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Opiata pocztowa ulszczona ryczałtem

Rok XVI Wilno, Czwartek 7-go kwietnia 1932 r.
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REDAKCJA I ADMIKISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Radakcja siwarta od 11
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie ed
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wiieński" wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.   
W sobotę dnia 9 kwietnia b r., w drugą bciesną rocznicę zgonu ukocha-

nego Synka naszego

ś.+p. LUTKA CZYŻA
ucznia szkoły „Dziecko Polskie" odbędzie się Msza Sw za spokój Jego
Świetlanej duszy o godz. 8-mej rano w Kościele Sw. Jakóba, na którą

Krewnych, życzliwych i Kolegów zapraszają
Rodzice | Braciszek.

Na froncie gospodarczym.
Jak się realizują ostatnie zapowiedzi i obietnice

premjera Prystora.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W przemyśle włókienniczym w Bielsku-Białej wy-
powiedziana została przez pracodawców umowa zbiorowa. Jedno-
cześnie przemysłowcy nie wzięli udziału w pertaktacjach celem
omówienia nowych warunków pracy.

Prawdopodobnie pracodawcy dążyć będą do niezawierania
umów zbiorowych i przyjmowanie robotników do pracy na podsta-
wie umów indywidualnych.

Dalsze zwalnianie robotników na Śląsku.
KATOWICE. Wczoraj, komisarz demobilizacyjny zezwolił dy-

rekcji kopalni Maks w Michałowicach, która dotychczas nie prze-
prowadzała żadnych redukcji, na zwolnienie z dniem 15 bm. 350
robotników. Ze względu na wypowiedzenie również pracy urzędni-
kom, można spodziewać się, że reszta załogi, w liczbie 600 robot-

ników, będzie również zwolniona z pracy.

Zamknięcie fabryki.
SOSNOWIEC. Dyrekcja westenowskiej fabryki naczyń emaljo-

wanych w Olkuszu, zamyka z dniem 18 bm. fabrykę z powodu braku
zamówień. Wskutek zamknięcia zakładu traci pracę 1300 robotników.
Zamknięcie fabryki ma być podobno chwilowe.

Napad bezrobotnych na pociąg.

SOSNOWIEC. Onegdaj o godz. 7-ej rano, między Zawierciem
a Myszkowem zebrała się na torze kolejowym grupa około 120 bez-
roboczych, którzy A idący w kierunku Częstochowy pociąg

załadowany węglem. Zawiadomiona policja przy pomocy służby ko-
lejowej z trudem rozpędziła tłum.

Demonstracje robotnicze.
SOSNOWIEC. We wtorek o godz. 6 wiecz. przed fabryką Tow.

Akc. Zawiercie doszło do demonstracji robotniczej. Tłem demon-
stracji było niewypłacenie robotnikom zarobków w wysokości jednej
dniówki, które wypłaca im zarząd funduszu bezrobocia na podstawie

polecenia Ministerjum, gdyż robotnicy w zakładzie tym pracują tylko
Pierwsza zmiana w liczbie około 1000 ludzi

demonstrowała przed fabryką i była przez policję rozproszona. Nato-
miast druga zmiana, która pracuje od g. 6 wiecz. urządziła t. zw.
włoski strajk. Do obecnej chwili robotnicy nie opuszczają fabryki.

Telefon Redakcji.
de 16 i od

9 do M0-ej,
codziennie,
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PIERWSZE POSIEDZENIE.

LONDYN Pat). Konferencja 4
mocarstw rozpoczęła się o godzi-
nie 14 min. 3U w gmachu brytyj-
skiego urzędu spraw zagranicz-

nych pod przewodnictwem Mac
Donalda, który, zagajając Коп#е-
rencję obszernem przemówieniem,
wyłuszczył powody, jakie skłoniły
rząd brytyjski do zaproszenia de-
legatów 4 mocarstw celem zasta-
nowienia się nad sytuacją państw
naddunajskich. Wywody Mac Do-
nalda były pizedstawieniem po-
glądów, uzgodnionych z premje-

rem Tardieu. Po Mac Donaldzie
zabrał głos minister Grandi, który
wyjaśnił stanowisko delegacji wło-
skiej. Następnie przemawiał Flan-
din, podtrzymując poglądy, wyra-
żome przez Mac Donalda. Wresz-
cie zabrał głos delegat niemiecki
Busłow, podtrzymując ze swej
stróny całkowicie wystąpienie
Grandiego. Cztery te przemówie-
niazajęły cały czas środowej kon-
ferencji, która się skończyła o go-
dzihie 17 min. 45.

OPOZYCJA NIEMIECKO - WŁOSKA.

LONDYN (Pat). Jak się oka-
zuje, w ciągu środowych obrad
konferencji 4 mocarstw minister
Flandin ograniczył się prawie wy-
łącznie do potakiwania temu, co
mówił Mac Donald i popierał wy-
wody premjera angielskiego, przez
co wzmocnił przekonanie, że po-
rozumienie  francusko-brytyjskie
jest kompletne. Z drugiej strony
Włosi i Niemcy, tworząc opozycję,
mieli role podzielone. Grandi wy-
suwał przez cały czas zastrzeżenia
proceduralne, twierdząc, że spra-
wy naddunajskie nie powinny być
omawiane oddzielnie przez 4 mo-
carstwa i oddzielnie przez 5
państw naddunajskich, lecz winny
być przedmiotem konferencji 9, to
zn. 4 mocarstw i 5 państw naddu-
najskich wspólnie. Grandi pod-

kreślił, że Włosi uważają, że w
tym samym stopniu są państwem
sukcesyjnem  monarchji austro-
węgierskiej, co Jugosławia lub
Rumunja i dlatego nie mogą uznać
słuszności zasady ograniczenia
kolłaboracji naddunajskiej tylko
do 5 państw. Niemcy wysuwali
objekcje wyłącznie co do planu
prełerencyj celnych dla 5 państw
naddunajskich, jako zamkniętego
w sobie obszaru gospodarczego
i zapowiedzieli, że jutro na posie-
dzeniu szefów delegacyj złożą sto-
sowne dokumenty, które mają u-
dowodnić, że plan taki nie przed-
stawia dla zagrożonych państw
naddunajskich żadnych korzyści,
lecz przeciwnie pewne niebezpie-
czeństwa.

Wyrok w procesie przeciwko

sprawcom zamachu na dyplomatę
niemieckiego w Moskwie.

Obaj oskarżeni skazanina śmierć.

AWIL
PREMUMERATAu miesięczne 4 zł., zap | prasyłką powtowę IL 4 ga SĄ

zagranięą 8 @. -
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tahncie (9 lumcowa) S6 gr. ва
tekstem (10 łamewe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 22 gr.
cyfrowe, skomplikowane|! x zastrzeżeniem

Lwowska „Chwiła”, która, jak
to już parę razy zaznaczaliśmy,
miewa zazwyczaj dobre informa-
Cje, twierdzi, że ponowna „Konie-
rencja czterech premjerów': wy-
znączona została na 20 kwietnia
w myśl życzenia prof. Bartla.

P. Bartel miał, mianowicie,
uznać, że będzie mógł przedsta-
wić p. Prezydentowi Rzeczypo-
spolitej swój pogląd na położenie
gospodarcze Państwa dopiero wte-

Rola p. Bartla w konferencji premjerów.
dy, gdy uzyska szereg informacyj
ód Ministerjum Skarbu; p. Bartel
ułożył odpowiedni kwestjonarjusz,
a Ministerjum Skarbu dostarczy
mu wyjaśnień i materjałów rzeczo-
wych.

W. ten sposób w dn. 20 kwiet-
nia p. Prezydent oraz pp. Prystor,
Sławek i Świtalski wysłuchaliby
dwóch referatów: p. Bartla i p.
wice-premjera Zawadzkiego.

 

Radykali francuscy przeciwko odnowieniu
sojuszu polsko - francuskiego.

Jak P. A. T. informuje zagranicę.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ze wszystkich artykułów, jakie się pojawiływ

(Od własnego korespondente).

MOSKWA. Wcżoraj zakończył się sensacyjny proces przeciwko

sprawcom zamachu na radcę poselstwa niemieckiegp w Moskwie

von Twardowsky'ego.
Posiedzenie rozpoczęło słę od zbadania szeregu świadków i od-

czytania aktów procesu Lubarskich z 1928 r. celem ustalenia zwią-
zku pomiędzy tą sprawą, a procesem Sterna i Wasiljewa.

Druga część posiedzenia została uznana za tajną z tem jednak-

że, iż na sali pozwolono pozostać przedstawicielom . ambąsady. fran-

cuskiej i poselstwa polskiego.
Po wznowieniu posiedzenia już pod koniec przewodu sądowego

Stern usiłował odwołać wszystkie zeznania i unieważnić swe podpl-

sy, złożone w śledztwie wstepnem, powołując się kilkakrotnie na nie-
europejskie metody badania, których pomimo nalegań sądu i proku-

ratora bliżej nie określił.
Prokurator Krylenko w mowie oskarżycielskiej zażądał kary

śmierci dla obu oskarżonych. Obrońca Waslljewa prosił sąd o daro-

wanie życia jego klijentowi. Wasiljew w  ostatniem słowie oświad-
czył, że popełnił ciężki grzech wobec swej ojczyzny. Oskarżony

Stern w ostatniej chwili stwierdza, że ponieważ adwokat nie bronił
go, przeto zrzeka się jego obrony i zapowiadanego ostatniego słowa.

O godz. 1-szej w nocy, według czasu moskiewskiego, sąd udał
prasie polskie w odpowiedzi na wynurzenia znanego radykała Pfei-
fera, ukazał się w dziennikach paryskich w streszczeniu P. A. T-icz-
nej jedynie artykuł „Gazety Polskiej".

W ten sposób opinja francuska nie została poinformowana, że
właśnie cała opozycja polska broni solidarnie i gorąco sojuszu pol-
sko-francuskiego.

(Zadziwiająca, iście „państwowa* objektywność i „bezpartyjna“
sumienność w informowaniu zagranicy przez rządową agencję). „Ga-
zecie Polskiej odpowiada dziś w artykule redakcyjnym „La Repu-
blique", organ partji radykalnych socjalistów.

Artykuł ma charakter oficjalnej enuncjacji partji i utrzymuje,
że wszyscy radykali, zarówno Herriot, jak i Pfeifer, jak zresztą wszy-
scy republikanie francuscy nie życzą odnowienia sojuszu Francji 

 "2 m. 88 cm. ponad stan normal-

z Polską.

 

Wiosenne wylewy w kraju.
Sytuacja na Wiśle.

WARSZAWA. (Pat). (llewny Warszawie stan Wisły 3 metry
deszcz, który spadł wczoraj wie- 93 «m. ponad poziom normalny.
czorem w dorzeczu Wisły środ- W południe poziom wzrósł do
kowej spowodował  wezbranie 4 mtr.
wód. Dziś rano notowano w

Stan powodzi na Wołyniu.
ROWNE. Pat. — Dziś w nocy W Zdołbunowie rzeka Ustja

wskutek naporu wód runął w zerwała tamy na stawie, woda w
Ostrogu na rzecze Wilji most. Równem dochodzi do toru kolejo-
Poziom Horynia podniósł się o 3 wego linji Warszawa—Zdołbunow
mtr. 70 cm. Ludność okoliczną i podmyła most kolejowy. W Zdoł-

przygotowano do ewakuowania bunowie wody rzeki Ustji zalały

domów nadbrzeżnych. ulicę wiodącą na stację kolejową.
W pobliżu Klewania rzeka Kilkaset osób przymusowo w nocy

Stubła zniosła kilka drobniejszych ewakuowano. Z powodu częścio-

mostów i uszkodziła most na szo- wego zalania elektrowni miejskiej

sie Równe—Łuck oraz zniosła wyłączono częściowo światło.
most w Rudzie Krasnej.

W Małopolsce Wschodniej.
LWÓW (Pat.) W nocy stan dwatartaki znajdują się pod wodą.

wody na Stryju podniósł się o W ciągu dnia 6 kwietnia wo-
da zaczęła powoli opadać i utrzy-
muje się na poziomie 2i pół
metra ponad poziom normalny.

Skazanie Staniszewskiego i Grotówny.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dziś zapadł wyrok w procesie szpiegowskim Sta-

niszewski zostal skazany na 10 lat ciężkiego więzienia, zaś jego ko-

hanka Michalina Grotówna na3 lata. Г

ny. Rzeka wystąpiła z brzegów

i zalała w Stryju park Jordana

i część ul. Lelewela, Również

аЕооа О

się na naradę. O godz. 545, wedlug czasu moskiewskiego, trybu-

nał wydał wyrok, skazujący obu oskarżonych Sterna i Wasil-
jewa na karę śmierci przez rozstrzelanie.

Oskarżeni przyjęli wyrok spokojnie.
W motywach wyroku jest m. in. powiedziane, że oskarżeni

działali z ramienia organizacji kontrrewolucyjnej, utworzonej w roku
1928 przez obywatela polskiego
miał jakoby przybyć do Moskwy
dyplomatycznego.

Wsiewołoda Lubarskiego, który
rzekomo w charakterze kurjera

Jak brzmi wyrok.

