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Telefon Redakcji.
      

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wiieński* wychodzi codziennie,

Tow. Pań Mił. św.
uprzedza wszystkie panie, które objęły posterunki na kwestę uliczną
na rzecz OCHRONY NASZEJ, Subocz 20, że Starostwo kwestę
przeniosło z dn. 12 Czerwca na 16 b.m. Skarbonki od 13 są do
wzięcia na Mtynowej 2. Zważywszy liczne potrzeby ochrony o gor-

Wincentego a Paulo

liwą kwestę prosi
ZARZĄD.
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14.600.000 deficyt budżetowy.
WARSZAWA (Pat). *Tymcza-

sowe zestawienie dochodów i wy-
datków budżetowych za miesiąc
maj r. b. wykazujepo stronie do-

chodów 175,3 miljonów zł, a po
stronie wydatków 189,9 miljonów
zł, czyli niedobór wynosi 14,6
miljonów zł.

Zajścia z bezrobotnymi w Przemyślu.
PRZEMYŚL Pat]. We wtorek

w południe zgromadziła się przed
gmachem starostwa w Przemyślu
grupa bezrobolnych w liczbie o-
koło 150 osób, która wysłała de-
legację do starosty z prośbą o za-
trudnienie. Starosta porozumiał
się z burmistrzem miasta, który
przyrzekł zatrudnić dodatkowo
oprócz już zajętych 100 bezrobot-
nych jeszcze 40. Opłacani oni by-
liby z funduszów miejskich, prace
śaś mieliby przy robotach kanali-
zacyjnych przy ul. Krasińskiego.
Prace zostały podzielone na dwie
zmiany po 5 godzin dziennie, aby

w ten sposób uzyskać możność za-
trudnienia jeszcze większej liczby
bezrobotnych. W czasie trwania
konferencj między starostą a bur-
mistrzem komuniści poczęli roz-
rzucać wśród bezrobotnych ulotki
o treści antypaństwowej i nie-
mającej żadnego związku ze spra-
wami bezrobocia. Władze bezpie-
czeństwa aresztowały 11 osobni-
ków i oddały ich do dyspozycji
władz prokuratorskich. Delegacja
bezrobotnych po otrzymaniu odpo-
wiedzi o wyniku konferencji we-
zwała zgromadzonych do rozejścia
się.

Statystyka ludności w Polsce.
Wynik ostatniego spisu.

WARSZAWA (Pat). W/g tym-
czasowych danych, ustalonych
przez Główny Urząd Statystyczny
na podstawie wyników II po-
wszechnego spisu ludności z dnia
9 grudnia r. ub., na terenie
Rzeczypospolitej zamieszkuje
32.132.936 osób, z czego 22.208.076
„czyli 69,19/0, z językiem ojczystym
polskim i 9.924.860, czyli 30,9%,
z językami ojczystemi  innemi.
Rozłożenie ludności obcojęzycznej
na terenie państwa jest bardzo nie-
jednolite. Najmniej ludności nie-
polskiej wykazują województwa
zachodnie, bo 9,1%/0. W wojewódz-
twie śląskiem ludności niepolskiej
jest 7,7%/0 Są to bezsprzecznie w
ogromnej większości Niemcy, nie
licząc minimalnego odsetku Ży-
dów. Na Górnym Śląsku język
niepolski zaleklarowało 6,6%, na
Śląsku Cieszyńskim — 15,3%.
Wyższy odsetek na Śląsku Cie-
szyńskim tłumaczy się skupieniem
Niemców w Bielsku, wynoszącem
56,5% W województwie pomor-
„skiem ludności niepolskiej jest
10,1%/0. Poza Sempolnem, gdzie
jest 40,6%» ludności obcojęzycznej,
w pozostałych powiatach tego wo-
jewództwa cylry te wynoszą od
2,9% do 17,6%. Województwo po-
znańskie ludności z językiem nie-
polskim posiada 9,5%. Są to też
przeważnie Niemcy. W wojewódz-
twach centralnych żywiołu niepol-

skiego jest znacznie więcej, niż w

województwach zachodnich. Od-

setek osób z językiem niepolskim

wynosi tu 17,7%/. W 'skład tej

liczby wchodzą przedewszystkiem

żydzi, dalej zaś Niemcy w nie-

wielkim procencie (województwo |

łódzkie), Białorusini w części

wschodniej województwa  biało-

stockiego oraz Ukraińcy w woje-
wództwie lubelskiem. Na terenie

* województw południowych ludno-
ści z językiem ojczystym niepol-

skim jest ogółem 40,8%/0. W woje”

wództwie stanisławowskiem na.

silenie pod tym względem jest naj-
większe i wyraża się cyfrą 71,5%,

w tarnopolskiem — 50,5%, w
lwowskiem 42,1%. Na liczby te.

poza językiem ukraińskim (rus
kim) składa się również język ży-
dowski (hebrajski) i w minimalnym
procencie niemiecki _Wojewódz:
two krakowskie posiada jedynie

8,6%/0 ludności o języku ojczystym
niepolskim. Największy odsetek
ludności obcojęzycznej posiadają
województwa wschodnie — 67,1%/0,
w tem województwo  poleskie
85,5%/0, wołyńskie 83,5%/0, nowo-

gródzkie 47,7%%0 oraz wileńskie
40,1%/9. Skład ludności obcojęzycz-
nej województw wschodnich jest
bardzo różnolity. Poza Ukraińca-
mi i Białorusinami wchodzą tam
żydzi, Litwini, Czesi, Rosjanie i
Niemcy.

Prof. Zipser rektorem politechniki.
LWÓW (Pat). Rektorem Poli-

techniki Lwowskiej na rok 1932/33
wybrany został "po raz drugi prol.
inž. Kazimierz Zipser.

Wyrok w sprawie Korybut Woronieckiej
Woroniecka skazana na 3 lata twierdzy.

WARSZAWA (Pat). Sąd O-
kręgowy ogłosił wczoraj popołu-
dniu wyrok, na mocy którego Zo-
fja Korybut-Woroniecka skazana
została na trzy lata twierdzy, za
zabójstwo Boya, popełnione w sta-
nie silnego wzburzenia psychicz-
nego, wywołanego ciężką zniewa-
gą osobistą. — Sąd zasądził po-
wództwo cywilne w wysokości

  

    
   

 

  
   

  

  

GRODNO.  Wczorej

sztowany.

uratowany.

KOWNO, Pat. Przybył tu File-

ksander Lednicki. Jak podaje

radjostacja kowieńska, odwiedza

XI stopnia Józef Łopatowski wtargnął ‘

pocztowego i wystrząłem z rewolweru zabił pocztyljona Koronowicza.

Obecny przytem urzędnik Pawłowski wszczął alarm, na odgłos
do którego Łopatowskiktórego przybył patrol policji,

strzelać.
Na szczęście rewolwer zaciął się i

W areszcie usiłował on popełnić samobójstwo,

1.401 zł. tytułem alimentu dla

dzieci po 200 zł. miesięcznie za

okres ubiegły od śmierci ojca

i symbolicznie jeden złoty dla

pierwszej żony Boya tytułem od-
szkodowania za straty moralne.

Ponadto zasądzono alimenty dla

dzieci do czasu ich pełnoletności

po 200 zł. miesięcznie.

Zbrodnia w grodzieńskim urzędzie
pocztowym.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

w nocy około g. Żej urzędnik pocztowy

do ekspedycji 1-go urzędu

usiłował

został are-Łopatowski

ale został ura-

 

P. Lednicki przybył do Kowna.
on narazie swych znajomych, któ”
rych ma tutaj z czasów przedwo-
jennych.
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Co się stało z Hausnerem?
NOWY YORK (Pat). Lotnik

polski Hausner pochodzi z Jaśliska
pod Sanokiem. Rodzice jego mie-
szkają w Linden, w stanie New-
Jersey. — W „New York Times“
ukazało się oświadczenie jednego
z meteorologów, który twierdzi,

że Hausner natychmiast po prze-
locie nad Nową Funlandję musiał
wpaść we mgły i w śńiegi i z tego
powodu musiał zawrócić, Możli-
we jest, że Hausner wylądował
gdzieś na odludziu w Kanadzie.

zagranicą 8 zł,

owe dekrety
„Robotnik” (nr. 190) zamiesz-

cza na miejscu wstępnem pogłoski
0 nowych dekretach p. Prezyden-
ta, które niebawem mają się u-
kazać.

Ze względu na doniosłość tych

 

Rząd fierriefa przed parlamentem.
PRZEMÓWIENIE HERRIOT'A.

PARYŻ (Patj. ©О godzinie i4
min. 45 wszystkie trybuny i ga-
lerje parlamentu były już przepeł-
nione. Członkowie rządu Herriot'a
zjawili się dopiero, gdy Izba była
w komplecie. Przemówienie pre-
zydenta lzby Bouissona oklaski-
wane było bardzo gorąco. Gdy
padło nazwisko Brianda, rożiógła
się burza oklasków, zwłaszcza na
lewicy. Hołdu, oddanego prezy-
dentowi Doumerowi, wysłuchał

parlament, z wyjątkiem kilku ko-
munistów, stojąc. W chwili kiedy
Herriot wstąpił na trybunę celem
odczytania deklaracji rządowej,
komuniści krzyczą: „Uwolnić z
więzień posłów komunistycznych!”
Po przywróceniu spokoju premjer
Herriot w dalszym ciągu odczyty-
wał deklarację, Po pierwszych
zdaniach, odnoszących się do tra-
dycyj pokojowych, zrywają się
oklaski na lewicy iw centrum,
Socjaliści i radykałowie oklaski-
wali gorąco zapowiedź energicz-
nych kroków celem zwalczenia

tfudności gospodarczych. Prawica
iprawe centrum zachowują mil-
czenie. Podkreślenie konieczności
współpracy międzynarodowej wy-
„wołuje w całym parlamencie żywe
brawa. Zdania w kwestji ubez-
pieczeń społecznych oraz ustęp,
poświęcony robotnikom i byłym
kombatantom, oklaskiwane są na
wielu ławach. Lewica oklaskuje
gorąco ustęp o laicyzmie oraz o
bezpłatnej nauce w szkołach śre-
dmich. Jeden z komunistów ata-
kuje ustęp, dotyczący amnestji, na
co przewodniczący oświadcza:
„Ma pan 4 lata do przerywania”.
Po zakończeniu odczytywania de-
klaracji rządowej zrywa się na sali
burza oklasków. Były premjer
Tardieu pierwszy ostentacyjnie bi-
je brawo. Cała lewica, centrum.i
prawica oklaskują żywo oświad-
czenie, dotyczące reparacyj. We-

"zwanie do udzielenia zaufania no-
wemu rządowi okiaskują socja-
liści, radykałowie społeczni oraz
centrum.

DEKLARACJA RZĄDU HERRIOT'A.

PARYŻ (Pat). Deklaracja rzą-
dowa odczytana została we wto-
rek po południu w Izbie Deputo-
wanych przez premjera Herriot'a,
a w Senacie przez ministra spra-
wiedliwości Renoulta. Rząd —
głosi deklaracja — w zakresie po-
lityki wewnętrznej dążyć będzie
do szybkiej poprawy stosunków
finansowych.  Przewidziany jest
program wielkich robót, mający
na celu zmniejszenie bezrobocia.
Przewidziane są dalej organizacja
środków transportowych oraz u-
zgodnienie środków ochrony go-
spodarczej z systemem wzmożo-
nych wymian gospodarczych i
układów międzynarodowych. Rząd
zastosuje aktywną politykę w za-
kresie rozwoju gospodarczego i
socjalnego kolonij, dążyć będzie do
reorganizacji ubezpieczeń społecz-
nych, do rozszerzenia akcji pomo-
cy dla bezrobotnych. Wreszcie
projektuje wprowadzenie bezpłat-
nego nauczania w szkołach dru-
giego stopnia oraz przygotowuje
projekt amneslji dla przestępców
politycznych.

Pod względem polityki zagra-
nicznej rząd kierować się będzie
koniecznością ugruntowania poko-
ju na ogólnej organiżacji Europy
i całego świata i dążyć będzie do
odprężenia politycznego, do poro-
zumienia gospodarczego i rozbro-
jenia moralnego. W sprawie od-

 

szkodowań Francja nie pozwoli
kwestjonować swych praw do od-

"szkodowań, praw, wynikających
nietylko z traktatów, lecz i z wza-
jemnych układów, w których za-
angażowany jest honor sygnatarju-
szy. Świat, któryby się oparł sile
prawa, poddałby' się wcześniej czy
później pod panowanie siły. Przed-
stawiając te zasady, rząd, pragnąc
bronić nie egoistycznych przywile-
jów, lecz interesów powszechnych,
skłonny jest przedyskutować każ-
dy projekt, względnie podjąć ini-
cjatywę, która mogłaby spowodo-
wać większą stabilizację stosun-
ków światowych i powszechną
zgodę z wiarą w pokój. W zgo-
dzie z paktem Ligi Narodów dążyć
będziemy — głosi deklaracja — do
zapewnienia bezpieczeństwa nie-
tylko naszego własnego, lecz rów-
nież wszystkich narodów, zarówno
wielkich, jak i małych. Akcja na-
sza będzie kierowana zasadami,
których broniliśmy od roku 1924
i które stały się zasadniczym ele-
mentem polityki francuskiej. Świat
cały jest pogrążony w chaosie.
Spokój będzie przywrócony, jeżeli
rządy porozumieją się między so-
bą.i zechcą, podobnie jak nasz
rząd, dążyć do tego, by zapanował
duch pokoju, uważając tak jak my
wojnę za zbrodnię, będącą poza
prawem.

HERRIOT MA 390 GŁOSÓW
W IZBIE DEPUTOWANYCH.

PARYŻ (Pat). Rząd Herriot'a
otrzymał votum zaufania 390 gło-
sami przeciwko 152.

FRANCOIS ALBERT NA
CZELE RADYKAŁÓW.
PARYŻ (Pat). Na przewodni-

czącego frakcji radykalno-społecz-
nej jednogłośnie wybrany został
Malvy, który jednak zrezygnował
z tego stanowiska, oświadczając,
że pragnie zachować wszystkie
swe siły dla pracy w komisji fi-
nansowej Izby, której prawdopo-
dobnie będzie przewodniczącym.
Większością 62 głosów obrany zo-
stał Franęois Albert na przewo-
dniczącego trakcji radykalno-spo-
łecznej. Jako kandydat na wice-
prezydenta [zby Deputowanych
na miejsce Dalimier wyznaczony
został jednogłośnie Dalbes.

TAJEMNICZA ŁÓDŹ
PODWODNA.

LILLE (Pat). W okolicach por-
tu Boulogne ukazała się jakaś ta-
jemnicza łódź podwodna, której
przynależności dotychczas nie u-
dało się stwierdzić. Władze roz-
poczęły poszukiwania za nieznaną
łodzią, trzymając wyniki akcji na-
razie w tajemnicy.

