przedstawia dla nich
niebezpieczeństwo zalegania z
wpływami w drodze egzekucji.

Jest to obecnie tem ważniejsze,
że coraz większy procent danin
wpływa przez egzekucję, którą wła
dze skarbowe wkrótce z całą e-
nergją rozwiną, ponieważ w ko-
deksie egzekucyjnym przewidzia-
no dla nich szereś nieposiadanych
obecnie uprawnień, jak prawo 050-
bistej rewizji, nie wyłączając rewi-
zji kobiet, prawo wydalania dłuż-
nika podatkowego z mieszkania
lub przedsiębiorstwa w czasie do-
konywania zajęcia oraz prawo
egzekucji podatku, który będzie
się należał dopiero w dalszej przy-
szłości.

 

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Polska na czele.

Ze strony ster urzędowych czy-
nione są wytrwałe usiłowania,
zmierzające do przekonania społe-
czeństwa, że kryzys gospodarczy

w Polsce występuje w formie o
wiele łagodniejszej, niż w innych
krajach. Jednym z najcharaktery-
styczniejszych przejawów kryzysu
jest spadek produkcji. Otóż ostat-
nie cyfry zaczerpnięte z tej dzie-
dziny ogromnie przeczą tym ofi-
cjalnym zapewnieniom. Tak więc,
o ile np. w ciągu 2 pierwszych mie-
sięcy b. r. spadek produkcji węgla
w stosunku do tychże miesięcy ub.
1. wynosił w Anglji 2 proc, we

Stan przemysłu

Stan obecny przemysłu cemen-

towego przedstawia się bardzo nie

pomyślnie. Na 16 zakładów więk-

szych, t. zn. zatrudniających ponad

20 robotników, czynnych jest tyl-

ko 3, gdy przed rokiem czynnych

było 8, a przed dwoma laty 12.

Zakłady te zatrudniają 609 robot-
ników, gdy przed rokiem zatrudnia

ły 1.095, przed dwoma laty 3.427.
Iiość zaś przepracowanych tygod-

niowo robotniko-godzin na 22 tys,
wobec 36 tys. w r. ub., a przed
dwoma laty 143 tys. Zły stan za-
mówień we wszystkich zakładach
nie pozwała mieć nadziei na pó-
prawę sytuacji w przemyśle ce-
mentowym, mimo, że należy on do

Francji 14 proc., w Niemczech 19
proc, w Stanach Zjednoczonych
22 proc., w Polsce spadek ten wy-
nósił 24 proc. W tymże samym o-
kresie produkcja surówki żelaza
w Amglji utrzymała się na wyso-
kości przedwojennej, we Francji
spadła o 35 proc., w Niemczech o
25 proc., w Stanach Zjednoczonych
о 42 proc, a w Polsce 70 proc.
Wreszcie jeśli chodzi o produkcję
stali, to wzrosła ona w tymże okre-

sie w Anglji o 2 proc., we Francji

spadła o 33 proc., w Niemczech o

45 proc., w Stanach Zjednoczonych
o 41 proc., a w Polsce o 66 proc.

cementowego.

zrzemysłów skartelizowanych i że:
na jego czele stoi poseł z BB. p.
Minkowski.

m
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INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 124.

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.
———————————
um mm mu wu mm
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I broń Boże nie łudzić się, iż

wewnętrzne partyjne niesnaski

niemieckie przeszkodzą przyszłe-

mu rządowi w wykonaniu jego

ramiarów. Pamiętać powinniśmy,
że komuniści niemieccy tak samo

jak skrajna, hitlerowska prawica

są przeciwnikami traktatu wersal-

skiego, przeciwnikami reparacyj

i przedewszystkiem zdecydowa-

nymi, zawziętymi wrogami Polski,

chociażby dlatego tylko, że dzieli
rieprzebytym wałem Niemcy od
raju bolszewickiego.

Jedynie silna i zdecydowana

postawa sąsiadów może okiełzać

*czbujałe ambicje niemieckie.

 

Obudził się ze snu jeszcze jeden

sport.

Na ulicach Wilna zawarczało

27 motocykłów. Z przypiętemi nu-

merami ukazali się zawodnicy.

Młody sport motocyklowy od-

niósł w Wilnie pierwszy swój po-

ważny sukces, Zorganizowany sta-

roniem „Dziennika Wileńskiego"

propagandowy raid doEjszyszek

był prawdziwą manifestacją spor-

tową.

Nigdy jeszcze nie oglądaliśmy

tak wielkich tłumów publiczności,

jek w dniu raidu „DziennikaWileń

skiego”. Trzeba było energicznych

wysiłków władz bezpieczeństwa,

by utrzymać porządek na zalanym

formalnie widzami placu Katedral

nym ina ul. A. Mickiewicza, na

której aż do rogu ul. Wileńskiej by
ła tłoczno i śwarno.

Publiczność nasza zaczyna u-

sportawiać się. Odróżnia już ona

fliimy poszczególnych maszyn.

Wie, że F. N. mają 350 sntr., że

Urniaż jedzie na B. S. A., že

Kieber startuje na Pradze. Publicz

ność wileńska zaczyna lubić swych
sportowców. Na starcie życzy im

powodzenia, żegna, a parę godzin

przed metą gromadzi się znów i z

niecierpliwością, trzymając w rę-

ku białe kwiaty bzu, oczekuje u-

kazania się pierwszych zawodni-
ków, oczekuje swoich pupilów.

Propagandowy raid motocyklo-

wy powiedział nam, że młody ten
sport z każdym dniem zdobywać

„dzie coraz więcej zwolenników,

że w przyszłości raid „Dziennika

Wileńskiego" stanie się jedną z

tradycyjnych imprez, a z biegiem

lat dystans tego raidu będzie sta-

le się powiększać.

Zgromadzili się wszyscy za-

wodnicy o godz. 10.30 na placu E.
Orzeszkowej i tu zameldowali się

komandorowi i wicekomandorowi

raidu. Po ustawieniu się według

kolejności numerów wszyscy za-

wodnicy wyruszyli ul. A, Mickie-

wicza na Zwierzyniec, gdzie odby-
ła się wspólna, pamiątkowa foto-

gralja.
Następnie przedefilowano je-

szcze raz ul. A. Mickiewicza i pół

godziny przed startem wszystkie

motocykle znalazły się na placu

Katedralnym.
Już Janowicz sprawdza po-

szczególne maszyny, a zawodnicy
ostatnie czynią przygotowania.

Raid motocyklowy „Dziennika Oileńskiego
Na placu Katedralnym z każdą

chwilą stawało się corazciaśniej.

Ustawione w szeregu motocykle,

błyszcząc w słońcu, imponujące

czyniły wrażenie.

Na wierzy katedralnej bije godz.
i2. Rozlega się hejnał. Ze startu

:uszają punktualnie co minutę za-

wodnicy. Zawarczał Harley Anto-

szewicza. Zatrzeszczała  Indjan

Aramowicza. Pierwsze motocykle

wystartowały.

Tuż za nimi pojechały 500 sntr.
Bohdanowicz, Urniaż, Pimonow,

Wajsztain, Machnowiecki, Kozłow

ski, Nowicki, Sadowski.
Na starcie chociaż maszyn co-

raz mniej, ścisk panuje niebywały.

Motocykle jadą już tylko wąziut-

kim przejściem z obu stron usta-

wionym szeroko tłumów.

Startuje: Hermanowicz, Moroz,

W. Wiktor, Kleber, Baranowski,

Klott, Zasztowt, Rudak, Piech,
Balul, Ignatowicz, Bastuński, Ru-

domiński, Znajdziłowski i Chaime.

Ostatni wyrusza wicekomandor
raidu p. W. Kurec na Fordzie.

Tłum rozchodzi się. Zawodnicy
aędzą już szosą. Po przejechaniu

ul. Legjonowej i góry Ponarskiej
*ozpoczyna się wspaniała szosa
środzieńska. Na 14 klm. ma wypa-

deczek, któż jak nie Rudak,
Gwóźdź  zdradzieckim ostrzem

wbił się w oponę i przebił kichę,

ale Rudak nauczył się już kleić w
rekordowym czasie.

Jedziemy dalej. Na szosę pada-
ją szare cienie smukłych drzew.
Pędzimy puszczą Rudnicką. Kwit-

nące pachną łąki. Czuć zapach
młodych listków i traw.

Czuć wiosną.

Na granicy województwa wileń
skiego i nowogródzkiego zatrzy-
n.ujemy się przy Baranowskim,

któremu też nawaliło, a przez nie-

ostrożność FN. wywrócił się i Ba-

ranowski najadł się strachu, ale dr.
kap. B. Gołyński orzeźwił jodyną
zadraśnięty nieco łokieć i wszyst-
ko w porządku.
Sadowskiemu również szczęście

nie dopisało. Gwóźdź przebił gu-
mę tylnego koła i wyssał całą jego
zawartość.

Do Ejszyszek mniej więcej pun-
ktualnie przybyły wszystkie ma-
szyny, ale tajemnicą pozostają
spostrzeżenia „punktów tajnych”.

Po chwilowej przerwie jedzie
my nazad,

LIBISOR TS DATA ЫОЕ >

REWIZJA W FABRYCE DROŻDŻY
W NOWEJ WILEJCE.

Wskutek otrzymania zawiado-
mienia o rzekomo nieprawidlo-

wem prowadzeniu księgowości

przez kierownictwo fabryki droż-

dży w Nowej Wilejce w celu
ukrycia dochodu i faktycznej

ilości produkowanych drożdży

przed wymierzającymi podatek,

w dn. 27 b. m. o g. 6 rano do-

konana została przez Prokuratu-

rę Okręgową rewizja w lokalu

jak fabryki w Ndwej Wilejce tak

i w prywatnych mieszkaniach dy-

ЕЕРНЕПОСЛННОНОЛЕСРОЛОЕНА ЕГЕ

Tgromadzenie  Kuratorjum nad
ociemniałymi.

