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Opłata pocztowe ulszczona ryczałtem

Rok XVI Wilno, Piatek 15-40 kwietnia 1932 r.
 

DZIENNI
 

 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11

  

Powrót ministra spraw wojskowych

| p. J. Piłsudskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Minister spraw wojskowych p. Józef Piłsudski,

przezywa obecnie w Rumunji,
owrót jego do Polski spodziewać się należy w sobotę albo

w niedzielę,

Procesy prasowe w Warszawie.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. We czwartek toczyły się w Sądzie Okręgowym

2 procesy prasowe o charakterze politycznym. © zniesławienie b. minister Miedziński, który w charakterze świad-

ków powołał szereg czołowych osobistości ze świata politycznego.

Pozatem odbył się proces również byłego ministra Moraczew-

skiego przeciwko „Wieczorowi Warszawskiemu*, na łamach którego

nazwano Moraczewskiego notorycznym paszkwilantem i kłamcą w

związku z listem mecenasa Szurleja w toku procesu brzeskiego.

Sytuacja w przemyśle śląskim.
'elefonem od własnego korespondenta.)

KATOWICE. U komisarza demobilizacyjnego odbyła się konfe-

Tencja w sprawie unieruchomienia huty Hugona w Nowej Wsi, co

miało nastąpić 19 b. m. Komigarz demobilizacyjny orzeczenie odro-

czył. —W dniu 18 b. m. wojewoda śląski przyjął delegację kopalni

Charlotta, która interwenjowała w sprawie przeprowadzonych na

kopałni redukcji —18 b. m. o godz. 16 ej, odbędzie się w Katowicach

siedzenie komisji pojednawczo-arbitrażowej w sprawie wniosku o

proc. obniżkę zarobków robotniczych w hutach żelaża oraz w hu:

cie Silezia w Paruszewiczach.

Wypowiedzenie umów zbiorowych Łodzi.
ŁODZ. Pat.—W dniu 14 b. m.

Związek Przemysłu Włókiennicze-
go w Państwie Polskiem, Krajo-
„Wy Związek Przemysłu Włókien-
niczego, Związek Wykanczalń i
 Farbiarń Okręgu Łódzkiego oraz
Związek Właścicieli Farbiarń Za-
tobkowych wystosowały do Zwią-
zku Zawodowego Robotników
Przemysłu  Włókienniczego w
Polsce, Związku Robotników i Ro-

tnic Przemysłu Włókienniczego
„Praca“, Chrześcijańskiego Zwią-

Obniżka zarobków.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

KATOWICE. Komisja pojednawczo-arbitrażowa obniżyła stawki

W rzemiośle malarskiem, które obowiązywać będą od 16 b. m. do

30 czerwca.
Również zostały obniżone płace o 5 procent w budownictwie.

Wywołało to wielkie podniecenie wród robotników budowlanych,

którzy w dn. 13 b. m. odbyli wielki wiec protestacyjny.

Samobójstwa wśród kupców krakowskich.
(Telef. od własnego korespondenta.)

KRAKOW. Duże wrażenie w mieście wywolały ostatnio zamachy

samobójcze wśród tutejszego kupiectwa. Przed kilku dniami popełnił

samobójstwo właściciel sklepu z wyrobami papierowemi Zembrzycki.

Obecnie zmarła także wskutek targnięcia się na życie właścicielka

firmy modniarskiej, Kukurcewiczowa. Przyczyną obu tragicznych wy-

padków były trudności finansowe, wywołane kryzysem.

Po zabójstwie ks. Żurawskiego.
WARSZAWA. Z Kalisza dono-

szą, iż śledztwo w sprawie zabój-

stwa ks. Żurawskiego wykazało,

że o godz. 20-ej do drzwi ku-
chennych plebanji ktoś zapukał,

a gdy kucharka zapytała przez

drzwi o co chodzi, odpowiedzia-

no: „czy jest pan ksiądz". Ku-

zku Zawodowego Pracowników
Przemysłu Włókienniczego „Pra-

ca Polska* pismo, wypowiadające

z dniem 2 maja umowę zbiorową

z dnia 22 pażdziernika 1928 roku.
ŁODZ. Pat. — We wszystkich

związkach robotniczych które

otrzymały pismo związków prze-

mysłowych z wypowiedzeniem u-

mowy, odbyły się w dn. 14 b. m.

narady zarządów zrzeszeń włó-

kniarzy.

 

pali księdza strzałami, padł on
martwy. Bandyci przystąpili do
rabunku, lecz spłoszeni, zbiegli
nic nie zabrawszy. Strzały usły-

szała siostrzenica księdza, wy-
biegła frontowemi drzwiami i za-
alarmowała kościelnego i najbliż-
szych włościan; bandyci, ujrzaw-

Telefon Redakcji. |

19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

W pierwszym z nich wystąpił przeciwko „GazecieWarszawskiej”

charka uchyliła drzwi, wtedy: ade-

pchnięta została z taką siłą, iż

padła na ziemię. Wówczas do

kuchni wbiegło czterech mężczyzn,

udając się do gabinetu proboszcza.

Ks, Żurawski snadź domyślił się

napadu, sięgnął po rewelwer do

szy zbliżających się wieśniaków,

rozpoczęli w ich stronę strzelani-

nę, torując sobie drogę do u-

cieczki i zbiegli w stronę Ostro-
wa. Dotychczas ich nie ujęto.

Sekcja zwłok księdza wykazałe,
że śmierć spowodowała jedna z

 

 

biurka, napastnicy jednak zasy- kul (cal. 7.65), przebijając serce

Główna wygrana w ostatnim dniu
ciągnienia loterji.

WARSZAWA (Pat.) Dziś w ostatnim dniu ciągnienia 5 klasy

Polskiej Państwowej Loterji Klasowej główne wygrane padły

na numery następujące: /

Nr. 28,694 wygrał 15 tys. zł.

Nr. 72,423 wygrał stawkę 250 zł.

175 tys. zł.,
r. 38,701—stawkę 250 zł. I premję w wysokości 150 tys. zł.,

Nr. 89,650—stawkę 250 zł. i premję w wysokości 100 tys. zł.

Nr. 43,931—stawkę 250 zł. i premję w wysokości75 tys. zł.

KAS TSSUS SRT ЛЫО
STRONNICTWO NARODOWE

W niedzielę, dnia 17 kwietnia r. b. w sali wlasnej przy ul. Orzeszkowej |',

odbędzie się:

Wielkie Zebranie Polityczne
na którem poseł JÓZEF PETRYCKI redaktor „Gazety Bydgoskiej”

wygłosi sprawozdawcze przemówienie

o sytuacji politycznej.
Początek punktualnie o g. 12,45.

- KOMUNIKAT.
Dziśl ZEBRANIE PLENARNE

 

i premję w sumie 200 tys. zł.,

i premię w wysokości

wstęp wolny.

 

Kiubu Młodych Stronnictwa Nar. Sekcji Pracy Obozu Wielkiej Polski I Ligi

Robotniczej
na którem referat p. t:

„Sprawa robotnicza w ustroju nacjonalistycznym"
wygłosi sekretarz Ligi Robotn p. Zdzisław Sten.

Początek o godz. €, wstęp tylko dla członków, punktualność bezwzględnie nakazana

 

Cate Wilno JZA sobie spotkanie w Sobotę 16-IV na

WIELKIEJ ZABAWIE WIOSENNEJ
Klubu įMiodych Stronnictwa Narodowego

w Sali przy ul. Orzeszkowej 11

Bufet na miejscu, Muzyka Jazz- |d, Wstęp2zł. Członkowski I Akadem. 1 zł.

do 16 i od

Z konferencji rozbrojeniowej.

   

  
   
    

(0a.BAKU 20 gi.
Nr. 86,

ILFNJKI
 

Mówcy pozostali przy swych poprzednich stanowiskach.

GENEWA, Pat. — Prezydjum
Komisji glėwnej konferencji roz-
brojeniowej zajmie się obecnie
analizą zgłoszonych w ostatnich
dniach projektów, poczem będą
one załączone do tabel poró-
wnawczych opracowanych przez
Benesza. W ten sposób będzie w

pełni uwzglądnione francuskie u-
jęcie zzgadnienia. Naogół z ze-
stawienia projektów wynika ze
OWRAPRY postęp jest nieznaczny
gdyż od chwili podjęcia obrad
konferencji rozbrojeniowej po-
szezególni mówcy pozostall przy
swych poprzednich stanowiskach.