(0 obiecują żydom Hillerowcy:
Ż. A. T. donosi z Berlina. W to

Lu debaty politycznej na ostatniem
ęosiedzeniu sejmu pruskiego za-
trał głos prezes frakcji narodowo-
socjalistycznej Wilhelm Kube, któ-
:у przy tej sposobności wygłosił
antyżydowskie przemówienie, wy-
rełnione rogróżkami pod adresem
zydów niemieckich. Na wstępie
Kube porusza machinzcje giełdy,
grozi zamknięciem wszystkich
giełd pruskich. Jeśliby nastąpiła
iaflacja, winę ponosić będą żydzi.
„Niech się też ma na baczności
prasa żyd. i niech nie współdzia-
ła w tej niebezpiecznej grze infla-
cyjnej. Eksodus z Egipiu był ira-
szką w porównaniu z iem, co my
poczniemy, gdy rozpocznie się od-
żydzanie Niemiec. Urzędy obec-
nego rządu pruskiego, znajdują
się pod okupacją sjonistów, dla któ
cych nie będzie miejsca, gdy przy-
jaciele nasi obejmą kontrolę nad
sprawami państwowemi. Naród
niemiecki nie pozwol się też dłu-
żej obrzucać błotem przez prasę
zydów z pod znaku Mossego i Ul-
Isteina“.

Po rozwiązaniu Reichstagu
Przesiienie w Prusach.

BERLIN (Pat). Premjer pruski

Braun złożył wczoraj swój urząd,
powierzając kierownictwo rządu
ministrowi opieki społecznej Hirt-
sieferowi. Trudności, na jakie na-
potyka utworzenie nowego rządu
w Prusach, spowodowały inter-
wencję kanclerza von Papena,
który rozpoczął konierencje z
przedstawicielami poszczególnych

Irakcyj parlamentarnych. Wczo-
raj wieczorem kanclerz von Papen
przyjął w tej sprawie przywódcę
partji niemiecko-narodowej Hu-
genberga. W dalszym ciągu pro-
jektowane są rozmowy z przywód-
cami narodowych socjalistów oraz
frakcji centrowej. Do interwencji
miały skłonić von Papena m. in.
trudności finansowe rządu.

MOŻLIWOŚĆ POWOŁANIA KOMISARZA DLA PRUS.

BERLIN (Pat). Na czoło aktu-
alnych zagadnień politycznych wy-
sunęła się sprawa uregulowania
stosunków w Prusach. Kanclerz
Papen osobiście interwenjował w
tej sprawie u przewodniczącego
sejmu pruskiego Kerrla, domaga-

jąc się możliwie jaknajszybszego
zwołanią posiedzenia semu prus-
kiego. Argumenty kanclerza Rze-
szy w sprawie przyśpieszenia
ukonstytuowania się rządu prus-
kiego znalazły poparcie w trudno-

“ ściach finansowych, z jakiemi po-
łączone jest wykonanie budżetu
pruskiego. W budżecie powstała
luka, spowodowana niespłaceniem
dotychczas przez skarb pruski 100
miljonów mk,, należnych od rządu

Rzeszy z racji przejęcia banku ko-
lonizacyjnego. Żądanie kanclerza
Papena zostało uwzględnione
przez przewodniczącego Kerrla,
kióry zwołał konwent senjorów na
10 b. me, celem ustalenia terminu
zwołania sejmu pruskiego. Koła
sejmowe komentują inicjatywę Pa-
pena w ten sposób, że kanclerz
Rzeszy zdaje sobie dokładnie spra-
wę z bezcelowości prowadzonych
z partjami sejmu pruskiego per-
traktacyj co do utworzenia rządu
koalicyjnego. To też zgóry liczą
się z łaktem, że w konsekwencji
fiaska tych rokowań nastąpić musi
nominacja rządowego komisarza
Rzeszy dla Prus. Prasa niedy-
skretnie wymienia nawet kandy-

data na to stanowisko w osobie
nadburmistrza m. Lipska Goerde-
lera, Sprawa powołania komisarza
dla Prus była oddawna przedmio-
tem ostrej dyskusji. Przeciwsta-
wiały się takiej nominacji szcze-
gólnie kraje południowe Rzeszy,
uważając ją za precedens narusze-
nia autonomji krajów związko-
wych. Prasa bawarska w związku
z tem ujawnia wielkie zaniepoko-
jenie, zwracając uwagę, że po-
dobne naruszenie autonomicznych
praw krajów związkowych stwa-
rza podatny grunt dla rozwoju
tendencyj separatystycznych.

BUDŻET PRUS MA
BYĆ DEKRETOWANY.

BERLIN (Pat). W kancelarji
Rzeszy odbyła się we wtorek kon-
ferencja między kanclerzem Pape-
nem, ministrem finansów Schwe-
rinem, jako przedstawicielami rzą-
du Rzeszy, a członkami gabinetu
pruskiego ministrami Klepperem
i Hirthsiferem. Tematem obrad
była kwestja pokrycia deficytu
w budżecie pruskim. Wobec tru-
dności załatwienia tej sprawy
przez parlament, w kołach poli-
tycznych liczą się z możliwością
ogłoszenia budżetu pruskiego w
drodze dekretu prezydenta Rze-
szy,

a e 28 proc. drożej.

  

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mie

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. 0.

po 28 gr. Ogłoszenia
Terminy

r. 80187,

P. Prezydenta,
dekretów podajemy wiadomość o
nich dosłownie według tekstu „Ro
botnika“ nie biorąc na siebie od-
powiedzialności za prawdziwość
tych informacyj:

„Korzystając z pełnomocnictw,
udzielonych mu pod koniec ubieg-
łej sesji sejmowej przez posłuszną
większość, pisze „Robotnik” — za-
mieraz Rząd, jak się dowiadujemy,
w najbliższym czasie wydać sze-
reg dekretów Prezydenta, dotyczą-
cych wielu naprawdę ważnych
kwestji.

W. ten sposób mają być zade-
kretowane — z pominięciem nor-
malnej drogi ustawodawczej: ko-
deks karny, statut o ustroju adwo-
katury i ustawa małżeńska.
W związku z tem w Departa-

mencie Ustawodawczym Minister-
jum Sprawiedliwości są prowa-
dzone gorączkowe prace, które
mają na celu przygotowanie do
druku w ciągu najbliższych paru
tygodni nowego kodeksu karnego,
Projekt opiera się w ogólnych zary
sach na wzorach Komisji Kodyfi-
kacyjnej, wprowadza jednak, co
jest niestychanie „typowe”, bardzo
surowe kary za przestępstwa poli-
tyczne.

Po ukazaniu się kodeksu kar-
nego ma nastąpić ogłoszenie statu-
tu palestry. Ma on być całkowicie
identycznym z projektem odpo-
wiedniej ustawy, wniesionej swego
czasu przez Rząd do Sejmu, a któ-
ry tyle wówczas wywołał wrzawy.
Jedyną „koncesją”, uczynioną za-
pewne na skutk uprzejmych zabie-
gów „sanacyjnego” „Karpia (Koła
Adwok. Rz. Pol.), ma być skreśle-
nie słynnego art. 82 z projektu,
który dawał uprawnienia sędziom
do wymierzania surowych kar dy-
scyplinarnych adwokatom, aż do
aresztu i skreślenia z liczby adwo-
katów”.

Najdalej idące zastrzeżeniebu-
dzi ostatnia wiadomość „Robot-
nika“.

„Wreszcie — jak nas informują
— na początku jesieni zostanie 0-
łoszone nowe prawo małżeńskie.

tej kwestji Rząd zawarł, jak po-
wiadają, dość daleko idący kom-
promis z Watykanem (7?)
W myśl tego kompromisu Wa-

tykan zgodził się (?) na samą for-
mę ślubów cywilnych (?) Rząd
zaś postanowił je ograntezyč do
wypadków t. zw. małżeństw cywil-
nych z konieczności (Notcivilehe).

praktyce wyglądać to będzie w
ten sposób, że śluby cywilne będą
mogły być udzielane tylko w
dwóch wypadkach: 1) gdy oboje
małżonkowie należą do wyznania
nieuznanego przez Państwo; 2)
gdy między małżonkami zachodzi
przeszkoda do zawarcia małżeń-
stwa, przewidziana przez prawo
kanoniczne,  nieuznane jednak
przez prawo cywilne.

Wszystkie te trzy projekty
mają wejść w życie bądź natych-
miast, bądź w bardzo krótkim cza-
sie po ich ogłoszeniu w „Dzienniku
Ustaw”,

KONSERWATYŚCI
BOJKOTUJĄ WYBORY.

BERLIN (Pat). Grupa konser-
waiystów, której przedstawiciela-
mi w Reichstagu byli posłowie hr.
Westarp, Treviranus, von Lindei-
ner i Lambach, uchwaliła nie brać
oficjalnego udziału w wyborach
parlamentarnych. Hr. Westarp o-
świadczył pozatem, że również
osobiście bezwarunkowo nie bę-
dzie kandydował na żadnej liście.

NIEMCY BEZCZESZCZĄ
CMENTARZE ŻYDOWSKIE.

Ż. A. T. donosi z Berlina, że w
Boltrop  zbezczeszczcny został
cmentarz żydowski. Liczne na-
gróbki zostały zanieczyszczone, in
te obalone. Za udzielenie wska-
rówek, któreby umożiiwiły ujęcie
:piawców, wyznaczono 100 mk.

Na cmentarzu żydowskim w
Penkum (Prusy Wschodnie) — nie
ujęci sprawcy obalili i potłukli 5
pomników.

Starożytny cmentarz żydowski
przy wiosce Ostenberg ——- (przy Be
venhausen, Bawarja), został zbe-
szczeszczony. Sprawcy usunęli li-
czne nagrobki i niektóre z nich po-
Hłukli. Kilka grobów zanieczysz-
czono w sposób budzący obrzydze
nie. Gmina, do której cmentarz
ien należał, nie istnieje już od kil-
ku pokoleń,    
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NYDLENIE OCZU.
Znamienną cechą wszystkich

słabych charakterów jest unikanie

odpowiedzialności i chęć zwalania

własnych win na obce barki. Sa-

nacja wprawdzie uważała się, i dziś

gotowa uważać za silną, zapewnia-

ła ona niejednokrotnie, że nie

uchyla się przed odpowiedzial-

nością — dopóki ogólne położenie

było pomyślne lub przynajmniej

znośne. Z chwilą gdy się psuć za-

częło, poczęto wmawiać, iż wszyst-

ko dzieje się najlepiej w najszczę-

śliwszem z państw i że wszelkie

narzekania są bezpodstawne, są

krakaniem „partyjników”.

Dżiś, gdy „rzeczywista rzeczy-

wistość' wystąpiła w całej swej

nagości, trudno tysiącznym rze-

szom urzędników, kiórym obcięto

pensje, głodującym bezrobotnym,

bankrutującym kupcom i przemy-

słowcom, zrujnowanym ziemianom

wmawiać, że to jest wszystko

„wymysłem endeckim“.

Ponieważ jednak nie chce się

ponosić za to, co jest, odpowie-

dzialności i wyciągnąć stąd jedy-

nie właściwej konsekwencji —

trzeba znaleść winnego, na kogo

możnaby złożyć grzechy, jak ongi

wielki kapłan żydowski składał

grzechy Izraela na kozła ofiar-

nego.
Gdzie jednak znaleźć takiego

kozła?
Z pomocą sanacji pospieszył jej

organ lwowski „Słowo Polskie”,

które po żmudnem poszukiwaniu

znalazło przyczynę gnębiącej nas

niedoli, przyczyną tą jest, ni mniej

ni więcej, tylko obecny — ustrój

państwowy, _„socjalistyczno - en-
decki."

Słuchajcie! Słuchajcie:
„Cierpiąca nad miarę ludność musi

sobie uświadomić, że jedyną, istotną

przyczyną jej niedoli jest sam ustrój na-

szego życia, że największą trudnością i

jedyną, istotną przeszkodą w przekształ-

ceniu tego złego ustroju, w przebudowa-

niu całeł dotychczasowej struktury spo-

łecznej i gospodarczej, bez rzezi i ruiny

ogólnej, bez krwawych wstrząsów i ter-

roru, jest stan moralny samego społe-

czeństwa, jego świadomość i wola. Jak

długo będzie ona organizowana i kiero-

wana przez demagogów gasnącego šwia-

ta i partje upadającego porządku rzeczy,

jak długo rozpacz i niezadowolenie zwra-
cać się będzie przeciwko jedynej sile,

władnej zmienić ustrój zły i usunąć struk-
turalne przyczyny ogólnej niedoli —

przeciw rządowi, zamiast się zwrócić

przeciw istniejącemu ustrojowi i jego so-

cjalistyczno-endeckiemu obozowi, dopóty

rząd marsz. Piłsudskiego nie będzie w

stanie usunąć radykalnie przyczyn rosną-

cej nędzy i niedoli — bez uciekania się

do środków gwałtownych i rewolucyjne-

go terroru.”

Przedewszystkiem zastrzec się

musimy janajbardziej stanowczo

przeciwko łączeniu nas, t. j. stron-

nictwa narodowego z socjalistami.

Fakt, że dwa różne jak ogień i wo-

da stronnictwa czy ideologje zna-

leść się mogą chwilowo w jednym,

wspólnym obozie opozycyj-
nym, zdarzał się i zdarza we

wszystkich państwach konstytu-

cyjnych, nie oznacza to bynaj-

mniej, aby dwa takie kierunki

połączyć się mogły we wspólnej
pracy twórczej, np. ustrojowej.

Że nasz ustrój państwowy po-
siada wybitne cechy socjalistycz-

ne, tego nie negujemy — któż

jednak nadał mu te cechy, jeżeli

nie ci właśnie, którzy dziś stoją

na czele sanacji, poczynając od

pierwszego premjera odrodzonej
Rzeczypospolitej, „towarzysza“

Moraczewskiega, obecnie jednego
z filarów sanacji.

Możnaby wprawdzie  powie-
dzieć, że ludzie ci, w zetknięciu

z rzeczywistością przeszli przez

pewną ewolucję ideową, że to, co

kiedyś własnemi stworzyli ręka-
mi, dziś uważają za szkodliwe. Na

to odpowiedzieć można: obóz rzą-

dzący dziś w Polsce dzierży wła-
dzę od sześciu przeszło lat, nie

było też wypadku, aby którego
bądź ze swych postanowień nie

przeforsował, nawet wbrew wię-

kszości w poprzednich sejmach,

cóż dopiero dziś, gdy posiada
większość absolutną. Czemuż

więc, uznawszy ustrój nasz za tak

szkodliwy, dotychczas nie zrefor-

mował go?
„Jak długo rozpacz i niezadowole-

nie — pisze „Słowo Polskie'* — zwracać

się będzie przeciwko jedynej sile, wła-
dnej zmienić ustrój zły — przeciw rzą*

dowi, dopóty rząd marsz. Piłsudskiego

nie będzie w stanie usunąć radykalnie

przyczyn rosnącej nędzy i niedoli — bez

uciekania się do środków gwałtownych
i rewolucyjnego terroru."

Przedewszystkiem, o ile cho-
dzi o rząd obecny, to ten naogół

nie unikał środków radykalnych

i tem się nawet szczyci, Przykła-

dem przewrót majowy... no i sze-    

-—

Z prasy.
„Trzy prawa”.

Pod powyźszym tytułem za-
mieszcza „Kurjer Warszawski“ ar-
tykut posla ks. S. Czetwertyn-
skiego, z którego przytaczamy
kilka urywków:

„Jest jedno prawo, które nazywamy
naczelnem, najwyższem. Widniało ono w
dawnej sali sejmowej.

Jest i drugie prawo
które nazywamy żelaznem.