W Małej Sali Konferencyjnej

Wileńskiego Urzędu Wojewódzkie

go odbyło się doroczne walne zgro,

madzenie Kuratorjum nad ociem-

niałymi w Wilnie pod przewodnic-

twem p. prof. Juljana Szymańskie-
go.

Po odezytaniu i zatwierdzeniu

porządku dziennego prezes stowa-

rzyszenia p. prof. J. Szymański
zreferował sprawozdanie z cało-
kształtu działalności zarządu sto-
warzyszenia w roku ubiegłym. 7е
sprawozdania tego wynika, że Ku-
ratorjum w roku ub, rozszerzyło za
kres swej pracy, obejmujący szereg
nowych działów. Kuratorjum liczy
obecnie 302 członków, w tem
trzech honorowych. Pozostające
pod zarządem Kuratorjum i z jego
inicjatywy powstałe zakłady, mia-
nowicie: bursa przy państwowej
specjalnej szkole dla niewidomych,
bursa dla dorosłych i warsztaty ko
szykarskie rozwijają się pomyślnie.
Celem rozszerzenia burs i warszta
tów donajęto trzechpokojowe mie-
szkanie z kuchnią, tak że lokal o-
bejmuje w roku bież. 20 ubikacyj.
Bursa liczy obecnie 20 wychowan-
ków. Z wychowanków tych część
utrzymuje Magistrat, część Sejmik
Wileńsko - Trocki, jednego utrzy-
muje sejmik Mołodeczański, czę-
ściowo subsydjuje dwóch sejmik
Dziśnieński, dwóch rodzice, a wię-
kszošė utrzymuje z własnych fun-
duszów Kuratorjum.
W internacie dla dorosłych jest

14 mężczyzn i 5 kobiet.
Towarzystwo prowadzi trzech-

letnie kursy koszykarskie. Z war-
sztatów koszykarskich korzystają
również wychowankowie państwo
wej specjalnej szkoły dla niewido-
mych, dokształcając się zawodowo
Przy warsztatach dla dorosłych o-
statnio został zorganizowany kurs
dokształcający. Równolegle z tym
kursem utworzono oficjalny sze-
scio miesięczny kurs dokształca-
jący dla uczniów, kończących kur-
sa koszykarskie. Ukończenie tego
kursu daje prawo przystąpienia do
egzaminów na czeladników przy
izbie Rzemieślniczej,

Celem zmniejszenia wydatków
na zakup surowca Kuratorjum w r.

 

rektorów w Wilnie, przyczem za-
trzymano wielką ilość różnorod-
nych materjałów rachunkowego
i kasowego, :który podany został
badaniu biegłych w celu ustalenia
słuszności stawianych kierownic-
twu fabryki zarzutów.

Sprawa ta, jak wiadomo, ma
ścisły związek z procesem p.
Sniechowskiego, oskarżonego w
swoim czasie o fałszywe donie-
sienie i o wprowadzenie w błąd
władz skarbowych.

Wobec przeprowadzonego
przez p. Sniechowskiego dowodu
prawdy, sprawa nadużyć skarbo-
wych w fabryce drożdży w Nowej
Wilejce zajęły się władze proku-
ratorskie, które wdrożyły odpo-
wiednie postępowanie.

GEGOESERWIZEWEOROZTOCZETAOTEROERZZKI

ub. założyło plantację wikliny.
W roku bież. kończy kursa 9

osób, z nich dwie wraca do ro-
dzinych stron z zamiarem urucho-
mienia tam warsztatów koszykar-
skich. Kilka z nich przy pomocy
Kuratorjum zamierzają założyć
Spółdzielnię koszykarską.

Przy warsztatach funkcjonuje
magzyn wyrobów koszykarskich.

Przy państwowej szkole dla nie
widomych Kuratorjum posiada bi-
bljotekę Brailla.

Dla uzdolnionych wychowan-
ków szkoły były prowadzone lek-
cje gry na fortepjanie. Zarówno
dzieci, jak i dorośli uczęszczają od
czasu do czasu na koncerty, odczy
ty i biorą udział w urządzanych
przez wychowanków kursów wy-
cieczkach.

Troska zarządu o możliwie szer
sze informowanie spo.eczeństwa o
celach i zadanich Kuratorjum i za-
znajamianie wiejskiej ludności z ist
niejącemi urządzeniami Kurator-
jum znalazła swój wyraz w konta-
kcie z prasą.

: Pomimo ciężkiego stanu ekono-
micznego społeczeństwa wojewódz
twa wileńskiego urządzona dzięki
poparciu J. E. ks, Arcybiskupa
Jałbrzykowskiego kwesta przez
księży proboszczów dała duży do-
chód. 3

Po udzieleniu przez zebranych
ustępującemu zarządowi absolu-
torjum przystąpiono do wyboru no
wych władz towarzystwa. Po kró-
tkiej, lecz ożywionej dyskusji wy-
brano nowy zarząd w składzie na-
w p. p. prof. Juljusz Szy-
mański, Tadeusz Młodkowski, Kró
lewska, Szwykowska, Helena Ro-
mer-Ochenkowska, dr. J. Dobrzań-
ski, J. Trepkówna, M. Kisielowa,
M. Milewska, J. Moszyńska, J, Su-
morokowa, M. Strzemińska, H. Ła-
pinówna, A. Erdman, M. Iwaszkie-
W.CZOWA.

5 Skład komisji rewizyjnej stano-
wią: p. p. S. Bohdziewicz, C, Sza-
abad, Z. Kiewliczowa, L. Sułkow-
ski, i B. Epsztej n.

   Znów są maruderzy. Jadący
dobrze Kozłowski musi zatrzymać
się, by wyjąć z gumy kawał grube-
go ćwieka. Ogarnia rozpacz, ale
cóż robić, trzeba kleić, czas mija.
Jeszcze jeden ćwiek wpija się do
gumy Harley'a Sadowskiego.

Meta już blisko. Warczące mo-
tocykle wpadają w ulice miasta.
Gęsto ustawiony tłum wita pierw-
szych zawodników. Balul dostaje
bukiet białego bzu. Komandor
raidu p. inż. W. Stelmasiewicz pod
pisuje karty drogowe i ogłasza
czas przybycia poszczególnych za-
wodników. Co chwilę ktoś wpada.
Jedni wjeżdżają na metę wolno, wi
dać że mają jeszcze trochę nadro-
bionego czasu. Inni znów śpieszą,
by nie zmarnować ani jednej se-
hundy.

Z rogu ulicy alarmują: „„Uwaga'*
„Jedzie“. Ale jakoś nie słychać
warkotu — to Kalinowski wpada
na metę na rowerze. Szkoda wiel-
ka, że Kalinowski, jadąc rowerem
z motocyklistami nie zgłosił się do
regularności jazdy—trening ten
dobrze mu zrobiłby.

Przyjechało już dużo zawodni-
ków. Każdy dzieli się wrażeniami.
A wrażeń jest dużo.

„Nareszcie przyjeżdża ostatni,
Dziękujemy policji za porządek i
siadamy znów do auta.

Zaczyna się drugi raid, może
trudniejszy i bardziej męczący.
Obliczamy wyniki. Punkt po pun-
kcie. Od godz. 19 zgromadzona pod
przewodnictwem p. inż. Janowi-
cza komisja sędziowska w osobach
pp. kom. Stelmasiewicza, wicekom
Kureca, dyr. Wysockiego, delegata
Wojskowego Klubu Motocyklowe-
šo p. Wojewódzkiego, delegata Ż.
A. K. S. p. Kryūskiego oraz pp.
Jana Sobeckiego, komisarza raidu,
Felitana, Rydlewskiego, Klebera,
Andrukowicza i red. J. Niecieckie-
80, rozpoczęła mozolną pracę. Do-
piero o godz. 24 z minutami za-
tzęły się wyłaniać pierwsze wyniki
raidu.

, _W kategorji 750 cmtr. zwycię-
żył Aramowicz Cezary (W. K. M.)
na Indjanie. Aramowicz zdobył 82
pnkt. i był w swojej konkurencji
bezkonkurencyjny.

2) Antoszewicz Kazimierz (W.
> M.) Harley 12Q0 cmtr., punktów

‚ 3) Olszewski (Wil. T, C. i M.)
indjan, punktów 18.

Sensacją swego rodzaju jest
przegrana Olszewskiego, który źle
jechał przez punkty kontrolne.
W kategorji maszyn 500 cmtr.

rozegrała się ostra walka. Zwycię-
żył Ali Bohdanowicz (W. K. M.),
który zdobył 67 pkt. Bohdanowicz -
slartował na Motosacochu.

2) Urniaż Edward (Wil. T. C. i
M). B. S. A. punktėw 63. Urniaža |
zgubily punkty karne w powrotnej
Jiodze. 3

„ 3) Chaime Emanuel (Ž. A. K.
>.) Pantera, 49 pkt. Chaime odniės!
wspaniały sukces,

4) Machnowiecki (Ż. A. K. S.).
Motcsacoche 44 pnkt. 5) Nowicki |
!niestowarzyszony) B. S$. А., 40
pkt. 6) Wainsztain (Ż. A. K. S.)
Harley 36 pkt. 7) Pimonow (Wil. T.
C. i M.) B. S. A, pkt. 27, 8) Koz- |
łowski (niestowarzyszony) B. S. A.,
punkt minus 57, 9) Sadowski (Wil.