MOSKWA (Pai). Agencja
TASS podaje: Werdykt Kolegjum
Wojskowego Najwyższego Trybu-
nału ZSRR w sprawie Sterna i
Wasiljewa ma brzmienie nastę-
pujące: :

Šledztwo sądowe wykazalo: 1)
že obywatel polski Wsiewotod Lu-
barski, przybyły w roku 1928 z
Warszawy do Moskwy w charak-
terze polskiego kurjera dyploma-
tycznego, zorganizował wraz z
siostrą Szełkową-Lubarską, Bory-
sem Lubarskim i Leonem Lubar-
skim oraz innemi osobami kontr-
rewolucyjną grupę terrorystyczną;

2) że członek tej grupy Leon
Lubarski, dziaiając stosownie do
instrukcyj wspomnianej grupy, za-
bił w Moskwie dnia 16 sierpnia
strzałami z rewolweru naczelnego
inspektora armji rosyjskiej Sza-
posznikowa;

3) że w wyniku śledztwa w
sprawie zabójstwa Szaposznikowa
aresztowano część członków gru-

py, którzy zostali skazani w roku
1929 podczas gdy inni członkowie
grupy kontynuowali kontrrewolu-
cyjną działalność terorystyczną;

4) że w przekonaniu, że naj-
skuteczniejszym środkiem obałe-
nia władzy sowieckiej byłaby
zbrojna interwencja przeciwko
ZSRR ze strony krajów kapitali-
stycznych, która mogłaby nastą-
pić w następstwie pogorszenia się

sytuacji zagraniczo-politycznej w
ZSRR, grupa terrorystyczna Wsie-

wołoda Lubarskiego postanowiła
zgładzić ambasadora niemieckiego
w Moskwie von Dircksena w koń-
cu 1931 roku i w ten sposób do-
prowadzić do wybitnego pogorsze-
nia się stosunków  niemiecko-
sowieckich oraz do zerwania sto-
sunków dyplomatycznych;

5) że grupa poleciła Sergjuszo-
wi Wasiljewowi zorganizowanie
tego aktu terrorystycznego, i że
ten ostatni ze swej strony powie-
rzył bezpośrednie wykonanie aktu
terrorystycznego Slernowi  0so-
biście znanemu Wasiljewowi z je-
go przekonań anty-sowieckich;

6) że Stern opracował w poro-
zumieniu z Wasiljewym plan wy-
konania aktu ierrorystycznego;

7) że przywłaszczywszy sobie
z mieszkania swego szwagra re-
wólwer, rozpoczął w lutym r. b.
systematyczną obserwację gmachu
ambasady jak również samocho-
dów ambasady niemieckiej, odby-
wając przytem wielokrotne spot-
kania z Wasiijewem, który udzie-
lit Sternowi rad i instrukcyj w
sprawie technicznego wykonania
aktu terorystycznego;

8) że wyczekując 5 marca
1932 r. przy zbiegu ulic Leontjew-
skiej i Herzena na samochód am-
basady niemieckiej, zaopatrzony
w chorągiewkę o barwach nie-
mieckich i przyjąwszy za amba-
sadora radcę ambasady niemiec-
kiej von Twardowsky'ego, który
jechał samochodem Sterna, dał do

. kontrrewolucyjnej,

być przez Administrdruku m
onto czekowe w P. K.

a4mMmocarstw Metodyšcii sekclarze

WARUNKI NIEMIEC.
LONDYN. (Pat). Z kół dele-

gacji niemieckiej korespondent
PAT dowiaduje się, że stanowi-
sko Niemiec w sprawach, jakie
mają być poruszane na konfe-
rencji 4 mocarstw, jest nastę-
pujące:

1) Niemcy gotowe są przy-
stąpić do szeroko zakrojonej
unji celnej, która oprócz 5
państw naddunajskich obejmowa-
łaby Niemcy, Włochy, Polskę i
inne państwa, bezpośrednio zain-
teresowane pod względem go-
spodarczym w środkowo-europej-
skim obszarze ekonomicznym.

2) Niemcy gotowe są także
przystąpić do. planu ceł prefe-
rencyjnych, o ile plan ten obej-
mie powyżej wymieniony obszar
Europy  Srodkowej. Delegacja
niemiecka wychodzi z założenia,
że wyrównanie wzajemnych inte-
resów pomiędzy państwami prze-
mysłowemi a rolniczemi doko-
nane być może tylko w obrębie
wiekszego obszaru gospodarczego.

3) O ile konferencja nie przy-
jęlaby ani rozwiązania pierwsze-
go, ani rozwiązania drugiego, to
w takim razie niemiecka dełe-
gacja gotowa jest przyjąć plan
preferencyjny w zakresie wyż-
szym i zgodzić się na poniesienie
przez Niemcy jednostronnych o-
fiar, z,zastrzeżeniem, że jedno-
stronne ofiary Niemiec byłyby
poczynione tylko na rzecz tych
państw naddunajskich, które i-
stotnie są w ciężkiej sytuacji go-
spoderczej. Niemcy gotowe by-
łyby zgodzić się na plan prefe-
rencji celnej dla austrjackich pro-
duktów przemysłowych oraz dla
węgierskich, rumuńskich i jugo-
słowiańskich produktów rolnych.

4) Niemcy stanowczo odrzu-
cają proponowany płan preferen-
cyjny angielsko-francuski w ob-
rębie 5 państw naddunajskich.

 NOERRNEOCEKKC i

CHCĄ KONIECZNIE MIEĆ
RABINA W IZBIE LORDÓW.

„Jewisch Chronicle“ ogłasza ar
tykuł wstępny, w którym domaga
się aby projektowana reforma 12-

by Lordów ustanowiła też repre-

zentację wyznania żydowskiego w .

Izbie Lordów. Podług dotychczaso

wego systemu, który powstał kil-

kaset lat temu w Izbie Lordów za-
siada 26 biskupów w charakterze
przedstawicieli różnych kościołów
chrześcijańskich.

„Jewish Chronicle" podkreśla,

iż żydowska spólnota wyznaniowa

w Anglji powinna uzyskać obęcnie
stałą reprezentację w Izbie Lor-
dów w osobie naczelnego rabina
żydowstwa angielskiego.

OGIWYNZEDER,60WARSTW
niego 5 strzałów z rewolweru, za-
dając von Twardowsky'emu cięż-
szą ranę w dłoń, lżejszą w szyję.
W ten sposób została stwier-

dzona wina Wasiljewa, który, bę-

dąc' wrogiem władzy sowieckiej
i należąc do grupy terorystycznej

stworzonej

przez Wsiewoioda Lubarskiego,
obywatela polskiego, urzędnika
śednej z instytucyj państwowych
polskich, zorganizował akt terory-
styczny przeciwko ambasadorowi
niemieckiemu von Dircksenowi w
celu doprowadzenia do pogorsze-
nia się sytuacji polityczno-zagra-
nicznej ZSRR 1 powierzył bezpo-
średnie wykonanie wspomnianego
aktu Sternowi, który też akt ten
w tym celu przygotował. Podob-
nie też stwierdzona została wina
Sterna, który, będąc wrogiem wła-
dzy sowieckiej, popełnił w celu
pogorszenia sytuacji polityczno-
zagranicznej ZSRR z udziałem
Wasiljewa akt terorystyczny prze-
ciwko ambasadorowi. republiki
niemieckiej, dając w kierunku sa-
mochodu ambasady niemieckiej 5
strzałów, raniąc w szyję i rękę
radcę ambasady niemieckiej von
Twardowsky'ego, którego Stern
przyjął za ambasadora republiki
niemieckiej.

Na podstawie wymienionych
wyżej faktów i mając na uwadze
że akły terorystyczne, popełnio-
ne w stosunku do przedsta-
wieieli dyplomatycznych państw,
utrzymującyh normalne stosunki z
ZSRR, stanowią największą zbrod-
nię zdrady głównej, pociągając
za sobą najwyższy wymiar kary,
Kolegjum Woiskowe Najwyższe-
go Trybunału ZSSR skazało obu
oskarżonych Wasiljewa i Sterna
na podstawie $ 4 art. 58 k k. na
karę śmierci przez rozstrzelanie.
Wyrok ten jest ostateczny i
nie podlega apelacji,

а sg. ać
^ ret. . Terminy

dowoleńa A
. №т. 66127.

 

  

na usługach Niemców.
(KAP) Ostatnie depesze przy-

noszą następującą wiadomość z
Nowego Jorku:

Wszechstanowy kongres me-
todystów zakończyi swe obrady.
Przedstawiciele wszystkich sta-
nów wypowiedzieli się za rewizją
traktatu wersalskiego, potem wy-
nieśli uchwałę, w myśl której Rze-
sza Niemiecka nie jest winna wy-
buchowi wojny.

To jest główna uchwała zjazdu
metodystów, nie mająca — jak wi-
dzimy — nic wspólnego z charak-
terem kongresu religijnego.

Jednocześnie organ protestan-
tów „Zwiastun Ewangelicki” z dn.
3 b. m. podaje następującą wiado-
mość:

„Z warszawskiej parafji naro-
dowej.

Misja metodystów w Warsza-
wie utworzyła nową placówkę
pracy na Woli, wynajmując na ten
cel obszerną salę przy ul. Chłod-
nej. Parafja narodowa, która od-
dawna już odczuwała ciasnotę w
swojej kaplicy przy ul. Krochmal-
nej uzyskała za umiarkowaną o-
płatą prawo korzystania w ściśle
oznaczonych godzinach z tej sali
na własne nabożeństwa i zebra-
nia. W drugi dzień świąt Wielka-
nocnych odbyło się poświęcenie
nowej placówki przy udziale przed
stawicieli komitetu misyjnego ref.
narodowego. Szczęść Boże na no-
wem miejscu.

Z powyższego widzimy, że po-
między metodystami a sekciarza-
mi t. zw. kościoła narodowego
istnieje ścisła współpraca mimo,
że amerykańska misja metodystów
jest pod wpływem propagandy nie
mieckiej.

Dekret o wyborach
we Francji.

PARYZ (Pat.) Prezydent Dou-
mer podpisał dekret, wyznacza-
jący datę wyborów na dnie 1i
8 maja r. b. Dekret ten ukaże
się jutro w Dzienniku Urzędowym
i zapoczątkuje okres wyborczy.

 

Paul-Boncour następcą
Briand'a.

PARYŻ (Pat.) Prezydent Dou-
mer podpisał dekret, mianujący
Paul-Boncoura stałym delegatem
Francji przy Lidze Narodów na
miejsce Brianda.

Fałszywe bilanse
koncernu Kręugera.
LONDYN. (Pat) — Olbrzymią

sensację stanowią wiadomości,
nadeszłe ze Stokholmu, że rewi-
zorzy, badający stan ksiąg T-wa
Kreuger & Toll, odkryli niedo-
kładność w bilansie za 1930 rok,
który zawierać ma pozycje fał-
szywe i zmyślone. „Financial
Times* nawołuje do powołania
niezwłocznie komitetu angielskich
posiadaczy akcyj i bonów kreu-
gerowskich, któryby miał na celu
ochronę angielskich interesów.
Prezes Skandinawska Bank, do-
wiedziawszy się o tych odkry-
ciach, podał się do dymisji. Bank
ten dokonywał wszelkich opera:
cyj finansowych na r-k Kreugera.
Istnieją poszlaki, że nieścisłości,
ujawnione w bilansie, były zarzą-
dzone osobiście przez Kreugera.

 

BIEDA PRZYCISNĘŁA ŻYDÓW
а WIEDEŃSKICH.

WIEDEŃ. Ż. A. T. donosi: Ze
sprawozdania ogłoszonego obecnie
przez gminę żydowską w Wiedniu
wynika, że w r. 1931 zanulowano
5.336 kont płatników podatku
gminnego. Nowych płatników na-
tomiast zarejestrowano nie więcej
niż 1950. Liczby te wybitnie uja-
wniają szybki proces zubożenia ży
dostwa wiedeńskiego.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-

torom miejscowym którzy za-

legają z opłatą prenumeraty

„Dziennika Wileńskiego" będzie-

my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma
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iSala do wynajęcia
| na odczyty i zebrania.
| Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
| od 11—3ii od 6—8 wiecz.

mm TY   



2

Odosobnieni.
W najbliższych dniach, bo już

w niedzielę, odbędą się w Niem-
czech ostateczne wybory prezy-

denta, w ślad zaś za tem, t. j.

7 maja wybory do parlamentu we

Francji.
Obydwa fakty ściśle są z so-

bą związane. O ile przy wyborach

w Niemiczech zwyciężyłby Hitler,

byłoby to gronem memento
dla Francji i przeważyłoby szalę

na rzecz nacjonalistycznej pra-

wicy. Przeciwnie, wybór Hinden-

burga uważany będzie we Francji

jako zwycięstwo w Niemczech

kierunku umiarkowanego, republi-

kańskiego.
Coprawda, my mamy nieco

odmienny na te sprawy pogląd,

uważamy, że Hindenburg jest ta-

kim samym nacjonalistą jak i Hi-
tler, tylko mniej krzykliwym, de-

magogicznym, a przeto bardziej

może niebezpiecznym. Jesteśmy

przekonani, że nasz pogląd jest

słuszny, jednocześnie jednak

stwierdzić musimy, że pogląd ten

nie jest podzielany na zachodzie,

zwłaszcza we Francji.
Wybór Hindenburga stanie się

tam hasłem do polityki ugodowej,

że zaś ten wybór dziś już uważać

można za murowany, więc też

i we Francji przewidywać należy

zwycięstwo lewicy. Takie przy-

najmniej w samej Francji panuje

ogólne przekonanie.