Pierwsze ustanowił duch ludzki dla
strzeżenia sumienia obywateli i czystości
ich publicznej służby.

rugie ustalił rozum ludzki na to,
aby umysł nie błąkał się i wiedział, ja-
kie przyczyny — wywołują jakie skutki i
pamiętali, że wszelki błąd i wszelki fałsz
mogą przejść niepostrzeżenie, ale skutki
swoje mieć będą, bo mieć muszą.

Jeden jest nalury moralnej, drugi
materjalnej, ale błądzilby ten, ktoby są-
dził, że niemasz między nimi związku.

Polityka jest sztuką, która z natury

i z konieczności rządzić się musi zarów-

no jednem prawem, jak i drugiem. Jest
bowiem jasnem i bezsprzecznem, że tylko
troska o dobro powszechne, o dobro
wszystkich” o dobro Rzeczypospolitej,
pozwoli wyciągnąć właściwy wniosek z
przejawów życia.

A znowu politycy są wówczas na do-
brej drodze, gdyż wiedzą, że muszą pierw
szem prawem się przejąć, a drugie po-
znać i gdy wiedzą, że cała ich działalność
będzie owocna tylko wówczas, gdy przez
przebyte i nabyte doświadczenia, jedno
prawo będzie uznane jako nieubłagalnie
wymagające, a drugie jako nieubłagalnie
działające.

W sprawozdaniu z odbytego zjazdu
„Bloku współpracy z rządem” nie znalaz-
łem ani tych akcentów ani tej treści,
któraby pozwoliła wnioskować, że duch
naczelnego prawa uniósł się nad zgroma-
dzonymi a siła prawa żelaznego kazała
obecnym głębiej zanalizować objawy ży-
cia i wywody p. wicepremjera.

Prawda, że w końcu okresiono, że nie

jest w zwyczaju czynników  miarodaj-
nych,czynników rządzących — ustępo-

wać.
Sądzę, że wyrażenie to nie jest szczę-

śliwe i nie jest na miejscu. !

Chyba, że się opiera o inne jeszcze

prawo, prawo silniejszego, ale o tem ani

w oświadczeniu p. prezesa Klubu na zgro-

madzeniu rządzącego stronnictwa, ani

w sprawozdaniu p. wicepremiera nie było

mowy”.

innej natury,

„Nie wyskoczy!”

Kilkakrotnie już wspomnianą
przez nas mowę p. Zawadzkiego,
zakończył p. wiceminister w ten
sposób:

„I jedno jest pewne, że koniec kry-
zysu nie wyskoczy pewnego poranka, jak
Minerwa z głowy Jowisza..." 2

Na to odpowiada w „Gazecie
Warszawskiej“ p. St. Stroński:

„Nikt tego nie odczuje. Na to potrze-
ba i Jowisza i głowy. To nie nasze czasy.
Zresztą u nas i wnajdawniejszych czasach
wyskoczyły tylko myszy i zjadły Popiela.
Napewno dzisiaj nie wyskoczy p. mini-
strowi sprawiedliwości Michałowskiemu
z głowy Temida, ani p. ministrowi handlu
gen. Zarzyckiemu Merkury, ani też p.
ministrowi skarbu Piłsudskiemu Midas,
któremu się wszystko w rękach w złoto
zamieniło. Conajwyżej p. ministrowi spr.
zagr. Zaleskiemu wyskoczy ponad głowę
p. wiceminister płk. Beck“.

Nowe zwycięstwo sanacji.

Organ ludowców „Zielony
Sztandar”, do niedawna pismo
skrajnie opozycyjne, zamieszcza
w. ostatnim (35-tym) numerze taki
hymn pochwalny na cześć sanacji:

„Za rządów sanacyjnych położenie
wewnętrzne w naszem państwie uległo
gruntownej zmianie na lepsze. Dzięki
mądrej, planowej, oszczędnej i zapobieg-
liwej gospodarce rządów udało się kraj
uchronić przed szalejącym po świecie
kryzysym. Naród żyje, jak u Pana Boga
za piecem. Obietnice obozu rządowego
obfitego urodzaju na kiełbasy i szynki
spełniły się ponad wszelkie oczekiwania i
marzenia. Kiełbasy rosną chłopom na
wierzbach. A na wypadek, gdyby zabrak-
ło szynek, przeprowadzono w sejmie u-
stawę o pomnożeniu szynków. Ustawa
zdobyła dla siebie zagorzałe zwolenniczki
pośród postanek  BB., które, mając
szczególnie wrażliwe serca na wszelkie
niedostatki ludzkie, głosowały za nią,
jak jeden mąż. Ludność więc je i pije;
pije i je oraz zażywa radości życia. Do-
piero teraz zrozumiano, jak wielce prze-
widującą była działalność pewnego mi-
nistra, który we właściwym czasie za”
troskał się o to, aby za każdą chłopską
stodołą znalazł się odpowiedni budynek,
zwany sławojką.

Położenie kraju jest całkowite i mo-
carstwowe. Wszelkie dizedziny życia
tak społeczno-gospodarczego, jak i pań-

prędko potrafi je postawić na nogi. Le-
stwowego leżą i największy mocarz nie
żą jednakowoż nie z powodu jakiejkol-
wiek katastrofy, tylko dzięki słabości Po-
laków do dawnych zwyczajów starorzym=
skich. Ow;m zwyczajem sławnych i wy-
bitnych przodków dzisiejszych faszystow-
sko państwowotwórczych Włochów —
leżenia podczas uczt, pomysłowi Polacy
nadali rodzime piętno: podczas, gdy jed-
ni ucztują, wszystko dokoła leży.

Uległ również gruntownej naprawie
stosunek państwa do obywateli, czego
nie było nigdy przedtem za czasów tak
zwanego sejmowładztwa. Nawet najbie-
dniejszy obywatel nie może się użalać,
że rząd o nim zapomniał.

Dość często zmuszone jest państwo
nakładać na ludnośćć przenajrozmaitsze
ciężary, aby miała co dźwigać inie rozle-

niwiała się w dobrobycie. Dlatego też ma
leje ciągle liczba beziobotnych, gdyż
każdy, chce czy nie chce, musi coś robić
z nadesłanym mu nakazem płatniczym
lub egzekucyjnym. :

Zmienil się takže stosunek obywateli

do państwa, którzy. chętnie oddają swój

ostatni kęs chleba i ostatnie ziarno ze

spichlerza, tęskniąc za bardziej uducho-

wionem życiem, wyznając ideologję i

wierząc w proroka. Ponieważ wierzą-

cych jest wielu, a jedynie prawdziwa
wiara oświeca, rząd uznał za zbyteczne

utrzymywanie większej ilości szkół 1 о-

graniczył wydatki naoświatę н ;

Stanowczo, sanacja coraz wię

cej zdobywa sobie zwolenników.

Na płytkiej tali.

Nie byliśmy nigdy zwolennika-

mi tak zw. federacji, której najgar:

liwszym rzecznikiem był niegdyś
obóz dziś dzierżący rządy w Pol-

sce. Cóż z onych mrzonek fede-
racyjnych, na które wydano tyle

energji i pieniędzyostało się wo-
bec „rzeczywistej rzeczywistości 2

Odpowiada na to „Robotnik”:
„Kierownicy dzisiejszego obozu 4sa*

nacyjnego” podchodzili do sprawy biało-

ruskiej w latach 1919 i 1920 z chorągwią

federacji w ręce. Bezstronny historyk u-

stali kiedyś, ile błędów naszej własnej

ówczesnej polityki państwowej zaważyło

na powstaniu fąktu historycznego, że idea

federacji, jako plan rozwiązania proble-

mu wschodnio-europejskiego, — przemi:

nęła bez śladu „niby sen jakiś złoty

W. każdymbądź razie niewchodzi ona ta

raz w żadną praktyczną rachubę. Niem-

niej sprawa białoruska pozostała wiek

kiem zagadnieniem dziejowem. A proces

rozwojowy kierowników obozu „sanacyj-

nego” od federacji, jako myśli państwo*

wej, do likwidacji samodzielnego szkol-

nictwa białoruskiego, jako koncepcji biu

Abona — wskazuje tylko, jak płyt

ka ideowo była fala, na której żeglują

łodzie życiowe dzisiejszych naszych
władców*.

Dla doktrynerskiego „Robotni-
ka“ jest to wciąż jeszcze „sen ja-
kiś złoty”, co dla narodu polskie-
go było ciężkim koszmarem. Roz-
wiał się on. Wierzymy, że tak sa-
mo rozwieje się niejeden jeszcze
koszmar, który dziś gniecie pierś
narodu naszego.

Dyktatura i moda.
Okazuje się, że dyktatorowie

okazują wiele zainteresowania
sprawom mody.
dyktator Grecji wydał rozporzą-
dzenie, dotyczące długości sukien
damskich — 20-cm. od ziemi —
nie więcej, pod karą!

Obecnie Mussolini wydał ma-
nifest przeciwko t. zw. „wysmu-
kłej linji".

Wszystkich jednak zakasował
Stalin. Jak donosi „Robotnik
. „W Leningradzie otwarto wystawę,
ilustrującą „Reformę mody* w Rosji so-

wieckiej. Czy projektodawcą jest „sam“
Stalin czy też ktoś z jego otoczenia, o
tem kroniki milczą. Faktem jest przecież,
że wystawa, jak wszystko zresztą w
Rosji dzisiejszej, cieszy się  oficjalnem
poparciem „osób wysokopostawionych“,
które projektowane „reformy” całkowicie
aprobują. Chodzi mianowicie o to, że na
sukniach damskich, mają być wyszywa-
ne... traktory (I) lub inne maszyny rolni-
cze, zaś ubrania męskie RZ posiadać
kołnierze koniecznie w formie... młota (!).
Kapelusze, zarówno męskie jak damskie,
mają również mieć kształty, przypomina-
jące „ustrój komunistyczny i  piatilet-
kę“ (7); najbardziej wskazany będzie ka-
oelusz w formie „sierpa i młota' (2), —
„nne uchodzić będą bodaj za „nieprawo-
myšlne“ i nie odpowiadające „światopo-
ślądowi komunistycznewu”, O „reformie”
— reform damskich do tej pory nie po-
myślano, może zpowodu małego w Rosji
rozpowszechnienia tej części garderoby”.

Ameryka wydala komunistów.
WASZYNGTON (Pat). Parla-

ment przyjął ustawę w sprawie

usuwania z terytorjum Stanów

Zjednoczonych
należących do organizacyj komuni-
stycznych i anarchistycznych.

reg innych. Niezrozumiałem więc

jest, dlaczego ten rząd, który —

zdaniem „Słowa Poiskiego'" — jest

„jedyną siłą władną zmienić ustrój

zły i usunąć strukturalne przy-

czyny ogólnej niedoli”, nie uczynił

tego w ciągu przeszło sześciu lat,

nie przeprowadził nawet najmniej-

szej zasadniczej korektury istnie-

jącego ustroju, nie usunął ani

jednego z tych fatalnych błędów,

które w swoim czasie narzuciła
doktryna socjalistyczna — prze-

ciwnie, w wielu wypadkach do-

prowadził ją do ostatecznych gra-

nic (np. etatyzm).

Skoro jednak „Słowo Polskie'*
uważa za konieczne zwrócić się do
społeczeństwa (dotychczas ignoro-
wanego), by poparło rząd w jego

reformatorskich dążnościach,

przeciwko „parljom upadającego

porządku rzeczy ', to ośmielimy się

w imieniu tegoż społeczeństwa

zapytać, czem właściwie, jakim

ustrojem zamierza „Słowo Pol-

skie' zastąpić ów „upadający po-

rządek rzeczy”?

Z obowiązku dziennikarskiego

czytujemy szereg pism sanacyj-

nych; każde z nich przedstawia

inną zgoła ideologję, poczynając
od komunistycznego „Przełomu”,

radykalnego „Kurjera Wileńskie-

go” po przez faszystowsko-puł-
kownikowską „Gazetę Polską”,

kończąc na organacn sanacyjnych

kapitalistów, „Republice'* i „Ku-
rjerze Polskim” oraz ziemiańskim
organie Radziwiłła „Dzienniku

Polskim”, nie mówiąc zgoła o mo-

narchistyczno humorystycznem

„Słowie” wileńskiem

Taka sama różnorodność pa-

nuje w łonie BB.

Jakiegoż rodzaju ma być ten
nowy  „ustrój”, zalecany przez

„Słowo Polskie* jako panaceum
przeciwko „rosnącej nędzy i nie-

doli“?

Zdaje nam się, že na to pyta-

nie nie potrafiłoby nam dać odpo-
wiedzi „Słowo Polskie'', Ale bo też
Iwowskiemu organowi sanacji zgo-
ła o coś innego chodzi, niż o spra-

wy ustrojowe. Chodzi o zamydle-

nie społeczeństwu oczu zdawko-
wym frazesem, by nie szukało

przyczyn obecnej „nędzy i nie-

doli'* tam, gdzie one istotnie się

kryją. Bo to dla sanacji mogłoby
być nieprzyjemne.

DZIENNIE

„okazały pochód z

W swoim czasie

obcokrajowców, -

IBERSEI

 

Uroczystości moniuszkowskie.
Piękna pogoda sprzyjała za-

mierzeniom organizatorów i nic nie
zakłóciło ustalonego porządku u-
roczystości.

Zgodnie z programem, zaczęto
od koncertu połączonych orkiestr
1,5i6 p.p. leg., grających kolejno
pod kierunkiem  kapelmistrzów:
pp. Koseckiego, Kościeszy i Resz-
kego. Ogromna orkiestra brzmiała
doskonale. Czystość i dokładność
wykonania nic nie pozostawiały
do życzenia. Szkoda wielka, że
pomimo bardzo niskich cen bile-
tów publiczności zebrało się nie-
wiele.

Niedzielne nabożeństwo w ko-
ściele Św. Jana zgromadziło przed-
stawicieli władz z p. wojewodą
Beczkowiczem na czele, całe zor-
ganizowane Wilno i liczne rzesze
modlących się. Główna nawa ko-
ścioła wypełniona była pocztami
sztandarowemi stowarzyszeń i
szkół Przed prezbiterjum na
przygotowanych fotelach zasiedli
dygnitarze i członkowie Komitetu
Obchodu ze swoim prezesem pre-
zydentem miasta p. Maleszewskim
na czele. Nabożeństwo celebrował
ks. Biskup Michalkiewicz.

Do podniosłego nastroju, jaki
odrazu udzielił się wszystkim ze-
branym, wielce przyczyniły się
pienia religijne, na które złożyły
się utwory religijne Moniuszki,
a między innemi wyjątki z Mszy
Piotrowińskiejj wykonane przez
połączone chóry Wileńskiego
Związku Towarzystw Śpiewaczych
i Muzycznych pod batutą dyry-
$enta związkowego, prof. Włady-
sława Kalinowskiego. Liczny chór,
umieszczony ze względu na swą
122 za organami, brzmiał bardzo

e,
Po Mszy świętej wszedł na

ambonę ks. Dziekan Miłkowski
dla wygłoszenia podniosłego kaza-
nia, w którem, wyjaśniając donio-
słe znaczenie twórczości Moniusz-
ki dla ogólnej kultury polskiej,
kładł nacisk na fakt, że Moniuszko
w tej samej świątyni przez długie
lata uświetniał nabożeństwa swą
а 1 kompozycjami, jako organi-
sta kościoła Ś-go Jana.