Г. С. 1 M.) Harley punkt minus 221.
W kategorji 300 cmtr. zwycię-

żył ponownie Tadeusz Kleber
(Wil. T, C. i M.) Praga Kardanowa.
Kleber normalnie i punktualnie |
przejeżdżał wszystkie niemal taj- |
ne kontrole.
К2) Hermanowicz Antoni (Wil. T.
C. i M.) F, N, 37 pkt, Hermanowicz
startował pod feralną 13, ale, jak
widać, lepiej on wyszedł od „7',
która wogóle wycofała się z raidu.
„ 3) Moroz Bronisław (Wil. T. C.
iM.)F.N. 33 pkt. Moroz na ostat"
nim punkcie tajnym stracił aż 12
Betr w
4) Balu П. Т. С.+М.) Е. № 7

23 pkt. 5) W. Wiktor da
tzyszony) Relaich 17 pkt. 6) Znaj-
dziłowski (niestowarzyszony) F.
N. 11pkt. 7) Zasztowt (niestowarzy |
u F, N. at RE 8) Klott
niestowarzyszony) F. N, minus 31
pkt. 9) Rudak (Wil. T. C. i M.) F. |
N. pkt, minus 34, 10) Piech (Wil. T.
C. i M.) Mongomer, punkt minus 55
11) Baranowski (Ż. A. K. S.) F. N.
punktów minus 230 (!).
_ /W kategorji 200 cmtr. zwycię-|
żył młody zawodnik (2.A.K.S)
Bastuński na D. K. W. 16 pkt.

2) Rudomiński (Ż A. K. S.)
e, unkt minus 10. г

gnatowicz (Wil. T. C. i М.)|
L. = Ww. maki dlań56. Ы

agrodę ofiarowaną przez Dom
Sportowy „Ch. Dinces skok po
nadzwyczaj ostrej walce różnicą
jednego punktu Wil. Tow. Cykli-
1Ė eu e 14 pkt. 2)

ojskowy Klul otocyklo
pkt. 3) Ż. A,K,S,9 Sk z:

Bardzo dobrze spisali się za-
wodnicy Ž. A. K. S., którzy pierw.
szy raz brali udzial w raidzie,

Wojskowy Klub Motocyklo
wykazał, że w swojem gronie ma
rierwszorzędnych asów, jak Ara
mowicza i Bohdanowicza.
„Wykaz imienny zawodników.

którzy zdobyli nagrody podamy
a.z

„Jutro także zawiadomim
dniu i godzinie rozdania na.śród.

Ja. Nie,
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P. Ryszard Łodziński (Garbar-
ska 1) przyniósł wczoraj do naszej
aedakcji niezwykły okaz zabitego
drapieżnika górskiego sępa pło-
wego (Gypus fulvus), który zabłą-

dził na nasze równiny najprawdo-
rodobniej z Karpat, dokąd mógł

przylecieć z gór Bałkańskich, Alp

lub Pirenejów.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Najbliższe posiedzenie

Rady Miejskiej Magistrat po-
stanowił zwołać na dzień 9 czerw-
ca. Na posiedzeniu tem ma być
rozpatrywana sprawa machinacyj
warszawskiej firmy Z. T. E. przy
instalacji pionów latem roku u-
biegłego.
— Zmiana nawierzchni Jezd-

nl. Magistrat kończy już prace
przygotowawcze do. zmiany na-
wierzchni jezdni. Roboty mają
byc rozpoczęte w połowie przy-
szłego miesiąca. W pierwszym
rzędzie zostanie ułożona nowa

jezdnia z kostki kamiennej na

ul. Zamkowej, następnie projek-

towane są roboty na ul. Wielkiej,

Ostrobramskiej i Wileńskiej.
Z MIASTA.

— Poświęcenie pomnika Joa-
chima Lelewela na cmentarzu
Rossa. W ubiegłą niedzielę w go-
Gzinach południowych na cmenta-
rzu Rossa odbyło się uroczyste

| poświęcenie pomnika Joachima
Lelewela, wzniesionego staraniem

śłównie U. S. B.
Na uroczystość tę przybyli p.

wojewoda, starosta grodzki, wice-
prezydent miasta p. Czyż, przed-
stawiciele Kuratorjum, profesoro-
wie Uniwersytetu Stelana Batore-
go, delegacje ze sztandarami
wszystkich gimnazjów zarówno
prywatnych, jak i państwowych,

_ delegacje szkół powszechnych, de-
legacje korporacyj akademickich

we poszczególnych drużyn harcer-
- skich.
: Uroczystość rozpoczęła się o
_ godzinie pierwszej. Aktu poświę-
cenia dokonał prorektor ks. dr.
Czesław Falkowski, poczem wy-
głosił dłuższe przemówienie, po-
święcone Lelewelowi, jako wiel-
kiemu uczonemu i idealnemu oby-
watelowi.

Odegranie przez orkiestrę
gimnazjum im. Lelewela marsza
żałobnego Szopena zakończyło
uroczystość.

— Trzeci raz - niewykryci
Sprawcy wybiliZwoknach

_ Archid. inst. Akcji Katolickiej.
Onegdaj w nocy niawykryci na-
razie sprawcy wybili kilka szyb
w oknach Archidiecezjalnego In-

_ stytutu Akcji Katolickiej przy ul.
| Metropolitelnej 1.

Należy zaznaczyć, że już trze-
ci raz z rzędu nieznani sprawcy
wybili szyby w oknach Instytutu.

Komu zawadza taka instytucja
ak Archidiecezjalny Instytut Akcji

tolickiej — niewiadomo. Nale-
ży spodziewać się, że wszczęte
przez policję dochodzenie w naj-
bliższym już czasie ustali nazwi
ska sprawców.
— Il Zjazd byłych uczest:

ników walk o Wiino — odro-
czony. Podaje się do wiadomo-
ści, że termin mającego się od-
być w czerwcu II-go zjazduzžu-
czestników walk o Wilno z przy-
czyn od Komitetu Organizaeyj-
nego niezależnych został przesu-
nięty do pierwszych dni paździer-
nika rb.

Nowy termin i program zjazdu
będą podane osobno.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kte dziś staje przed Ko-

misją poborową? Dziś 31 maja
przed Komisją Poborową mają o-
bowiązek stawić się wszyscy męż-

SIMPLEX.

Pamiętnik Stanisława Cywiń-
skiego jest książeczką małą, ale
godną uwagi. Wprawdzie Cywiń-
ski nie jest politykiem, i dlatego
obserwacje jego nie tyczą się
spraw najważniejszych, samychże
centrów „orjentacyjnych”, dają ra
czej przekrój wojny widzianej
przez man of the street; tylko bez
obrazy, bo „człowiekiem z ulicy”
jest każdy, w tym mianowicie dzia-
le, że któ. nie jest specjalitą!
Pamiętnik Uywińskiego daje prób-
kę jak się zmieniała i falowała sze
roka opinja inteligencka — ale pró
bką dokładną i wniklliwą, bo au-
tor jego obserwował siebie i in-
nych umysłem człowieka, który ży
je świadomem i odpowiedzialnem
życiem wewnętrznem, a przeto —
czas nie mijał mu jako pasmo re-
czy błahych, owszem pozostawiał
trwałe i głębokie ślady. Cywiński
spowiada się, jakiemi drogami
szedł czasu wojny od orjentacji t.
zw. romantycznej do orjentacji re-
alnej — i dlatego zwierzenia jego
mają znaczenie historycznego przy
czynku.

Cywiński należał jako akade-
mik do krakowskiej „Eleusis“ a z

as jest  Wileńczykiem.
e dwa fakty z góry wyznaczają

ze szłandarami, poczty sztandaro--

KRONIKA.
Sęp górski zabity w pow. Oszmiańskim.

Długość drapieżnika wynosi
1 m. 15 cm., a zasięg skrzydeł 2 m.
90 cm. Jest to więc potężny okaz
górskiego ptaka. 3

Sępa zabił w dniu 27 b. m.
p. Edward Woynicki w pow.
Oszmiańskim.

Sęp płowy gnieździ się rh nie-

dostępnych górskich skałach.

 

czyźni urodzeni w roku 1911-ym

z nazwiskami rozpoczynającymi

się na literę $, zamieszkali na te-

renie 3 i 4 komisarjatów PP.
SPRAWY ROBOTNICZE.

— Nikła zniżka bezrobocia.

Ubiegły tydzień przyniósł dalszą

zniżkę bezrobocia, które na tere-

nie Wilna zmalało w stosunku do

tygodnia poprzedniego o 27 osób.

Obecnie Wilno-masto liczy 5.787

bezrobotnych, w tem najpokaźniej-

sze rubryki stanowią bezrobotni
pracownicy umysłowi i robotnicy
niewykwalilikowani.

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Akademicka kolonja w Le-

gaciszkach będzie dostępna dla
członków wszystkich Bratnich Po-
mocy P. M. A. Letni sezon rozpo-
czyna się 1 lipca i trwa do 31 sierp-
nia. Warunki przyjęcia: każdego
obowiązuje przedstawienie  za-
świadczenia o członkowstwie od-
powiedniej Bratniej Pomocy i za-
świadczenie lekarskie, stwierdza-
jące brak choroby zakaźnej. Nie-
ukademicy składają podania o
przyjęcie z uwzględnieniem termi-
nów i zaświadczenie lekarskie.

Podanie o przyjęcie należy skie
rowywač do Šekretarjatu Bratniej
Pomocy P. M. A. U. S. B. w Wil-
me (ul. Wielka 24, zatączając zna-
czek na odpowiedž. Podania o
miejsca ulgowe w Kolonji na mie-
siąc czerwiec należy składać w
Sekretarjacie w godzinach urzędo-
wych najpóźniej do dn. 10-go czer-
wca 1932 r.

Koszta pobytu dzienego (utrzy-
manie, mieszkanie, światło ele-
ktryczne, kanalizacja, łazienki i
obsługa) wynoszą dla członków
Bratniej Pomocy i absolwentów 4
zł., dla nieakademików 5 zł, 50 gr.
Zniżki udzielone przez inne Brat-
nie Pomoce będą honorowane
przez Bratnią Pomoc.P,M. A. U.
S. B. Bieliznę osobistą i pościel
każdy musi mieć własną. 2
— Wypoczynkowa kolonja let-

nia Bratniej Pomocy S. U. W. Dro-
bina. W bieżącym roku podczas
ierji letnich Drobina dostępna bę-
dzie dla członków Bratnich Pomo-
cy wszystkich wyższych uczelni w
Polsce na podstawie kwalifikacji
poszczególnej Bratniej Pomocy.
Zniżki udzielane przez Bratnią
Pomoc P. M. A. U. S. B. zgodnie z
uchwałą ostatniego zjazdu O. Z. B.
P. będą honorowane przez T-wo
Br. Pom. S. U. W. O warunkach
pobytu w akadem. kolonji Drobina
można się poinformować w Sekre-
tarjacie Br. Pom. P, M. A, U. S. B.
— Z Koła Polonistów. Dziś od-

będzie się w lokalu Koła Poloni-
stów zebranie Sekcji Historyczno-
Literackiej z ref. kol. H. Lenkówny
p. t „Walka o trešė“ K. Irzykow-
skiego.