W przewidywaniu swego su-

kcesu dziś już stronnictwa lewico-

we rozwinęły we Francji ożywio-

ną agitację i — stwierdzić to na-

leży — jako śłówne hasło wysu-

wają: zbliżenie do Niemiec i nie

odnowienie sojuszu z Polską, któ-

rego termin nicbawem upływa. *

Stwierdzić należy, że sojusz

ten począł rozluźniać się i chwiać

już od roku 1926, po zamachu

majowym, który zrobił we Francji

jaknajgorsze wrażenie. W  dal-

szym ciągu robiliśmy wszystko,

co w naszej mocy, by zrazić sobie

naszą sojuszniczkę. Więc różne

wypady przeciwko „obcym agentu

rom', skierowane wyraźnie prze-

ciwko Francji, dużo tam krwi po-

psuły właśnie w kołach najbar-

dziej nam sprzyjających. Dalej

flirt z Włochami wówczas, gdy

Mussolini grzmiał przeciwko Fran-

cji, flirt z Węgrami, kiedy hr.

Bethlen jeździł po rozkazy do Ber-

lima — wszystko to musiało dla

nas najfatalniejszą we Francji wy-

robić opinję. Dopóki nasza PPS.

trzymała się sanacji, socjaliści

francuscy popierali ją a zarazem

i rząd polski przez solidarność

międzynarodową. Z chwilą jednak

zerwania PPS. z rządem, zwłasz-

cza zaś od czasu afery brzeskiej,

zmienia się radykalnie opinja fran-

cuska. Rozpoczyna się atak nie-

mal koncentryczny przeciwko

Polsce. Na prawicy francuskiej

„L'Action Francaise" piórem głoś-
nego publicysty oświadcza wręcz:

„Jeśli mamy już mieć aljantów,

to lepiej wybrać z pośród nich

najsilniejszych* — Polski nie uwa-

ża Bainville za „silnego aljanta'.

Najbardziej przychylne nam do
niedawna pisma umiarkowane, jak

„Journal des Debats“ i „Echo de
Paris“ zmieniły stanowczo ton.

Najbezsensowniejsze plotki, oczer-

niające Polskę, znajdują w opinji

francuskiej wiarę.

„Liga obrony praw człowieka”

wypowiedziała się jawnie i sta-

nowczo przeciwko „wszelkiemu

sojuszowi Francji z Polską“. Na

lewicy „Populaire“ i „La Repu-
bligue“, a za niemi caly szereg
pomniejszych organów rozpoczy-

nają formalną kampanję anty-
polską. Na czele jej stają tacy

lewicowi przywódcy, jak Pfeiffer,

Cot, Bergery, Daladier, Blum.

Atak ze szpalt prasowych

przenosi się do parlamentu. Nie-
słychanie przykre dla nas zdania

padły podczas debaty nad udzie-
leniem kredytu Czechosłowacji,
kiedy to z całem uznaniem odzy-

wano się o naszej słowiańskiej

siostrzycy, odmawiając  jedno-

cześnie Polsce wszelkiego zaufa-

nia. Początkowo starała się nasza

oficjalna Agencja Telegraficzna

pominąć całą tę debatę milcze-
niem, cenzura przyczyniła się ze

swej strony do tej polityki stru-
„siej, powoli jednakże prawda wy-
płynęła jak oliwa na wierzch.

Dziś piszą o tem otwarcie na-

wet zdecydowane organy sana-
cyjne. Tak więc czyłamy w

„Dzienniku Poznańskim”:
„Znane nam jest powtarzane od

dawna wśród sfer lewicowych francu-
skich hasło „pas un sou pour la Pologne

de Piłsudski” (ani grosza dla Polski Pil-

„na dzień 12 kwietnia,

DZIENNIK WILEŃSKI

Wyrok w procesie «Słowa» za znieważenie2 prasy.
Konierencja londyńska.

Zjazd polityków w Londynie
budzi w całej prasie zrozumiałe
refleksje, śdyż jak słusznie stwier
dza „ABC sytuacja

„jest bardzo poważna. Lada chwila
świat może się dowiedzieć, że Austrja,
Węgry, Grecja i Bułgarja ogłosiły całko-
wite moratorjum dla zobowiązań zagra-
nicznych. W jak ciężkim stanie są finan-
se tych państw widać z ogłoszonego
przed paru dniami sprawozdania komite-
tu finansowego Ligi Narodów. Że niema
już chwili do stracenia dowodzi zwołane

pomimo londyn-
skich narad, nadzwyczajnego posiedzenia
Rady Ligi dla rozpatrzenia groźnej sytu-
acji finansowej niektórych państw. в

Naturalnie ratunek nie jest
latwy, gdyž przy sposobnošci ra-
towania tonących każdy z ratują-
cych chciałby upiec własną pie-
czeń. +

Trzy možliwošci.

Jakież jst wyjście z tej ciężkiej
sytuacji.

ABC“
K c 2

możliwości:
19 bankructwo państw ze

wszystkiemi wynikającemi stąd kon-
sekwencjami dla całego świata. 2Nie-
miecka koncepcja Mitteleuropy sięgająca
w głąb Bałkanów. Koncepcja ta gospo-
darczo jest niewykonalna wobec sytua-
cji finansowej Rzeszy, a praktycznie nie

do zniesienia dla Francji, Włoch i Cze-
chosłowacji 3” Odbudowa ścisłych м-
złów gospodarczych między terytorjami
wchodzącemi w skład dawnej Austrji z
rozszerzeniem poiczumień gospodarczych
na terytorja sąsiadujące. Na tem polega
w ogólnym zarysie plan Tardieu. " i

Ten plan Tardieu niepokoi dziš
bardzo wielu.

są trzy

ik!
twierdzi, iż

szeregu

Pacjenci i lekarze,

Nawet nasi sanatorzy, którzy
z lekceważeniem traktują wszyst-
ko co nie posiada marki domo-
rosłych genjuszów lub ich niemiec
kich przyjaciół, na ten raz starają
poważnie zorjentować się w e-
wentualnych konsekwencjach u-
rzeczywistnienia planu Tardieu.

Tak np. „Gazeta Polska“ pisze:
Pomysł p. Tardieu zasługuje przecież

na uznanie i dodatnią ocenę także — a
może głównie — z tego powodu, że sta-
nowi zwrot z tej drogi, po jakiej dotych-
czas szła walka z kryzysem. Próbuje, —
na niezbyt szerokim coprawda odcinku,
uzgodnić interesy wierzycieli i dłużni-
ków.

Dotychczas bowiem „ratowano” sy-
tuację to tu, to tam — to tego, to tam-
tego przewracająceśo się dłużnika, raz
przez taki, drugi raz przez inny skład
wierzycieli. P. Tardieu swym projektem
zawrąca politykę  finansowo-ekonomicz-
ną świata w koryto współpracy między-
ndrodowej, o której wiele mówiono, ale
której praktycznie nie stosowano — po-
wiedzmy szczerze — wcale. Dlatego bez
względu na praktyczny zasięg i skutki te-
go planu — jego losy i perypetje nie mo-
śą być obojętne dla nikogo. Albowiem
współpraca międzynarodowa w dziedzi-
nie układu stosunków między państwami
dłużniczemi i aktywnemi kredytowo —
staje się co dnia bardziej „palącą” ko-
niecznością. Ą

Dziwnie jednakże jakoś się
składa, że politykom z „Gazety
Polskiej” podoba się w planie

Tardieu właśnie to wszystko, co
idzie na rękę Niemcom.

Też lekarze.

Lecz  najkapitalniejszym jest
ton, z jakim nasi „mężowie stanu”
rozprawiają nad sprawami gospo-
darczemi świata i udzielają rad
politykom i ekonomistom mo-
carstw zachodnio-europejskich.
W artykule p. t. „Pacjenci le-

karze“ ta sama „Gazeta Polska“
takie oto czyni uwagi na margine-
sie walki z kryzysem:

Innemi słowy wydaje się, že ogrom-
na większość aktów pobieranych swo-
bodnie przez odnośne ośrodki dyspozy-
cyjne, czy to państwowe, czy czysto
gospodarcze — była i jest raczej szkod-
liwa dla poprawy położenia gospodar-
czego świata. I tam tyiko, gdzie niezmo-
żona konieczność narzuca decyzje: czy
to zwyżek podatkowych, jak ostatnio w
Ameryce, czy to przystosowania realnych
płac do realnego poziomu cen, czy to
zrezygnowania z nieściągalnych długów—
tam tylko kryzys posuwa się o krok ku
rozwiązaniu. Wygląda to tak, jak gdyby
rozstrzygnięcia swobodne dyktowane by-
ły zawsze przez zbyt krótkowzroczny
egoizm, a bardzo często (uprzywilejowa-
nie kredytowe Niemiec!) przez kiepską i
na kiepskich wiadomościach opartą poli-
tykę.

Te uwagi ekonomistów sana-
cyjnych dziwnie  przypomińają
ku pacjentów, a mimo to zjawia się
na poważne konsiljum lekarskie i
usiłuje pouczać profesorów medy-
siłuje pouczać profesorów medy-
cyny, jak mają operować ciężko
chorego. i

Ci jeszcze nie rozumieją.

Skorośmy raz poruszyli „Gaze-
tę Polską”, nie od rzeczy będzie
wspomnieć o innych naukach, na
ten raz pod adresem obozu naro-
dowego.

Sanatorzy oburzają się, że opo-
zycja

tak często i tak uporczywie identy-
fikuje siebie ze społeczeństwem. Twier-
dzenia tego niejednokrotnie dla podtrzy-
mania swoich wywodów używa „Gazeta
Warszawska“ i „Robotnik“. Przedstawi-
cielami społeczeństwa, rzekomo, są, tylko
oni, Klub Narodowy i organy Narododwej
Demokracji.

Możemy „Gazecie Polskiej” i
jej dobrowolnym i przymuszonym
czytelnikom wyjaśnić, dlaczego
opozycja ma prawo twierdzić, iż
reprezentuje społeczeństwo, a t.
zw. „stronnictwo rządowe” nie.

Bo pisma opozycyjne utrzymu-
ją się z własnych funduszów; bo
działacze polityczni, społeczni i
ekonomiczni opozycji reprezentu-
ją niezależne poglądy własne i
tych ugrupowań do których nale-
żą; bo posłowie ze stronnictw opo-
zycyjnych zasiadają w Sejmie z
woli wyborców (społeczeństwa),
a nie w drodze szachrajstw i nadu-
żyć wyborczych, jak to ma miej-
sce z panami posłami i senatorami
stronnictwa nie opozycyjnego.

Jeżeli tych ar$umentów mało,
to możemy służyć jeszcze większą
porcją.

Sprawa inż. Ossowieckiego ma być
umorzona?...

Niektóre pisma warszawskie

notują pogłoskę, że głośna przed

kilku tygodniami sprawa inż. Os-

sowieckiego ma być umorzona z

powodu braku cech przestępstwa

w interwencjach, które inż. Osso-

wiecki czynił w urzędach, oraz w

jego udziale w zarządach szeregu

spółek, towarzystw handlowych

względnie przemysłowych.

Jak wiadomo, kilka tygodni te-
mu przeprowadzono u inż. Osso-

wieckiego 4-godzinną rewizję, po
czem sprawą zajęli się dwaj proku
ratorzy: prokurator Sądu Okręgo-
wego p. Kurkowski oraz prokura-

tor wojskowy pułk. Zieliński. Po
wstępnych czynnościach sądowo-
śledczych, dalsze śledztwo objęły
cywilne władze sądowe.

Mimo upływu kilku tygodni

sprawa nie posunęła się naprzód,

więc umorzenie jej jest wysoce pra
wdopodobne.

ST iRETRO RZE

sudskiego). Siły tego hasła nie możemy

lekceważyć.”

Niezmiernie przykre wrażenie

stara się osiabić półurzędowa

„Gazeta Polska', twierdząc, iż

sojusz polsko-francuski

„przeszedł próbę życia. Trwa już

dziesięć lat zgórą Istota sojuszupolsko-

francuskiego niejednokrotnie już była

wystawiana na próbę i to na próbę

znacznie trudniejszą niż wynik wyborów

majowych we Francji."

Byłoby to bardzo pocieszające,

gdyby temu nie przeczyły wręcz

przeciwne głosy wybitnych polity-

ków francuskich, jak niedawno

słowa posła 1 sekretarza partji

radykałnej Pleiffera, wypowie-

dziane do znanego publicysty Ste-

fana  Aubac  („Kurj. Warsz.”

nr. 89): :

„Stwierdzony jest oddawna fakt,

że liczni Francuzi obawiają się, słusznie

czy niesłusznie, iż spór pomorski może

ostatecznie sprowokować wojnę.

Dlatego też należy zapytać się, czy

nie leżałoby w interesach Europy i prze-

dewszystkiem samej Polski poszukiwanie

kompromisu w tej drażliwej sprawie."

Dotychczas dostęp Polski do

morza uważany był jako kanon

polityki francuskiej, gdyż bęz tego

dostępu sojusz polsko-francuski

stałby się czemś iluzorycznem.

Dziś Francja ustami wybitnych

 

TRZECIEWYDANIE

swych polityków udziela nam rady

„szukania kompromisu” w sprawie

tak zw. „korytarza'. Jakiego ro-

dzaju może być ten „kompromis“
z Niemcami — nie trzeba tłu-

maczyć.