Na Dalekim Wschodzie.
WALKI W MANDŽURJI,

CHARBIN. Pat.—Wojska chiń-

skie, zbuntowane przeciwko rzą-

dowi mandźnrskiemu, zajęły miej-

scowość Pogranicznaja na grani-

cy rosyjskiej, podczas gdy ой-

działy kawalerji japońskiej nastę-

pują na Imien-Po, które stało się

punktem zbornym buntowniczych
wojsk.

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za

tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80197.

Ogloszenia

   

 

 

Koszule zefirowe od 6 zł.
koszula sportowa (z krawalem) od 4,50, skarpetki

„želazne“ od 85 gr. poleca Panom

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZKA FRLICZKI
711—1 Wilno, Zamkowa 9, tel. 6-46.
 

DAROWAĆ EUROPIE 25 PROC. DŁUGÓW.
Sensacyjna mowa kandydata na prezydenta.

WASZYNGTON  (Pat.) Były
kandydat na prezydenta Stanów

Zjednoczonych z roku 1928 Smith
wygłosił wczoraj w czasie ban-

kietu przemówienie, które wywo--

łało sensację wśród leaderów de-

mokratycznych. Mówca zalecał

Stanom Zjednoczonym, by w cią-

gu najbliższych lat 20 przeszli do

porządku dziennego nad wszyst:

ASS IS S IKOSTNSEST ITTT SIT CZTO

Wybuch wulkanów w Kordyljerach.
WRAŻENIA NAOCZNEGO ŚWIADKA.

PARYŻ (Pat). Prasa francuska

zamieszcza pierwsze wrażenia na-
ocznego świadka katastroty w

Malargue inż. Duffy. W ponie-

działek rano — opowiada inż.
Duffy — dziwna groźba wisiała
w powietrzu. Ołowiane niebo cie-

mniało z minuty na minutę, przyj-

mując w końcu barwę atramentu.

Następnego dnia ludność stanęła

przed dylematem: albo zamknąć

się w mieszkaniach, ryzykując po-

nieść śmierć pod gruzami walą-

cych się na skutek trzęsienia zie-

mi domów, albo ujść w pole, na-

rażając się na zatrucie, ponieważ

powietrze było przesiąknięte śa-
zem siarkowym. Elektrownia

przestała funkcjonować i miasto
pogrążyło się w ciemnościach, za-
sypywane deszczem zarzącego się
popiołu. Temperatura z dusznej
i gorącej stała się nagle chłodną,

opadając poniżej zera. Niektórzy

uciekali z rodzinami na samocho-
dach, lecz wkrótce powracali,
przedkładając śmierć w mieście.

We wtorek nastąpiło istotne ober-

wanie się chmury. Niezwykle

obfity deszcz oczyścił atmosterę.

Pozostała jedynie obawa przed

dalszemi wstrząsami sejsmicznemi.

80 TYSIĘCY LUDZI POZBAWIO NYCH DACHU NAD GŁOWĄ.

PARYŻ (Pat). Donoszą nastę-
pujące szczegóły o deszczach po-

piołu w południowej części stanu

Rio de Grande, Wi pobliżu granicy
Urugwaju grubość opadów dosię-

ga dwóch palców. — W miejsco-

wości kąpielowej Chuy atmosiera

przeniknięta jest duszącemi wy-

ziewami siarki. W Santa Victoria
dały się odczuć tej nocy lekkie

wstrząsy podziemne, Jeden z lot-

ników, przelatujący nad okolicą

wulkanu Camarica w Chile, do-

nosi, że głęboka warstwa popiołu

wulkanicznego nie pozwoliła mu

zbliżyć się do ziemi na odległość
mniej niż 15 klm. od krateru.
Produkty, wyrzucane przez wul-

kany Descabezado i Tingiririka,

czynią w dalszym ciągu w tej stre-

fie powietrze niemożliwe do oddy-

chania, Zaopatrzone w tlen od-

działy ratownicze, wysłane do St.
Raphael oraz do Mialargue, w wie-

lu wypadkach nie mogły postępo-

wać naprzód z powodu gazów. —

10 tys. mieszkańcom Malargue
grozi niebezpieczeństwo udusze-

nia, Władze miejscowe nie zrezy-
gnowały ze swego planu ewaku-
acji 80 tys. osób z prowincji argen-
tyńskiej Mendoza, lecz komuni-

kacja stała się w ostatnich czasach

niezwykle uciążliwa. Powodem

Zabił z wyroku sądu par-
tyjnego.

WĄRSZAWA. Wczoraj wieczo-
rem do dyżurnego przodownika
XV komisarjatu P. P. zgłosił się
niejaki Henryk Krynzio ioskar-
żył się o dokonanie zabójstwa z
wyroku partyjnego. Jak zeznaje,
w dniu 3 b. m. w lasku Bielań-
skim zastrzelić miał kolegę par-
tyjnego, znanego pod pseudoni-
mem Wacek, poczem zwłoki
zrzucił do Wisły. Krynzio nie chce
wyjawiać nazwy partji. Policja
aresztowała go. Dochodzenie pro-
wadzi urząd śledczy.

 

470 tys. mieszkańców przy-
bywa rocznie Polsce.
WARSZAWA. (Pat.) Jak wyni-

ka z ostatnich danych statystycz-
nycb, w ciągu ubiegłego roku

zatwierdzono w całej Polsce

965.795 urodzin oraz 494.893 zgo-

ny. Naturalny przyrost ludności
wyniósł zatem 470.902 osoby.

Największą liczbę urodzin, mia-

nowicie 91.464 zanotowano w
województwie kieleckiem i w wo:
jewództwie warszawskiem 82.006

urodzin. Największy przyrost uro-
dzin przypada na województwo
kieleckie, najmniejszy zaś w wo-

jewództwie pomorskiem.

Sprawa Ciunkiewiczowej.

Sędzia śledczy odesłał akta

sprawy Ciunkiewiczowej do pro-
kuratury, gdzie przygotowany bę-

dzie akt oskarżenia,

niepokoju i możliwej ruiny ma-

terjalnej ludności, dotkniętej ka-

tastrofą, jest gromadzenie się po-

piołu na rozległych pastwiskach,
ie zazwyczaj pasły się niezli-

czone stada bydła, którym obec-
nie zagraża śmierć głodowa.

WSTRZĄSY PODZIEMNE.

KORDOBA (Argentyna) (Pat).

Odczuto tu gwałtowne wstrząsy

podziemne, które jednak nie wy-

rządziły poważniejszych szkód.

WARTOŚCI GOSPODARCZE

POPIOŁU WULKANICZNEGO.

PARYŻ (Pat). Specjaliści, ba-

dający popiół wulkaniczny w róż-
nych miejscowościach Argentyny,
uznali, że posiada on pewne war-
tości gospodarcze i mógłby być
użyty do fabrykacji cementu i in-
nych wyrobów przemysłowych.

TZBEGAEKEYOETOZTODROPEAŻ:

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom miejscowym którzy za-
legają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie-

my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

od 16 Kwietnia 1932 roku.

   

 

  

kiemi sprawami, dotyczącemi dłu-

gów europejskich, odliczając ró-

wnocześnie 25 proc. wartości

brutto eksportu amerykańskiego

do krajów dłużniczych; na poczet

sumy długu. Smith zaznaczył, że

byłby to o wiele lepszy środek

przywrócenia normalnych stosun-
ków handlowych, niż metoda bez-
czynności i domagania się spłaty

długów, które —- jak wszystkim

wiadomo—nie mogą w obecnych
warunkach powszechnego kryzy-

su być spłacone.

miałmni wLI awokado JEAOKIAZao

Zaburzenia w Nowej Zelandji.
AUCKLAND (Nowa Zelandja).