Po nabożeństwie dzięki energji
i umiejętności pp. Tomaszewskiego
i Stubiedy sprawnie rozwinął się

wieńcami i
sztandarami. Przed pomnikiem
chóry wykonały kilka pieśni Mo-
niuszki, poczem nastąpiło składa-
nie wieńców: od Magistratu m.
Wilna, Związku Śpiewaczego, Uni-
wersytetu i poszczególnych sto-
warzyszeń. Čiakas wiązankę u
stóp pomnika złożył sędziwy
rektor Alfons Parczewski, który
60 lat temu dostąpił zaszczytu
niesienia trumny Moniuszki na po-
grzebie i doskonale pamięta Mi-
strza, dyrygującego na koncertach
i w operze.

Przemówienia wygłosili: Igna-
cy Dygas i z ramienia Warszaw-

skiego Związku Literatów mece-
nas Antoni Miller. Uroczystość
zakończyła defilada pocztów sztan
darowych przed pomnikiem.

Ogromne znaczenie propagan-
dowe miały bezpłatne koncerty
moniuszkowskie orkiestr wojsko-
wych na peryferjach miasta w go-
dzinach południowych. Koncerty
te poprzedzone były wyjaśniają-
cem słowem wstępnem pióra prof.
Józefowicza.

Szczytowym punktem obchodu
był koncert w parku Żeligowskie-
śo, który odbył się przy bardzo
licznym udziale publiczności. Do-
skonałe przemówienie wstępne
wygłosił p. Witold Hulewicz,
trafnie nazywając Mistrza polskim
Schubertem i polskim Verdim.

Wykonanie bardzo  obfitego
programu stało na należytym po-
ziomie, budząc żywy oddźwięk
wśród słuchaczów. Niezapomnia-
na Halka opery wileńskiej — p.
Hendrichówna wykonała wielką
arję z IV aktu „Halki”, p. Bortkie-
wicz - Wyleżyńska przypomniała
szereg  najulubieńszych pieśni.
Najefektowniejszym numerem pro-
gramu byla „Milda“ w wykonaniu
połączonych chórów wileńskich
w ilości przeszło 300 osób i orkie-
stry symłonicznej pod batutą dy-
rektora  Wyleżyńskiego. *Prócz
zdobycia niewątpliwego sukcesu
artystycznego dzięki energicznej
pałeczce dyrekiora Wyleżyńskie-
go, okazano w ten sposób czynny,
solidarny hołd śpiewactwa wileń-
skiego pamięci Stanisława Mo-
niuszki.

Z pośród chórów wileńskich
zabrakło tylko chóru pocztowców.
Ten akt niesolidarnošci dziwi
zwłaszcza w stowarzyszeniu urzę-
dniczem, powołanem do świecenia
innym przykładem.  „Lutnia“ 1
chór akademicki pod kierowni-
ctwem p. Kasztelana sprawnie wy-
konały ustępy chóralne z „Flisa”.
Pozatem wykonano szereg wyjąt-
ków  orkiestrowych z oper i
„Bajkę“.

Prócz uroczystości, organizo-
wanych przez Komitet Obchodu,
różne organizacje, zwłaszcza na
prowincji organizowały obchody
moniuszkowskie, tak że niema
prawie większego miasteczka na
naszych ziemiach, w któremby
rocznica ta nie odbiła się należy-
tem echem.

„ Dowiadujemy się, że Wileńskie
Ognisko Kolejowe zamierza
wkrótce objechac większe ośrodki,
położone. wzdłuż linii kolejowych,
z zespołem muzycznym dla odby-
cia szeregu koncertów moniusz-
kowskich.
W Wilnie zaś wkrótce otwarta

zostanie niezmiernie ciekawa wy-
stawa pamiątek moniuszkowskich.

Z powyższego zestawienia wy-
nika, że Ziemia Wileńska godnie-
uczciła 60 rocznicę śmierci Stani-
sława Moniuszki. S. W.

 

Z CAŁEJ POLSKI.
Skandal w Kuratorjum

poznańskiem.
„Kurjer Poznaūski“ donosi:
Dnia 30 maja otrzymalo nagle

zwolnienie 20 wyžszych i šrednich
urzędników  kuratorjum  poznan-
skiego okręgu szkolnego, czyli
czwarta część całego personelu
kuratorjum.

Między innymi w stan nieczyn-
ny przeszli wizytatorzy: dr. Łu-
czewski (40 lat życia) i Kukucki,
radcy Jasiek, Wilczkowski i inni.
Wizytatora Łuczewskiego odwoła-
no nawet pośród egzaminów doj-
załości, którym przewodniczył w
Bydgoszczy. |

Jest to, zdaje się niespotykany
nigdzie na świecie sposób, aby lu-
uzi którzy szereg lat państwu słu-
żyli w ten niespodziewany sposób,
jak jakich zbrodniarzy, z posad z
dnia na dzień usuwać. Przybyli
biwiem, jak zwykle, do pracy i
przy niej dowiedzieli się, że od
dziesiaj już nie są urzędnikami...

„Kurjer Poznański” daje następ-
nie sylwetki sylwetk usuniętych w
tak niezwykły sposób urzędników,
których wysokie kwalifikacje fa-
chowe i zasługi położone dla szkol
nictwa polskiego nie ulegają wątpli
wości.

Nie usunięto ich bynajmnej ze
względów oszczędnoscowych, bo
na ich miejsca już zgłaszają się inni

 

urzędnicy przybyli z Warszawy.
Nagłe zmiany personalne w kura-
torjum poznańskiem, łączą się z
niedawnym pobytem w tem mie-
ście min. Jędrzejewicza głównego
bojownika t. zw. wychowania pań-
stwowego i przedstawiciela ryzy-
kanctwa w szkolnictwie.

Na tem ryzykanctwie szkol-
nictwo polskie dobrze nie wyjdzie.

Gen. Sikorski.
Przed kilku dniami zanotowa-

liśmy domysły prasy niemieckiej,
na temat roli politycznej, jaką gen.
Sikorski miałby odegrać po powro
cie do Polski. Prawicowe i cen-
trowe dzienniki niemieckie łączyły
mianowicie powrót gen. Sikorskie-
go do Polski z przypuszczeniami
na temat jego roli, jako pošredni-
ka między Polską i Francją oraz
rządem i Sironnictwem Narodo-
wem.

Zaprzeczenie tych pogłosek o-
głosił już przedtem jeden z dzien-
ników warszawskich, a obecnie
uczynił to sam gen. Skorski, o-
świadczając:
— Wnioski te pisane są na wo-

dzie. Powszechnie zresztą wiado-
mo, że od czasu mego ustąpienia
ze stanowiska ministra spraw woj-
skowych, z zasady trzymam się
zdala od wszelkiej czynnej poli-
tyki.

Sprawa „obciętych rąk" w ambasadzie
francuskiej

Obłąkany zbrodniarz został ujęty.

BERLIN (Pat). Morderca swej
matki Ludwik Schoelt, który wczo-
raj wręczył pakunek, zawierający
dwie odcięte ręce ludzkie, w am-
basadzie francuskiej, został dziś
schwytany przez policję. W celu
ujęcia go zmobilizowano 8 tysięcy
policjantów, którym zostały roz-
dane fotografje z podobizną za-
bójcy. Ubiegłej nocy dokonano re-
wizji prawie we wszystkich hote-
lach, pensjonatach i parkach pu-
blicznych. Aresztowanie nastąpi-
ło w mieszkaniu jednego z adwo-
katów, do aęż- Schoeft przy-
szedł z wizytą, czasie przesłu-
chiwania zabójcy stwierdzono, że
istotnie ma się do czynienia z cho-

rym umysłowo. Aresztowany pod-
czas zeznania utrzymywał, że za-
bita przez niego osoba nie jest jego
matką, gdyż jest on podrzutkiem.
Rodzice Schoeffa zamieszkiwać
mają w Medjolanie. Chcąc się do
nich dostać, przybył on do amba-
sady francuskiej, rzekomo celem
otrzymania niezbędnych papierów
do podróży. Okazało się pozatem,
że Schoefi dopytywał się o adres
prywatny prezydenta Hindenbur-
ga, gdzie również zamierzał zja-
wić się. Niebezpieczny obłąka-
niec przekazany został władzom
oldenburskim, ków zadecydują,
w jakim zakładzie dla umysłowo
chorych zostanie umieszczony.

 

Walny and Mileiskiego Ta
Organizacji i Kółek Rolniczych.
W dniu wczorajszym w Sali

Techników przy ul. Wileńskiej 31
odbył się doroczny zjazd Woje-
wódzkiego Wileńskiego  Towa-
rzystwa Organizacji i Kółek Rol-
niczych.

jazd otwarty został o godz.
9 rano przez prezesa Karola Wa-
gnera, który po wstępnem prze-
mówieniu zaprosił do stołu pre-
zydjalnego Wojewodę p. Beczko-
wicza, gen. Żeligowskiego, wice-
marszałka Sejmu prof. Makow-
skiego i wice-prezesa Centralnego
T:wa Organizacji i Kółek Rolai-
czych posła Malskiego i prof. Sta-
niewicza.

Po przemówieniu prezesa Wa-
gnera zabrał głos gen. Żeligowski
który przedłożył program obrad
zjazdu a następnie złożył prze-
wodnictwo zjazdu w ręce prof.
Staniewicza. Dalej zabierał głos
wojewoda Beczkowicz który witał
zjazd jako gospodarz Ziemi Wi-
leńskiej podkreślając znaczenie
tego zjazdu rolniczego i życząc
pomyślnej i owocnej pracy zja-
zdowi.

Z ramienia Izby Przemysłowo-
Hanclowej witał zjazd L. Cho-
miński, ktory podkreślił ścisłą
współpracę samorządów gospo-
darczych Wileńszczyzny.

Po powitaniach i przemówie-
niach przedstawicieli samorządu,
sfer gospodarczo-rolniczych, spra-
wozdanie z działalności woj. wi-
ieńskiego T-wa Organizacji i Kó-
łek Rolniczych złożył wicemar- |
szałek Sejmu prof. Makowskł.

ż kolei p. Czesław Sieradzki
z ramienia Komisji Rewizyjnej
omówił szczegółowo gospódacka
tej instytucji. Po sprawozdaniu
tem przystąpiono do wyborów.

Na wniosek posła Wędziagol-
skiego wybrano Komisję Matkę
złożoną z 5 osób, która zapropo-
nowała do Rady: gen. L. Żeli-
gowskiego,H. Jasińskiego, Węc-
kowicza, R. J.|Borikiewiczową, A.
J. Houwalda, A. Żylińskiego i J.
Strumillę.

Do Komisji Rewizyjnej powo-
łano:pp. Ig. Turskiego (ponow-
nie), Cz. Sieradzkiego i Ksaw.
Turczynowicza.

Następnie przystąpiono do wy-
borów delegatów na Walny Zjazd
Centralnego Towarzystwa Org.i
Kó!ek Rol. w Warszawie.

Wybrani zostali: gen. L. Żeli-
gowski, pp. Bortkiewicz, Borow-
ski, Z Ruszczyc, Polkowski, Soł-
tan, Sieheń, Wędziagolski, Kwinto,
Jeleniewski, Szymankiewicz, Bu-
kowski, Kokociński, Ostaszewski
i Miesojew.

Po zakończeniu wyborów i
krótkiej przerwie wygłoszone zo-
stały trzy podstawowe referaty
gospodarczo-rolnicze przez pp.
proł. Staniewicza, dyr. Borowskie-
go i gen. Żeligowskiego.

Po odczytach i ciekawej dys-
kucji Zjazd zamknięto o godz. 10-ej
wieczorem

ałżeński bieg... na przełaj,
O zabawnej historji donoszą z

Wojskowic Komornych.
Pomiędzy małżonkami G. (ona

iałoda i podobno przystojna) do-
chodziło dość często do gwałtow-
nych scen zazdrości,
znudzło małżonkę do tego stopnia,
że opuściła męża i zamieszkała u
sąsiadki. Rozłąki nie mógł jednak
znieść słomiany wdowiec i posta-
nowił sprowadzić żonę do domu.
W tym celu udał się do sąsiadki,
kióra zamknęła mu jednak drzwi
aieszkania przed nosem.

Kiedy pertraktacje na odleg-
łość również nie dały rezultatu,
zrozpaczony małżonek postanowił
<zekać, lokując się pod drzwiami.

Równocześnie prawie na ulicy
zebrał się tłum ciekawych, ocze-
kujących zakończenia tego orygi-
nalnego oblężenia. W pewnej
chwili z ust licznych widzów wy-
darł się okrzyk zdumienia, w ok-
nie bowiem „twierdzy' na II p. u-
kazała się pani G. i trzymając się
umocowanego sznura. zjechała po
nim na dół, poczem przesadziła
wysoki parkan i przez rzekę u-
<iekła na drugę stronę. Wyprowa-
dzony w pole małżonek puścił się
w pogoń za swą połowicą, przy-
czem niezwykła ta ucieczka-go-
nitwa trwała dość długo i to przy
udziale prawie całej wsi. t

Kiedy wreszcie „ołara” została
schwytana, nastąpiło coś niespo-
dziewanego... uszczęśliwony mał-
żonek na rękach zaniósł żonę do
siebie, przebaczając jej wszystko,
u sprawiając zawód gawiedzi, któ-
!а spodziewała się kłótni i bijatyki,

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom zamiejscowym którzy

zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie”
my zmuszeni bezwzględnie

wstrzymać przesyłanie pisma

     

 

  

     

   
 

Z Litoy.
Merkis ma zostać ministrem.
KRÓLEWIEC (Pat). Donoszą z

Kowna, że były gubernator Kłaj-
pedy Merkis ma być w najbliż-
szym czasie powołany do rządów
w charakterze ministra,

co w końcu
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dynie na papierze,

 

SPRAWY MIEJSKIE.
— (o zdziałał Komitet Roz-

budowy m. Wilna Na dzień
dzisiejszy zwołane zostało posie-
dzenie Rady Miejskiej. Na posie-
dzeniu tem ma być złożone
wreszcie sprawozdanie Komitetu
Rozbudowy z działalności za rok
1930. Z. przyczyn bliżej niezna-
nych Komitet Rozbudowy zwlekał
z przedstawieniem tego sprawo-
zdania. Zaznaczyć należy, że rok
1930 był najbardziej uprzywilejo-
wanym pod względem kredytów
na rozbudowę. Potrzeby budowla-
ne Wilna określone zostaty wów-
czas na sumę zgórą 10 miljonów
złotych. Komitet dysponował też
bardzo poważną kwotą, bo udzie-
lił pożyczek na sumę 3.449.550
złotych. Ulderzającem jest, že
bardzo nikły procent pożyczek
udzielono osobom prywatnym.
W tej rubryce największą po-
życzkę, bo aż 346.500 zł. uzyska-
la firma „Konkordja“, pozostają-
ca pod egidą Bunimowicza. Ogó-
łem z kredytów tych wybudowa-
no 660 izb mieszkalnych o kuba-
turze 60.506 mtr.
— Członkowie komisji ogro-

b. m. wyznaczone zostało posie-

dzenie radzieckiej Komisji Ogro-

dowej. Porządek dzienny przewi-

dywał szereg ważnych i aktual-
nych spraw związanych z ogrod-
nictwem miejskiem.Itym jednak
razem posiedzenie do skutku nie
doszło z powodu braku quorum.
Zaznaczyć należy, że Komisja
Ogrodowa faktycznie istnieje je-

gdyż ilość
odbytych dotychczas posiedzeń
da się zliczyć „na palcach jednej
ręki.
_— Dookoła Sprawy rąba-

nia mięsa na rzeźni miejskiej
w Wilnie. Jak już swego czasu
donosiliśmy, Ministerstwo  Rol-

nictwa, na skutek interwencji
rzeźników zabronilo rąbania za-
bitego bydła na części, co się od
dłuższego czasu praktykowało na
rzeźni miejskiej w Wilnie. Mimo
to, jak się dowiadujemy, w dal-
szym ciągu bydło jest rąbane na
rzeźni miejskiej. Co na to władze
nadzorcze?