Początek o godz. 19-tej. Goście
mile widziani.

Fotografje z dziesięciolecia są
do nabycia w Kole Polonistów po
30 gr.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Tow. $w. Wincentego

a Paulo. W niedzielę w Sali
Śniadeckich USB odbyło się wal-
ne zgromadzenie sprawozdawcze
Tow. św. Wincentego a Paulo.
W zebraniu wzięli udział wszyscy
członkowie z Wilna oraz delega-
ci dwudziestu kilku kół prowin-
cjonalnych z województw wileń-
skiego, nowogródzkiego ibiało-
stockiego. Przybyli też na posie-

odruchową jego orjentację z począ
tkiem Wojny. Dla kogoś, kto się
wychował, mając przed oczyma
pomniki Murawjewa i Katarzyny,
kto słyszał o całym ucisku rosyj-
skim na Litwie popowstaniowej i
widział, jak ucisk ten dążył wprost
do zagładzenia polskości na tych
ziemach, ten musał skłaniać się mi
mowoli ku nieprzyjaciołom tego
najbliższego i okropnego nieprzyja
ciela. Pozatem, jak z pamiętnika
wolno wywnioskować, kontakty
wiarszawsko - wileńskie były raczej
słabe. O tak przełomowem dla wie
lu zdarzeniu jak zniszczenie przez
Niemców Kalisza w pamiętniku a-
ni słowa. Notabene, trzeba wziąć
pod uwagę, że Wilno było od War-
szawy oddzielone podówczas linją
frontu. Ale i tak, kto widział Wil-
no i zdoła sobie wyobrazić jego ob-
lcze przedwojenne, ten przyzna, że
żyło ono życiem ustronnem i pro-
wincjonalnem, jako miasto władz
najezdniczych, miasto zajazdowe
dla ziemian ,a grupy intelektualne
czaiły się gdzieś po kątach, przy-
"tłoczone osamotnione, z jedną na-
czelną a bezsilną, żywioną zwłasz
cza przez wzniosłe wileńskie tchy
historyczne, tęsknotą, aby się po-
dział ten właśnie, najbliższy, naj-
dotkliwszy najeźdźca. O orjenta-
cję ogólną, z punktu widzenia ca-
łości narodowych interesów, gdzie
jak gdzie, ale w Wilnie było tru-
dno. ; .

: DZIENNIK MIBEKSKI!

Bezrobotna z głodu i wycieńczenia
upadła na ulicy.

40-letnia Stefanja Kubelisowa,
zam. przy ul. Słomiance, pozosta-
jąca od dłuższego czasu bez pracy,
przechodząc przez wspomnianą
ulicę, wskutek wycieńczenia, spo-
wodowanego głodem, zemdlała na

dzenie J. E. ks. biskup Michal-
kiewicz oraz w zastępstwie J. E.
ks. arcybiskupa Jałbrzykowskiego
ks. prałat Sawicki.
W trakcie obrad zabrał głos

ks. biskup Michalkiewicz i udzie-
lił błogosławieństwa pracy Towa-
rzystwa.

Przewodniczył ks. dyrektor
Rzymełka, sekretarzował p. Sa-
wicki,
W imieniu zarządu zdawaly

sprawę z działalności Towarzystwa
oraz kasowe pp.: dr. Kiewliczowa
i Br. Kupściówna.
© Szczegółowe sprawozdanie z
<ebrania podamy w dniach naj-
bliższych.
— „Rodzina policyjna. W

dniu 28 maja 1932 r. w lokalu
Kasyna Oficerów P. P. w Wilnie
odbył się doroczny zjazd walny
Stowarzyszenia „Rodzina Policyj-

na* Województwa Wileńskiego.
Na zjazd przybyła delegatka Za-
rządu Naczelnego. Obecny był
również p. Wojewoda Wileński.

—Zarząd Patronatu Więzien-

nego w Wilnie powiadamia człon-
ków, iż Walne Zgromadzenie od-
będzie się dnia 7 czerwca b. r. o

godz. 19-ej w lokalu Rady Adwo-

kackiej (gmach Sądów, Mickiewi-
cza 36).

— Z Koła Polonistów. W nie-
dzielę 5 czerwca r. b. odbędzie się

w lokalu Seminarjum Polonistycz-
nego U,S.B. Walne Zebranie człon-

ków Koła Polonistów słuchaczy U.

5, B. Początek w pierwszym termi-
nie o godz. 10.30, w drugim —
ważnym bez względu na ilość człon
ków o godz. 1l-ej.

ODCZYTY i ZEBRANIA,

— Węgierska Środa Literacka.
W związku z powrotem prezesa
Związku Literatów p. Hulewicza z

Budapesztu, gdzie bawił jako dele-
gat na X Międzynarodowym Kon-
gresie  Pan-Klubów, najbliższa
Środa Literacka poświęcona bę-
dzie Węgrom i Kongresowi. Bliż-
sze szczegóły podamy we wtorek.

— Wileńskie Towarzystwo Le-
warskie. XIX Posiedzenie Nauko-
we odbędzie się we środę dnia 1
czerwca 1932 r. o godz. 20-ej w sali
własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24
z nast. porządkiem dziennym:

1. Odczytanie protokółu ostat-
niego posiedzenia.

2. Dr. Kenigsberg: Przypadek
Naevus pigmentosus papillosus. Z
pokazem chorego.

3. Dr. H. Rudziński: Stan sani-
larny Województwa Wileńskiego.

SPRAWY SZKOLNE.

— Sklepiki szkolne. Warszaw-
ski „Tygodnik Handlowy” pisze:
Komisja do spraw handlu przy Mi-
nistrze przemysłu i handlu oświad-
czyła się już stanowczo przeciw
tak zwanym sklepikom szkolnym.
Stanowisko to zaaprobowało Mini-
sterstwo, i całe zagadnienie jest
przedmiotem badań przemysłu i
handlu, równocześnie zaś inspek-
tor szkolny w Wilnie urządza spe-
cjalny kurs prowadzenia tychże
sklepów dla ciała nauczycielskiego
i uczniów,

Sądzimy, że wiadomością tą
zainteresują się powołane czynniki
rządowe i przedsięwezmą należyte
kroki.
— Liceum im. Filomatów w Wilnie

(z prawami szkół państwowych) przyj-
muje zapisy codziennie od g. 10-ej do
2ej (Żeligowskiego 1—2).

Egzamina do kl. wstępnej i I-ej
można składać od 1-go czerwca, do
wszystkich klas od 21—25-go czerwca.

MW kl. I, II, III program gimnazjalny.
Oplata w kl. wstępnej i I-ej — 20 zł.

miesięcznie.

Ale tak samo było i w Kra-
kowie, gdzie Cywiński spędził swo
je lata akademickie. Tembardziej
dla człowieka z pod zaboru rosyj-
skiego i to z „Krajów Przyłączo-
nych”. Przecież tu dopero, za kor
donem mógł on swobodnie ode-
tchnąć, a w uszach jego brzmiały
takie słowa i przed oczyma się roz
taczały jak fantasmagorje bajeczne
takie prace, jakie tam, u siebie,
były tylko przedmiotem najśmiel-
szych marzeń!... Kraków i Wilno:
dwie dzielnice, żyjące w skrajnie
rizeciwnych warunkach politycz-
no - kulturalnych, obie jednakże
skłonne były do tej samej orjenta-
cji, obie raczej decentralizowały
się w stosunku do interesu naczel
nego i ogólnego: obrony rasy przed
eksterminacją rasową ze strony
Niemców. Wileńszczyzna, bo znała:
ucisk nastraszniejszy i to od za-
borcy, który był wrogiem Niemiec
podczas wojny, Galicja, bo nie zna-
ła ucisku od zaborcy, który był
niemieckiem sprzymierzeńcem.

Skoro idzie o Cywińskiego, to
dodajmy jeszcze „Eleusis” — to
znaczy intensywne wychowanie
mesjanistyczne, na wieszczach: Wy
chowanie mesjanistyczne, to zna-
czy przeświadczenie, że trzeba tyl
ko duszę zachować w czystości, a
sprawiedliwość dziejowa wza-
mian już musi być spełnio-
na. Jeśli nie Polacy wszyscy będą
czyści w sobie, niechże przynaj-

ulicy.
Wezwane Pogotowie Ratunko-

we po udzieleniu pierwszej pomo-
cy lekarskiej, odwiozło ją do szpi-
tala Sawicz.

SPRAWY PODATKOWE.
— Lekarze a podatek docho-

dowo-wyrównawczy. Zarząd Wi-
jeńsko-Nowogródzkiej Izby Lekar-
skiej przypomina pp. lekarzom, że
diuga kwartalna rata podatku do-
chodowego wyrównawczego od u-
posażeń służbowych, otrzymanych
w ciągu roku 1931 winna być wpła
cona do dnia 5 czerwca r. b. bez-
pośrednio w kasach odnośnych U-
rzędów Skarbowych lub za po-
średnictwem P. K. O. :

Pieniądze od płatników przyj-
muje oraz informacyj udziela kan-
celarja lzby Lekarskiej do dn. 3
czerwca r. b.
— Scalenie podatku obrotowe-

go. Od 1 lipca b. r. zostanie wpro-
wadzone scalenie podatku obroto-
wego dla następujących artyku-
łów: wyroby tytoniowe, wyroby
monopolu spirytusowego, loterja,
zapałki i cement. Od tej daty obro-
ty wymienionemi artykułami będą
wyłączone z obrotu podlegającego
podatkowi obrotowemu. Natomiast
artykuły te będą obciążone u pro-
ducenta, który będzie mógł go
przerzucić na sprzedawców, bądź
zmniejszając ich prowizję, jak przy
artykułach monopolowych, bądź
wliczając w cenę sprzedawanego
wyrobu.