(Pat). Bezrobotni wywołali tu po-
ważne rozruchy. W czasie zajść

wielu agentów- policji odniosło
ciężkie rany i zostało przewiezio-

nych do szpitala. Jest również

wielu rannych wśród osób cywil-

nych. Manifestanci wybili szyby

wystawowe we wszystkich maga:

zynach, znajdujących się na jed-

nej z głównych ulic miasta i

splądrowali wszystkie magazyny

z biżuterją.

AUCKLAND. (Pat). Oddziały
wojskowe, wysłane dla przywró-
cenia porządku w mieście, nie

mogą sobie dać rady z uspoko-

jeniem wzburzonych tłumów. Sy-

tuacja jest groźna. Ilość rannych

obliczana jest na setki. Dotych-
czasowe szkody wynoszą 100 ty-

sięcy funtów szterlingów.

pz 5555735

"Po rozwiązaniu bojówek hitlerowskich.

ODBYŁO SIĘ „NAOGÓŁ* SPOKOJNIE.

BERLIN (Pat). Nadchodzą z
różnych strun Rzeszy wiadomości,

. potwierdzające, że rewizje w biu-

rach partji narodowo-socjalistycz-
nej, połączone z zamknięciem i
opieczętowaniem koszar szturmo-

wych, miały, jak dotychczas, prze-

bieg spokojny. W Berlinie do pół-
nocy spokój nie został zakłócony.

Przywódcy oddziałów  szturmo-
wych z hr. Heildorfem na czele

znajdują się poza obrębem stolicy.

W. Monachjum obsadzono „dom

brunatny” 1 opieczętowano skon-

fiskowane lam materjały, doty-
czące akcji wojsk szturmowych. —

WM czasie rewizji skonfiskowano

w Damsztadcie większe zapasy

broni i ekwipunku wojskoweśo.

Prezydjum policjj w Lipsku o-
świadczyło, że narazie nie może

ogłosić szczegółów, dotyczących

skonfiskowanych w, lokalach hi-
tlerowskich uzbrojenia i dokumen-

tów. WI Górnym Śląsku niemiec-

kim policja opieczętowała szereś

lokalów_ narodowo- socjalistycz-

nych i znalezione tam materjały.

Z Hamburga donoszą o aresztowa-

niu 7 hitlerowskich członków se-

natu oraz jednego posła do Reichs-

tagu.

STARCIA I ZABURZENIA.

BERLIN (Pat). W czasie doko-
nywania rewizyj w związku z za-

mknięciem lokali hitlerowskich

oddziałów szturmowych doszło do

szeregu starć, zaburzeń itd. We

Wrocławiu hitlerowcy urządzili
demonstrację. Policja rozpędziła

zgromadzony tłum przy pomocy

pałek gumowych.  Manitestanci
atakowali czynnie policję. — W.
Monachjum nieustannie gromadzą

się tłumy dookoła Brunatnego Do-

mu. Policja rozprasza gromadzą-
cych się hitłerowców, którzy nie-

jednokrotnie przybierają groźną

postawę. W, Kilonji hitlerowcy

urządzili pochód, podczas którego

wybito szyby w lokalu robotni-

czych związków zawodowych. W

Lipsku aresztowano dziś posła na-

rodowo-socjalistycznego Student-

kowsky'ego za obrazę prezydenta

Rzeszy Hindenburga, którego po-

seł zaatakował na zgromadzeniu

hitlerowskiem. W ciągu nocy w

kilku dzielnicach miasta doszło do

zaburzeń, które likwidowały od-

działy policyjne. W Berlinie człon-

kowie oddziałów szturmowych u-

kryli duże ilości sprzętów i wszy-

stkie sztandary. W Świdnicy na

terenie niemieckiego Górnego

Śląska nacżelnik policji wbrew na-

kazowi wzbraniał się zamknąć

tamtejsze koszary hitlerowskich

oddziałów szturmowych pod pozo-

rem, że jest lo tylko zakład opie-

ki społecznej.

(TISSTAYAIKOSBORADSSTNS NAKTIS ESTATE

Mały Lindbergh

POSZUKIWANIA W LONDYNIE

1 WIEDNIU.

WIEDEŃ (Pat) „Neue Frei
Journal“ donosi, že delegat po-

licji nowojorskiej Scheffel bawi

w Europie colem  przeprowadze-

nia poszukiwań dziecka Lindber-

gha. Wczoraj przybył Scheffel do

Wiednia, gdzie odwiedził tamtej-

sze władze policyjna. Sheffel wy-

raził zapatrywanie, że porwania

dżiecka Lindbergha dokonał pe-

wien Niemiec amerykański.

2ОМА I DZIECKO LOTNIKA

RIZZO ZAKŁADNIKAMI ZA

SYNKA LINDBERGHA.

"" NOWY YORK Pat.) Znany

lotnik Paui Rizzo zakomunikował,

iż gotów jest ofiarować swą żonę

wciąż jeszcze nie odna-
leziony.

oraz 19 miesięczne dziecko upro-

wadzicielom dziecka Lindbergha

w charakterze zakładnikówwcelu

sklonienia ich do zwrotu porwa-

nego dziecka wzamian za okup.

Rizzo oświadczył, że postanowie-

nie to powzięte zostało w poro-

zumieniu z żoną.

KTO PODJĄŁ PIENIĄDZE

LINDBERGHA.

NOWZ YORK (Pat) Jeden z

dzienników podaje na podstawie

informacji, otrzymanej od komi-

sarza policji, że sumę 50 tysięcy

dolarów wpłaconą jako okup od

Lindbergha odebrali trzej człon-

kowie bandy przemytnika alkoholu

Schultza.

DLACZEGO PRZEMYSŁOWCY
NIEMIECCY POPIERALI

HITLERA.
ESSEN (Pat). Jak donosi „Ruhr

Echo”, na posiedzeniu rady nad:
zorczej przedsiębiorstw Kruppa
miał on oświadczyć, że pewna
część zachodnio-niemieckich prze-
mysłowców finansowała ruch Hi-
tlera. Przemysłowcy ci spodzie-
wali się, że przy pomocy Hitlera i
„małej inflacji pozbędą się swych
długów i to bylo powodem popar-
cia, udzielonego Hitlerowi.

OPTYMIZM HITLERA.
„Zamiast 400 będę miał 600 ty-

sięcy ludzi”.
LONDYN. (Pat). — „Evening

Standard* zamieszcza wywiad z
Hitlerem na temat zarządzeń rzą-
du Rzeszy wobec oddziałów sztur-
mowych. Hitler oświadczył, że
zakaz ten nie może trwać wiecz=
nie. Niezadługo oddziały sztur-
mowe powrócą do swych zadańi
gdy się znowu zbiorą, to 400tys.
których rząd uznał oficjalnie za
umarłych, powiększy swe szeregi
do 600 tysięcy lub więcej. Hitler
przypomina, że już raz jego od-
cziały szturmowe były zawieszo-
ne, a mianowicie w 1924 roku
i po 13 miesiącach, gdy zakaz
zcstał eofnięty, liczba ich wzrosła
kolosalnie.

GŁOSY PRZESTROGI
I ŚRODKI ZARADCZE.

BERLIN. Pat. — „Koelnische
Ztg.* pisze, że szturmowcy poza

jawną organizacją staną się ele-

maentemt znacznie niebezpieczniej-

szym. Zarówno pismo kolońskie
jak i prasa berlińska domagają
sę jak najszybszego zatrudnienia
zwolnionych szeregowców Hitle-

ra. W związku z tem pojawiły się

pogłoski o zamierzonem wcieleniu

części szturmowców do t. zw, ba-

taljonów pracy i wysłanie ich na

roboty rolne do wschodnich obsza-
rów.
MUEAUREPONEODTA Z|UTZTREWZIIA

Wulkan na wyspie
morza Kaspijskiego.
MOSKWA (Pat). Na wyspie

Świnoj, położonej na morzu Ka-

spijskiem w odległości 30 mil od

Baku, wybuchł wulkan. Statek,

znajdujący się w pobliżu wyspy,

uratował 18 mieszkańców wyspy,

silnie poparzonych. 5 osób zginęło

wośniu. z
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ODRODZENIE
TRÓJPRZYMIERZA?
Przed kilku dniami zamieści-

liśmy w dziale depesz uchwały

„Wielkiej Rady Faszystowskiej”,

kierowniczej organizacji Włoch,

będącej wyrazem zapatrywań i

dążności dyktatorskich Mussoli-

niego.