Dostęp nasz do morza wywal-

czony został ongiś w zaciętej wal-

ce przez Dmowskiego. Jego też
dziełem był sojusz nasz z Francją.
Słusznie zapytuje „Słowo Pomor-

skie'':
„Cóż z tą spuścizną Dmowskie-

go zrobila sanacja?“
Rozlužniają się i słabną ser-

deczne stosunki z Francją, grozi

nam całkowite odosob-

nienie. Potężna Anglja szczyci-

ła się wprawdzie kiedyś swem
„wspaniałem odosobnieniem“ —

„splendid isolation“ — mimo to

uznała jednak system sojuszów za

bardziej korzystny dla siebie, co
zresztą potwierdziło się czasu

ostatniego przesilenia funta szter-

linga, kiedy lo Francja pierwsza

pośpieszyła zaprzyjaźnionemu mo-

carstwu z pomocą. >
Odosobnienie Polski mniej jest

wspaniałe i nikt nam nie myśli

przyjść z pomocą,. czemu się

zresztą dziwić nie należy, skoro

sami sobie pomóc nie umiemy.

 

przewodniczącego Sądu.
Redaktor Woydyłło skazany. P. Wł. Studnicki

uniewinniony.

Wczoraj, jak to już donosiliś-
my, sąd okręgowy rozpoznawał
sprawę redakcji „Słowa o znie-
ważenie przewodniczącego roz-
prawie sądowej p. sędziego Stani-
sława Miłaszewicza.

Na ławie oskarżonych zasiedli
redaktor odpowiedzialny „Słowa”
p. Witold Woydyłło oraz członek
tejże redakcji p. Władysław Stu-
dnicki.

Trybunał sądu tworzyli pp. sę-
dziowie: K. Bobrowski (przewo-
dniczący) oraz A. Orlicki i J. Buł-
hak.

Oskarżał poprokurator p. Win-
centy Janowicz.
Jako obrońca oskarżonych zgło-

sił się adw. Terlikowski, poseł na
Sejm z grupy BB., o czem ciąśle
w czasie rozprawy wspominał.

Po sprawdzeniu personalij pod-
sądnych, z których okazało się, iż
p. Woydyłło ma już za sobą wyrok
prawomocny, skazujący go na 6
miesięcy więzienia z zawieszeniem
wykonania kary, przewodniczący
odczytał akt oskarżenia,

Osk. Woydylle zarzucone są
czyny przestępcze, polegające na
zamieszczeniu w pięciu numerach
„Slowa“ artykułów, znieważają-
cych p. St. Miłaszewicza, jako
przewodniczącego Sądu.

P. WłŁ Studnickiemu zarzucał
akt oskarżenia popełnienie tegoż
przestępstwa w artykule zamiesz-
czonym w Nr. 444 „Słowa' z dnia
24 lutego b. r.

Obaj oskarżeni nie przyznali
się do winy, a p. Studnicki dowo-
dził, że jego artykuł jest krytyką
rzeczową i dopuszczalną.

Z pośród świadków, pierwszy
przed sądem staje p. sędzia St.
Miłaszewicz. Obrazuje on prze-
bieg zajścia w czasie jednej z roz-
praw w sądzie, kiedy on przewo-
dniczył i zarządził wydalenie
z miejsc przeznaczonych dla
przedstawicieli prasy  sprawo-
zdawcy „Słowa”, który na łamach
tego pisma zamieścił karykaturę
jego sylwetki, którą poczuł się on
dotkniętym.

Na zapytania świadek dodaje,
że zarządzenie to, wobec ukazania
się w następstwie artykułów znie-
ważających go jako przewodniczą-
cego, rozciągnął na wszystkich
przedstawicieli red.  „Slowa“.
Wskutek tego nie zgodził się na
obecność przy stole prasowym w
czasie, kiedy przewodniczył roz-
prawie także i p. Tatarzyskiego,
również sprawozdawcy „Słowa”.

Następny i ostatni świadek ze
strony prokuratora, p. Kaz. Lu-
boński, - administrator  „Słowa”,
ustala wysokość nakładu poszcze-

gólnych numerów „Słowa”, zawie-
rających  inkryminowane  arty-
uły.
Zkolei zeznają świadkowie, po-

wołani przez obronę.
Prezes sądu apelacyjnego, ów-

czesny prezes sądu okręgowego,
p. Wacław Wyszyński, oświadcza,
że w sprawie interwenjował, po-
nieważ do niego zwracali się obaj
wydaleni sprawozdawcy „Słowa''
oraz przedstawiciele Syndykatu
Dziennikarzy. Świadek, opierając
się na ustawie odnośnej, oświad-
cza, że przewodniczący rozprawie
ma dyskrecjonalne prawo wyda-
wania zarządzeń porządkowych.

Dalej „zeznają obaj dotknięci
zarządzeniem _ współpracownicy
„Slowa“, karykaturzysta p. F.
Dangel i W. Tatarzyński, stwier-
dzając, że wydaleni zostali z sali
sądowej.

Ostatni zeznawał p. Stanisław
Mackiewicz, naczelny redaktor
„Słowa”, który oświadcza, że był
autorem dwóch inkryminowanych
artykułów, o czem w swoim czasie
powiadomił sąd, lecz nie został
pociągnięty do odpowiedzialności.

Sąd wyjaśnia, że minister spra-
wiedliwości nie uznał za właściwe
wystąpić do Sejmu o wydanie jego
jako posła, a wobec tego nie moż-
na było rozciągnąć na niego oskar-
żenia.

Świad. Mackiewicz obrazuje
przebieg zatargu i dowodzi, że
w postępowaniu redakcji nie było
złej woli.

Po zamknięciu sledztwa sądo-
wego zabrał głos podprokurator
p. Janowicz, domagając się uka-
rania obu oskarżonych za zniewa-
żenie p. Miłaszewicza jako prze-
wodniczącego Sądu.
Obrońca oskarżonych adw. Ter-

likowski, uwypuklając moment, że
przyczyną wystąpień „Słowa by-
ło zarządzenie niezgodne z pra-
wem p. Miłaszewicza oraz, że w
treści artykułow nie ma cech prze-
stępstwa, prosił o uniewinnienie
podsądnych.

Po krótkich replikach i wygło-
szeniu ostatnich słów oskaržo-
nych, sąd wydalił się na naradę,
trwającą godzinę.
O godz. 4 m. 35 pop. przewodni-

czący ogłosił wyrok, którego mocą
uznał osk. Woydyłłę za winnego
zamieszczenia czterech znieważa-
jących p. sędziego Miłaszewicza
artykułów i skazał go za każde
z tych przestępstw na zamknięcie
w więzieniu przez 2 miesiące,
uważając karę tę za łączną oraz
na grzywnę w kwocie 2000 zł.

Osk. Wł. Studnickiego sąd
uniewinnił. Kos.
 

Na własnem podwórku sanacji.
Na ostatnim zjeździe Tow. N.

Szk. Wyż. i Śr. w Warszawie 2-go
i 3-go b. m. grupka sanacyjna pod-
niosła wielki krzyk z powodu kry-
tyki władz.

Otóż uchwały ogólne zjazdu T.
М. S$. W. z 3-go b. m. brzmiały:

1. Stojąc na stanowisku konieczno-
ści utrzymania atmostery spokojnej pra-
cy w szkole, Welne Zgromadzenie Т.
5. W.'wyraża nadzieję, że władze oświa-
towe realizować będą uchwalone przez
izby ustawodawcze ustawy szkolne w
szkolnictwie państwowem stopniowo i
ewolucyjnie, szkołom zaś prywatnym zo-
stawią swobodę organizacyjną w ramach
ogólnego zakresu wymagań, objętego
programem szkół państwowych.

2. Walne Zgromadzenie T. N. S. W.
przyjmuje z zaddawaleniem do wiadomo-
ści oświadczenie p. ministra W. R. i O.
Р., że w szkolnictwie państwowem „z po-
wodu zmian ustrojowych nikt nie może
utracić swego zajęcia” i wyraża życze-
nie, by również nauczycielstwo szkół
prywatnych otoczone zostało taką opie-
ką władz państwowych, która uchroni je
od redukcyj osobowych.

3. W związku z uchwaleniem pełno-
mocnictw dla Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej przez ciała prawodawcze, po-
jawiają się pogłoski, że na podstawie
tych pełnomocnictw ma się dokonać pod-
danie szkolnictwa pod kierownictwo
władz administracyjnych. Doświadczenia
w tym kierunku poczynione w całym sze-
regu krajów są przestrogą i odstraszają-
cym przykładem. Szkoły i ich praca na
takim poddaniu wychodzą jaknajgorzej.
Dlatego Walne Zgromadzenie S. W.
zwraca się do Zarządu Głównego z we-
zwaniem, aby ten (ewentualnie w poro-
zumieniu z innemi towarzystwami nau-
czycielskiemi) dołożył* wszelkich starań,
by grożącemu szkole niebezpieczeństwu
zapobiec.

Uchwały te mogą być uważa-
ne za wzór poprawności i oględ-

 

ności, przestrzeganej przez to za-
służone stowarzyszenie, mające
doskonałą tradycję rzeczowej pra-
cy.

Aby to ocenić, wystarczy ze-
stawienie z inną uchwałą zrzesze-
nia nauczycielskiego, powziętą
rownocześnie w Warszawie.

Obradował mianowicie oddział
warszawski nauczycieli szkół
średnich zawodowego Zw. Nau-
czycielstwa Pols., kibopjo zjazd
ogólny naznaczony został na 5-ty
b. m. we Lwowie. Zw. Naucz, Pols.
opanowany został ostatnio przez
sanację, która rządzi w jego wła-
dzach. Wlidocznie jednak sanacja
niedość gruntownie opanowała
umysły nauczycielstwa, należące-
60 do tego związku, skoro uchwa-
ły oddziału warszawskiego, zgło-
szone jako wnioski na zjazd ogól-
ny we Lwowie, mówią:

1. Zjazd doroczny stwierdza, że usta-
wa o szkolnictwie niepaństwowem w do-
tychczasowem brzmieniu godzi w intere-
sy materjalne i niezależność zawodu nau-
czycielskiego i wzywa władze Z. N. P. do
ohrenv zagrożonych interesów nauczv-
cielstwa. :

2. Zjazd doroczny wyraża stanowczy
protest przeciw naruszeniu praw pra-
cowniczych przez zamierzone zmiany w
ustawodawstwie socjalnem...

3. Zebrani wyrażają kategoryczny
protest przeciw nowej ustawie emerytal-
nej, jako naruszającej prawa nabyte...

Takim językiem przemawia się
w związku, w którym rządzi sa-
nacja, a tymczasem kłują 1а м’ о-
czy rzeczowe i oględne uchwały
stowarzyszenia, w którem ona nie
rządzi.

«Umoralniająca» działalość Strzelca.
(KAP) Z okazji imienin p. mar-

szałka Piłsudskiego wystawiła or-
ganizacja Strzelecka w  Stawi-
skach w powiecie Łomżyńskim w
sobotę 19 marca obrazek scenicz-
ny p. t. „Jego kapralska mošė“
przeznaczony w głównej mierze
dla dziatwy szkolnej i młodzieży.
Ze względu na sceny, obrażające
w wysokim, stopniu moralność
chrześcijańską i ze względu na licz
ne ordynarne wyrażenia i zwroty,
w które sztuka obfituje, miejsco-
wy ks. proboszcz prosił, aby przy-

 

 

najmniej młodzież szkolną ochro-
nić przed taką „„moralnością* —
ale napróżno. Wobec tego ks. pro-
boszcz zmuszony był publicznie
zaprotestować przeciwko takim
przedstawieniom. Mimo to Strze-
lec wystąpił z tą samą sztuką po-
raz drugi, a nadomiar wszystkiego,
jakby na przekór i urągowisko,
rozdzielał swoim członkom w so-
botę Wielkiego Postu kiełbasę i
wódkę.

Czyż to jest akcja umoralniają-
ca społeczeństwo?

CZORT FAZOWEW

KSIĄŻKI
ROMANIA OMOWSKTECY

SWIAT POWOJENNY I POLSKA
Cena 10 zł.

Już opuściło prasęMp do nabycia we wszystkich
jęgarniach.

 

Światowej sławy

HERBATA ANGIELSKA LYONS'a
w opak. czerwonem (cierpka),
w zółtem łagodna, bardzo

aromatyczna

do nabycia w pierwszorz.
handlach kolonialnych.

FAKTY i POGŁOSKI.
WYNIKI NOWYCH PODATKÓW

Skutek  nowowprowadzonych
podatków i umiejętność oceniania
sytuacji przez ministerstwo skar-
bu dobrze charakteryzuje wpływ
z podatku od elektryczności, Prze
widywany z tego tytułu dochód
Skarbu Państwa miał przynieść
10 milj. zł. rocznie. A tymczasem
miesiąc styczeń dał-zaledwie 460
tys. zł. W jaki więc sposób osiąg-
nie się 10 milj., tembardziej, że w
miesiącach letnich spożycie ele-
ktryczności jest mniejsze?

Czy i t zw. kumulacja w po-
datku dochodowym, nie mówiąc
już o pomniejszych nowych po-
datkach, jak od piwa lub od win
owocowych, takie same da wy-
niki? '

Ze strony Kl, Nar. ostrzegano
w Sejmie, że samo wprowadzenie
lub podwyższenie podatków bez
ożywienia życia gospodarczego,
zwiększenia dochodów, wzrostu
konsumpcji, nigdy nie jest załat-
wieniem sprawy.

WIDMO REDUKCYJ PERSO-
NALNYCH NA KOLEI

I POCZCIE.
> Jak donosi katowicka -„Polo-

nia”, wszystkie dyrekcje kolejowe
i pocztowe otrzymały ostatnio o-
kólniki ministerjalne, nakazujące
dalsze redukcje wydatków o 20
proc.
W, związku z tem nastąpią nie-

wątpliwie nowe redukcje perso-
nalne.