POCZTA I TELEGRAF.
— Pilne prywatne rozmowy te-

leioniczne mają pierwszeństwo
przed zwykłemi rozmowami pań-
stwowemi. Do obowiązującej tary-
fy telefonicznej wprowadzony zo-
stał przepis, ustalający kolejność,
w jakiej mają być wykonywane po-
łączenia na zamówione między-
miastowe rozmowy telefoniczne.

| Według tego przepisu pierw-
szeństwo połączeń mają pilne roz-
mowy państwowe, następnie idą w
kolejności pilne rozmowy prywat-
ne, potem zwykłe rozmowy pań-
stwowe, na ostatku zaś zwykłe
rozmowy prywatne.

Wprowadzenie tego przepisu,
który wchodzi w życie z dniem
16 1932 r., wysuwa na bliższy niż
dotychczas plan pilne rozmowy
prywatne. Dotychczas bowiem u-
stalone było w drodze tradycyjnej,
że wszelkie rozmowy prywatne
traktowane były przy połączeniach
poza wszelkiemi rozmowami pań-
stwowemi, bez względu na ich sto-
pień pilności. :

PRAWY RZEMIEšLNICZE,
— Kryzys wśród praczek I

prasowaczek. Do ogólnego kry»
zysu, przyłączył. się dla wi-
leńskich praczek i prasowaczek
jeszcze nowy wróg w postaci
rozsianych szeroko po Wilnie a-
gend lwowskiej prałni elektrycz-
nej „Perla“.

Agendy te zabierają wszelką
wogóle bieliznę, a głównie sztyw-
ne kołnierzyki, do prania we
Lwowie po cenach uniemożliwia-
jacych wszelką konkurencję.

Naskutek tego już kilkanaście
fachowo urządzonych i dobrže
prosperujących pralni mechanicz-
nych, a z pośród 80 pracownic,
zorganizowanych w Chrześcijań-
skim Związku Zawodowym Pra-
czek i Prasowaczek, blisko połowa
pozostała bez pracy. Reszta pra-
cuje po dwa lub trzy dni w ty-
śodniu, zarabiając przeciętnie od
6 do 9 złotych tygodniowo. Zwią-
zek wystosował do Inspektoratu
Pracy energiczny protest przeciw
działaniu lwowskiej „Perły” na te-
„enie Wilna,
GREEV

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

mniej wstawia się za Polskę przed
mocami Nieba, jakaś garść czy-
stych, jakaś „sól ziemi” polskiej.
Całkiem świadomie tą myślą on-
£iś żyli nietylko Towiańczycy, ale
i Zmartwychwstańcy i inni wyśnań
cy i ofiarnicy, mniej. lub więcej
świadomie ta idea tliła się w ser-
cu każdego Elsa. Nie wchodzę w
religijną czy filozoficzną interpreta
cję tej wzniosłej nadziei. Dość, że
politycznie oznaczało to pewien
szlachetny, ale summa summarum
«polityczny purytanizm, który nie
pozwalał wybaczać niczemu, co tyl
ko mogło trącić jakimś oportuniz-
mem... To też głównym intymnym
kłopotem moraln Cywińskiego
podczas wojny jest zachować nie-
pokalaną czystość duszy polskiej.
Nawet wtedy, kiedy już realge i ca
łokształtowe widzenie sprawy pol-
skiej, bierze w nim górę, jeszcze
wtedy czuje się odrzuconym od
tych, którzy stanęli już dawniej na
stanowisku antyniemieckiem, er-
go niestety, acz tylko prowizory-
cznie... prorosyjskiem.

I wogóle kłopot, ten wewnętrz
ny był bardzo przykry: Już skła-
niając się do orjentacji przeciwnej,.
jak czuje się i widać z pamiętnika,
Cywński, towarzysko i poniekąd
uczuciowo ciągnie raczej ku lu-
dziom orjentacji t. zw. „akwisty-
cznej”, ściera się ludźmi raczej
własnej już orjentacji.. Bo-
lesna niewygoda towarzysko - we-

3.

Pożarwięzienia sowieckiego w Mińszczyźnie
77 więźniów padło ofiarą pożaru.

Z pogranicza donoszą, iż pod-
czas onegdajszej burzy, która sza-
lała na terenie powiatów północ-
20 - wschodnich naszego wojewódz
twa oraz pogranicza sowieckiego
kilka piorunów uderzyło w barak
obozu koncentracyjnego w Boro-
wianach położonych niedaleko Gró
dka Ostroszyckiego. Skutkiem u-
derzeń piorunów w baraku wy-
buchł pożar. Ogień momentalnie
objął cały budynek, Uwięzieni wło
ścianie w ilości 135 osób poczęli w
popłochu wyważać drzwi i zakra-
towane okna baraku. Zanim służ-
ba baraku otrzymała zezwolenie

wypuszczenia internowanych 11
włościan uległo uduszeniu od dymu
i tłoku. Kilkunastu odniosło cię-
żkie poparzenia, Dopiero po pół-
godzinie przybyła kompanja woj-
ska, która otoczyła płonący barak,
zaś służba obozu poczęła otwierać
zamki baraku. Z ilości 135 uwię-
zionych zaledwie wydostało się 58
przytomnych, pozostali oprócz tra-
śicznie zmarłych byli poparzeni
lub nawpół obłąkani i nieprzytom-
ni.

Na miejsce wypadku przybyla
komisja z Mińska, która prowadzi
dochodzenie.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S, P,
— W. Bernardynce. Dziś i jutro

„Awantura w raju”,
— W Lutni. Dziś i jutro „Szczęście

cd jutra”; ai
— Ostatnie przedstawienia szkolne

„Zemsty“ w Lutni. Dziš i jutro o godz.
11 m. 30 r. — w porozumieniu z Kura-
torjum Okr. Szkoln. — Dyrekcja Teatrów
urządza dwa ostatnie przedstawienia wy-
bornej komedji Al. hr. Fredry p. t. „Zem-
sia”, przeznaczone specjalnie dla mło-
dzieży szkolnej. Ceny miejsc specjalnie
zniżone od 20 gr. do 1 zł.

NAJBLIŻSZE PREMJERY
W TEATRACH MIEJSKICH.
— Park Sportowy im. Gen. Żeligow-

skiego. Dziś: 1) Koncert Wil. Orkiestry
Symłonicznej — dyryg. M. Salnicki.
2) Koncert nadkantora Mojżesza Kuse-
wickiego, Początek o godz. 8.15 wiecz.

„Humor w teorji i praktyce”.
Zespół Reduty urządza na prowin-
cji szereg wieczorów artystycz-
nych p. t. „Humor w teorji i prak-
tyce' z współudziałem znakomite-
go feljetonisty, literata oraz arty-
sty dramatycznego dr. Zygmunta
Nowakowskiego i monologisty Le-
cna Wyrwicza. Trasa tournće arty
stycznego Reduty obejmuje nastę-

pujące miasta: 31.V Łomża, 1.VI
Bialystok, 2. VI. Grajewo, 3. VL
Sokółka, 4. VI. Augustów, 5. VL
Suwałki, 6. VI. Grodno, 7. VI. Lida,
8, VL Nowogródek, 9. VI. Barano-
wicze, 10.VI Stołpce, 11.VI Nie-
swież, 12.VI Słonim, 13.VI Waołko-
wysk, 14.VI Białowieża.

- POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 31 maja.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja
dla poborowych. 13.20: Kom. meteor.
14.45: Progr. dzienny. 14.50: Utwory
Chopina, Schumanna i Liszta (płyty).
15.25: Przegląd czasopism kobiecych.
15.50: Audycja dla dzieci. 16.20: „Przed
120 laty” — odczyt. 16.40: Codzienny od-
cinek powieściowy. 16.50: Ordonówna i
Lawiński (płyty). 17.10: „Gdzie szukać
wartości życia” — odczyt. 17.35: Recital
organowy prof. Wł, Kalinowskiego. 18.05:
Nowe wiersze Juljana Tuwima. 18,20:
Muzyka lekka (płyty). 18.50: Radjowa ga-
zetka rzemieślnicza. 19.00: Przegląd li-
tewski. 19.20: Ze świata poeE —
pogad. wygl. Alfred Daun. 19.40: Progr,
na srodę. 19,45: Pras. dzien. radį. 20.00:
„Co widziałem na Węgrzech“ — -felj.
20.15: Koncert wieczorny. 21.50: Skrzyn-
ka techn. 22.05: Recital fortepianowy Ja-
ninv Wysockiej-Ochlewskiej. 22.40: Dod.
do pras. dzien. 22.50; Komunikaty. 23.00:
Muzyka taneczna.

Środa, dnia 1 czerwca.

Godz. 11.58: Sygnał czasu. 12.10:
Audycja dla poborowych. 13.20: Komu-
nikat meteorologiczny. 14,45: Program
dzienny, 14,50: Tańce różnych narodów.
15.25: Mała skrzyneczka. 15.45: Koncert
dia młodzieży. 16.15: Komunikat spor-
towy. 16.20: „Wiara i nauka, a pokarm
ludzki”, odczyt. 16,40: Płyty gramofono-
we. 16.55: Lekcja angielskiego. 17.10:
„Polski wychodźca w Kanadzie”, odczyt.
17.35: Koncert. 18.50: Chwilka strzelec-
ka. 19.00: Przegląd prasy litewskiej.
19.15: Program na czwartek. 19.20: „Co
ras boli”, przech, Mika, 19,30; Wiado-
mości sportowe. 19.35: Feljeton humory-
styczny. 19.45: Prasowy dziennik radj>-
wy. 20.00: Feljeton muzyczny. 20.15:
Muzyka lekka. 20.55: Kwadrans literac-
ki. 21,30: Recital fortepianowy. 22.40:
Komunikaty. 22.45: Płyty gramofonowe.
23.00—24.00: Muzyka taneczna. .