SPRAWY SANITARNE.
— Choroby zakaźne, W, cią-

ubiegłego tygodnia na terenie Wil-
na zanotowano następujące wy-

padki zasiabnięć na choroby zaka-
žne: ospa wierzna 1, tyfus brzu-
szny 4, tyfus plamisty 3, płonica 5,
błonica 1, odra 14, róża 2, gruźlica
20 (w tem 4 zgony), jaglica 9, drę-
twica karku 2 (zgon 1).

Ogółem chorowało 61 osób, w
tem 5 zmarło.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Sprawa zasiłków dla po-

wołanych na ćwiczenia. Do-
 wiadujemy się, że sprawa zasil-
ków dla osób powołanych na
ćwiczenła będzie zdecydowana
ostatnio w najbliższych dniach.
Chodzi mianowicie o ustalenie
wysokości tego zasiłku. W latach
poprzednich każdy ćwiczący о-
trzymywał zależnie od stanu ro-
dzinnego 90, 1,10 i 1,30 za dzień
przebyty na ćwiczeniach. Obec-
nie rozważana jest sprawa įzmia-
ny stawek. Wchodzą tu w grę
względy oszczędnościowe. Stawki
dotychczasowe są jednak tak ni-
skie, że obniżenie ich wydaje się
wprost niemożliwe.
— Przegląd poborowych

rocznika 1989-go. Dziś przed
Komisją Poborową winni są sta-

Kazanie o nadużyciach
adj. |

Dnia 3-go Maja 1932 r. w pol-
skim kościele w Paryżu na ul. St.
Honorć znakomity filozof Ks. Augu-
styn Jakubisiak wygłosił kazanie wo-
bec ambasadora i innych przedstawi-
cieli władz. Kazanie to wywołało w
Polonji Paryskiej zrozumiałe wzru-
czenie, gdyż sięga do źródeł zła w
sferze rządów państwowych. Otrzy-
maliśmy tekst autentyczny przez
autora podpisany, który ogłaszamy
w skróceniu.

„Onego czasu, wszczął się
między uczniami Jezusa spór oto,
który z nich był większy. I rzekł
im Jezus: Królowie norodów panu-
ją nad nimi, a.ci, którzy nad ni-
mi władzę mają, zowią się ich
dobroczyńcami.

Lecz wy nie tak: ale który jest
między wami większy niech będzie
jako mniejszy; a przełożony jako
służący. Bo któż jest większy:
tenli co siedzi u stołu, czy ten
co służy? [zali nie ten który sie-
dzi? A jam jest w pośród was,
jako który służy”.

m tuk XXII, 24—2.

Spór o pierwszeństwo wielo-
krotnie powstawał wśród uczniów
Chrystusa. Ten, którego opis
przytoczyłem przed chwilą, miał
miejsce na ostatniej wieczerzy,

| niedługo przed pojmaniem i męką

 

dowej bezczynni. Na dzień 6.
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KRONIKA.
wić się wszyscy mężczyźni z ro-
cznika 1909-go z nazwiskami na
literę C do Ł włącznie, krórzy
przy poborze w roku ubiegłym
zakwalifikowani zostali, jako cza-
sowo niezdolni do słuźby woj-
skowej (kat. B).
— Obrońcy Wiinał W związku

z pracami przygotowawczemi do
Il Zjazdu, który się odbędzie w
dniach 8 i 9 października r. b.
w interesie uczestników tego
Zjazdu, Zarząd Główny Związku
Obrońców Wilna i b. żołnierzy
Litwy Srodkowej wzywa wszyst-
kich zarejestrowanych do spraw-
dzenia swych starych lub poda-
wania nowych adresów miejsca
zamieszkania.

Byłych uczęstników walk o
Wilno z lat 1918—1923 którzy do
tychczas się nie zarejestrowali
wzywamy do zgłaszania się w
Biurze Zjazdu (ogród po-Bernar-
dyński, Il pawilon powystawowy),
w celu wciągnięcia ich do ewi-
dencji Organizacji.

Sekretarjat czynny jest со-
dziennie od godz. 17-eį do 20 ej,
a w dnie świąteczne od 12 ej do
13-ej.

SPRAWY KOLEJOWE.
W — Zapowiedź przyjazdu mi-
nistra Kllhna do Wilna. Dowia-
dujemy się, iż w najbliższych
dniach przybywa do Wilna mini-
ster komunikacji inż. Kubn, któ-
ry dokona inspekcji budowy linji
kolejowej Woropajewo Druja.
— Komunikat kolejowy. Dy-

rekcja Okręgowa Kolei Państwo-
wych w Wilnie podaje do wiado-
mości: że z powodu zamknięcia
dla ruchu pociągów mostu (wo-
bec odbudowy) przez rz. Niemen
między stacjami Mosty—Roś, po-
ciąg osobowy Nr. 822 odchodzą-
cy z Lidy o g. 9 m. 25 w kie-
runku Warszawy w dniu 10 czer-
wca r. b. przejdzie bezpośrednio
tylko do Mostów, skąd podróżni
oraz bagaż i poczta zostaną prze-
wiezieni bezpłatnie na drugą
stronę rz. Niemen specjalnie wy-
najętemi w tym celu autobusami
do oczekuiącej tam drugiej czę-
ści pociągu Nr. 822.

Wobec powyższego pociąg
Nr. 822 odjedzie od miejsca
przesiadania (most na rz. Nie-
men) z opóźnieniem około jednej
godz. i przyjdzie do Warszawy
Wsch. o czasie.

SPRAWY SZKOLNE.
— Kursy pielęgniarstwa.

Od dn. 6 czerwca w lokalu In-
stytutu Pielęgniarek i Wycho-
wawczyń Społ. ul. Mickiewicza
22—5 rozpoczął się dla absol-
wefńtek żeń. szkół dwutygodnio-
wy kurs wykładów z dziedziny
pielęgnowania dziecka, higjeny
kobiecej i ratownictwa połączony
z praktycznemi zajęciami. Zapisy
od godz, 5—6:ej w iokalu Insty-
tutu. Opłata za kurs 3 zł.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dzisiejsza Sroda Lite-

racka, przedostatnia przed wa-
kacjami, poświęcona będzie Hisz-
panji. Złożą się na nią: referat
dr. Edwarda Boye o przyczynach
duchowyćh rewolucji hiszpańskiej,
recytacje poezji hiszpańskiej w
wyk. p. H. Hohendlingerównyi
oryginalne ludowe piosenki hisz-
pańskie śpiewane przez p. Sergju-
sza Kontera. Początek o g. 8.30
wiecz.
— Wileńsko - Nowogródzka

izba Lekarska z dn. 6 czerwca
r. b. przeniosła się do nowego
lokalu przy ul. Wileńskiej Nr. 25

Chrystusa. Widocznie sprawa ta
bardzo obchodziła Jego uczniów,
skoro w takiej chwili nie wahali
się do niej powrócić. To przejęcie
się ich widząc, wiedząc też dobrze,
że sprawa powyższa nie przestanie
inknajżywiej zajmować , ludzi,
Chrystus rozstrzyga ją raz na
zawsze dla uczniów, wyznawców
i naśladowców swoich. Rozstrzyś-
nięcie to ma wartość testamentu
dla wszystkich, którzy nie wyrze-
kają się przynależności do Chry-
stusa. Dla nich to w pierwszej linji,
a następnie i dla tych co zastana-
wiają się nad istotą chrystjanizmu,
postaram się pokrótce wyłożyć
Chrystusowe rozstrzygnięcie sporu
o pierwszeństwo.

Odpowiedź swą wyraża Chry-
stus w zestawieniu dwóch biegu-
nowo przeciwnych poglądów na
wyższość i na środki do osiągnię-
cia takowej. Oto pierwszy z nich:
„Królowie narodów panują nad ni-
mi; a ci którzy nad nimi władzę
mają zowią się ich dobroczyńca-
mi”, Słowa te nie potrzebują ko-
mentarza. Historja powszechna nie
przestaje dostarczeć takowego.
Padają bowiem  dynastje i trony,
odmieniają się formy i nazwy rzą-
dów, zmieniają się też polityki, a
zasadnicza charakterystyka pano-
wania i władzy pozostaje ta sama.
Wyraził ją w sposób iście proro-
czy Samuel, sędzia Izraela, w
chwili gdy wyrzekającemu się te-
okratycznych rządów ludowi ży-

BODOEPK300

— Doroczne Walne Zebra-
nie T-wa Kolonji Letnich zdro-
wotnych dla najbiedniejszych
dzieci m. Wilna odbędzie się dn.
17 czarwca b. r. w sali Stowarzy-
szenia Techników, Wileńska 33
o g. 18-ej.
— Posiedzenie Wil. Oddz.

Pol. Tow. Przyrodników im.
Kopernika odbędzie się jutro we
czwartek w lokalu Zakładu Far-
makognozji U.S.B. (Objazdowa 2).
Prof. mgr. Jan Muszyński wyglo-
si odczyt p. t. „Zioła lecznicze”.
Początek odczytu o godz. 5eej.
Po odczycieżwycieczka do Ogro-
du Roślin Lekarskich (I $.B. Goście
mile widziani.

ZEBRANIA i ODCZYTY,
— Wilieńskie Koło Związku

Bibijotekarzy Polskich. W dn. 9
czerwca b. r. (czwartek) o godz.
8 (ósmej) wiecz. odbęczie się w
Uniwersyteckiej Bibljotece  Pu-
blicznej 99 zebranie członków. na
którem p. Włodzimierz Piotrowicz
wygłosi odczyt p. t.. O książkach
największych i najmniejszych.

Goście mile widziani.
— Odczyty ekonomiczne.

Dziš we šrodę dnia 8-g0 czerwca
ostatni odczyt Ekonomiczny w
Sali Śniadeckich _ Uniwersytetu
Stefana Batorego.

Prelekcję na temat „Naukowa
Organizacja i jej znaczeniew do-
bie obecnej"—wygłosi p. Wacław
Mileski, vice-Dyrektor Insrytutu
Naukowej O:ganizacji.

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

„Polacy w Ameryce. M

ÓWLutni. Dzis — „Niespodzianka

z udziałem Stanisławy Wysockiej. Ceny

biletów zwyczajne. Zniżki ważne. .

Jutro premjera szluki „Wallace'a

p. t „Nieuchwytny”.
— Koncert Wermińskiej — odwo-

łany, P. Wermińska najnieoczekiwaniej

dla Dyrekcji Teatru, w dniu 7 czerwca

odwołała swój koncert w Wilnie, propo-

nując inny termin. Nowy termin nie zo-

stał jeszcze uzgodniony. | >

— Park Sportowy. Dziś wystąpi !au-

reat konkursu Chopina Imre Ungar z

udziałem Wil. Orkiestry Symfonicznej,

pod batutą Adama Wyleżyńskiego.
rogramie E-mol Chopina, za który

aureat został nagrodzony w Warszawie.

Początek o godz. 8.15 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 8 czerwca 1932 roku. |

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja

dla poborowych. 12.40: Kom. meteor.

12.40: Aud. dla poborowych. 15.35: Progr.

dzienny. 15.40: Aud. dla dzieci, 16.05: Kon

cert dla młodzieży (płyty). 16.40: Mikrofop

w zakładzie szewskim. Reportaż. 17,00,

Muzyka lekka. 18.00: „Romantyzm na ko-
mu“ (zawarcie BA w Tylży WE 1807)

odczyt wygł. prof arjan Zdziechowski,

18.20: Muzyka taneczna. 19.15: Przegląd

prasy litewskiej 19.30: Program na czwar-

tek 19.35: Pras. dzien. radj. 19.45: „Co się

dzieje w Wilnie" pogadanka wygł. prof.

M. Limanowski. 20.00: Koncert z Warsz.

20.35: Kwadr. liter. 20.50: Koncert soli-

stów. 21.50:-Kom. i muz. tan. 22 25: Jazzo-

wa muz, fortepianowa (płyty). 27.40: Kom.

i muzyka tan.

Czwartek, dnia 9 czerwca.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja
dla poborowych. 12.40: Kom. meteor.
12.50: Audycja dla pobor. (D. c.). 15.35:
Progr. dzienny. 15.40: Muzyka z płyt.
16.30: Kom. Akad. Koła Misyjnego. 16.40:
„Alkohol i jego skutki” — odczyt. 17.10:
Koncert. 18.00; „Warszawa — przyszło-

ści' — odczyt. 18.20: Muzyka lekka.
19.15: „Skrzynka pocztowa” — listy ra-
djosłuchaczów omowi Witold Hulewicz.
19.35: Pras. dzien. radj 19.45: Słowo do

przyjaciół zwierząt. 10.35: Progr. na pią-
tek. 20.00: Muzyka lekka, 21,20: Audycja
literacka. 21.50: Kom. i muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Proi. Zdziechowski o Napoleonie.
Dzisiajj w środę, dnia 8 czerwca

prof. Marjan Zdziechowski mówić będzie
przed mikrofonem Rozgłośni Wileńskiej
o jednym z ciekawszych momentów hi-
storycznych, mianowicie o zawarciu po-
koju w Tylży w roku 1807, Obchodzimy
więc w roku bieżącym 125-lecie, Osoba
prelegenta daje rękojmię, że odczyt
przedewszystkiem bedzie ujęty orygi-

dowskiemu, określał prawa przy-
szłego króla:

„l rzekł Samuel: To będzie
prawo Króla, który ma panować
nad wami: Syny wasze brać bę-
dzie, i postawi je na woziech
swych, i uczyni sobie jedzenie, i
którzy mają biegać przed pojaz+
dem jego. I uczyni sobie tysiącz-
niki i setniki i oracze ról swoich i
żeńce zboża i rzemieślniki zbrój i
wozów swoich... Pola też wasze i
winnice i oliwnice co najlepsze
weźmie, i rozda sługom swoich.
Ale ze zboża waszego i z docho-
dów winnic dziesięcinę brać bę-
dzie, aby dał rzezańcom i służeb-
nikom swoim. Sługi takoż wasze
i służebnice i młodzieńce co lepsze
i osły brać będzie, i obróci na ro-
botę swoją. Z trzód też waszych
będzie brał dziesięcinę, a wy bę-
dziecie mu niewolnikami*. (Król.
VIII, 11-17).