Poniżej powtarzamy raz jesz-

cze w skreceniu główne punkty

tej uchwały według pisma

włoskiego „Corriere della

Sera':
„Wielka Rada... stwierdza. że dla

przezwyciężenia kryzysu, który ma nie

tylko czysto ekonomiczne, ale i poli-

tyczne i moralne objawy, należy:

1) rozwiązać problem odszkodowań i

długów wojennych, rezygnując z pierw-

szych, a skreślając drugie;

2) usunąć przeszkody w międżynaro-

dowej wymianie towarów;

3) uregulować sytuację państw nad-

dunajskich i bałkańskich;

4) zrewidować na terenie Ligi Naro-

dów postanowienia tych traktatów po-

kojowych, w których tkwią przyczyny

niepokojów państw i temsamem zarodki

nowych wojen.*

Faszystowska „Corriere della

Sera” nazywa powyższe uchwały

„wielką syntezą włos-

ką' — w rzeczywistości zaś jest

to wybitnie niemiecka

synteza, jak lepiej niemógłby

jej postawić sam Hitler.

Przyjrzyjmy się uchwałom po

kolei:

W pierwszym punkcie „rozwią-

zania problemów odszkodowań”

domagają się Włochy zwolnienia

całkowitego Niemiec od wszel-

kiej odpowiedzialności pieniężnej

za miljardowe szkody, jakie czasu

wojny przyczyniły państwom są-

siednim, szczególnie Francji. Sło-

wem można w sposób zbrodniczo-

lekkomyślny wywołać wojnę, na-

jechać sąsiednie terytorja, po-

gwałcić nietykalność państw neu-

tralnych, zburzyć do  szczętu

olbrzymie obszary, zrównać z zie-

mią, zamienić w zgliszcza kwitną-

ce miasta i wsie, na pustynię za-

mienić żyzne pola i winnice, obró-

cić całe prowincje w jedno wielkie

cmentarzysko — to wszystko w

mierze przekraczającej o wiele

twarde konieczności wojenne —

z brutalnością i dzikością Hunnów,

uzbrojonych w najnowsze środki

zagłady i zniszczenia — potem

zaś nie ponosić za to żadnej od-

> powiedzialności.

Taka jest „wielka synteza

Włoch”, dziwnie zgodna z od-

wieczną syntezą krzyżacka, lecz

jakże daleko odbiegająca od ideo-

logji romańskiej, ideologii Rzymu,

który nietylko wydał obowiązu-

jące dotychczas cały świat kultu-

ralny „prawo rzymskie”, ale gdzie
rozwinęła się i opanowała świat

ideologia chrześcijańska, gdzie

rozbłysły pierwsze promienie hu-

manizmu.

Przejdźmy zkolei do punktu

drugiego, w którym Wielka Rada

Faszystowska domaga się „usu-
nięcia przeszkód w międzynarodo-

wej wymianie towarów*, co w

praktyce oznaczałoby całkowite

zniesienie granic celnych.

Jaki byłby tego rezultat, nie
trudno domyśleć się. Niemcy,

które za pożyczone 20 miljardów

rozbudowały w niebywały sposób

swój przemysł, zaopatrując go
w najnowocześniejsze wynalazki;

Niemcy, które posiadają sześcio-

miljonową armję bezrobotnych,

przy niezaprzeczonych swych ta-

lentach organizacyjnych i praco-

witości zalałyby poprostu nietylko

Europę, ale większą część świata

wyrobami swego przemysłu, na-

rzucając się na dyktatorów gospo-

darczych i zagarniając hegemonję

gospodarczą nad światem, co od-

dawna było ich celem. W tych
warunkach Polska stałaby się po

prostu prowincją niemiecką, do

szczętu wyssaną ze wszystkich

zasobów, wyzutą ze wszystkich

dóbr naturalnych, zubożoną, do-

prowadzoną do ostatniej nędzy,

uzależnioną nietylko gospodarczo,

ale także politycznie, dostarcza-

jącą jedynie rąk do najcięższej

pracy, „bydła” pociągowego dla
niemieckich plantatorów i eksplo-

- ałatorów.

Trzeci punkt „uchwał'* doty-
czy „uregulowania sytuacji państw

naddunajskich i bałkańskich. Po-
stulat słuszny, z którym każdy
mógłby się zgodzić, gdyby nie
fakt, że nad tem zagadnieniem

obradowała tak niedawno konfe-
rencja londyńska, która zerwana

została właśnie przez... Włochy

i Niemcy. Stąd wniosek jasny, że
Mussoliniemu chodzi nie o spra-
wiedliwe rozstrzygnięcie tej spra-

wy, ani też o istotne dobro tych

 

DZIENNIK WILEŃSKI

z prasy.
W. lewo zwrot!

| Mimo narzekań socjalistów na
„faszystowskie' metody rządów
pomajowych, nie daje się zaprze-

czyć, że rządy te, popierając tak

wybitnie etatyzm, działają właści-

wie w myśl ideologji socjalistycz-
nej. Przykładem tego między in-
nemi ostatni dekret, regulujący
produkcję i zbyt węgla, o którym
pisze sanacyjne lwowskie „Słowo
Polskie“:

„Dekret posiada doniosłe znaczenie

ustrojowe. Jest to zdecydowane  przej-

ście od wolno - kapitalistycznej gospo-

darki do gospodarki planowej, organizo-

wanej i kontrolowanej przez państwo".

Niewątpliwie zarówno na ła-

mach BB jak i w samym rządzie

nie brak zdecydowanych zwolen-

ników liberalizmu gospodarczego,

jak widać jednak, wpływy ich są

minimalne, przewaśę zdecydowa-

ną ma odłam lewicowy, którego

organ „Wilka” (pod redakcją Ja-.

worskiego) wprost juž žąda upań-

stwowienia kopalń i ciężkiego
przemysłu:

„Sytuacja — pisze — jest nazbyt po-

ważna, a rozzuchwalenie baronów wę-

glowych jest nazbyt wielkie, żebymogły

tu pomóc jakieś półśrodki i połowiczne

załatwienie sprawy. я

I dlatego, jeżeli nie chcemy dopuścić

do tego, by najbogatsze połacie kraju za-

mieniły się w cmentarzyska, ziejące

martwotą i głodem, domagać się musimy

bezwzględnego upaństwowienia kopalń i

ciężkiego przemysłu żelaznego. :

Jeżeli dotychczas podobne żądania

uważane były za wyraz demagogji, to te-

raz, po tylu smutnych doświadczeniach,

musi zapanować przekonanie, że jest to

jedyny możliwy i jedyny słuszny sposób

załatwienia tej pierwszorzędnej dla pań-
stwa sprawy”. :

Wpiawdzie w związku z po-
głoskami, jakoby rząd obecny u-

biegał się o współpracę PPS nastą
piły z obydwu stron, na łamach
prorządowej „Gazety Polskiej i

„Robotnika“ bardzo energiczne

zaprzeczenia.

Czy jednak oświadczenia te są
szczere? Takie pytanie zadaje so-
bie „Gazeta Warszawska” w arty-
kule „W lewo zwrot” i dochodzi
do następujących wniosków:

„Obydwa te doświadczenia uważamy
za szczere. Ma zupełną rację „Robot-
nik*, twierdząc, że kompromis byłby
dla sanacji katastrofą, ale to samo od-
nosi się także dowstronnictw opozycyj-
nych. Obie strony zdają sobie dobrze
sprawę z tego, że Rubikon został prze-
kroczony.

Czy jednak w tym stanie rzeczy po-
głoski o pewnych ruchach politycznych
są „kaczkami“, jak twierdzi „Gazeta
Polska“? -Bynajmniej. Prawdą jest, že
kierownicy obozu rządowego nie szukają
porozumienia z politykami „partyjnymi”.

Z tego jednak wcale nie wynika, że nie-
ma prób pozyskania polityków  lewico-
wych „niepartyjnych”, czyli niezwiąza-
nych formalnie ze stronnictwami lewicy,
ale mających w niej swoje wpływy.