Z ZA KOTAR STUDJO.
Za pan brat z przyrodą.

Dn. 31 maja o ch 15.50 została
przygotowana dla dzieci pogawędka o
budowie gniazd ptasich, która wskaże,
jak miło jest być za pan brat z przy-
rodą. W) drugiej części dla młodzieży
starszej prof. Rostafiński wygłosi felje-
ton o tem, jak od zamierzchłej przeszło-
ści aż po Dunikowskiego w najróżno-
rodniejszy sposób próbowano robić złoto,

wnętrzna. W ten sposób jest zu-
pełnie osamotniony. Osamotnienie
to jest jednakkie osamotnieniem

„czystego“ człowieka, dla które-
go sensem wyższym istnienia jest
zachować w samym sobie, w sercu
swojem, bez względu na to, co się
dzieje nazewnątrz, linję ostrą i cien

ką prawości nieprzejednanej, Tam
zaś na Litwie, tem łatwiej było,
innym, którzy nie wychowywali
się, jak Els Cywiński do surowej
dyscypliny wewnętrznego życia i
ciągłego kontrolowania siebie —

przewinić wobec polskości niepo-
kałanej, iż przybrać postawę anty-
germańską, to pociągało za sobą,
nietyle łogicznie, ile psychologicz-
nie, na mocy łatwo zrozumiałego
automatyzmu „zacząć bagatelizo-
wać całą przeszłość moskiewskie-
go ucisku, jakowemiś niezdrowemi

się kazić powabami szerokiego
Wschodu... Zaczęło się znienacka
i powoli rehabilitować „katary-
niarstwo”, cała ta, nietyle świado-
ma, ile odruchowa ugoda kresowa,
ugoda wygody, de facto o wiele
tam szerzej rozlana, niźli to sobie

wyobrażaliśmy ongiś my wszyscy
żyjący pod sugestją szlachetnego
konwenansu Grottgerowskiej „Li-
tuanji” it.p. A taka łatwizna mu-

siała boleśnie odstręczać tych
szczerych patrjotów, którzy, logi-
ką ówczesnych rzeczy rzeczywi-
stych postawieni przed nagą, fa-

Ljazd gazownikówi wodociągowtów
W dniacąh 1 — 4 czerwca prze-

widziany jest w Wilnie duży Zjazd
Gazowników i Wodociągowców
Polskich.

Zjazdy odbywają się zazwyczaj
w rozmaitych większych miastach
Polski.

Oecny Zjazd będzie z kolei
XIV-ty.

Udział w Zjeździe oprócz pra-
cowników w zakładach Gazowni-
czych oraz Wodociągowych zapo-
wiedzieli przedstawiciele Władz
przedstawiciele nauki oraz Samo-
rządów Miejskich.

Przewidziany jest również przy
jazd uczestników Zjazdu z poza
granic Polski: z Czechosłowacji,
Jugosławji i Francji.

Uroczyste otwarcie Zjazdu od-
będzie się w Sali Miejskiej — O-
strobramska 5, w dniu 2. VIL o g.
10.30.

Na pierwszem plenarnem po-
siedzeniu zostaną wygłoszone 2 re
feraty, między któremi wygłosi
referat dalegat z Czechosłowacji:
dr. Czerny „Wpływ Społeczeństwa
na budowę Wodociągów w Cze-
choslowacji“.

Po plenarnem posiedzeniu pra-
ca będzie prowadzona w Sekcjach:
Gazowniczej i Wodociągowo - Ka-
nalizacyjnej.

Na Zjazd zgłoszono 35 refera-
tów.

ECHA POŻARU W WARSZTA-
TACH KOLEJOWYCH.

Ogień spowodowało krótkie spię-
cie.

Donosiliśmy już o groźnym po-
żarze w warsztatach kolejowych.

Przeprowadzone dochodzenie
policyjne wykazało, iż pierwotne
przypuszczenia, iż pożar powstał
naskutek podpalenia, są niesłusz-
ne, Natomiast wyjaśniło się, iż
przyczyną pożaru było krótkie
spięcie przewodów elektrycznych.

Przy pożarze uległ poparzeniu
niejaki Sawicki, któremu ogień
wypalił oczy.

Wysokość strat spowodowa-
nych pirzez pożar sięga kilku ty-
sięcy zł.

Kasjer Związku garbarń pod za-
rzutem nadużyć.

W dniu wczorajszym w wyniku
przeprowadzonego przez prokura-
turę dochodzenia został zatrzyma-
ny kasjer Związku właścicieli gar-
barń w Wilnie, Kazimierz Stefano-
wicz. Zatrzymany Stefanowicz po-
dejrzańy jest o przywłaszczenie
1500 złotych, które ściągnął od
członków związku wcharakterze
składek członkowskich.

Zachodzi przypuszczenie, iż Ste-
fanowicz popełnił jeszcze szereg
innych nadużyć natury pieniężnej
i służbowej.

Morderstwo przy ul. Świerkowej.
W dniu 29 b. m. w podwórzu

domu Nr. 5 przy ul. Świerkowej
został zabity trzema strzałami re-
wolwerowemi Jan Jatkowski, lat
38, zamieszkały tamże. — Zabėj-
stwa dokonał z zemsty Stanisław
Małachowski (Piłsudskiego 65),
który zbiegł — Zwłoki Jatkow-
skiego przewiezono do kostnicy

talną, alternatywą pro Rus-
siam aut pro Germa-
niam zmuszeni się czuli wybrać
— to pierwsze.

Jakiemi drogami przyszło u au-
tora naszego pamiętnika, do wy-
klarowania się świadomości intere-
sów całokształtu sprawy polskiej
z pośród tych uczuć, partykular-
nych raczej i raczej mistycznych,
bardzo jednakże zrozumiałych i w
każdym razie legitymnych? Copra
wda, w samym początku wojny Cy
wiński notuje sobie: „nie iść pod
żadnym pretekstem z Niemcami*
(str. 5). Ale z końcem listopada
1914 powiada: „Życzę powodze-
nia raczej Niemcom, acz zaczy-
nam pojmować  (podkreśl.
moje, że i to niedobrze.' I dodaje:
„Możliwe, że tu brużdżą pierwiast
ki uczuciowe: wstręt i bojaźń o$-
lądania triumfującego Moskala.
Gdyby się dało spoglądać na rzecz
niezależnie od osobistych
krzywd i niechęci — to możeby
myśl o upośledzeniu Polaków z
pod Prusaka przeważyła świado-
mość upośledzenia tu naszego...
lecz to nie jest łatwa ta izolacja i
abstrahowanie od bólu rzeczywisto
ści. Zazdroszczę czasem cudekom,
że umieją na to spojrzeć objekty-
wnie...“

(c. d. n.)
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z KRAJU.
Święto pieśni w powiecie święciańskim.

SWIĘCIANY. (Pat). W dniu
26 bm. odbyło się drugie na te-
renie powiatu  święciańskiego
Gminne Święto Pieśni w m. Dau-
gieliszkach. W święcie wzięło
udział 6 zespołów chóralnych z
za miejscowości gminy oraz
4 orkiestry. Ogółem wzięło u-
dział 175 osób.

Dzień pieśni rozpoczęto na-
bożeństwem w kościele parafjal-

nym, cdprawionem przez księdza
proboszcza Kuźmińskiego. Po na-
bożeństwie do licznie zebranej
ludności gminy około 1500 osób
przemawiał prezes komitetu „Swię-
ta Pieśni” p. Zełubowski.
W popisach chóralnych brało

udzieł 6 chórów. Przygrywały 4
orkiestry. Popisy odbywały się
pod batutą p. Leona Niewiadom-
skiego.

31 tajnych gorzelni w jednym powiecie.

NOWOGRÓDEK. (Pat). — W
miesiącu kwietniu rb. organa
bezpieczeństwa zlikwidowały 32

potajemne gorzelnie, z czego 31
w samym tylko powiecie woło-
żyńskim.

Eksplozja starego pocisku armatniego.

Z Postaw donoszą, iź w lesie
w pobliżu wsi Stachowce w cza-
sie palenia suchych gałęzi w le-
sie eksplodował pocisk armatni
pozostały jeszcze z czasów wiel-
kiej wojny. Siłą wybuchu pocis-
ku kilku  pastuchów zostało

odrzuconych о kilka metr. i
dzięki szczęśliwemu zbiegowi o-
koliczności wyszli oni bez żadnych
poranień. Jedynie jeden z nich
Jakób Szaban doznał iekkich
uszkodzeń ciała.

Śmierć przy kopaniu studni.
W dniu wczorajszym w Tro-

kach podczas kopania studni zda-
rzył się nieszczęśliwy wypadek,
w Czasie którego zestał zasypany

na śmierć robotnik Stanisław
Della mieszkaniec Bieniakoń pow.
lidzkiego.

 

Z pogranicza.
Uletki hitlerowskie na

Koło Filipowa na pograni-
czu polsko-pruskiem zatrzymano
dwóch podejrzanych osobników,
którzy kolportowali wśród ludno-
ści polskiej szkodliwą literaturę.
Zatrzymani pochodzą z Prus

pograniczu polskiem.
Wschodnich i należa do związków
Hitlera.

Zatrzymanych Prusaków skie-
rowano do dyspozycji władz
śledczych.

Złe warunki pracy w kołchozach sowieckich.

W ostatnich dmiach na kilku
odcinkach granicznych jak Mich-
niewicze Kozdrowicze, Iwieniec,
Suchodowszczyzna = zatrzymano
kilkunastu wlošcian Bialorusinėw,
którzy zbiegli z robót polnych w
kołchozach sowieckich. Ucieki-
nierzy opowiadają, iż robotnicy
źle są Odžywiani, a pracują w

w ciągu 10 godzin bez wytchnienia.
W rejonie Wilejki zatrzymano

włeścianina  Białorusina, który
zbiegł na teren polski. (icieki-
nier ledwo stał na negach z wy-
cieńczenia. Opowiada on, że w
ciągu trzech dni nie otrzymywał
jedzenia za karę, że nie inten-
sywnie pracowat.