WYPUSZCZENIE NA WOLNOŚĆ
DROBNERA i PELLERA,

W dn. 4 kwietnia wypuszczono
na wolność z więzienia' sądowego
w Krakowie dr. Bolesława Drobne
ra OR ce aresztowa-
nych w związku ze strajki
dn. 16 b. m. tia
, Obecnie pozostaje w więzieniu
jeszcze 10 osób w tej liczbie dr.
Romuald Szumski i MiGOW M i as

   

Zycie gospodarcze.
Przemysł chemiczny

„ kurczy się.

Polski przemysł chemiczny na
skutek kryzysu w r. 1931 ucier-
piał pod każdym względem. Uwy-
pukla to spadek produkcji ме
wszystkich jego działach:

Nawozy sztuczne, Wszystkie
fabryki superłostatów stoją. Gdy
w 1929 r. wyprodukowano 370 tys.
tonn, to w roku ubiegłym ledwie
60. Zapasów nie można było się
pozbyć; wynosiły one z końcem
roku 100 tys. tonn.

Wiosenny sezon nawozów po-
tasowych wykazuje spadek sprze-
daży soli o 61 procent, kainitu 41
procent. Sezon jesienny nie był
lepszy; na dobitek uruchomiono
trzecią kopalnię soli w Hołyniu
(poza Kałuszem i Stepnikiem),
której produkcja obliczona jest na
400 tys. tonn. Fabryki związków
azotowych ograniczyły znacznie
produkcję. Chorzów wyproduko-
wał mniej niż połowę azotnika,
nitrofosu zaś zaniechał zupełnie,
pozostawiając go wyłącznie Mości
com. Produkcja tego ostatniego
wogóle zmalała niesłychanie, bo
9-krotnie,

Produkcja kwasu siarkowego
spadła do 200 tys. tonn, gdy w
1929 roku wynosiła 388 tys.

Wszelkie przetwory soli ku-
chenej jak sody  amonjakalnej
(szczególnie!), kwasu solnego, so-
dy kaustycznej — uległy redukcji
tak pod względem produkcji jak i
zbytu.

Wytwórczość koksowni obni-
żyła się do 1.400 tys. tonn. Odpo-
wiednio też spadła produkcja wę-
ślopochodnych, jak smoły, siar-
czanu, amonu itd. '

Znaczne podwyżki i restrykcje
celne na surowce tłuszczowe nie-
korzystnie odbiły się na przemyśle
przetwórczo - tłuszczowym, któ-
remu dotkliwie dawał się we zna-
ki spadek cen światowych, gdyż
zapasy kalkulowały się zawsze
drożej od cen bieżących.

Olejarstwo pracowało w trud-
nych warunkach ze względu na
silne zmniejszenie się zapotrzebo-
wania na oleje techniczne. Spa-
dek obrotów przemysłu refineryj-
nego wynosiła 25 proc.

Co do tłuszczów jadalnych to
produkcja ogólna skurczyła się o
30 proc.. W przemyśle mydlarskim
zniżka wynosiła 20 proc. Wskaž-
nik kultury, zużycie środków pio-

e

rących wynosił zaledwie 1.3 kg.
na głowę mieszkańca.

rzemysł kostno-klejowy wal-
czył z wielkiemi trudnościami,
tak ze względu na spadek spoży-
cia jak i ciężkie warunki finanso-
we oraz pozostałość zapasów kle-
ju rosyjskiego. Produkcja obniży-
ła się o 42 proc., sprzedaż o 33
proc.
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z KRONI KA
Na odbytem wczoraj posiedzeniu Komisji Technicznej Komitetu

Ratowania Bazyliki Wileńskiej postanowiono zamknąć dla publiczno-
ści Bazylikę, z obawy, że podczas ewentualnej powodzi woda może
podmyć fundamenty i spowodoweć katastrofę.

Uchwałę Komisji Technicznej zaakceptował już J. E. Ks. Arcy-
biskup-Metropolita.

Ze względu na bezpieczeństwo publiczne zostanie zamknięte
przejście chodnikami koło Katedry od Placu Katedralnego i od stro-
ny ogrodu Katedralnego.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Święcenia kapłańskie. W u-

biegłym miesiącu J. E. Ks. Arcy-
biskup-Metropolita w Bazylice u-
dzielił święceń subdiakonatu i dia-
konatu alumnom Seminarjum
Metropolitalnego. Święcenia przy-
jęli: Lachowicz Stanisław, Banie-
wicz Kazimierz, Chrabąszcz Jan,
Król Józef, Malinowski Józef, O-
piatowski Henryk, Pereświet-Soł-
tan Lucjan, Radziszewski Kazi-
mierz, Roślewski Kazimierz, Szyd
łowski Jan, Wysiadłowski Stani-
sław i Zabielski Antoni.

Tonsurę i mniejsze święcenia
otrzymali: Eljasz Stanisław, Fili-
pek Władysław, Kaczkowski Leon
Barwicki Czesław, Borys Edmund,
Bahatkiewicz Stanisław, Bryx
Franciszek, Grabowski Aleksan-
der, Grasewicz Józef, Klejno Ed-
ward, Małachowski Władysław,
Sucharewicz Michał, Szubsda An-
toni, Walukiewicz Stanisław, Zu-
balewicz Apolinary. — (s)
— Kapłańska adoracja Naj-

świętszego Sakramentu. Kapłań-
ska adoracja Najśw. Sakramentu
odbędzie się w pierwszy czwartek
miesiąca kwietnia r. b., czyli 7-go
kwietnia, o godz. 7 wiecz. w ko-
ściele seminaryjnym. (s)
aWizytacja kanoniczna w

Wilnie. J. E. Ks. Arcybiskup-
Metropolita w dniu 11 kwietnia
rb. rozpoczyna wizytację kano-
niczną kościołów parafjalnych w
Wilnie. D. 11.IV kośc. św. Jana,
12.1V — Ostrobramski, 13.IV —
Sw. Ducha, 14.IV — WW. Swię-

_ tych, 15 IV—Pobernardyński, 16.1IV
św. Rafała, 17.IV — św. Jakóba,
18.IV — św. Piotra, 19.IV—Najśw.
Serca Jezusowego, 20IV. —
Niepok. Pocz. N. M. P. W każ-
dym kościele wizytacja rozpocz-
nie się o godz. 7-ej rano.
— Przed wprowadzeniem

taksy gospodarczej na energję
elektryczną. Elektrownia przy-
gotowuje się do rozpoczęcia
wprowadzenia taryfy gospodar-
czej 25 gr. za kwg. Są już przy-
gotowane druki, które wypełni
abonament, zaś liczniki nadejdą
koło 20 kwietnia, tak że w tym
czasie i rozpocznie się przyłącza-
nie abonentów. Sposób przyłą-
czania będzie jaknajbardziej u-
proszczony, aby zbytnio nie utru-
dzać abonenta. Dokładne infor-
macje będą udzielane w ciągu
Rajbliższego tygodnia. m
— Kiedy uruchomiony będzie

miejski. Jak się dowia-
dujemy, Zarząd Komunalnej Kasy
szczędności postanowił w jak-

najszybszym czasie załatwić for-
Malności związane z uruchomie-
Niem lombardu miejskiego, który
mieścić się będzie w murach po-
ranciszkańskich. :
Lombard ma być uruchomiony

jeszcze w ciągu bieżącego mie-
siąca. (a)
— Rejestracja rowerów. Z

dniem 6 kwietnia Magistrat przy-
Stapil do rejestracji rowerów i wy-
awania kart numerowych na rok
2
W. dniu dzisiejszym do reje-

Stracji winni zgłosić się rowerzyści
Posiadający numery od 101 do 200.

Rejestracja potrwa do końca
kwietnia, (a)

Z MIASTA,
— Nowy przystanek  autobu-

sowy. Na linji autobusowej Nr. 1
Przy moście Zwierzynieckim, na-

"e domu Nr. 62 przy ul.
ickiewicza, został ustanowiony

Nowy przystanek warunkowy.
Autobusy na przystankach wa-

tunkowych zasadniczo nie zatrzy-
Mują się, tylko na żądanie publicz-

Pasażer pragnący wysiąść na
przystanku warunkowym, winien
zawczasu uprzedzić o tem kon-
duktora, celem zatrzymania auto-
busu.

Jeżeli natomiast pasażer ocze-
kuje na przystanku, widząc zbli-
żający się autobus, powinien w od-
ległości mniej-więcej 40—50 mtr.
dać znać ręką celem jego zatrzy-
mania.
— Czy gra hazardowa była

uprawianą w Klubie Emerytów
Kolejowych. W związku z no-
tatką naszą © wykryciu gry ha-
zardowej w Klubie Emerytów Ko-
lejowych proszeni jesteśmy o za-
znaczenie, iż notatki prasowe po-
dały wiadomość w  przejaskra-
wionem świetle. W chwili wkro-
czenia policji na stole znalezlo-
no gotówkę w sumie dwudziestu
kilku złotych. Wysokość tej su-
my dowodzi, że nie mogło być
mowy o grze hazardowej,

SPRAWY PODATKOWE.
— Podatki płatne w kwiet-

niu. Władze skarbowe komuni-
kują, iż w kwietniu płatne są na-
stępujące podatki: 1) do końca
kwietnia r. b. — I rata państw.
podatku gruntowego za rok 1932.
2) do 15 kwietnia — państwowy
pod. przemysłowy od obrotu,
osiągniętego w marcu b. r. przez
przedsiębiorstwa handlowe li II
kat. i przemysłowe od | do V kat.
prowadzą e prawidłowo księgi
handlowe, oraz przez przedsię-
biorstwa sprawozdawcze, 3) do
15 kwietnia b. r. zryczałtowany
podatek przemysłowy od obrotu
dla drobnych przedsiębiorstw w
wysokości kwot, wymienionych
w doręczonych nakazach płatni-
czych, 4) do 15 kwietnia b. r.
państwowy podatek przemysłowy
od obrotu za rok 1931 przez
wszystkie przedsiębiorstwa han-
dlowe i przemysłowe, oraz zaję-
cia przemysłowe i samodzielne
wolne zajęcia zawodowe, w wy-
sokości kwot wymienionych w do-
ręczonych nakazach płatniczych.

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Udowodnienie eksportu ce-

lem uzyskania ul$ w podatku prze
mysłowym od obrotu. W myśl po-
stanowień okólnika Ministerstwa
Skarbu z dn. 30.IV 31 r. L. D. V.
3825/4/31, jednym z nieodzownych
warunków przyznania ulg w po-
datku przemysłowym od obrotu
przy eksporcie materjałów drzew-
nych przez Gdańsk jest przedło-
żenie zaświadczenia kontroli skar-
bowej w Zajączkowie, względnie
$ranicznej kontroli skarbowej w
Starej Pile i Skarszewach o przej-
ściu przesyłek przez wspomniane
punkty.

Jednakże, opierając się na roz-
porządzeniu z dn. 7.X 29 r. L. Dz.
VI. 2511/1/29, osoby zaintereso-
wane przedkładały zamiast dekla-
racyj wywozowych, potwierdzone
przez organa kontroli skarbowej
wykazy zbiorowe odnośnych prze-
syłek, obejmujące zazwyczaj ca-
łość eksportu dokonanego przez
firmę w ciągu roku. Gdy jednak
na początku roku bieżącego zain-
teresowani eksporterzy, za przy-
kładem lat ubiegłych, zwrócili się
z prośbą poświadczenia wykazów
zbiorówych wymienionych przez
nich w r. 1931 przesyłek, to cał-
kiem nieoczekiwanie wyszło na
jaw, iż reskryptem z dnia 26.VI 31
r. L. D.. VI. 1829/1/31, nigdzie, nie-
stety, nieogloszonym odwolato Mi-
nisterstwo Skarbu prawo potwier-

" dzenia wykazėw zbiorowych. Wy-
tworzona sytuacja naraža ekspor-
terów na poważne trudności przy
uzyskaniu  ul$ _ podatkowych,
względnie zupełnie nawet pozba-

DZIENNIK WILEŃSKI

wia możności uzyskania tych ulg.
Podając powyższe do wiado-

mości sier zainteresowanych, lzba
zaznacza, iż celem uniknięcia e-
wentualnych nieporozumień nale-
ży na przyszłość dołączyć dekla-
racje do kolejowych dokumentów
przewozowych w sposób trwały,
a fakt dołączenia odnotowywać w
kolejowym liście przewozowym.

Jednocześnie Izba podejmuje
niezbędne kroki w celu usunięcia
powstałych trudności.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
— Ukonstytuowanie się za-

rządu robotn. Chrz. Zw. Zaw.
Szewców. Wybrany na ostatniem
walnem zgromadzeniu członków
Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego Szewców zarząd sekcji
robotniczej ukonstytuował się
następująco: prezes — p. Henryk
Kaczan, sekretarz — p. Nikodem
Burbolis i członkowie: pp. Józef
Donicewicz, Kazimierz Romański
i Kazimierz Czywilis.
— Strajk szewców. W u-

biegły poniedziałek na ogólnem
zgromadzeniu członków Chrześci-
jańskiego Związku Zawodowego
Szewców z powodu nieustępli-
wości kupców obuwianych po-
stanowiono ogłosić strajk. «

Strajk rozpoczął się wczoraj
rano. Do strajku przystąpiło
70 proc. ogółu szewców przeważ-
nie robotników.

Akcją strajkową kieruje skła-
dająca się z 10 osób komisja
strajkowa. W dniu dzisiejszym
spodziewane jest przystąpienie
do strajku chałupników.
— Zebranie murarzy | be-

toniarzy. W ubiegłą niedzielę
odbyło się w lokalu przy ul. Do-
minikańskiej 4 walne zgromadze-
nie członków  Chrześcijańskiego
Związku Zawodowego Murarzy i
Betoniarzy pod przewodnictwem
Pp. Władysława Ostrowskiego.