Komu obraz ten wyda się prze-
sadny lub przestarzały niech mi
wskaże kraj, czy naród, gdzieby
mniejsze były pretensje władzy,
bez względu na to, jak władza ta
się nazywa lub w czyich rękach
spoczywa. Dzieje ludzkości najwy-
mowniej świadczą, że taką jest
władza królów i monarchów, taką
władza dyktatorów, taką również
jest władza przedstawicieli suwe-
rennego ludu, taką też, a raczej
stokroć wzmożoną, spotęgowaną
chce być władza klasy robotni-
czej, jak ją już dziś wymownie za-

  

NAPASTNIK NA LISTONOSZA
przed sądem doraźnym.

Skazany na dożywotnie więzienie.

Wczoraj sąd okręgowy w try-

bie doraźnym rozpoznawał spra-

wę 33 letniego Stanisława Nur-
kowskiego, b. policjanta, a ostat-
nio emeryta, oskarżonego o usi-

łowanie zabójstwa z chęci zysku
listonosza Antoniego Cybulskiego,
który w tym czasie posiadał

znaczną kwotę pieniędzy na wy-
płatę emerytur.

Na ławę podsądnych pod sil-,

ną eskortą policyjną z najeżone-

mi bagnetami na  karabinach

wprowadzono Nurkowskiego nikłej

postawy, o wyglądzie schorowa-
nego i nerwowego.

O godz. 9 m. 30 r. na salę

wkroczył trybunał doraźny w

składzie pp. sędziów: J. Zaniew-

skiego, Cz. Sienkiewicza i K. Bo-
browskiego.

Czy potrzebna jest pomoc ludno-
Ści, podczas akcji ratunkowej

straży pożarnej.
Podczas ostatnich większych

pożarów w Wilnie, dało się za-
uważyć, że na miejsce pożaru zbie
ra się duża ilość osób ludności, rwą
cych się samorzutnie do jakich
bądź czynności, nie wnikając w ich
celowość.

Te samorzutne czynošci zgroma
dzonej ludności, nie zważając na to
że są może kierowane dobremi in-
tencjami, są jednak zarazem ogro-
mnie szkodliwe dla akcji ratunko-
wej,

Zgromadzona ludność przy po-
żarze tamuje prowadzenie ratow-
nictwa, gdyż utrudnia straży po-
żarnej swobodny dostęp do posz-
częgólnych punktów zabudowań i
terenu, a wskutek krzyków i ha-
łasów uniemożliwia prowadzenie
rozkazownictwa. Samorzutna na-
tomiast praca ludności, która zaw-
sze się rozpoczyna od otwierania
okien i drzwi, w celach rzekome-
go ratowania ruchomości, podsyca
tylko palenie się i przysparza stra-
ty pogorzelowe, do których to strat
dochodzą jeszcze zniszczenia ru-
chomości, wskutek połamania ich,
podczas bezplanowego i często nie
potrzebngeo wyrzucenia z pomie-
szczenia.

Pomoc zatem ludności, podczas
akcji ratunkowej straży pożarnej,
bardzo jest pożądana, lecz jedynie
w formie pomocy w utrzymaniu po
rządku na terenie (stworzenie kor-
donu), oraz stanowienie doraźnej
rezerwy rąk pracy w ten sposób,
aby przy zachodzącej potrzebie
zgłosiła się natychmiast na ocho-
tnika ściśle określona ilość zapo-
trzebowanych osób, probując wy-
konać jedynie tę pracę, względnie
zadanie, do jakiej, będzie rzucone
wezwanie przez prowadzącego
akcję.

Wszelka inna pomoc jest bez-
względnie przeszkadzająca, a na-
wet szkodliwa. | „Tem*

EISSSIS
nalnie, že napewno nie będziemy wyslu-
chiwač suchych kronik historycznych,
ale ciekawie ujętą myśl historyczną.

Zakończenie wizyt w warsztatach.
Dzisiaj zakończymy sezon wizyt mi-

krofonowych w warsztatach rzemieślni-
czych, które odbyliśmy w ciągu miesięcy
zimowych. O godz. 16,40 mikrofon w rę-
kach p. Henryka Zabielskiego znajdzie
sie w warsztacie szewskim.

Proi. Limanowski.
Pogadanka prof. Limanowskiego „Co

się dzieje w Wilnie”, która nie odbyła się
w niedzielę, została przeniesiona na
środę, t. j. dzisiaj na godz. 19,45—20,00.

powiada autokratyzm
wietów.

rządu So-

A czyż mam dowodzić, że tak.
pojęta i sprawowana władza ucho-
dzi za zbawczą, za dobroczynną?
Wprawdzie ocena taka nie prze-
kracza często żywota danej wła-
dzy, ale kończy się z upadkiem:
czy zmianą takowej. Pewną jest
jednak rzeczą, że w. granicach
swego trwania, każdy rząd uchodzi
za najlepszy, przynajmniej w prze-
konaniu tych, którzy go sprawują.
Dla tych zaś co go nie sprawują,
co go pragną wywrócić i pochwy-
cić w swe ręce naczelną władzę,
władza ta o ile ją osiągną, ucho-
dzić będzie za najlepszą, najspra-
wiedliwszą, nadającą im tytuł
zbawców ludzkości. A nie tylko ci,
co władzę dzierżą lub z takowej
korzystją, oczarowani są jej uro-
kiem. Podziwiają ją, i hołdy skła-
dają jej fascynującej potędze -
dzie postronni, niewiele lub nic
wspólnego z polityką nie mający.
Że wspomnę choćby z pośród filo-
zofów Hegla ubóstwiającego Pań-
stwo Niemieckie pod hegemonją
Prus, Hegla, opierającego prawo:
na sile brutalnej, lub bliższego:
nam w czasie Fryderyka Nietz--
schego, głoszącego kult takiejže
siły, Ze współczesnych zaś wypad-
ków, jako przykład uroku, wywie-
ranego przez mocną, skoncentro-
waną władzę, wystarczy przyto-
czyć wrażenia różnych komisyj
odwiedzających sporadycznie re-

W charakterze oskarżyciela
publicznego wystąpił podproku-
rator p. Jan Korkuć, zaś do obro-
ny zgłosił się mec. P. Andrejew,
którego podsądny upełnomocnił
ustnie.

Odczytany został akt oskar-
żenia, z którego wynika, że Nur-
kowski jest oskarżony o to, że
dn. 2 maja b. r. o godz. 14.45
na klatce schodowej domu Nr. 69
przy ul. Kalwaryjskiej, znienacka
napadł na schodzącego z góry
listonosza Cybulskiego, którego
zamierzał zabić uderzeniem sie-
kiery w głowę, lecz cios chybił,
ostrze przecięło jedynie daszek
czapki | lekko drasnęło głowę.
Cybulski, wzywając pomocy, po-
czął szarpać zię z napastnikiem,
obezwładniając go.

Nurkowski zdołał wyrwać się
z objęć i usiłował zbiec, jednak
przy pomocy zaalarmowanych
przechodniów został ujęty.

Zapytany przez przewodniczą-
cego osk. Nurkowski przyznał się
do winy, twierdził jednak, że myśl
dokonania napadu przyszła mu
w momencie, kiedy ujrzał listo-
nosza wchodzącego do domu.
Do napadu nie przygotowywał
się a siekierę którą się posiłko-
wał nabył okazyjnie od nieznane-
go chłopca na ulicy.

Sąd przystąpił do badania
świadków, których prokurator
wezwał w liczbie 18 tu.

M. in. zeznawał listonosz Cy-
bulski który zobrazował okolicz-
ności napadu Pozostali świad-
kowie fragmentarycznie odtwa-
rzali przebieg sprawy.

Po zamknięciu śledztwa zabrał
głos podprokurator p. Korkuć,
który domagał się surowego wy-
miaru kary któraby odstraszyła
różne szumowiny od popełniania
zbrodni.

Mec. Andrejew wskazywał na
błędną kwalifikację prawną czy-
nu prosił o zastosowanie art. 589
k. k. mówiący o napadzie rabun-
kowym, a ze względu na to, że
nikt w tej sprawie nie ucierpiał,
wnosił o łagodną karę,

Sąd o godz. 13 m. 20 ogłosił
wyrok. Oskarźonego Nurkowskie-
ho uznał za winnego dokonaaia
czynu inkryminowanego mu przez
akt oskarzenia i skazał na bez
torminowe cięzkie więzienie.

Wyrok ten jako ostateczny
i niezaskarżalny, sąd polecił skie-
ować do wykonania.
W motywach sąd podkreślił,

iz jedynie przez wzgląd, że czy-
nem swym oskarżony nie naraził
napadniętego na szwank i stratę
nie zastosował do niego najwyz-
szego wymiaru kary t. ZE

O s.

 

WYPADKI
— Samobójstwe ucznia gl-

mnazjum żydowskiego. Wczo-
raj w godzinach porannych pa-
stusi pasący bydło w lesie Bur-
biskim zauważyli na jednem z
drzew wiszące zwłoki nieznanego
mężczyzny. O odnalezieniu zwłok
pastusi natychmiast powiadomili
Il komisarjat P. P., skąd na miej-
sce wypadku natychmiast wyde-
legowano dwóch funkcjonarjuszy
policji, którzy zdjęli zwłoki ze
stryczka. Jak się później okazało,
były to zwłoki niejakiego Arona
Wirta, ucznia VII klasy jednego z
prywatnych humanistycznych gi-
mnazjów wileńskich „Tro*. Przy
samobójcy żadnych  dokumen-

publikę Sowietów. Jedna z takich
komisyj, złożoną z uczonych,
profesorów Sorbony i przedstawi-
cieli innych środowisk naukowych
Europy, opuszczała w roku prze-
szłym Rosję bolszewicką z uzna-
niem, z podziwem dochodzącym
do zachwytu i entuzjazmu dla
„cudów dokonanych przez rządy
sowieckie w dziedzinie techniki,
w szkolnictwie, w rozwoju insty-
tucyj kulturalno - społecznych. Za-
chwytu tego nad „dobrodziejstwa-
mi* Państwa Sowieckiego nie za-
kłóciły bynajmniej niezliczone o-
fiary tegoż Państwa, zarówno w
przeszłości jak i w teraźniejszości:
Państwo to uchodzi za dobre, bo
udaje mu się utrzymać władzę, bo
„jest mocne... bo je st.

W ten sposób do dziś dnia speł-
niają się jąknajdokładniej słowa
Jezusa Chrystusa, określające po-
wszechnie znany i praktykowany
typ panowania i władzy: „Królo-
wie narodów panują nad nami, a ci
którzy nad nimi władzę mają, zo-
wią się ich dobroczyńcami".

Temu to typowi zwierzchnic-
twa i przodownictwa przeciwsta-
wia Chrystus inny — wręcz prze-
«©iwny. Zwracając się do uczniów
swoich, wszczynających spór o
pierwszeństwo, oświadcza stanow-
czo: „Lecz wy nie tak: ale który
jest między wami większy, niech
będzie jako mniejszy, a przełożony
jako służący”, Nie podobna sobie
wyobrazić większego przeciwień-

 

Listy do Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorze!
Przeżywamy obecnie kryzys

ekonomiczny, tak dotkliwie odczu-
wany we wszystkich dziedzinach
życia społecznego; szczególnie
ciężko zaważyi na akcji dobro-
czynnej, a wpływ jego, jeżeli nie
zahamował całkowicie, to w każ-
dym razie znacznie osłabił tętno
pracy o charakterze filantropij-
nym.
W trudnej sytuacji znalazło się

Stowarzyszenie _ Nauczycielstwa
Polskiego w Wilnie, jako insty-
tucja, skupiająca wokół siebie lat
przeszło 30 (od 1896 r.) nieliczne
grono przeważnie starszej gene-

racji nauczycielstwa oraz jednost-
ki z inteligencji, ożywione wspól-
ną ideą roztaczania opieki nad na-
uczycielami - weteranami ziemi
wileńskiej i kresów dalej na
wschód wysuniętych.

Powstałe na Wileńszczyźnie w
ostatniem dziesięcioleciu pokrew-
ne organizacje zawodowe, jako
Oddziały i Koła zrzeszeń, działają-
cych przedtem wyłącznie w za-
chodnich i południowych dzielni-
cach kraju, wniosły nowe cele i
nowe zdania w akcji samopomocy
koleżeńskiej, że udzielają mniej
zainteresowania sprawom dalszym,
gdyż troszczyć się muszą .przede-
wszystkiem o zaspokojenie po-
trzeb najbliższych.

Siłą rzeczy, a raczej wobec
ciężkiej rzeczywistości sprawa о-
pieki nad nauczycielkami wete-
rankami, w postaci utrzymywane-
go od r. 1907 schroniska, w któ-
rem ostatniemi czasy przebywało
5 weteranek i wydawania stałych
zasiłków miesięcznych trzem we-
terankom, mieszkającym na mie-
ście, musiała być poddana  grun-
townej rewizji, w obawie, że fun-
dusze Stowarzyszenia, napływają-
ce głównie z dobrowolnego opo-
datkowania się członków, nie po-
krywają wobec stałych redukcyj
uposażeń, przeszło 5000 zł. rocz-
nego kosztu utrzymania schronie-
nia

Z początkiem maja rb. Zarząd
Stowarzyszenia _ Nauczycielstwa
Polskiego w Wilnie postanowił,
czasowo przynajmniej do chwili
polepszenia warunków obecnych,
akcję opieki nad nauczycielkami
weterankami prowadzić nadal bez
utrzymywania schroniska, udzie-
lając narówni ze wspomnianemi
trzema osobami subsydjów  mie-
sięcznych byłym  pensjonarjusz-
kom, które odtąd zamieszkały
prywatnie na mieście,

Zarząd Stowarzyszenia tą dro-
są powiadamia wszystkich swoich
członków kolegów oraz Szanow-
nych ofiarodawców, którzy się w
ciągu 25 lat przyczyniali do istnie-
nia schroniska weteranek - na-
uczycielek o warunkach dalszej
akcji opiekuńczej nad weteranka-
mi i równocześnie zanosi gorącą
prośbę, aby nie zaniechali i nadal
swej ofiarnej pomocy, której brak
równałby się pozostawieniu sta-
ruszek na pastwę ich ciężkiego
losu.

Łaskawe oferty należy skiero-
wywać pod adresem Zarządu Sto-
warzyszenia.

Prezeska St. N. P. w W.
J. Rodziewiczowa.

Sekretarz Stowarzyszenia

1 Szakienowa:
Adres: Zarząd Stowarzyszenia,

Wilno, zaułek Portowy 3 m. 3.
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tów lub listów, za wyjątkiem le-
gitymacji uczniowskiej, nie odna-
leziono.

stwa teorjom i hasłom świata, jak
to, które wyrażają powyższe sło-
wa Chrystusa.

Słowa te dla ducha pychy,
rządzącego światem, wydają się
głupstwem, niedorzecznością, po-
deptaniem elementarnych zasad
roztropności. Nigdzie głębiej, ni-
śdzie bardziej radykalnie nie wy-
rażone jest owo szaleństwo Krzy-
ża i Ewangelji, które św. Paweł
przeciwstawia mądrości tego świa-
ta, jak w tych słowach: „który
międy wami większy, niech będzie
jako mniejszy, a przełożony jako
służący”.