Faktem jest, że ostatnie zmiany w
składzie rządu, zaproszenie p. Bartla,
wyjazd do Genewy p. Jurkiewicza, zro-
biły dobre wrażenie w „niepartyjnych“

kołach lewicowych. Takže i „Robotnik“
musi przyznač, že pierwsze dwa dekrety,
oparte na peinomocnictwach, a miano-

wicie przedłużenie wstrzymania eksmisji
i rozporządzenie węglowe, mają charak-

ter nie kapitalistyczny, lecz  socjali-
styczny.

Sanacja, a raczej jej elita, ponad gło-

wami partyj lewicowych — co przy-

znajemy — dokonała już poważnego

zwrotu na lewo.
Na szczegółowe omówienie przyczyn

tej zmiany frontu będzie jeszcze aż nad-

to czasu i sposobności. Natura tych przy-

czyn jest i zewnętrzna i wewnętrzna.

Idzie o pozyskanie, a przynajmniej za-

szachowanie sfer lewicowych, zarówno

rodzimych, jak i zagranicznych. Tedru-

gie są bodaj na pierwszem miejscu,

przynajmniej na razie, Że zwrot ten

spotkał się z przychylnem przyjęciem

„niepartyjnych” kół lewicowych, to jest
zupełnie zrozumiałe”.

„Historja jest mistrzynią ży: Р

„Robotnik* powraca raz jesz-

cze do mowy, jaką p. W. Sławek

wygłosił do posłów BBWR twier-

dząc, że obóz sanacyjny jest „nie-

zastąpiony”.
Tę samą tezę rozwinęła ostat-

nio również „Gazeta Polska” w
numerze środowym. W odpowie-

dzi „Rol " w numerze czwart
kowym (127) przytacza kilka po-

uczającyh reminiscencyj historycz-
nych o „niezastąpionych”':

„W listopadzie r. 1916 były minister

spraw wewnętrznych Rządu carskiej

Rosji, Makłakow, złożył imieniem grup
skrajnej prawicy memorjał na ręce Mi-

kołaja II; przestrzegał w tym memorjale

cesarza przed żądaniami Dumy Państwo-
wej; wywodził, że żaden inny ustrój po-
lityczny w Rosji, niż cesarstwo samo-
władne, nie może wogóle istnieć, że
partje socjalistyczne „nie reprezentują
nic, jako ruch masowy”, a liberali w ro-
dzaju Milukowa — to krzykacze bez cie-
nia wpływu.

Akuratnie po trzech miesiącach „nie-
możliwe do zastąpienia” carstwo samo-
władne runęło niby domek z kart, wła-
ściwie bez próby oporu'.

Wiosną r. 1870 trzej prefekci
Francji południowej wydali wspól-
ną odezwę do ludności, w której
czytamy: '

„tylko system cesarski (regime
imperial) gwarantuje Francji jej potęgę.

jej dobrobyt, nawet samą możnośćistnie-

nia; niepodobna go zastąpić przez żaden
inny system; klika republikańska repre-

zentuje grupę adwokatów paryskich, lu-

biących piękne słowa, ale pozbawionych
wszelkiego wpływu w narodzie; nie po-
trafiliby oni kierować Państwem nawet
przez dwa tygodnie..."

W dniu 4 września tegoż 1870
roku

„owa „grupa adwokatów” rozpędzi:
ła na cztery wiatry cały „niezastąpiony
system cesarski”.

„Robotnik* kończy swój arty-
kuł uwagą:

„Słowem, teorja o „ludziach nieza-
stąpionych“, o „obozach niezastąpio-
nych” powinnaby jednak budzić pewne
wątpliwości nawet wśród pp. posłów i
senatorów B.B.W.R. Bo przecie „hi-
storja jest mistrzynią życia, i lubi ona
—złośliwa — udzielać... lekcji skrom-
ności tym, którzy sądzą poczciwie, żeza-
stąpić ich ani rusz nie sposób”.

BETAOT оАСРМОЛа Pi ASK Ч RS IIS,

Jeszcze jedna afera Kreugera wyszła

LONDYN. (Pat). — „Daily Te-
legraph'* w korespondencji swej
ze Sztokholmu donosi: Jedną z
najbardziej sensacyjnych pogło-
sek o samobójstwie Kreugera by-
ło to, że wśród efektów towa-
rzystwa Kreuger i Toll znaleziono
podrobione bony skarbowe obce-
go państwa. Obecnie nie ulega
wątpliwości, że pogłoska ta była
prawdziwa. Kreuger zawiadomił
zarząd swego towarzystwa, że z
pewnym obcym rządem rokowal
w sprawie udzielenia temu rzą-

dowi pożyczki wzamian za kon-
cesję na monopol zapałczany.
Szczegóły — oświadczył wówczas
Kreuger—nie mogą być ujawnio-
ne ze względu na możliwość po-
litycznych komplikacyj. Obecnie
stało się wiadomem, że chodziło
o 25 miljonów funtów i o rząd
włoski. Aczkolwiek do porozu-
mienia nie doszło, włoskie bony
były drukowane w Sztokholmie
na zlecenie Kreugera i ulokowa-
ne jako efekty w księgach Kreu-
geri Toll.

krajów, ale o podział wpływów

między Niemcami a Włochami

z wykluczeniem Francji i Anglji
i oczywiście Polski. Według tego

Czechosłowacja, Węgry i Rumunja

podlegałyby wpływom  niemiec-

kim, podczas gdy Jugosławia i

Albanja wydane zostałyby na łup

faszystowskiej zachłanności. Buł-

garja i Grecja stanowiłyby rodzaj

kondominium. Cel ten miał na wi-

doku Mussolini wtedy już, gdy wy-

dał księżniczkę włoską za króla

bułgarskiego.
Punkt czwarty, domagający się

„zrewidowania tych postanowień

traktatów pokojowych, w których

tkwią przyczyny niepokojów* —

nie potrzebuje komentarza. Po

skreśleniu odszkodowań wojen-

nych, oznacza to ni mniej ni więcej

jak zwrot tych prowincyj, które

Niemcy utraciły na mocy traktatu

Wersalskiego, nie ulega bowiem

wątpliwości, że według zapatry-

wań niemieckich kwestja Pomorza

i Śląska jest „przyczyną niepoko-

jów” i że tu właśnie „tkwią za-
rodki nowych wojen”. Nie po-
trzeba dodawać, że po Śląsku

i Pomorzu przyszłaby kolej na
Alzację i Lotaryngję a zkolei i na

ziemie byłego imperjum habsbur-
skiego, jako że utrata Czech, Sło-

wacji, Galicji i innych c. k. pro-
wincyj niewątpliwie budzi „nie-
pokój w Wiedniu i Budapeszcie.

Że to wszystko są cele, do któ-

rych wytrwale dążą Niemcy —
zarówno Hindenburga, jak Hitle-

ra — to nie jest dla nikogo taje-

 

mnicą. Że jednak Mussolini uznał

program ten za swój, za „wielką

syntezę włoską”, to świadczy je-

dynie, że Włcchy Mussoliniego

zerwały ostatecznie z ideą, której

służyły czasu wojny światowej,

zerwały przyrodzone więzy krwi,

łączące je ze światem romańskim

i powróciły do koncepcji bis-
marckowskiego trójprzymierza.

Jak gorliwie faszyzm wysługuje

się tej idei, v tem świadczy zakoń-

czenie wspomnianej uchwały, w

którem Rada Faszystowska zapo-

wiada, że

ww październiku zbada problem sta-
nowiska Italji iaszystowskiej w Lidze
Narodów”,

Jest to bardzo słabo zamasko-
wana groźba, że o ile państwa nie
przyjmą tezy włosko-niemieckiej,

Włochy wystąpią z Ligi Narodów,
co równałoby się rozbiciu Ligi,
jako że za przykładem Włoch po-
szłyby niewątpiiwie Niemcy.

Jest to niewątpliwie gra ukar-

towana i to ukartowana nie od

dziś, gdyż wszystko, co dziś wy-
powiadała Wielka Rada Faszy-
towska, można było przewidzieć
i przepowiedzieć z poprzednich
enuncjacyj : posunięć Mussoli-

niego.