Po zagajeniu zebrania wstęp-
ne przemówienie wygłosił prezes
Centrali Chrześcijańskich Związ-
ków Zawodowych p. mecenas
Mieczysław Engiel.

Po długiej dyskusji zatwier-
dzono cennik za robociznę w wy-
sokości cennika z roku ubieg-
łego.
W końcu omawiano sprawy

organizacyjne i zawodowe.
— Walne zebranie monte-

rów. W lokalu Centrali Chrze-
ścijańskich Związków Zawodo-
wych przy ul. Metropolitalnej 1
odbyło się onegdaj walne zgro-
madzenie członków Chrześcijań-
skiego Związku Zawodowego
Monterów i Elektromonterów.

Po odczytaniu i zatwierdze-
niu porządku dziennego postano-
wiono utworzyć przy Wojewódz-
kim Komitecie do Walki z Bez-
robociem komisję do spraw do-
tyczących, zawodu monterskiego.

Starania związku o utworzenie
wspomnianej komisji zostały ue
wieńczone pomyślnym skutkiem
i w najbliższych dniach odbędzie
się zebranie organizacyjne.

ZABAWY.
—Dancing Klubu Młodych. W

nadchodzącą sobotę w sali przy ul.
Orzeszkowej 11. odbędzie się dan-
cing towąrzyski zorganizowany
przez Klub Młodych S. N.

Do tańca przygrywać będzie
orkiestra.

Początek zabawy o g. 9-tej w.
TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— Na Pohularce. Dziś po raz ostat-

ni — „Sprawa Moniki".
Jutro — „Słomkowy kapelusz”.
— W Lutni. Dziś teatr nieczynny.
Jutro wesoła, o pogodnym humorze

komedja Vebera „Bęben*. W roli mala-
rza Delanoy wystąpi gościnnie świetny
artysta Teatrów Warszawskich — Anto-
ni Różycki, tworząc z niej nieprzeciętną
kreację. Próby pod kierunkiem Karola
Wyrwicza- Wichrowskiego — dobiegają
końca. Piękne dekoracje skomponował
art. mal. W, Makojnik. :

POLSKIE RADJO WILNO,
Czwartek, dnia 7 kwietnia.

11.58. Sygnał czasu.
12.10. Kom. meteor.
12.15. Odczyt rolniczy z Warsz.
12.35. Poranek szkolny z Warsz.
15,00. Progr. dzienny.
1825) Odadkt „аа аййй.25. czy! a maturzystów z
15.50. Audycja dla dzieci z Warsz.
16.20. Lekcja francuskiego z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek. powieśc.
16.50. Koncert dla młodzieży (płyty).
17.10. „Wawel odnowiony” — od-

czyt z Krakowa, wygł. prof. A. Szyszko-
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„POLONJA“ 5Z

Stan powodzi.
W, WILNIE.

Sytuacja na rzece Wilji w oko-
licach Wilna na razie nie przed-
stawia się grożnie. Mimo to z roz-
porządzenia wiadz administracyj-
nych poczynione zostały jaknaj-
dalej idące środki ostrożności.

południe poziom wody na
Wilji wynosił 4 mtr. 12 cm. po
godz. 3 pop. woda poczęła się po-
dnosić wobec deszczu, O godz. 5
pop. stan wody na Wilji wynosił
4 mtr. 20 cm. Poziom wody stale
się podnosi. W związku z nieru-
szeniem jeszcze lodów na rzece
Walji w pow. wilejskim i oszmiań-
skim niebezpieczeństwo powodzi
na terenie miasta i okolic Wilna
nie grozi.
W związku z poważnem we-

zbraniem wody na Wilence wybu-
dowany roku ubiegłego most, łą-
czący ogród Bernardyński z gorą
Trzykrzyską znalazł się w nie-
bezpieczeństwie i grozi mu znie-
sienie. Wobec tego w dniu wczo-
rajszym przystąpiono do rozbiórki
mostu. Roboty te przeprowadza
3 pułk saperów. (a)

„ W/g ostatnich doniesień, stan

wody na Wilji w m. Wilnie dn. 6
kwietnia o godzinie 20 wynosił
5 metrów, to jest 2 m. 64 cm. po-
nad stan normalny. Woda w cią-
gu dnia przybywała o 2 cm. na go-
dzinę. W dn. 5 kwietnia riajwyż-
szy czas katastrofalnej zeszłorocz-
nej powodzi wyniósł 8 metrów
35 cm. Płynie drobna kra. Bez-
pośrednie niebezpieczeństwo nie
zagraża.

— Zabezpieczenie elektrowni
przed powodzią. Wszystkie przy-
gotowania na wypadek powodzi są
na Elektrowni miejskiej poczynio-
ne. Ustawiono specjalne pompy
odwadniające, przygotowano urzą-
dzenia do usuwania piasku ze stu-
dzien i wzmocniono dyżury nocne.
Tak iż nawet na wezwanie ze stro-
ny do pomocy Elektrownia miej-
ska w ciągu kilkunastu minut wy-
syłała robotników i reflektory do
oświetlania w nocy zagrożonych
miejsc. Reflektorów przygotowa-
no 8 o mocy 1000 świec każdy. Jak
widać z przybywania wody, nie
należy jednak mieć wielkiej obawy
powodzi w tym roku. (1)

W WILEŃSZCZYŹNIE,
Z pow. oszmiańskiego donoszą,

iż, wczoraj ruszyła tam rzeka
Qszmianka. Nagłe podniesienie
się wody spowodowało zalanie
kilku budynków mieszkalnych
przy ul. Franciszkańskiej i sąsie-
dnich. Wobec zalewania wodą
ulicy, z domów położonychbliżej
rzeki rozpoczęto ewakuację mie-
szkańców. Ulica Franciszkańska
oraz niektóre domy stoją pod
wodą,

Na brzegach Oszmianki usta-
wiono ostre pogotowie ratunkowe
i alarmowe. Wi nocy brzegi rzeki
oświetlane są reflektorami i czu-
wa pluton saperów i oddział straży

ochotniczej. Wobec stałego po-
dnoszenia się wody na tej rzece,
zachodzi groźba zalania elektro-
wni w Oszmianie, która już po-
częła szwankować ze względu na
wdzieranie się wody do hali ma-
szyn.

Z pow. wileńsko-trockiego do-
noszą, iż ruszyła na całej prze-
strzeni rzeka Mereczanka. Stan
wody wynosi o 58 cm. ponad po-
ziom normalny. Woda w okoli-
cach Olkienik zalała pola i ogro-
dy. We wsi Terniny i Kwaszele
woda wdarła się do 9 budynków
gospodarskich. Wlošcianie pobu-
dowali tamy ochronne.

Zajście na tle zemsty osobistej.
Samobójstwo żołnierza 1 p. p. leg.

Niezwykły wypadek wydarzył
się w tych dniach w koszarach
1 p; p. leg. Żołnierz tego pułku
F. Jadziewicz od dłuższego czasu
żywił nienawiść do jednego z plu-
tonowych i szukał okazji do
zemsty. Dowiedziawszy się, że
znienawidzony przez niego pluto-
nowy będzie miał w świetlicy
tego pułku odczyt, uzbroił się
w karabin i pierwszy przyszedł do
lokalu świetlicy, Gdy żołnierze
zaczęli się gromadzić przed
świetlicą, Jadziewicz stanął w
drzwiach i, skierowawszy karabin
do żołnierzy, oświadczył, że za-
strzeli każdego, który odważy się
wejść do świetlicy, i ustąpi dopie-
ro wówczas, kiedy wydadzą mu
plutonowego.

Zdecydowana postawa Jadzie-
wicza wywarła wrażenie, Wszy-
scy cofnęli się, nie chcąc lekko-
myślnie narażać swego życia.

W; chwili, kiedy ktoś wrzucił
przez boczne okno granat z gaza-

Bohusz. 1
17.35. Koncert z Warszawy.
18.50. Kom. Akad. Koła Misyjnego.
19.00. „Skrzynka pocztowa Nr. 196“
19.20. „Nazwy muzyczne
19.40. Progr. dzienny.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. „Kultura, a kuchnia“ — felj.

z Warsz. wygł. E. Woroniecki. +
20.15. Transm. z Konserwatorjum
22.45. Kom. z Warsz.
23.00. Spacer detektorowy po Eu-

ropie. Przewodnik Karol Wyrwicz-
Wichrowski, art. dram.

ZA KOTAR STUDJO.
Wawel odnowiony. :

O godz. 17,10 odbędzie się:w radjo
odczyt rektora Adolfa Szyszki-Bohusza,
kierownika odbudowy Wawelu. Z pre-
lekcji tej dowiedzą się radjosłuchacze jak
wyślądał zamek królewski w Krakowie
przed odnowieniem i jak wygląda dzisiaj
po ukończeniu najważniejszych prac re-
stauracyjnych, podczas których dokona-
no wielu ciekawych odkryć historycz-
nych.

Pogadanka
Dla tych, ktorzy nie rozumieją mu-

zyki poważnej, mimo swoich szcżerych
chęci, przeznaczona jest dzisiejsza po-
gadanka prof. Michała Józefowicza, któ-
ry o godz. 19,20 będzie mówił o nazwach
muzycznych i o tonacjach „dur” i „moll'*
w muzyce.

mi łzawiącemi, Jadziewicz oddał
w tym kierunku strzał,

Zawiadomiony o wypadku ofi-
cer dyżurny przybył do świetlicy
i, chcąc nie dopuścić do przelewu
krwi, z narażeniem własnego ży-
cia zaczął zbliżać się do Jadziewi-
cza, wmawiając mu, że żądania
jego będą uwzględnione.
W chwili, kiedy oficer zbliżył

się już na kilka kroków do Jadzie-
wicza, ten ostatni skierował nagle
lufę karabinu w własne gardło
i, zanim zdołano mu przeszkodzić,
nacisnął cyngiel i padł martwy na
ziemię.

Zwłoki samobójcy  zabezpie-
czone zostały na miejscu do przy-
bycia władz wojskowo-śledczych.
Cała sprawa jest obecnie przed-
miotem dochodzeń wojskowych
władz sądowych.

Wyniki dotychczasowego do-
chodzenia trzymane są narazie w
tajemnicy. (a)

Tragedja na ul. Kasztanowej
26-letni Stanisław-Witold Ma-

kowicz, zam. przy ul. Żwirowa
Góra 6, wystrzałem z rewolweru
zabił wczoraj o godz. 7 wiecz.
na ul. Kasztanowej swoją narze-
czoną 20-letnią służącę, Wiktorję
Baczkowską, zam. przy ul. Kasz-
tanowej 3 m. 10, a w godzinę
później w kawiarni „Ekonomja“
przy ul. Zarzecze 17 wystrzałem
w twarz usiłował pozbawić się
życia. Rannego Makowicza Pogo-
towie Ratunkowe ulokowało w
szpitalu św. Jakóba, w stanie
niezagrażającym życiu.

Awantury rekruckie,

Na ulicy Kalwaryjskiej doszło
przedwczoraj do wielkiej awantu-
ry i bijatyki, Podnieceni rekruci
mosyzicai marynarki i zaczęli
okładać jeden drugiego, puszcza-
jąc w ruch swoje drewniane wa-
lizki i kije. Utworzyło się ogrom-
ne zbiegowisko. Kilku rekrutów
zostało dotkliwie poturbowanych.

z tem gwałtowny przybór

W WOJ. NOWOGRÓDZKIEM.
LIDA. (Pat) Na Dzitwie, Žyžnie

i Gawji lody już ruszyły. Stan
wody normalny. Na polach śniegi
już stopniały, w lasach jeszcze się
utrzymują. Dziś w nocy przewi-
dziany jest kulminacyjny punkt
przyboru wód. Na Lidziejce zano-
towano dalszy spadek.

LIDA (Pat.) Spływający z Мо!-
czadzi lód utworzył na Niemnie
w Bielicy wielki zator lodowy.
Lód pokrył przyczółki mostowe.
Most jest silnie zagrożony. Po-
ziom wody podniósł się o 3 m.
36 cm. ponad normalny. Poniżej
mostu lód jeszcze stoi, wo-
bec czego niemożliwe jest rozbi-
janie zatoru. Akcję ochronną
prowadzi wojsko, straż ogniowa,
Związek Strzelecki oraz zmobili-
zowano miejscową ludność. Na
miejsce spodziewanej katastrofy
wyjechał starosta lidzki p. Bo-
gatkowski, inżynier drogowy Or-
lecki, dowódca plutonu pionie-
rów 77 p. p. kpt. Grzywacz orsz
komendant powiatowy P. P. De-
deszko-Wierciński.

LIDA (Pat.) Poziom wody na
Niemnie pod Ogrodnikami wyno-
si ponad stan normalny przeszło
2 metry. Na przestrzeni półtora
kilometra od mostu woda oczy-
szczona z lodu. Katastrofa nie
zagraża.

W-g dalszych doniesień z po-
wiatów woj. wileńskiego, stan
wody_na Dziśnie w Szarkowszczy-
žnie 3 m. 68 cm.,, w Hermano-
wiczach 5.68 (od dnia wczoraj-
szego wzrost o prawie 2 metry),
w Dziśnie—3.46. Dzisienka ruszy-
ła na terenie całego powiatu.
Rzeka Dźwina jeszcze stoi. Po-
wstały w Hermanowiczach zator
usunięto w ciągu calonocnej
pracy przy użyciu materjalėw
wybuchowych. W powiecie wilej-
skim woda gwałtownie przybiera.