A jednak w tem, co wydaje się
szaleństwem dla opartej na pysze
mądrości ludzkiej, w tem właśnie
tkwi zbawienie dla wierzących Bo-
wiem o taką tylko formę władzy,
zwierzchnictwa i wyższości wolno
się ubiegać naśladowcom Chry-
stusa, jaką wskazał im ich Mistrz
i Zbawiciel „Bo któż jest większy:
tenli co siedzi u stołu, czy ten co
służy. Izali nie ten, który siedzi?
A jam jest wpośród was, jako któ-
ry służy”. Oto jak przedstawia
się w chrześcijańskiem ujęciu hie-
rarchiczny porządek wartości:
większym jest nie ten, kto siedzi u
stołu, ale ten, kto siedzącym
służy,

(Dokończenie nastąpi).

  

     



     

Z KRAJU.
Burza nad powiatem Baranowickim.

Nad powiatem baranowickim
przeszła gwałtowna burza, która
trwała od wczoraj południa do
dziś rano. Na drodze pod Stoło-
wiczami piorun uderzył przejeż-
dzający wóz i zabił na miejscu

Szkoła Handlowa O.
W r. 1926, po długoletniem wy-

gnaniu, wrócił do Lidy, na swą sta-
rą placówkę Zakon Księży Pija-
rów, a po powrocie nie zastał nic
z tego, co stworzyła długoletnia
praca Pijarska w czasach przed-
rozbiorowych i przedpowstanio-
wych.

Trzeba było jąć się wielkiego
dzieła odnowienia, nietylko starej
tradycji, która wymagała od Za-
konu pracy oświatowej, ale rów-
nież pracy nad remontem Kościoła,
budynków, ogrodu, nad uregulo-
waniem stanu prawnego posiada-
nia, wkońcu nad doprowadzeniem
do porządku tego skrawka ziemi,
leżącego odłogiem — tej resztki,
jaka pozostała Pijarom po rozleg -
tych niegdyś dobrach należących
do Kolegium Lidzkiego.

Zdawałoby się, że dużo czasu
upłynie, zanim Zakon rozpocznie
swoją pracę właściwą na polu o-
światowem, bo warunki się zmie-
niły, praca tła wymagała nie tylko
dobrej woli i umiejętności, nietylko
fachowości, ale i znacznych nakła-
dów pieniężnych. Ale już w roku
1929, we wrześniu, z początkiem
roku szkolnego otwiera dla mło-
dzieży tut. podwoje Pijarska Szko-
ła Handlowa. Cóż to znaczy? —
Znaczy to, że ks. ks. Pijarzy mają
silne poczucie rzeczywistości, że
jasno widzą najpilniejsze potrzeby
w dziedzinie oświatowej, że dokła-
dnie zdają sobie sprawę z tego,
że rozwijające się wciąż życie go-
spodarcze odrodzonej Ojczyzny wy
maga młodych sił pracy na polu
gospodarczem, przygotowanych do
tej pracy zawodowej solidnie i su-
miennie i że dla Pijarów wyczucie
potrzeby jest dostatecznym moty-
wem dla rozpoczęcia pracy.
Niespożyta energja Księdza Fer-

dynanda Kozłowskiego ówczesne-
go Rektora Domu Lidzkiego i twór
cy Szkoły, zamieniła ściany budyn-
ków gospodarczych na mury szkol
ne i napełniła je życiem, tchnęła w
nie ducha pracy zbożnej ku jaś-
niejszej przyszłości nowej Ojczyz-
ny.

Nasze społeczeństwo jeszcze
nie zupełnie jasno zdaje sobie spra
wę z tego, że po wojnie zmieniły
się warunki życiowe i że inne są
dziś wymagania w zakresie wy-
kształcenia niż były dawniej.

Tempo rozwoju życia gospodar
czego i techniki w każdej dziedzi-
nie, wzrastające współzawodnict-
wo usuwają dziś z życia ludzi do
niego nie przygotowanych, chociaż

25-letniego Kazimierza Ontojko,
ze wsi Małe Hancewicze, gminy
stołowieckiej. Koń przywiózi tru-
pa na podwórko rodzinnego go-
spodarstwa. (Pat).

0. Pijarów w Lidzie.
by i bardzo wykształconych. я

Życie wymaga dziś fachowości

jaknajdalej idącej specjalizacji —

wykształcenie ogólne mana celu

podniesienie kultury duchowej pra

cownika fachowego ale pracę za-
pewni mu tylko jego fachowość.

Ma to specjalne znaczenie u

nas w Polsce: nasze życie gospo-

darcze nie ma jeszcze tempa „za-
chodniego' musimy wpierw wyrów

nać różnicę jaką wprowadziła pół-
torawiekowa zależność od obcych
gospodarczych organizmówto też
nasz przemysł i handel przez długi

okres czasu będzie potrzebował

ne tyle ludzi z wyższem wykształ-

ceniem, co fachowo wyszkolonych
pracowników na tych tysiącach ma

tych placówek jakimi są nasze war
sztaty rzemieślnicze, (czy rolnicze)

nasze sklepy, urzędy komunalne i

państwowe, nasza kooperacja iwie
le, wiele innych, na które idą dziś
ludzie zupełnie obcy tej pracy, mło
dzież z 6, 7 klas gimrazjalnych lub
z maturą nawet, co należy uznać

za rzecz zupełnie błędną, a czas

zużyty na to wykształcenie, za czę
ściowo zmarnowany.

Należy zrozumieć w końcu tak,
jak to już dawno ztozumiano na
zachodzie, że matura jest wstępem
i przygotowaniem do wyższych stu
djów, a nie do bezpośredniej pracy,
iże znacznie więcej da korzyści na
szej młodzieży, która nie zamierza
kształcić się w zakładach akade-
mickich, ukończenie 3 lub 4 kla-
sowej szkoły zawodowej niż 8 klas
gimnazjum.

Mamy. u siebie jeszcze do zwal-
czenia niezdrowy objaw przerzu-
cania się z jednego fachu do dru-
giego: skoro ojciec jest kupcem—
to już koniecznie chce żeby jego
syn był przynajmniej ambasado-
rem lub politykiem, a w żadnym
razie nie życzy sobie, żeby pozo-
stał w tym fachu, w którym sam
się już wyspecjalizował.

Stan taki stwarza u nas wszę-
dzie „ludzi nowych” 1 nie pozwala
na powstanie i rozwinięcie się tra-

dycji fachowych, opartych na do-
świadczeniu zdobytem przez poko-
lenia, a sprzyja popełnianiu tych
samych starych błędów przez
wciąż nowe zastępy pracowników.

Jest to bezwzględnie szkodliwy ob
jaw, również obcy kulturze zacho-
du, gdzie, nieraz przez cały sze-
reg pokoleń przechodzi z ojca na
syna ten sam fach.

Nasze szkoły handlowe mają na
celu zapobiec na przyszłość tym
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usterkom, wprowadzić do życia no
wych pracowników, którzy przyj-
dą do pracy bez uprzedzeń, bez
przesądów, bez zaściankowej du-
my, ale szczerem sercem, ze zdro-
wym rozsądkiem i z wiedzą facho-
wą. Należy tu zaznaczyć, że nasz
typ szkoły, handlowej szkoły „śre-
dniej'“, przy zajmowaniu urzędów
daje prawo do obejmowania stano-
wiska II kategorji, daje prawo do
jednorocznej służby wojskowej, u-
prawnia do zwrotu opłat szkol-
nych dla dzieci urzędników pań-
stwowych, czyli wszystko to, co
dają w tej dziedzinie szkoły śred-
nie.

Przechodząc do Lidzkiej Szko-
ły Handlowej należy zaznaczyć jej
szybki rozwój przy tak szcupłych
środkach, jakimi mogą dysponować
Księża Pijarzy.

*. Dziwnem się wydaje, ale ani
związek Kupców Lidzkich, ani Ma
gistrat miasta Lidy, ani Izba Han-
dlowo - Przemysłowa dotychczas
szkołą nie interesowały się i w ni-
czem nie przyczyniły się do jej roz
woju, a przecież chyba instytucjom
tym w pierwszym rzędzie zależeć
powinno na utrzymaniu i rozwoju
tej potrzebnej placówki.

Dziś szkoła kończy trzeci rok
swej pracy, a dorobek szkoły w
ciągu tego czasu jest, chyba zupeł-
nie wystarczający w stosunku do
środków: na terenie szkoły istnieje
cały szereg organizacji młodzieży
jak kółko kulturalno - oświatowe,
spółdzielnia uczniowska, bibljote-
ka, czytelnia.

Szkoła jest już dziś rozganizo-
wana całkowicie. Dalsze zamie-
rzenia Dyrekcji — to budowa ga-
binetu i pracowni towaroznawstwa
wprowadzenie większej ilości ma-
szyn, arytmometrów, nowoczes-
nych urządzeń biurowych dla za-
jęć praktycznych, znaczne powię-
kszenie bibljoteki handlowej i eko
nomicznej, zwiększenie czasopism
gospodarczych polskich i obcych w
czytelni, urządzanie dalszych wy-
cieczek — to są zamierzenia na
przyszłość — a środki na zrealizo-
wanie tych zamierzeń?

Marzeniem Ks, Ks. Pijarów jest
taki rozwój swego życia hektaro-
wego gospodarstwa, żeby mogło
ono całkowicie pokrywać wydatki
bieżące szkoły, do pewnego sto-
pnia można liczyć na nieznaczne
zapomogi Władz szkolnych, a mo-
że w końcu i kupiectwo zda sobie
sprawę, że to jest jego placówka,
że młodzi fachowcy potrzebni do
pracy na tym najbardziej na czoło
wysuniętym froncie gospodarczym
że czas już skończyć z kalkulacją
przy pomocy dziesięciu palców i
księgowością prowadzoną na ścia-
nie swego przedsiębiorstwa — wte
dy praca w szkole zapoczątkowana
przez niestrudzonych pionierów о-
światy — Księży Pijarów stanie się
o wiele łatwiejszą i o wiele wyda-
tniejszą,

Obyż to nastąpiło
dzej.

jaknajprę-
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Rozdanie nagrėd
zwycięzcom raidu motocyklowego „Dzien. Wileńskiego".

Wczoraj wieczorem w lokalu
„Couku“, Mickiewicza 6, odbyło
się rozdanie nagród uczestnikom
raidu Wilno—Ejszyszki—Wilno.

Zgromadziło się sporo zawodni-
ków i organizatorów, którzy za-
poznali się z sobą w dniu raidu,
a teraz jeszcze raz zaciągnęli mię-
dzy sobą węzeł przyjaźni sporto-
wej.

Raid „Dziennika Wileńskiego"
wzbudził tak duże zainteresowa-
nie, że nie ulega kwestji, iż impre-
za ta stanie się dorocznem świę-
tem sportu motocyklowego.

Zgromadzonym zawodnikom
wicekomandor raidu p. W. Kurec
odczytał protokuł komisji sędziow-

skiej, a następnie red. J, Nieciecki
rozpoczął wręczać nagrody i pla-
kietki pamiątkowe, dziękując or-
ganizatorom za pomoc technicz-
ną, a zawodnikom za tak liczny
udział.

Uroczystość rozdania nagród
zakończona została ogólną toto-
grafją.

Tuż po rozdaniu nagród kie-
rownictwo Touring Clubu zapo-
wiedziało zorganizowanie wzorem
„Dziennika Wileńskiego" drugą
wielką imprezę motocyklową.

fnformacyjno-organizacyjne ze-
branie odbędzie się we czwartek
o godz. 17 w lokalu Touring Clubu.

Nurmi zdyskwaliiikowany!

Cały świat sportowy przed pa-
ru miesiącami był poruszony wia-
domością, jaka rozeszła się z Ber-
lina, o dyskwalifikacji króla bieżni.
Numiemu zarzucono zawodow:
stwo. Podobiznę jego zaczęto dru-
kować obok dolarów i franków.

Fiński związek jednak zapro-
testował temu, a Nurmi, startując
na zawodach, wykazał wspaniałą
formę i zakpił wyraźnie z orzecze-
nia Niemców, którzy chcieli ko-
niecznie przed olimpjadą pozbawić
Finlandję sukcesu w Ameryce.

 

Chwilowo sprawa nieco się
uspokoiła, a Nurmi wciąż biegał
i biegał.

Dziś nadeszła znów jeszcze
bardziej elektryzująca wiadomość.

Nurmi zdyskwalifikowany. Dys-
kwalifikację ogłosił jakoby zwią-
zek fiński i Nurmi przestał już
biegać, będąc zawieszony.

Cała sprawa jest zagmatwana.
W każdym bądź razie najbliższe
dni przyniosą albo rozgrzeszenie,
albo potępią jeszcze bardziej czło-
wieka-fenomena.

Z pogranicza.
Kolonizacje pogranicza poisko-litewskiego

przez Litwinów.
Wobec uzyskanych najbardziej

wiarogodnych informacyj z terenu
litewskiego dowiadujemy się, iż
władze litewskie postanowiły je-
szcze w b. r. przystąpić do reali-
zacji projektu z lat 1929/30, doty-
czącego osadzenia na pograniczu
polsko-litewskiem w pow. jezior-
skim, uciańskim, koszedarskim,
olickim i kalwaryjskim 5000 wło-

ścian i osadników b. wojskowych
ze Żmudzi i pow. kowieńskiego
t. zw. rdzennych Litwinów.

Osadnicy ci mają otrzymać
jaknajdogodniejsze warunki egzy-
stencji na roli 1 będą otaczani spe-
cjalną opieką rządu.

każdym z wymienionych
powiatów osiedlonych zostanie po
1000 osadników.

Ucieczka nauczyciela polskiego przed prześladowaniem litewskiem.

Onegdaj w rejonie Olkienik na
teren polski przedostał się b. nau-
czyciel polskiego gimnazjum w Ko-
wnie Wiktorowicz Antoni, który w
ciągu dwóch lat był więziony w
więzieniu kowieńskiem za rzeko-
mą antylitewską propagandę i
działalność wśród młodzieży szkol-
nej.

Ostatnio po opuszczeniu wię-
zienia Wiktorowicz pracował w
prywatnej spółce wydawniczej.
Wkrótce jednak ponownie go

oskarżono o przemycanie niedo-
zwolonych dzieł zzagranicy.

Dzięki staraniom tym razem
nie osadzono go w więzieniu, lecz
oddano pod nadzór policji aż do
rozprawy sądowej. Wiktorowicz
wiedząc jednak, iż na sprawiedli-
wość sądów lilewskich nie bardzo
może liczyć, opuścił Kowno i
szczęśliwie przedostał się do Pol-
ski. Wczoraj Wiktorowicz udał
się do Warszawy, gdzie posiada
krewnych.

Napad na bolszewickiego komendanta straży granicznej.

Z pogranicza donoszą, iż w ub.
sobotę nieujawnieni sprawcy po-
strzelili zastępcę bolszewickiego
komendanta odcinka granicznego
Zasław, Czykaczewa. Czykaczew

znajdował się we wsi Dźwiniacze
iw drodze do Zasławia został na-
padnięty przez trzech osobników,
którzy oddali do niego 5 strzałów,
raniąc go dwukrotnie w rękę i bok,

 

Seminarzysci odjeżdżają.
Dziś _o godz. 17 na przystani

Szkoły Technicznej, przy ul. Brzeg
Antokolski odbędzie się raport
absolwentów i uczniów Semina-
rjum Nauczycielskiego, którzy wy- |
bierają się w podróż wodną kaja-
kami do Gdańska:

„Oszmiańczuki** przyjeżdżają,
Dziś wieczorem przybędzie do

Wilna kajakowa «wycieczka. z
Oszmiany, kióra Oszmianką i
Wilją spłynie do Wilna.