Likwidacja szajki przemytniczo-koniokradczej

Na pograniczu polsko-litew-
skiem zlikwidowane szajkę prze-
mytniczo-koniokradczą,która trud-
niła się kradzieżami koni u włoś-
cian i przemycała je na teren li-
tewski. Aresztowano 7 keniokra-
dów na czele z Wincentym Bo-
gusławewiczem, pochodzącym z

 

Janowa. Wśród zatrzymanych
znajdują się dwaj handlarze ży-

dzi, którzy konie kradzione od
przemytników skupywali.

Szajka ta, która grasowała od
lutego r. b., zdołała w aiągu

trzech miesięcy ukraść przeszło
35 koni.

DZIENNIK WILEŃSKI.

SPORT.
Ognisko mistrzem Wilna w siatkówce.

Tegoroczne mistrzostwa w piłce siat-
kowej wykazały dość wysoki poziom gry,
zwłaszcza drużyn zwycięskich. Walka
o pierwszeństwo rozegrała się między
starymi rywalami: Ogniskiem, A. Z. Si
i Sokołem. Po trzech dniach walki w
punktacji ogólnej zwyciężył bezapelacyj-
nie doskonały zespół Ogniska w (a:
dzie: Piątkowski, Butkowski, Wasilewski,
Jasiński, Puszkarzewicz, Żyliński,

Drugie miejsce zajęły równą ilością
punktów: A. Z. S. i Sokół. Podkreślić
zwłaszcza należy ambitną grę Sokoła,
który pokonał $. М. Р., 1 p. p. leg.
1 Strzelca.

Ognisko reprezentować więc będzie
Wilno w rozgrywkach o mistrzostwo
Polski.

Wielkie zawody strzeleckie
© mistrzostwo Wilna.

Trzeciego czerwca rozpoczną się na
wszystkich strzelnicach wileńskich wiel-
kie zawody strzeleckie o mistrzostwo
Wilna we wszystkich rodzajach broni:
dlugiej, krótkiej i małokalibrowej.

Zawody trwać będą aż do 12 czer-
wca. Cały szereg firm handlowych zgło-
sił już szereg cennych nagród.

Wyniki piłkarskie,

W dalszym ciągu rozgrywek piłkar-
skich o mistrzostwo Wilna prowadzi
1 p. p. leg., który wygrał w znacznym
stosunku z Laudą 9:1 ы

W meczu zaš poprzednim Makabi
zremisowała z 6 p. p. leg. 1:1.

Ligowa drużyna w Wilnie.
i 5 czerwca przyježdža do Wilna 22 p

2 Siedlec, albo Legja warszawska.
Wilno na mecz ten wystawia nastę-

pujący skład: Rogow, Chowaniec, Le-
piarski, Wysocki, Birnbach, Bilewicz,
„.broja, Pawłowski, Szwarc, Naczulski,
Kozłowski.

Wieczorek znów mistrzem Wilna.
W tegorocznych mistrzostwach lekko-

alletycznych w dziesięcioboju startowało
dwóch tylko zawodników, ale zawodnicy
uzyskali pierwszorzędne wyniki.

Wieczorek (3 B. Sap.) usiłował pobić
rekord Polski, ale chora jeszcze noga za-
wiodła i mistrz musiał zadowolić się wy-
nikiem 7.060 pkt. W poszczególnych kon-
kurencjach miał on: 100 mtr. — 11,4; 110
mtr. przez płotki 16,8 sek.; 400 mtr. 53,2
sek.; 1500 mtr. 5 m. 2 sek.; skok w dal
6 m. 48 sntr.; skok wzwyż 1 m. 68 centr;
skok o tyczce 3 mtr. 30 centr; rzut dy-
skiem 38 mtr. 54 cntr.; oszczep 48 mtr. 15
cntr.; kula 12 mtr. 4 cntr.

Wojtkiewicz zaś z Sokoła uzyskał
szereg doskonałych wyników i pobił re-
kord okręgu w pchnięciu kulą uzyskując
12 mtr. 24 centr.

Sidorowicz jedzie do Antwerpii.
Doskonały nasz średniodystansowićc

został wyznaczony do reprezentacji Po!-
ski na mecz lekkoatletyczny do Antwer-
pis, gdzie zgromadzą się najlepsi biegacze.

Sidorowicz ma poważnych przeciw-
ników i chyba jeszcze raz pobije rekord
okręgowy, który jest już dość wyśrubo
wany. i

EOSTEAC SESIVASTDL TECRSGSTKRYVRP

PO ZAKUPY ŻYWNOŚCI DO POLSKI.

Na odcinku granicznym [wie-
niec zatrzymano 11 włościan, w
tem 2 kobiety, którzy przybyli z
Rosji Sowieckiej po zakup chleba,
słoniny i nabiału. Jak się okazało
byli to zawodowi, przemytnicy -
handlarze, którzy skupują artyku-
ły żywnościowe w pogranicznych
wsiach Polski, poczem towary wy-
wożą do miasteczek sowieckich,

gdzie je spieniężają za grubą gotów
kę. Na innych odcinkach również
zatrzymano klkunastu włościan -
przekupniów. Jak się wyjaśniło
przekroczenia granicy przez prze-
kupniów stoją w związku z ukaza-
niem się dekretu rządu sowieckie-
go zezwalającego na terenie Biało-
rusi sowieckiej na wolny handel ar
tykułami żywnościowemi.

Balon sowiecki spadł na terytorjum Polski.

W dniu wczorajszym rano w
pobliżu odcinka granicznego Ra-
ków w pow. mołodeczańskim spadł

obserwacyjny balon wojskowy so-
wiecki, który zerwał się z lotniska
z Ziembina.

Radjostacja K. O. P. została podpalona.

Jak już wczoraj donosiliśmy,
w Budsławiu z nieustalonego po-
wodu powstał pożar w zabudowa-
niach t akiowicch: w których to
mieściła się radjostacja I Baonu
K. O. P. Pastwą płomieni padła

radiostacja wraz z całym sprzętem
technicznym. W wyniku  pier-
wiastkowego dochodzenia zdołano
ustalić, iż pożar powstał skutkiem
zbrodniczego podpalenia. Prowa-
dzone energiczne dochodzenie
przez żandarmerję oraz władze

śledcze doprowadziło do zatrzy-
mania dwóch osobników podej-
rzanych o udział w podpaleniu,

КО
diwignią band

 

„Parada Miłości” I „Król Zebraków”, niezrównana Jeannette Macdo- inteligentną młodą pa-

Ruch wydawniczy.
— „AWANGARDA organ Obozu

Wieikiej Polski. Ukazał się nr. 5 „A-
wangardy' Obozu Wielkiej Polski, Nu-
mer przynosi treść szczególnie żywą i a-
ktualną, związaną ściśle z całą akcją
Obozu.

Zainteresowanie działalnością Obozu
Wielkiej Polski wzrasta z każdym mie-
siącem w miarę, jak potężny ten ruch
młodego pokolenia rozwija się coraz ży-
wiołowiej. To też każdy, kogo interesuje
oblicze ideowe i programowe Obozu, znaj
dzie odpowiedź na swe pytanie w „A-
wangardzie”, przenaczonej specjalnie dla
działaczy Obozu Wielkiej Polski oraz dla
tych wszystkich, którzy zajmują się prą
dami ideowymi w Polsce. „Awangarda“
uważała zawsze za swój punkt honoru
wyrażania najbardziej świeżych poglądów
w dziedzinie gospodarczej, społecznej i
politycznej. Skierowując swoją uwagę
głównie w przyszłość naszego kraju, po-
święca obecnie szczególną uwagę prze-
obrażeniom ideowym i cywilizacyjnyn
jakie przeżywa świat współczesny, a na
których rozmiary wskazał w swych osta-
tnich publikacjach Roman Dmowski. Sta-
rając się wykształcić nowy sposób my-
ślenia i nową psychikę wśród młodeg
zwłaszcza społeczeństwa. „Awangarda*
spełnia już niewątpliwie poważne zadanie
„w polskiem życiu ideowem i umysłowem.

Ostatni numer przynosi artykuł po-

sla Ryszarda Piestrzyńskiego: „Nasze
stanowisko”. Jest to żywa i mocna od-
powiedź dana tym, których „niepokoi
rozwój idei narodowej w młodem poko-
leniu polskiem. Redaktor „Awangardy“,
p. Stefan Wyrzykowski, w artykule „Jak
pojmujemy silną władzę” wyjaśnia, że
duch narodowy dąży do silnych rządów,
lecz sprawiedliwych, gdyż dwie te ce-
chy dadzą się doskonale pogodzić, jeśli
stanie się na gruncie etyki katolickiej
jak to ostatnio wskazał w swym liście
pasterskim ks. Prymas Hlond. Red. Fe-
liks w artykule „Komuniści czy Obóz
Wielkiej Polski* porusza szczególnie a-
ktualne zagadnienie społeczne w Polsce,
wskazując na rolę, jaką w tym zakresie
spełnia już Obóz Wielkiej Polski, grupu-
jąc w swoich szeregach bezrobotnych.
Numer zawiera pozałem wyrazy hołdu,
złożone H. K. Rostworowskiemu, b. obo-
źnemu Obozu Wielkiej Polski w Krako-
wie z racji przyznania mu literackiej na-
grody państwowej i wystawienia w Pozna
niu nowej jege świetnej sztuki „U mety”.