BARANOWICZE. (Pat). Woda
na Szczarze przybrała w dalszym
ciągu o 1 mtr. Pod Stołowicza-
mi woda na dużej przestrzeni
zalała groblę oraz grozi zerwa-
niem mostu. Komunikacja piesza
i kołowa z miasteczka przerwena.
W samych Baranowiczach wsku-
tek nagłych opadów oraz usta-
wicznego deszczu zalane zostały
prawie wszystkie ulice w Nowych
Baranowiczach i część ulic w
Starych Baranowiczach. Zarząd
Magistratu poczynił energiczne
kroki w kierunku zabezpieczenia
zagrożonych objektėw, co po-
ciągnęlo za sobą znaczne wydat-
ki ze stony miasta.

NOWOGRÓDEK. (Pat). W dniu
dzisiejszym wskutek deszczów
przybrały wody na Szczarze,
przyczem w Słonimiu utworzył
się zator, który w ciągu dnia
usunęli robotnicy pogotowia
przeciwpożarowego. Przy drew-
nianym moście drogowym na
Niemnie w pow. Szczuczyńskim
ruszyła o godz. 10 reno kra po-
jedyńcza.

Most usunięto przy pomocy
saperów, Dotychczas sytuacja
przedstawia się zadowalająco.
Katastrofę powodzi może spowo-
dować jedynie dalsze trwanie
deszczów i możliwy w związku

wody.

Kres awanturom położyła przyby-
ła na miejce zajścia zaalarmowana

policja. (a)

KRONIKA POLICYJNA.
— Złodzieje przy ul. Szkapiernej. Do

mieszkania Edwarda Skiby (Szkaplerna
29), zapomocą dobranego klucza dostali
się złodzieje i wynieśli garderobę męską,
bieliznę pościelową i inne drobneprzed-
mioty łącznej wartości 363 zł.

—Kradzież drzewa opałowego z kli-
niki U. S. B. W dniu 5 bm. z dziedzińca
kliniki U. S$. B. na Antokolu dokonano
kradzieży drzewa opałowego, którego
wartości narazie nie ustalono. Kradzieży
tej dokonali bracia Sadowcy Antoni i
Stanisław i Jan Siemionowski, zam. przy
ul. Wojskowo-Cmentarnej Nr. 7. Skra-
dzione drzewo zwrócono klinice U. S. B.
Sprawcy kradzieży zostali zatrzymani.

ADKL
— Podrzutki. W bramie domu Nr. 3

przy ul. 3-g0 Maja zosta! znaleziony pod-
rzutek płci żeńskiej w wieku około 2
miesięcy, którego umieszczono w przy-
tułku Dzieciątka Jezus.
 

. ke Pa ie które wykażą się największDancing Konkursowy dla Pań ilościąprzetańczeń ai nagród
Występy artystyczne. Wstęp łącznie z podwieczorkiem 2 zł. od osoby. Występy artystyczne.

Konkurs prowadzony będzieprzez
cały kwiecień we czwartki i nie-
dziele.
gród nastąpi dnia 1 maja b. r.

Wynik i rozdanie na-

17) Pułkownik Irman, który w dwa lata później do-
wodził rosyjskim korpusem w szarży generała - lej-ROMAN JASIEŃSKI, generał.

Po Syberji i Mandżurii.
Przez półroku mojej nieobecności, Charbin zmie-

Nił się wprost do niepoznania. Mimo mroźnej zimy
Brzybyło dużo domów. Pustkowia Nowego Charbinu
zamieniły się w kratkę rozplanowanych ulic i placów.
ak z pod ziemi wyrastały tylko co ułożone funda-

Menty, lub całe ściany budujących się gmachów.
się i publiczność. Chińczycy i Kaukaz-

Szycy nie razili już swą liczebną przewagą. Górowali
zwzględnie Japończycy, których przedtem nie ob-
rwowało się wcale. Wszystkie pralnie, a było ich
tki, były japońskie; a ileż pozatem różnych ulicz-
ch i wędrownych handlarzy. Przysiągłbym, że mo-
bieliznę pierze pułkownik sztabu generalnego, a

li mię co najmniej major. Nie ręczyibym też, czy
małe, miłe japoneczkiz dziesiątków nowopowsta-

Ych japońskich domów publicznych, nie mają jakichś
Pecjalnych szarż w. oddziale wywiadowczym.

Ale któżby tam zwracał na to uwagę! =— „Ja-
ńczyk, to mała małpa (makaka), która chce uda-
ać człowieka”, tłomaczył mi mój dowódca dywizjo-
U pułkownik Irman: „niech sobie udaje-".

Zmieni:

tenanta (generała-dywizji) był ciekawą jednostką.
Namiętne zamiłowanie sportu — zastępowało mu

wzrost i wygląd: był mały, jak karzeł, chudy, o rudej
brodzie. Bezgraniczna odwaga zastępowała mu wie-
dzę wojskową. Szereg przysłów i aforyzmów — za-
stępował mu rozum. Zamiast charakteru miał upór;
zamiast głosu — bo piszczał jak dziecko — miał gest;
zamiast myśli — miał żonę.

Żonę poznał na jakimś balu. Ona tańczyła dużo,
on nietańczył wcale. Zdaje się że nawet nie był jej
przedstawiony. Ona przynajmniej twierdziła że zu-
pełnie go nie widziała.

Po balu ona wracała do domu z matką w nizkiej
rosyjskiej bryczce — prolotka. On wracał na koniu.
Ponieważ, — jak sam opowiadał, — panna mu się po-
dobała, więc parę razy przeskoczył:z koniem ptzez *
jej wózek. Nawet kopytem końskiem zerwał: matce
kapelusz z głowy. Od tej chwili był pewnym, że pan-
na. się w nim zakocha. ‹

Do Charbinu stawił się bez vprzedzenia i zastał
nas wszystkich w jadalni przy obiedzie. Jak zawsze
mieliśmy gości, był jakiś pułkownik z żoną.
wiem, czy ta pani też podobała się Irmanowi, bo tak
jak był z szablą przy boku i z papachą w ręku —
przeskoczył przez stół żeby się z nią pierwsząprze-

Nie

witać.
Mechmandarow mu zaimponował. A o Engelma-

nie, u którego bawił w Cycykarze przez tydzień, wy-
robił sobie bardzo złe pojęcie: żie strzela z rewol-
weru; jeszcze gorzej skacze.

Mechmandarow miał lat 52, Engelman był grubo
starszym. Nie mogłem wogóle wyobrazić sobie En-
gelmana skaczącym.

Zaraz po obiedzie Irman zaproponował wziąć
rewolwery i urządzić strzelanie na galopie. Zapyta-
łem do czego będziemy strzelać, gdyż za miastem
leży równy step. — Do słupów telegraficznych —
brzmiała odpowiedź. Mechmandarow wytłomaczył,
że takie rozrywki są karane sądownie.

* Przegląd baterji trwał trzy dni. Ostre strzelanie
nie wchodziło w program. Galop, i galop i jeszcze
raz gałop; szermierka i woltyżerka i jeszcze raz wol-
tyżerka i szermierka. —Pokiego' djabła ray mamy
działa? — mruczał pod nos Mechmandarow: — oddać
na skład i niech nas prowadzi pod Samo - Sjerrę!

Ostatecznie Irman odjechał zadowolony, ale
chwalił wszystko w taki sposób, jakby w tem była
iego pea i zasługa.

a mu się czemuś podobałem odrazu; i jezeli je-

Sztab dywizjonu kwaterował w Cycykarze, do-
kąd musiałem odjechać razem z Irmanem, który prze-
niósł mnie z powrotem do 1-ej baterji „dla podniesie-
nia wigoru” jak się wyraził. >

Biednego podpułkownika Engelmana zastałem w

Bogu, barany!

szcze dziś żyję na świecie, to zawdzęczając to tylko
szczęściu. Prócz mnie — wszyscy kogo on wyróżniał
oddawna już śpią snem wiecznym.

otwartej wojnie z Irmanem. Pykał wieczną fajeczkę
i wzruszając ramionami powtarzał: — baran! Jej
Bogu, baran! — Baferją przestał się interesować; po
swojemu studjował życie chińczyków. Z każdym spo-
tkanym chińczykiem wszczynai zaraz rozmowę w
rosyjskim języku. Gdy oszołomiony chińczyk odpo-
wiadal mu „potunda“ t. j. „nie rozumiem”, wyjaśniał
mu swoje pytanie złą francusczyzną; a gdy i na to -
słyszał niezmienne, a coraz bardziej przerażone —
potunda! — odchodził zdegustowany: barany! jej

W. prędkim czasie przeniesony w stan spoczynku +
—odjechał wiedząc o chińczykach tylko tyle, że oni
ludzkiego języka nie rozumieją. Bardzo być może, że
myślał o nich tąk, jak jeden z kozaków, który za-
moidował jakiegoś chińczyka i przed sądem tłoma-
czył, że chińczyk nie jest człowiekiem, bo zamiast
duszy ma parę; on sam widział, jak ta parawylaty-
wała z ust jego ofiary. *

(C. d. n.)
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KRYZYS SPÓŁDZIELCZOŚCI NA KRESACH,
Temat, który na tem miejscu

pragniemy poruszyć, wymaga za-

równo obszernego jak też i

wszechstronnego omówienia, albo-

wiem zarówno zagadnienie kryzy-

su, jak i pojęcie spółdzielczości
jest nader skomplikowane.

Z jednej strony musimy zatem

uwzględnić to wszystko, co w

akcji spółdzielczej spowodowane

zostało przez kryzys gospodarczy

w ogólnem tego słowa znaczeniu,

a co przez wadliwe nastawienie

samej spółdzielczości, względnie
przez złą jej organizację.

Jednocześnie pamiętać należy,
że spółdzielczosć występuje w po-

staci różnorakiej jak pod. wzglę-

dem kierunku i otganizacji, tak
również i pod względem podziału
branżowego.

Mamy więc: trzy zasadnicze
kierunki w spółdzielczości pol-
skiej doby obecnej:

1) Socjalistyczne
spożywców znane
„Społem''.

2) Spółdzielnie kierowane dziś

przez sanację, odziedziczone głów-

nie po dawnych piastowcach i wy-

zwoleńcach — przynajmniej u nas

na Kresach. Obejmują one
wszystkie typy.

3) Spółdzielnie kierujące się

zasadami katolickiemi, skoncen-

trowane w Związku Spółdzielni

Polskich.
W/ pierwszych latach istniały

u nas liczne spółdzielnie biało-

ruskie, ale dziś zostały one bądź

zlikwidowane bądź wchłonięte

niemal całkowicie przez „społow-

ców”. Inne organizacje spółdziel-

cze powstały z biegiem czasu.

Liczebny i wyraźny wzrost zazna-

cza się po okresie inflacyjnym są

to głównie jednakże sanacyjne, bo

w tym kierunku działał zarówno
nacisk administracyjny po „maju

jak też i kredytowy ze strony

banków państwowych, zaopatru-

jących spółdzielnie w kapitał
obrotowy.
Co się tyczy podziału spółdziel-

ni na branże, to tu również obser-
wujemy 3 grupy:

1) Spółdzielnie
dlowe.

2)Spółdzielnie kredytowe.

3) Spółdzielnie przemysłowo-
przetwórcze.

Teraz kolejno przypatrzmy się,
jak przeżywane przez nas przesi-
lenie gospodarcze odbiło się na
poszczególnych działach.

Zacznijmy od działu rolniczo-
handlowego.
W dziale tym z kolei należy

uwzględnić następujące typy: a)
spółdzielnie zbożowe, b) maszyn i
galanterji żelaznej i c) mieszane.

Te ostatnie handlują przede-
wszystkiem artykułami spożyw-
czemi, a jako dodatkowy prowa-
dzą dział rolny: maszyn, galan-
terji, nasion, nawozów sztucznych

1 + @.
Spółdzielni prowadzących wy-

łącznie handel zbożowy w tej
chwil na Kresach  północno-
wschodnich nie spotykamy zupeł-
nie i wszelkie wysiłki (nieraz czy-
nione) w kierunku ich zorganizo-

wania spełzły na niczem.
Natomiast spotykaliśmy się z

typem spółdzielni rolniczych han-
dlujących wyłącznie maszynami
rolniczemi oraz galanterją  że-
lazną.

Istniało ich parę
woj. Nowogródzkiego.

Właśnie ten typ spółdzielni
pierwszy odczuł na sobie skutki
kryzysu.

spółdzielnie
pod firmą

rolniczo-han-

na terenie

kilku osobników

Już w końcu 1930 roku wieś
przestała nabywać maszyny rol-
nicze, także i galanterję żelazną.
Obroty poczęły spadać z miesiąca
na miesiąc, aż w końcu handel
ten stał się wręcz deficytowym.

Przeciętnie większa spółdziel-
nia powiatowa tego typu miała na
składzie towaru na sumę od 100
do 150 tys. zł., a ponieważ opero-
wała kredytami, więc z chwilą za-
stoju nietylko zamroziła powyższą
sumę, ale ponadto musiała płacić
od niej przynajmniej 10 — 11 pro-
cent rocznie, co z inremi kosztami
oraz niewypłacalnymi dłużnikami
stanowi bardzo pokaźną kwotę i
nieraz rujnuje przedsiębiorstwo w
chwili, gdy ruch w niem ustaje.

Najmniej odczuły kryzys spół-
dzielnie mieszane, w których
dział rolny był rozwinięty jednak
bardziej od tego rozwinięty był
dział spożywczy.