Wioślarze wileńscy wybierają
się w górę rzeki, by powitać przy-
jeżdżających kolegów.

Ja, Nie.

Egzekutorskie rewi-
zje osobiste. |

Ostatnio ministerstwo skarbu
opracowało projekt rozporządze-
nia o posiępowaniu egzekucyjnem
władz skarbowych. ;

Wedłuż iego projektu egzeku-
torom przysiugiwałoby prawo ro-
bienia rewizyj osobistych u płatni-
ków podatkowych.

Egzekutor więc będzie mógł. ka
zać płatnikowi rozebrac się do na-
$adla stwierdzenia, czy nie prze-
chowuje on swych kapitałów w
miejscach normalnie dla oka ludz-
kiego niedostępnych.

Ponieważ zdarza się, że także į
kobiety zalegają z płaceniem po-
datków mogą takie rewizje spotkać
się z czynnym sprzeciwem „podat-
niczek”. Chcąc zapobiedz nieporo
zumieniom Ministerstwo Skarbu
już przygotcwuje się do ańgażowa-
nia kobiet na stanowiska egzeku-
torów,

-— i——————a ZARZ O

Sala do wynajecia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Teief. 1561
    

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 7, VI 1932 r.
Waluty i dewizy:

Belgia 124,50—124,81 —124,19.
Gdsfisk 174,70—175,13--174,27. '
Hoałandja36!,45—362,33—360,55.
Londyn 32,90—33,06—32,74.
Nowy York 8,90—8,92—8,88.
Mowy York kabel 8,904--8,924—8,884.
Paryż 35,14—35,23—35,05.
Sztokholm 169,75—170,59—168,91.
$zwajcarja 174,50-—174,93 —174,07.
włochy 45,70—45,93--45,47.
Berlin 211,20 (obroty nieoficjalne). Ten-
dencja niejednolita. z

apiery procentowe!
4: pożyczka dolarowaś7,50. 7'i, Sta-

bilizacyjna 46,50—45,75—45,37. (89, L. Z.
B. G. K. 1 B. R, obligaėje B. G. K. 64.
Te same 77), 83,25. 8%, obl bud. B. G.
K. 93. 8'/, L. Z. Warszawskie 53,25—
(drobne) 55,25. Pożyczki niejednolie,
listy mocniejsze.

'
Bank Polski 70. Tėndeneja utrzy“

mana.
Pożyczki polskie w Nowym Torkai
Billonowska 4750.  Stabilizacyjna

43,75, Warszawska 30,87!/, Sląska 29,12'|,

 

2 pokoje ze wszelkiemi Bryczka
wygodami i używalnością pojedynka | po

parokonnawóz” do Szukają "Posiedom c. EDM!

od 11—3 i od 6—8wiecz.

ZĘ

NOWOCZESNĄ TECHNIKĘ WARSZTA-
TOWĄ — SPRAWOZDANIA Z ORGA-
NIZACYJ ZAW. — ZMIANY USTAWO-
DAWSTWA PRZEM. — PORADĘ ZA-

WODOWĄ I PRAWNĄ

przynosi

kenieśtnikowi
czasopismo iachowe

ЛЕ

 

4CZOPKI HEMOROIDALNE GĄSECKIEGO

„VARICOL
timeAS ei

 

 

| AKUSZERKI

"(z KOGUTKIEM)
USUWAJĄ BÓL, KRWAWIENIE.
SWĘDZENIE, PIECZENIE.

CL0PKI NEMOROIDALNE „VARICOL“ STOSUJ SIĘ
KANALĖ ODCHOOOwYM.

Cry młŁ Popowskiecoy( ©
WRZEDAJĄ ASTRAL "ч :

w.Z.P.14

RCDCARGO TTE В

| póżn
Raz na ulicy spotyka

"Piotra Kręcickiego pe- Rzecztojest powszechnie
wien pan, którego kie- znana

m dyś aa pace w towa- Dobre piwo u Dormena
rzys rata. а

AKUSZERKA Pan kłania się, staje, uż «Dorman»
MARJA podchodzi i mówi: Tatarska 1

dwutygodnik, co miesiąc bezpłatnie żur-
nał p. t. „Przed zwierciadiem*, Bogato
ilustrowany. Działy: iryzjerstwo męskie
i damskie, perukarstwo, kosmetyka i pie-
lęgnowanie ciała. Prenumerata kwartalna
zł. 5-—. Oprócz tego ukazują się: „Prze-
gląd Stolarski”, „Warsztat Metalowy*,
„Przegląd Krawiecki”, „Gazeta Malar-

ska“
Numera okazowe bezpłatnie — wysyła

Wydawca:
PAR POLSKA AGENCJA REKLAMY
Franciszek Krajna, Poznań, Aleje Marcin-

kowskiego 11. 
REFUS KING. 19)

„Pieniądze albo życie.
Rozdział Vil.
13-go września.

Tego roku wrzesień był niezwykle burzliwy i wy-
brzeże koło Southamptonu nawiedziły dwa gwałtow-
ne huragany.

Ranek dnia 13 września zaświtał jakoś fałszywie.
Na taką pogodę stare wilki morskie kiwają głowamii
robią zagadkowe miny. Antoni, chociaż często jeź-
dził po morzu, nie miał żadnego fachowego do-
świadczenia i wydało mu się tylko, ze albo będzie
padać, albo nie będzie.

Ostatecznie deszcz, czy nie deszcz, wiatr czy
nie wiatr nie mialy nic do rzeczy. „Morgana“ ucho-
dziła za wyjątkowo solidny jacht i zwyciężyła już
niejedną dobrą burzę, a raz nawet, na Oceanie Indyj-
skim, o mało nie zginęła.
W każdym razie najgorzej było z morską cho-

'robą.
Na wzburzonem morzu „Morgana“ kolysala się

EBracia rs k Panel widzę z całą pewnością,
ręciccy podobni są do że mówię jednak z pań-

siebie Jak dwie kropie skim proba " Nr. 3 m. 16.
wody, to też bardzo czę-
sto ludzie biorą jednego

brata za drugiego. |||uo IISPI

— Dzień dob. ы
LAKNEROWA x. ry, panie Lokal świeżo odnowiony

gcicki. W pierwszej hygieniczne mycie szkia-
przyjmuje od godz. 9 do chwili na prawdę nie wie- nęk. Piwo zawsze Świe-
1 w. Kasztanowa 7 m. 5. cziałem, czy to pan sam żę. po piwa -— solanki!

WZP69 czy też pański brat. Po 109—3
tem wydawało mi się z =

В изита де2 8о KAA °° веwynajęcia į
2-a pokoje z kuchnią ull- MAJĄTKOWE{ - = В
ca Wielka Nr. 27. Oglą. A, Posady kuchirki Płaza a Oi Ai
dać można od gedziny DO SPRZEDANIA DOM ` 6.

osobniak no- Świadectwa.

PIEGI, PLAMY vė ы
WĄGAV,ODALENIZNĘ R

Aš У
1 ZMARSZÓKI NĄTWANZY,

kuchnt do wynajęcla Ar: sprzedania
chanielska 3—1 obok W.
Pohułanki.

 

2ej do 5-ej, 218 —1

9193 EWNWASZERECNWNANEM Spoderstwa wiejskiegoi — No,

SPRAWY

Zna-
gruntowna go”

Sofjaniki 4. dobre Świadectwa.
9195 jomość W karczmie.

kiejście tacy
Wojciechu to

powiedzta, jakie słowo,

domowego Wiwulskiego
| 25, m. Ša, MAE:

 

Posiadzm dobre 7 Arendorz.

Mogę do

owykdowaky niede- "ensjonalu na wyjazd. Z Maiił mz(Z PNF 12 . Garbarska 18m 1. Зя iAREA Bawi 0EAC oi lz
W komisarjacie. cowo-warzywny. Dowie- *RMIEBRENENEKENUA

dzieć się
— Jak pani megła za: Dziennika Wileńskiego”. |EISU TAVEASSвй

Mieszkania stom się wobec pe-
{ sterunkowego tak Zza-

! oje „czepnie?! к

— Przecież to mój do- £0 0SZUKAM MIESZKANIA
w śródmieściu 2-ch, 3-ch ry znajomy! =
pokojowego z wszelkiemi — To obojętne! Na- „Dz. Wil.”
wygodami, parter, 1 pię- wał gdyby był mężem

 

w Redakcji ra No, a wy hererda-
i ZGUBY

9154—2 |
| LLKS

— Aby handel szedł.

89,0ddmieszkaniach vzemę wystewionaprzez MKMIANANIANNANNANNMA
sprźkdania. AdreswAdii saaaBania©GR DRUKARNIA

9160—1 ne na Imię Antoniego
Baslula zam. w Wilnie SRODEK

4tro. Adres: Zawalna 22, pani należy do policjan- DOM na pałac przebu- przy ul. Szkapiernej Nr.
m. 14, od 9—1-ej.S į-odneslė się z respek- duję amatorsko za waka- upoważniające go do In-il. LWIERZYŃSKIEG. 1cje za 300 do 1000 zł. Wil- kasowania naležnošei na

 

z kuchnięwygody eszei. MANKONKKNITNNANANANNNI *e*'==
kie, balkon. Bankowa 2
m. 4 róg Kijowskiej oglą-
dać od 2—4. 997-2  RUBnO
 całą pewnością, że to

LL] Jednak pański brat, aż goępian wdobrym sta-

Bliźniaki.
wreszcie poznałem, że
to pan. Nie, przepra- Tie, nieduż
szam bardzo, ale teraz

Drezdeń*
skiej fabryki Rozenkran*
za, odnajmę tanio Do-
broczynny zauł. d. Legi

Od 11—1i
od 4—6 prócz Niedziel
i Świąt. 1

bardzo silnie, ale to dla tego, że była długa. Siedząc
z Barrym przy śniadaniu, Antoni wyjrzał przez okno
i pokazał mu na metalicznie szare chmurzyska, pły-
nące nisko nad drzewami Parku Centralnego.
— Zły znak — rzekł. ;
— Ja jestem rad — odparł gniewnie siostrze-

niec. — Im gorsza pogoda, tem dla mnie lepiej.
— Miałeś ciężką noc — zauważył Antoni.
— Ciężką! — fuknął Barry. — Georgina całą

drogę w samochodzie — trzeba ją było słyszeć i wi-
dzieć. Tak jakby to była moja wina, że rzucałem
nią jak piłką — dokończył z pasją.
— A czyja? — zapytał bezstronnie wuj. — Gdy-

byś jej nie był nastraszył swojem przebraniem... ale,
ale, musisz się w niem pokazać.
— Spaliło się — rozjaśnił się Barry. — Ale są

jeszcze inne. Ruda peruka...
— Musisz mi się absolutnie pokazać w rudej pe-

ruce. Naturalnie nie mogłeś wytłumaczyć sięGe.
orginie ze względu na bezpieczeństwo jej ojca.
— To było najgorsze! Miałem język związany!

Ach, Boże! — mruknął z goryczą — szkoda, że i jej
nie był związany,
— W, każdym razie ciotka uważa cię za boha-
 

HWydzrec: ALEKSAWIFR 7WIERZYŃSKI,  

Fortepian malutki, krzy- szukuje

Mieszkanie 2 pokojowe
z kuchnią, wanną i po-
kojem dla służącej, w
dziedzińcu 85 złotych

miesięcznie od I-go Lip- 15 sprzedaję za 850 zł. ferencje.

no, Słucka 11, Mik. Piet- «;ecz

" EE RACE aZMAGA
Ę

PRACA Е

DATASKAITA

Siostra pielęgniarka po-
posady przy Ž

žowy, struny w dobrym chorych. Może na wy- sjonatu dla 2 osób z 2 ! ROŽNE KSIĄŽKI

|. jazd. Posiada dob) -
Saagree NA e scowości suchej, požąda-

Komitetu Woje- Mostowa Ul.1. Tel 12-44
9125—0 46dzkiego. S PRZYJMUJEDODRUKU

'DZIELA, BROSZURY
LETNISKA. | BILETY WIZYTOWE,
UE ZAPROSZENIA,

Poszukuję letniska pen-

  

dzieci (11 I 6 lat) w miej- DO OPRAWY

<a. Ogłądać można co- za i ad Admi- ne las sosnowy I kąpie, WYKONYWA
sA 5 4—7 godz. GLEN 2 s atscył EWi Pód oferty z opisem i oeta- PUNK
S =dia „Pielęgniarka“. gr—0 tecznemi warunkami pod NKTUALNIE.

adresem ul. Antokolska
Jakóba 16 m.5. | 219 pSEEEEENME="RNSR=X GNNNNNWNRZNNEWE 26—W. 5. EA)

tera. Obiecała mi to dziś opowiedzieć szczegółowo.
Ale pewnie pośpi do wieczora, a ja tymczasem poja-
dę. Była tak okropnie zmęczona, że pokojówka mu-
siała ją położyć do łóżka jak dziecko.
: — Spala juž w samochodzie. Chociaž jak mo-

gia..

— Niedługo wszystko się wyjaśni — rzekł An-
„toni, robiąc ostrzegawczy gest, śdyż do jadalni wszedł
„Timmins.

— Telefon do jaśnie pana — zameldował lokaj.
Antoni i Barry drgnęli lekko. Wszystko, co do-

tąd przeżyli, było niczem w porównaniu z tem, co
ich jeszcze czekało. Antoni był pewny, że usłyszy
w aparacie głos Billingsa i że stało się coś złego.

Ale się omylił.

Usłyszał głos, którego nie poznał,
— Kto mówi? — zapytał drugi raz.
— Ripley — odparł głos. — Ripley mówi.
— O! — rzekł Antoni i zakrywszy ręką tubę,

rzucił siostrzeńcowi szeptem: —Stary Ripley!
BE Mój służący mówił mi, że pan był wczoraj

u mnie — ciągnął Ripley. — Wróciłem do domu-
około pierwszej i już nie chciałem do pana dzwonić.
Przypuszczałem, że pan już śpi,

skiego, Mostowa 1,

— Co on gada? — zaszemrał Barry w drugie u-
cho wuja.

— Myślał, że poszedłem spać... — odszepnął An-
toni.
— Że wuj co?... — zapytał Barry.
— $2!... :

‚ — Bardzo jestem panu wdzięczny za zaprosze-
nie na przejażdżkę jachtem — ciągnął Ripley — sta-
wię się z przyjemnością. Na ten week - end nie mia-
łem żadnych widoków i bardzo mnie to ucieszyło.
> Chce jechać z nami — szepnął Antoni.do Bar-

ryego.

— Niech jedzie — odparł Barry.
— Nie, muszę... on chće... sz!
= Chyba pan nie będzie miał nic przeciwko te-

mu, si zabrał z sobą mołdego' Herricksona —
ciągnął Ripley. — Przyjechał do mnie na miesiąc i
chciałbym, żeby się rozerwał, Nigdy jeszcze nie
jeździł jachtem. Proponuję to, bo wiem, że pan ma
duży jacht. ;

— Со оп gada? — zapytal Ваггу.

(d. c. n.)

Kedakior odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI,
 

 