Stała rubryka „Uwagi* przynosi na
wstępie entuzjastyczny głos, poświęco-
ny „jasnym koszulom”, które w dniu 3
maja ukazały się w Poznaniu. „Gawędy
obozowe” odsłaniają nam „tajniki“ we-
wnętrznego życia organizacyjnego Obozu
Wielkiej Polski,

Numer uzupełnia żywo dobrana kro-
nika organizacyjna, oraz ciekawe ilustra-
cje, z których wybija się fotografja po- .
cztu sztandarowego O. W. P. w Pozna-
niu w dniu 3 maja. k

Adres Redakcji: Poznań, św. Marcin
65. Prenumerata roczna 5 zł. Konto P.
K. O. nr. 203.851
Józet Gołąbek. Ivo Vojnović, dramaturć
iugosłowiański. „Książnica-Atlas", Lwów,

Warszawa, 1932, str. 488,
Książka pod powyższym tytułem sta-

nowi ważną pozycję śród studjów z za-
kresu słowiańskich literatur, jest to bo-
wiemu nas pierwsza monografja o pisarzu
słowiańskim wogóle. Również i dla piś-
miennictwa Jugosławji będzie ona poży-
teczna, Vojnović bowiem, jeden z najwy-
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bitniejszych  jugosłowiańskich  pisar
dramatycznych, nie doczekał sę dotyc.
czas opracowania całokształtu pracy lit
rackiej.

Autor monografji, wybitny znawca |
teratur słowiańskich, podzielił książki
ną ośm rozdziałów, wstęp i zakończen”

We wstępie omawia metodę pracy
zaznacza, że studja swoje oparł w d
żym stopniu na materjałach archiwalnyc
i rękopiśmiennych, przyczem zużytkow.
niewydaną dotychczas interesującą k.
respondencję Vojnovicia. W rozdziale
p. Ł „Życie poety” przedstawia doś
szczegółowo bieg życia tej interesującej
postaci. Rozdział II p. t. „Duszapoety]
nasuwał zapewne wiele trudności wobed
tego, że, jak autor zaznaczył, Vojnović by!
indywidualnością pod względem struklu:
ry duchowej bardzo skomplikowaną
trudną do zanalizowania, W rozdziale IN
zaznajamia autor czytelnika z utworami
poety, w IV p. t. „Analiza” poddaje auto:
szczegółowemu rozbiorowi nowele, dra:
maty i utwory liryczne Vojnovicia, przy
czem stwierdza, że najznakomitszym je?
go utworem jest dramat „Trylogja dub
rownicka', tłumaczona na wiele europej
skich języków. Dużej pracy i rozległych
studjów przygotowawczych wymagały też
rozdziały V i VI p. t. „Geneza” i „Wpływ
literacki”, w nich bowiem wskazał autof
na pewne skłonności duchowe poety
nowiące pobudkę do powstania tego @М
innego dzieła, i na rozległą znajomośd
przez pisarza literatury europejskiej, któq
ra odbiła sę w jego utworach. W dwóc
następnych rozdziałach p.t. „Kompc
zycja i technika” i „Język i styl'* omawia
autor szczegółowo walory artystyczni
twórcy, który niewątpliwie może być uq
ważany za jednego z największychariyd
stów słowa w piśmiennictwie chorw
kiem, a nawet całej Jugosławii. W zak
czeniu, stanowiącem syntetyczne ujęcie
wywodów autora, ustala stanowisko Voj4
novicia we współczesnej literaturze taki
kraju rodzinnego, jak i innych narodów
uważa go za jednego z największych prze”
twórców modernizmu europejskiego na
gruncie rodzimym.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 50 М. 1932 г.

Waluty i dewizy:
Gdańsk 174,95—175,38—174,52.
Helandja 36',20 —362,10—360,30.
Londyn 32,95—33,'1 —32,79.
Nowy York &,899 —8,919—8,879, |

  

  

 

Nowy York kabel 8,903 —8,923--8,883,
Paryż 35,14—35,23—35,05.
Praga 26,38—26,44—-26,32,
Szwajcarja 174,40—174,83-—173,97.
Włochy45,75—45,98—45,52.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,55-
Tendencja niejednc lita.

'apiery procentowe
3% pożyczka budowlana 31,50. —

4%, pożyczka Inwestycyjna 84. Ta sa”
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Bank Polski 70,
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— Jest pewnie na górze w bilardowym pokoju. — ciągnął Barry, wyjmując mu z drżącej ręki kij |REFUS KIN! 13 Zachowanie się Barry'ego było rzeczywiście rażące.

> Simpson, który był świetnym taktykiem, zorjentował — Jazda na górę. i kładąc go na stole, — Absolutnie musimy podać |
. o: b ® rj się momentalnie, že pozostaje mu tylko jedno wyjšcie Na schodach Barry wyjął z kieszeni nową białą sobie ręce. Przecież pan przyjął moje przeprosze- |

„Pieniądze al o zycie + zsytuacji — odwrót. Wstał więc z fotela, zignorował  rękawiczkę i włożył ją na prawą rękę. nie. W czasie swej niedawnej podróży po Abisynji
stwierdziłem że i tam panuje ten zwyczaj. Jeżeli kto
nie chce podać ręki, to uważa się za zły omen, za pa-
skudny omen. — Harris poddał się bez słowa nie-
uniknionemu i Barry znęcał się przez kilka sekund
nad jego prawicą. No! Teraz mi lepiej. Już się
nie gniewamy. Dobranoc, drogie panie, Życzę panu,
żeby ten strzał był taki udany jak byłby tamten, gdy-
bym przez nieuwagę... Ža
— Chodźmy do domu — wtrącił słabym głosem

Antoni.
— ..nie potrącił pana.
Harris uchwycił się usłyszanego wśród zamętu

słów dobranoc jak deski ratunku.
— Dobranoc! — odparł, powracając do swojej

samotnej gry. -
Wyglądał przytem tak żałośnie, że Antoniemu

zrobiło się go żal. Gdyby nie to, że życie Billingsa | ‹
było w niebezpieczeństwie, byłby poprosił Barry'ego,
żeby wrzucił rękawiczkę do kosza, a sam zapropo-
nowałby Harrisowi partję bilardu, Zaklął się w du-
szy, że jeżeli odcski jego palców okażą się różne od
thrummowych, to się nad nim zlituje.

(D, c. n.)

Redaktor odpowiedzialny; JAROSŁAW. NIECIECKI, |

— Jak potem odróżnisz te odciski? —
Antoni.

— Qznaczyłem cyframi arkusze bibułki, Simp-
son jest numer pierwszy,

Harris grał w bilard przy największym stole po
swojemu i nieudolnie. Był z tego sławny, Nim ude-
rzył kulę, zastanawiał się z pół godziny poto, żeby
chybić, Rzadko mógł znaleźć partnera i w swoim
czasie oburzył komitet klubowy sprowadzeniem gości
bardzo podejrzanego autoramentu. Wkońcu mało
brakowało, żeby nie zaczął sobie werbować żebra-
ków, Dostał surową naganę i musiał dać spokój.

"Właśnie zamierzał się delikatnie kijem, gdy na-
gle zakłął pod nosem i kula potoczyła się chwiejnie
po suknie.

Barry, przechodząc, trącił go łokciem.
— Bardzo, och! bardzo pana przepraszam — wy

krzyknął. — Widzę, że popsułem panu strzał, Był-
by się napewno' świetnie udał. Chyba się pan na
mnie nie gniewa?

Harris wodząc oczami za kulą, dał mrukliwie do
zrozumienia, że się nie gniewa, ale że jest wściekły.
— Musi mi pan podać prawicę.

miażdżąco Barry'ego i skłonił się chłodno Antoniemu. zapytał
— „wieczór! — mruknął rejtorując ku drzwiom. :
Barry zastąpil mu drogę i pochwyciwszy mocno

rękę, ścisnął ją serdecznie w swych dłoniach.
Prawda, że piękny wieczór? — rzekł z en-

tuzjazmem. — Morowy wieczór! —puścił wyrywa-
jącą się rękę, — Nie ma pan pojęcia, jakie — miłe
są — te pierwsze powiewy jesieni — po upałach let-
nich — lato było takie gorące...

Ale Simpsona już nie było.
— Narobiłeś bigosu — rzekł Antoni. — Nie

zdziwię się, jeżeli mnie poproszą, żebym zrezygnował
z członkowstwa tego klubu. Jestem przekonany, że
Simpson pobiegł do kancelarji, żeby napisać skargę.
— Głupstwo — odprał Barry, zdejmując ostro-

žnie rękawiczkę z prawej ręki i zawijając ją w bibuł-
kę. — Byłem poprostu w dobrym humorze, a to nie
kryminał. Staremu tetrykowi dobrze zrobi na wą-
trobę, jeżeli się trochę powścieka.

Antoni zrozumiał cel nowych rękawiczek.
— A, masz na tej rękawiczce odciski jego pal-

ców? — zapytał,
— Właśnie, Teraz poszukamy Harrisa,

Antoni dał słowo honoru, że nie przekroczy mia-

ry i skinął głową portjerowi, którego Barry poczę-

$ stowal seralicznie idjotycznym ušmiechem. | eszli

do hallu. Jak można się było spodziewać, Simpson

siedział sam w dalszym rogu i czytał gazetę.

Był to jegomość bardzo drażliwy, skłonny do sa-

motności i mający swoje stałe przyzwyczajenia. An-

toni, który wedział jak Simpson nie lubił, gdy mu

- przeszkadzano w wieczornej lekturze, pomyślał, że
muszą się jakoś taktownie usprawiedliwić, że do

niego podchodzą. Ale nagle uderzyło go dziwne za-
chowanie się siostrzeńca.

—Ba! —rzekł Barry i coraz głośniej: — Ba! Ba!

Ba!
Simpson wyjrzał z za gazety, zmarszczył się i

schował pośpiesznie zpowrotem.
— W ten sposób nie dokażesz niczego — sze-

pnął ostrzegawczo do siostrzeńca Antoni,
— Ba! Ba! — wykrzykiwał napastliwie Barry.

Albo mnie oczy mylą, albo widzę kochanego pana
Simpsona.

Antoni bez udawania okazał przykre zgorszenie.
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