Radziły one sobie w ten spo-
sób, iż przerzucały się bardziej
na obroty w dziedzinie produktów
spożywczych.

Były również takie, które
właśnie wówczas poczęły organi-
zować handel nierogacizną i zie-
miopłodami z rozmaitem powo-
dzeniem. Jednocześnie poczęto
stosować jak najdalej idące
oszczędności i redukcje, byleby
wygospodarować bez deficytów.

Niestety akcja to w znacznym
stopniu zniszczona została przez
politykę zniżki cen w handlu, któ-
rą zainicjował premjer Prystor.

Przy pozostających bez zmiany
zobowiązaniach, pochodzących z
okresu wyższych kalkulacyj, zniż-
ka cen sprzedaży towarów poder-
wała zasadniczo wszelką racjonal-
ną kalkulację i najostrzej prze-
prowadzane redukcje budżetów
nie zdołały wypełnić  „ргуз!ого-
wych luk“.

Ogromny procent spółdzielni
rolniczo - handlowych zamknął
swój budżet za rok 1931-y deficy-
tem.

Przeciętna cyfra strat wynosi
jak słychać z terenu od 15 do 40
tys. zł.

Są to cyfry bardzo poważne,
ale niestety mamy wyjątki, gdzie
deficyty sięgają sum znacznie
większych.

Pocieszającem jest to, że
wszystkie spółdzielnie niezależ-
ne dotychczas kryzys przetrwały i
jest sporo danych, że zdołają go
przetrzymać do końca, bo zdołały
one wyciągnąć pewną naukę z do-
tychczasowego doświadczenia i
dziś chorują jedynie na „chorobę
konjunkturalną”.

Gorzej natomiast jest ze spół-
dzielniami, które się stały ekspo-
zyturą sanacji.

Tu do konjunktury dołączył
się „kryzys strukturalny", skut-
kiem czego przechodzą one cho-
robę znacznie głębszą, a w wielu
wypadkach wręcz śmiertelną.

P. Kownacki.
(c. d. n.)

 

DZIENNIK MILEŃSKI

SPORT.
Kap. Zygmunt Ostrowski objął ster sportu wileńskiego.

Zupełnie nieoczekiwanie za-
szedł w sporcie Wileńskim szereg
zmian personalnych.

Po sezonie zimowym wyjecha-
ło z Wilna dużo działaczy sporto-
wych.

Dziś stajemy na progu nowego
sezonu — sportów letnich. Należy
zatem dobrze sobie zdać sprawę
z całokształtu pracy i zbadać na-
leżycie warsztat tej pracy, przyj-
rzeć się ludziom, których czeka
wielki trud — praca organizacyj-
na.

Pamiętamy jeszcze doskonale
ten pierwsźy okres rozwoju sportu
wileńskiego, który zamknął się ró-
wno ż wyjazdem kap. T. Kawalca.

Pamiętamy także dobrze ten
drugi okres, który miał iść wzmo-
żonym pędem ołiarnej pracy pio-
nierów sportu wileńskiego. Pamię-
tamy poszczególne tragmenty tego
okresu, który niestety nie może
być nazwany okresem rozwoju, a-
ni okresem życia.

Nie będziemy dłużej zastana-
wiać się nad smutnym faktem u-
padku sportu wileńskiego. Nie bę-
dziemy obwiniać nikogo, ale mu-
simy skonstatować, że nowomiano
wany kierownik Ośrodka W. F.
kap. Z. Ostrowski odziedzicza spu-
ściznę sportową nie do pozazdrosz
czenia.

Nowy kierownik Ośrodka W.

F. będzie miał trudne zadanie do
rozwiązania.

Wszyscy czekają, że będzie le-
piej, że musi być lepiej! Zwiększy-
ły się potrzeby.. Zwiększyła się ro-
dzina sportowa. Tymczasem pię-

trzą się trudności i walą się w gru

zy zleżałe bez opieki stare funda-
menty. Spaczyło się zrozumienie
sportu.

Dziś sport wileński wchodzi w
nowy okres swego rozwoju. Dziś
oczy wszystkich sportowców są
zwrócone w stronę nowego kiero-
wnika Ośrodka, kap. Z. Ostrow-
skiego, który obejmuje w swe rę-
ce ster sportu wileńskiego.

Mamy nadzieję, że wrodzone
zdolności organizacyjne nowomia-
nowanego kierownika przyczynią
się znacznie do ożywienia ruchu

sportowego.
Mamy nadzieję, że praca kap.

Z. Ostrowskiego wyda cenne owo-
ce i że doczekamy się radośniej-
szej przyszłości.

Praca organizacyjna, praca spo
łeczna daje się zawsze skrystali-
zować i należycie ocenić dopiero
po dłuższym okresie czasu. To też
nie należy łudzić się nadzieją, że
to już jutro, pojutrze mają nastą-
pić weselsze dni, że to już jutro zaj
dą ogromne zmiany.

Nie!
Wiemy o tem wszyscy, że dziś

trzeba będzie pracować w pocie
czoła i, że nie każdą pracę można
ująć w tabelki matematyczne.

Nie każda bowiem praca
daje widoczne dla wszystkich wy-
niki, zwłaszcza praca wychowaw-
cża.

Dziś zatem sportowe Wilno wi-
ta nowego kierownika Ośrodka W.
F. z myślą, że wszyscy będą nale-
życie zrozumieni i że rozpocznie
się wspólna, zgodna i planowa pra
ca dla dobra przyszłych pokoleń.

Ja. Nie.

Zniesiono trybunę na_Pióromoncie.

Stała sobie spokojnie wielka,

z drzewa zbudowana trybuna spor

towa przy boisku na Pióromoncie,

ale komuś zaczęło się wydawać,

że trybuna się wali i jakoby po

zbadaniu postanowiono trybunę.

rozebrać.

Przystąpiono do pracy i dziś

niema już śladów wileńskiej, sza-

rej trybuny.

Zachodzi jednak pytanie: czy

rzeczywiście koniecznem było cał
kowite rozebranie trybuny? Bo je-

żeli zaczynała się walić, to

przecież temi samemi środkami,

któremi została zburzona, można

było ją wzmocnić i zakonserwo-

wać, aby do dziś stała w dalszym

ciągu, tak konieczna trybuna. Je-
żeli już faktycznie nic nie można

było poradzić, to przecież można
było chociaż parę rzędów ławek

pozostawić, a nie niszczyć jej cał-

kowicie, nie pozostawiając ani

śladu. `

Ciekawi jesteśmy, .co teraz. bę-
dzie? Dobrze jeżeli są środki na

postawienie nowej, ale w dzisiej-
szych czasach trzeba rachować się
z każdą deską, z każdym ćwie-

Eik

Z KRAJU.
Zabójstwo lotnika we wsi Białorozowszczyzna.

W dniu wczorajszym we wsi
Białorozowszczyzna pow. wileń-
sko trockiego bawiący na urlopie
lotnik z 5 p.p. lotniczego Józef
Karpowicz został napadnięty przez

i ciężko pora-

niony. Karpowicz po odwiezie-

niu go do szpitala w Lidzie zmarł.
Na czele morderców stał niejaki
Stanisław Kulewicz, którego wraz
z jego towarzyszami osadzono w

więzieniu. a .

kiem i niewątpliwie trudnem bę-
dzie dla sportu wileńskiego posta-
wić nową trybunę.

W. każdym bądź razie bez try-
buny będzie niezwykle ciężko prze
prowadzać jakiekolwiek zawody
— bo deficyt pewny. Chyba spor-
towcy powiedzą: „Cóż trudno, bę-
dziemy stać, będziemy cierpieć, a
Paniom kupimy składane krzesła.

Prawdą jest, że trybuna dużo
pozostawiała do życzenia, ale nie

wiemy komu zależało na tem, aby

pozbawić Wilno jedynej trybuny
na boisku lekkoatletycznem.

Miejmy nadzieję, że ci, którzy
ją zburzyli, postawią nową, ład-
niejszą, mocniejszą i że Wilno
znów będzie miało trybunę.

JEDNO TYLKO BOISKO.

Sezon piłkarski zbliża się. W
całej niemal już Polsce odbyły się
pierwsze mecze ligowe. U nas zaś
w Wilnie sezon rozpocznie się 17
kwietnia.

W tym roku Wilno przeżywać

będzie kryzys boiskowy, bo na 6

p. p. leg. siać mają trawę, a na Pió

romoncie piłkarze nie mogą grać

ze względu na to, że nawierzchnia

tego boiska jest zbyt twarda i że

tam wciąż trenują lekkoatleci.

Widzimy więc, że pozostaje

nam tylko boisko Makabi, na któ-
rym też odbywać się będą wszyst-

kie mecze.

Kolegium sędziów przeżywać

również będzie kryzys, ale na miej

sce starych „wwyjadaczy”* wejdą no
we, młode siły. Ja. Nie

meCT

Półśrodki
w ulgach kredytowych dia rolnictwa.

Zapowiedziane ulgi dla rol-
nictwa w zakresie finansowym
ograniczyły się do obniżenia opro-
centowania długoterminowego kre
dytu ziemskiego, ktore nie ma jed-
nak większego znaczenia.

Przedewszystkiem zniżka od-
setek ogranicza się jedynie do r. b.
i dotyczy wyłącznie rat płatnych
w r. b., a nie obejmuje rat zale-
głych. Te ostatnie mają pokryć
ubytek funduszów rezerwowych
instytucyj prawno-publicznych lub
mają być użyte na wykup obliga-
cyj towarzystw kredytowych ziem
skich. Wiadomą zaś jest rzeczą,
że najbardziej palącem zagadnie-
niem w długoterminowym kredy-
cie ziemskim w chwili obecnej
jest rozwikłanie bardzo poważ-
nych zaległości ratalnych, które
zwłaszcza w instytucjach prywat-
nych wzrosły do sum bardzo du-
żych i stały się bardzo poważną
groźbą dla ich wypłacalności wo-
bec posiadaczy listów zastawnych.
Tej właśnie najważniejszej kwestji
w niczem nie rozstrzyga przewi-
dziana ulga dla dłużników z tytu-
łu kredytu długoterminowego i

dla tego nie rozwiązuje
gadnienia.

Obnižka oprocentowania doty-
czy odsetek nominalnych, a nie
rzeczywiście przez dłużnika pła-
conych. Rolnicy bowiem, którzy
zaciągali pożyczki np. w 7 proc.
listach zastawnych, realizowali z
reguły te listy po bardzo niskim
kursie, tak, że zł. 7 z tytułu pro-
centów płacą oni nie od 100, lecz
np. od 80 lub 75, co będzie stano-
wić 8,8 proc. lub 9,3 proc., w wie-
lu zaś wypadkach faktyczne opro-
centowanie długoterminowych kre
dytów dochodzi do 12 proc. i wię-
cej. W rzeczywistości tedy obni-
żenie nominalnego oprocentowa-
nia o jeden lub dwa punkty będzie
stanowiło  zniżenie odsetek w
pierwszym wypadku o jakiś uła-
mek, w drugim 0 jeden z ułam-
kiem procentu. Jest to więc jeden
z tak często spotykanych półśrod-
ków, które niczego nie rozwiązu-
ją dla będących w złej sytuacji
materjalnej, a wywołują sprzeci-
wy rolników lepiej gospodarują-
cych, którym szkodzą.

tego za-

KTO WYGRAŁNA LOTERII.
W dziewietnastym i dwudzie-

stym dniu ciągnienia 5-ej klasy
24-ej polskiej loterji państwowej
większe wygrane padły na nume-
ry następujące:

ZŁ 15000 — 126045.
Zl. 5000 — 9389 134116.
ZŁ 3000 — 16899 39016 73563

79330 129449,
Zi. 2000 — 4900 8405 9324

14153 17835 18468 22818 61398
70106 70195 73956 75276 110259
115132 121929 127319 392 808

Ruch wydawniczy.
— Karol Hubert Rostworowski ©

sztuce, która otrzymała literacką nagrodę
państwową. Tegoroczna literacka nagro-
da państwowa przyznana została wybi-
tnemu polskiemu dramaturgowi i poecie
Karolowi Hubertowi Rostworowskiemu za

dramat jego p. t. „Niespodzianka”. Decy-
zja jury nagrody literackiej spotkała się
z pełnem uznauniem polskich sfer kultu-
ralnych, oraz silniej jeszcze wzmogła za-
interesowanie cyklem dramatycznym
Rostworowskiego, którego to cyklu „Nie-
spodzianka“ jest pierwszem ogniwem, a
wchodząca obecnie na afisz teatrów pol-
skich sztuka „U mety” ogniwem osta-
tniem. W świeżym zeszycie „Tęczy”, któ-
ry w tych dniach opuścił prasę, znajduje
się niezmiernie ciekawy wywiad Michała
Rusinka z Rostworowskim, który opowia-
da o swojej Trylogji oraz o losie, jaki po-
szczególne jej części spotykał w teatrach
zagranicznych. Jeden np. z teatrów lon-
dyńskich pragnął przyjąć „Niespodzian-
kę” do grania pod tym jednak warunkiem,
jeżeli autor ożywi na końcu sztuki boha-
tera.

Wywiad z Rostworowskim przynosi
wiele szczegółów dotyczących twórczości
i planów na przyszłość tegorocznego lau-
reata literackiego. Wywiad znajduje się
w 3-im zeszycie „Tęczy”, który otrzymać
można w księgarniach, u kolporterów uli-
cznych oraz w administracji pisma, Po-
znań, Aleje Marcinkowskiego 22.
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