Nie przewidziała tego niestety
tylko nasza dyplomacja, która
przez niewczesne swe kombinacje
z Grandim naraziła na szwank
nasze przyjazne stosunki z Fran-
cją, wzmacniając jednocześnie sta-

nowisko Włoch i wrogich nam
Niemiec.
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„STUDJUM AKCJI KATOLICKIEJ.
(Przy Archidiecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej).

Trzeci z kolei odczyt zorgani-
zowany przez Studjum Akcji Ka-
tolickiej obejmował zagadnienie
wychowania młodzieży. Przedsta-
wił je p. prof. Marjan Massonjus w
referacie p. t. „Encykliki papieskie
o wychowaniu”.

eferent omówił szereg zaga-
dnień, z których na szczególną u-
wagę zasługują następujące: spra-
wa wychowania fizycznego, koedu
kacja, oraz stosunek do szkół wy-
znaniowych.

Sport mija się dziś często z ce-
lem, gdy polega na osiąganiu re-
kordów w poszczególnych gałę-
ziach, nie na osiągnięciu odpowie-
dniego poziomu rozwoju fizyczne-
go.

Wychowanie fizyczne kobiet,
również przedstawia sobą szereg
cech moralnie ujemnych. Ćwicze-
nia z chłopcami, popisy wobec pu-
pliczności, powodują zatarcie wro-
dzonej kobietom skromności, przy-
zwyczajają do występowania w
nieskromnych strojach—czego wy
razem są powojenne mody.

Drugą sprawą jest koedukacyj-
ny system w szkolnictwie śre-
dniem i wyższem. Wykazuje ono
również szereg cech ujemnych.

Następstwem koedukacji jest
bardzo wczesne otrzaskanie się
młodzieży z szeregiem spraw,
przedwczesne, bo w czasie trwa-
nia nauki, wyrażanie uczuć, jest
to jedną z przyczyn nieszczęśli-
wych małżeństw, a później rozwo-
dów. Wyniki w nauce osiągnięte
przez młodzież również przemawia
ją przeciw koedukacji.

Punktem kulminacyjnym ency-
kliki Ojca św. jest stosunek do
szkoły wyznaniowej.

Nie wtrącając się w interesa
bezwyznaniowców, katolicy w ka-
żdem państwie mają prawo zakła-
dać i prowadzić szkoły własne,
wychowujące katolików. Rodzice
są odpowiedzialni za los potom-
stwa, tak za doczesne jak i za nad
przyrodzone i wieczne życie dzie-
ci.

Domaganie się od państwa, je-
śli nie pomocy, to przynajmniej pra
wa prowadzenia szkół katolickich,
jest nie tylko prawem ale i obo-
wiązkiem działaczy katolickich.

IW encyklikach Ojciec św. za-
znacza, że państwa twórcze albo
opierają wychowanie o katoli-
cyzm, lub też odwrotnie idą w kie-
runku antykatolickim — każde
bowiem chce wychować pewien
typ człowieka.
W zakończeniu encykliki ape-

luje Papież do katolików, by do-
łożyli starań w kierunku osiągnię-
cia planowego, katolickiego wycho
wania.

Po referacie wielu słuchaczy o-
sobiście dziękowało p. prof. M.
Massonjasowi za wygłoszenie re-
feratu,

Następnym referatem, przewi-

dzianym przez Studjum Akcji Ka-
tolickiej, jest odczyt p. prołesora
Stanisława Cywińskiego p. t. „Du-
sza nowoczesnego człowieka. Od-
będzie się on w niedzielę o godz.
13-tej w: sali Śniadeckich U. S$. B.

W. K.

Życie ekonomiczne.
Bez dywidendy.

Wobec poważnego skurczenia
się obrotów w bankach w r. 1931,
co pozostawało w łączności ze
znacznym stosunkowo ubytkiem
wkładów, rozważana jest z inicja-
tywy kół oficjalnych możliwość
orozumienia się poważniejszych
anków co do polityki dywiden-

dowej. Porozumienie to miałoby
na celu usunięcie „wyścigu ban-
ków co do wysokości wydziela-
nych dywidend. Za rok 1931 mia-
łyby zgodnie z tem porozumie-
niem poważniejsze banki nie
wpłacać żadnej dywidendy.

Według intencji tych samych
ster rządowych miałoby to doty-
czyć siedmiu najpoważniejszych
banków polskich, do których na-
leżą: 1) Bank Dyskontowy War-
szawski, 2) Bank Związku Spółek
Zarobkowych, — 3) Powszechny
Bank Związkowy, 4) Bank Handlo-

w Warszawie, 5) Bank Za-
chodni, 6) Powszechny Bank Kre-
dytowy, 7) Akcyjny Bank Hipo-
teczny we Lwowie.

Możliwość utworzenia monopolu
naftowego.

Pisma donoszą, że dnia 18 b. m.
ma się odbyć w ministerstwie
przemysłu narada, poświęcona
sprawom naftowym. związku
z tem pojawiły się pogłoski, że po
dekrecie węglowym, sfery rzą-
dowe przygolowują rozstrzygnię-
cie, dotyczące przemysłu nafto-
wego. Sytuacja jest o tyle trudniej-
sza, że w przemyśle naftowym
istnieją dwa obozy o sprzecznych
interesach, a mianowicie wielki
przemysł, osaz t. zw. drobni pro-
ducenci. Na tem tle rozegrała się
podczas ostatniej sesji sejmowej
w łonie B. B, ostra walka, z której
zwycięsko wyszli wytwórcy.

Obecnie toczą się we Lwowie
narady wielkich przemysłowców
z drobnymi producentami. Gdyby
rozmowy te zawiodły, ukazać się

ma dekret naftowy, rozstrzygający
sprawę inaczej, a mianowicie
przez wprowadzenie monopolu
naftowego 1 wydzierżawienie go
zagranicy. Projekt powyższy ma
duże poparcie tych czynników,
które licząc się z sytuacją finan-
sową i zamknięciem rynków za-
granicznych dla emisji pożyczek,
chciałyby spowodować dopływ
poważny golowki do Polski.

Dyskusja na temat dekretu naf-
towego i ewentualnego wydzierża-
wienia monopolu naftowego jest
w łonie czynników kierowniczych
bardzo ożywiona. Mówią, że po-
czyniono już nawet pewne kroki
dla poinformowania się o możli-
wościach znalezienia kapitalistów,
ROR wydzierżawili ten mono-
pol.

Wymiana banknotów
100-złotowych.

Na zlecenie Banku Polskiego
podjęła polska wytwórnia papie-
rów wartościowych przygotowania
do emisji nowych banknotów 100-
złotowych. Rozpisany już został
konkurs wśród znanych grafików
na wizerunki klisz dla nowych
banknotów. Nowe  stuzłotówki
drukowane będą na specjalnym
papierze włóknistym, w rodzaju
banknotów dolarowych, które nie
ulegają łatwo zniszczeniu Nowe
banknoty stu-złotowe ukazać się
mają w obiegu już w sierpniu br.

AR:w w P. K. O. ązywač bę-
dzie od 15 bm. Jak dowiadujemy
się, Pocztowa Kasa Oszczędności
wprowadzić ma z dniem 15 bm.
nowe, obniżone stawki procento-
we od wkładów. Stawki te wyno-
sić będą 6 proc. dla wkładów
w złotych w złocie. Dotychczas
stawki procentowe wynosiły 7
proc. w pierwszym wypadku i 6
proc. w drugim.

SZKICE I OBRAZKI.
„NIC NIE BYŁO, NIC NIE BĘDZIE".

Wielką burzę rozpętało w prasie k

no miejskie.

Chciano przemówić czy zabełkot
za pomocą machiny gadającej, rozpisan

przetarg ofertowy, zjechały się jakieś ant

śliki oryginalne (same żydy, jeden b
tylko anglik oryginalny i ten nazywał sił

Dawidowicz)... No i nic z tego.

Radzono, zwoływano sesje, komicje

podkomisje i... guzik.

Kinu miejskiemu odebrano głos,

przygrywać w dalszym ciągu będzie.

katarynka.

„Dlaczego? co i jak?

Nie bardzo wiadomo. Myślały o tem
mądre głowy i powiedziały sobie m
modną nutę „dość deficytu”... aparaturi

jest rzeczą drogą, nie opłaci się więd

niechaj będzie po staremu...

Zresztą „kino miejskie nie odgrywa

jące większego znaczenia kulturalno

oświatowego”, będące ponadto inst

tucją deficytową (?-) może postać t

kiem jakiem było.
Na to ostatnie zgoda.
Kino miejskie w Wilnie, niestety nil

jest placówką kulturalno-oświatową.

Choć mogłoby być miejscem godzij

wej rozrywki, miłego odpoczynku

nauki.
Kino miejskie dzięki nieodpowied!

niemu doborowi filmów, stało się rozsadł

nikiem, niezdrowej, kryminalnej „litera
tury” filmowej,

Ba gorzej, jak mieliśmy tego dowodi

w Wielkim Tygodniu, zdobyło się nawi

na bluźnierstwo.
Codziennym repertuarem kina miel

skiego są filmy dla galerji.

„Dwanaście trupów w. jednej

napie', „Sparaliżowana hrabina, czył!

dziecko z kocim ogonem*, Tajemnić

sztucznej szczęki, czyli trup w koszu” itp

Galerja trzydziestogroszowa, w któ

rej skład wchodzą jakieś paupny, kolpof
terzy, oraz bardzo niewybredna „publi

ka” z przedmieść, bywa w kinie tyl

„od niedzieli”, parter zaś, w dnie pó
wszednie i święta świeci pustkami.

Albowiem w kinie miejskim produ
kuje się bądź tandetę, bądź filmy, któ!

mają pozbijane obcasy od chodzenia p

wszystkich kinach we wszystkich mi

stach.
Deficyt?!.

Tego słowa nie rozumieją właścij

ciele innych kin w Wilnie,
Małe kina przy ulicy Wielkiej obl

gane są przez publiczność, mimo tego,£
ceny biletów są droższe niż w  kiniś|
miejskim.

Wielka reklama, liczne ba
transparenty i świtlne napisy robią swo

Kino zaś miejskie nie posiadaj1c teś|
świeci pustkami w swym ładnym darmo]

wym lokalu, który zapełnić mogłoby:
dobre kierownictwo, program i reklam%|

Kino miejskie ubrawszy się w tość

swej „urzędowości” nie ponoszą żadny! b

podatkowych ciężarów, pozostaje w. tyle:

staje się placówką, która niepotrzebnić £
obciąża i tak już tonący budżet miastu) |

staje się pustym „strasznym dworem P
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К!бгут tula się duch nieznanego widždt |
inteligenta i woła „dajcie nam tani
dobre i godziwe widowisko”,

Nie można ludzi brać na kawał i pó”
kazywać poklejone filmidła, gdzie jedź

scena dzieje się w zamku średniowiec

nym, a za chwilę, ni ztąd ni гома?
wylatują na widza rozpędzone konie

wyścigów w Epsom, 4

Nie można już dziś pokazywać filn

o starożytnym Rzymie cezarów, w któ

powlepiane są, dla okrasy, sceny z szu”
lerni w San-Francisko.

Nie wolno iść po linji najmniejsześć

oporu tanich filmów. Dać filmy dobre
a kino da dochody i zdobędzie sobie apa!

raturę dźwiękową.

M. Junosza.

Czy nie ponad siły?)
W głównej komendzie policji|

został utworzony osobny referat
policji lotniczej. Kierownictwo je”
go objął major Wiilling. Stworzono|
tedy osobny kurs dla funkcjonar*|
juszy policji, który ukończyło już
czterech policjantów-pilotów, Ma-.

 

japoński K

sprowadzone
zapach nie plami ubrania.
ч KAT

ba dany przez sił:

 
re były zi proszkiem Katol i został:

Poli

O L tępi również radykalnie robactwo: pchły,o
„chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach i t.- p.

naukoweluznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa
I owadów. Katol sprzedaje się w składach aptecznych i aptekach.

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21.

UWADZE GOSPODYŃ!
leo zabezpiecza na lato futralinne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek

QL, co stwierdza fakt ten, Iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ-
w Rosji, dopiero po upływie długich lat

ski, okazały się całe i nietkniete przez mole, Katol ma przyjemny

Polsce
rusak! karalu-
atol jest zba-

ją oni w niedługim czasie otrzymać
samoloty i zacząć pełnić O

Dlatego też doprawdy można
żywić poważne wątpliwości, czy
jest dzisiaj celowe i konieczne
tworzenie nowego, a tak kosztow”
nego aparatu 1 nowego rodzaju po-|
licji. Na szczęście nie doszliśmy 

 

UMOWA Z NIEMCAMI.
Szczegóły kontyngentów niemieckich.

Pojawiają się powoli wiado-
mości i można już sporządzić wy-
kazy towarow, na jakie udzielono
Niemcom kontyngentów przywo-
zowych w nowej umowie, podpisa-
nej w Warszawie przez pp. Za-
leskiego i von Moltke'go dnia 26
marca 1932.

B. obszerna lista ta obejmuje
szereg artykułów przemysłowych
i rolnych. Wziąwszy zaś pod uwa-
śę, iż wysokość kontyngentów o-
Z została z pewnemi popraw-
ami, na cyfrach faktycznego

przywozu z Niemiec do Polski w
roku 1931, stanowi ona zupełne
przekreślenie w stosunku do Nie-
miec zakazów przywozu, wyda-
nych w końcu grudnia 1931 r. Za-
kazy te, objęte listą t. zw. kryzy-
sową, pomyślane były nietylko
pod kątem widzenia retorsyj prze-
ciwniemieckich, lecz w głównej
mierze jako konieczny środek o-
brony naszego bilansu handlowe-
go, którego aktywa kurczyły się w
sposób zastraszający. Ponieważ
państwa, z któremi Polska utrzy-
muje stosunki traktatowe, uzysku-
ją kontyngenty przywozowe na-
ogół b. łatwo, udzielenie Niemcom
kontyngentów przywozowych w

wysokości 1931 r. stanowi zupełne
przekreślenie listy t. zw. kryzy-
sowej.

Ostatnie kontyngenty niemiec-
kie, podważając równowagę na-
szego bilansu handlowego, dopusz-
czają import szeregu artykułów
zbędnych, ponadto zaś godzą po-
ważnie w interesy krajowego prze-
mysłu i rolnictwa. Dlatego też tak
cicho o tej sprawie w prasie sana-
cyjnej. Tymczasem treść we-
wnętrzna porozumienia handlowe-
go z Niemcami będzie dla każdej
z gałęzi gospodarki narodowej nie-
spodzianką i dużem niebezpie-
czeństwem.
Nie wchodząc w szczegóły, wy-

starczy powiedzieć, że wysokość
kontyngentów przyznanych Niem-
com jest bardzo duża i wynosi:

mąka, płatki, krochmal i t. p.
75 wagonów 10-io tonnowych; о-
kopowe i warzywa, cebula i t. d.
240 wagonów; skóry surowe 340
wagonów; wszelkiego rodzaju ma-
szyny i gotowe wyroby metalowe
(np. kosy, sierpy, łopaty) przeszło
500 wagonów; papier i jego wyro-
by 550 wagonów; oleje roślinne
160 wagonów; wyroby cieślarskie,
bednarskie i kolarskie 11 wago-

jeszcze do takiego rozwoju prze-
stępczości, co w Ameryce, gdzie
utworzenie takiej policji jest ko-
nieczne i gdzie ona spełnia w pew-
nym stopniu włożone na nią zada-
nia. Ale u nas? Mamy przecie tylu
chodzących po ziemi przestępców,
którzy bezkarniepo niej chodzą,
że kto wie, czy nie byłoby bardziej
celowe skierować w tym kierunku
wysiłki, zamiast gonić przestęp-
ców po niebie.
ERREDOAZOZPOSIEDZA:CWREBELCZKNG
nów; drożdże 15 wagonów; śledzie
400 wagonów; żużle Thomasa
1000 wagonów i t. p.

Wśród artykułów dozwolonych
do przywozu nie zabrakło takich,
jak szparagiikarczochy 100 wa-
gonów, mleko skondensowane 2
wagony, dorsze i ikra 24 wagony,
kompoty i soki, miód piwo i t. p. |

(zamian za tak znaczne u-
stępstwa Polska uzyskuje korzyści
dość iluzoryczne: dla głównych
bowiem artykułów wywozowych
polskich, tj. dla masła (eksportu-
jemy 700 wagonów)i jaj (1000 wa- k
gonów) nie wejdą w życie wpraw-
dzie niemieckie stawki maksy- |
malne, obowiązywać będą nato-
miast również już bardzo wysokie
stawki autonomiczne, które dla
masła wynoszą 100 mk. od 100 kg,
tj. 2,5 zł. od 1 kg. masła i dla jaj
30 mk. od 100 kg., tj. około 3,5 gr.
od jednego jajka, +B, ©
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KRONIKA.
Czy Magistrat obniży cenę prądu

elektrycznego ?
Jak się dowiadujemy, zrzeszenia, które wszczęły walkę o tańszy

prąd elektryczny zamierzają w najbliższych dniach zwrócić się do

Magistratu z prośbą udzielenia wyjaśnień, jaki
tycje złożone w tej sprawie do samorządu.

los spotkał ich pe-
(a

 

SPRAWY MIEJSKIE.
— Obligacje pożyczki angiel-

skiej. Bawiący w Wilnie w ciągu

kilku dni delegat Ministerstwa

Skarbu onegdaj wyjechał zpowro-

tem do Warszawy. Podczas swe-

go pobytu w Wilnie delegat mini-

sterjalny odbył kilka narad z Za-

rządem Magistratu, na których za-

padła decyzja wypuszczenia no-

wych  obligacyj zlikwidowanej

przez miasto pożyczki angielskiej.

Obligacje te, jak się dowiadujemy,

ukażą się na rynku angielskim

w terminie do dnia 15 maja rb. (a)

— Organizowanie ombardu

miejskiego. Przed kilku dniami

wyjechał do Warszawy delego-

wany przez Wileńską Komunalną
Kasę Oszczędności nowoobrany

dyrektor lombardu miejskiego p.

Umiastowski. Celem jegowyjazdu

jest zaznajomienie się na miejscu

ze stroną organizacyjną lombar-

dów miejskich. Po jego powrocie

lombard ma być natychmiast uru-

chomiony, tak przynajmniej za-

pewniają miarodajne władze miej-

skie. Czy jednak obietnica ta zo-

stanie dotrzymana, wobec przy-

słowiowego już braku inicjatywy

ze strony naszego Magistratu —

trudno przesądzić. (a)

Z MIASTA.

—Badania stanu wód podskór-

nych pod Bazyliką Wileńską z

każdym dniem posuwają się na-

przód. Obecnie kierownictwo trzy

razy dziennie bada wodę w stu-

dzienkach, w celu ustalenia po-

ziomu i kierunku wód podskór-

nych.
R W. najbliższych dniach kiero-

wnictwo przystąpi do badania

kierunku i szybkości tych wód.

— oczenie II zjazdu b.

obrońców Wilna. W związku z

podanemi swego czasu w prasie

wzmiankami o projektowanym na

dzień 16 i 17 b. m. II zjeździeb.

obrońców Wiilna i żołnierzy Litwy

Środkowej, Komitet organizacyjny

podaje do wiadomości, że wobec

zgonu Ś. p. gen. Mokrzeckiego

zjazd ten w powyższym terminie

nie odbędzie się. owy termin

zjazdu zostaniepodany osobno.

Zebranie organizacyjne w spra-

wie ustalenia nowego terminu

zjazdu, wyboru zarządu Związku

oraz zatwierdzenia statutu odbę-

dzie się w dniu 17 b. m. o godzinie

11 w sali konferencyjnej Wileń-

skiego Urzędu Wojewódzkiego.

Osoby zainteresowane w tej spra-

wie proszone są O łaskawe punk-

ne przybycie.

ane SPR.WY PODATKOWE

— Dziś ostatni dzień płatności

podatku obrotowego. — 7 dniem

dzisiejszym upływa ostateczny ter-

min płatności pierwszej raty ry-

czałtu podatku obrotowego za

rok 1932. Pogłoski jakoby termin

ten został przedłużony do 15 maja

nie odpowiadająprawdzie.
(a)

SPRAWY SANITARNE.

— Delegat Ligi Narodów w

Wilnie. Jak nas informują, w naj”

bliższych dniach ma przyjechać

do Wilna delegat Ligi Narodów
dr. Bandreau, który przeprowadza

badania w zakresie epidemjologji
i zbiera w tej dziedzinie mate-
rjały. (a)

SPRAWY SZKOLNE.
—Nareszcie otrzeźwienie. Ku-

ratorjum Szkolne wydało zakaz
wysyłania młodzieży szkolnej na
pochody i uroczystości. Zarządze-
nie to powodowane zostało troską
o zdrowie młodzieży. Jak wyka-
zało doświadczenie, zwłaszcza
dzieci ze szkół powszechnych bar-
dzo często ulegają przemęczeniu
względnie, co gorsza, przeziębie-
niu. Na przyszłość w pochodach
i uroczystościach młodzież szkolna

 

reprezentowana będzie jedynie
przez poczty sztandarowe i dele-
gacje. (a)

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Umowa zbiorowa w branży

szewckiej. W tych dniach Zarząd

Chrześcijańskiego Związku Zawo-

dowego Szewców ukończył opra-
cowywanie umowy zbiorowej po-
między szewcami a pracodawcami.

Należy zaznaczyć, że ceny za

robociznę, przewidziane w umo-

wie zbiorowej, są niższe o 15 proc.

od cen zawartych w obowiązu-
jącej jeszcze umowie zbiorowej
z 1930 roku.
— Zebranie szewców odbędzie

się w poniedziałek o godz. 10 rano

w lokalu przy ul. Dominikań-
skiej 4.

ODCZYTY.
— Komunikat Związku Pań

Domu. Dziś o godz. 7 wiecz. w

sali gimnazjum Lelewela odbędzie
się zebranie Zw. Pań Domu, na

którem prof. Jan Muszyński wy-

głosi odczyt p. t. „Zioła lecznicze
i kuracje ziołowe". Wstęp dla

członkiń bezpłatny, goście (za
opłatą 50 gr.) mile widziani.
Ż ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO.
— Echa nieprawnie udzie-

lonego ślubu. „Swietocz Biało-
ruski* podaje, iż proboszcz cerk-

wi św. Mikołaja w Wilnie świa-

domie wprowadził w błąd redak-
cję naszego pisma, umieszczając
wyjaśnienie w sprawie nieprawnie

udzielonego ślubu  Gurjanowowi.
Proboszcz cerkwi św. Mikołaja

Kuszniew twierdzi, że w czasie

ślubu Gurjanowa był na urlopie,
wskutek czego nie ponosi odpo-

wiedzialności, lecz „Świetoez Bia-

łoruski* pisze, że Kuszniew oso-

biście zwracał się do arcybiskupa

Aleksandra o wydanie zezwolenia
na ślub Gurjanowa w dn. 13
sierpnie, ponieważ dzień ten przy-

padł w czasie postu. Kuszniew
na podaniu Gurjanowa © zezwo-

lenie na ślub własnoręcznie na-
pisał „przeszkód niema”.

„Swietocz Białoruski” pisze,
że na mocy art. 188 Kodeksu
Konstyt. proboszcz Kuszniew za

nieprawne udzielenie zezwolenia
na ślub podlega pozbawieniu

godności duchownego  prawo-

sławnego.
ZABAWY.

— Sobótka w salonach Ogni-
ska Akademickiego odbędzie się
dnia 16 kwietnia rb. Początek o
godz. 21. Gra trio akademickie.

Wstęp 1 zł. (dla gości 2 zł. 50 gr.).

— Z Sokoła. W sobotę w lo-

kalu własnym odbędzie się zaba-

wa taneczna przy dźwiękach no-

wozaangażowanej orkiestry dętej.
Wejście za rekomendacją i kar-
tami wstępu. Początek zabawy
o godz. 9tej. RÓŻNE.

—Podziękowanie. Zarząd Herbaciar-
ni dla bezrobotnej inteligencji serdecznie

dziękuje za ofiary pieniężne:
Moszyńska 1 zł., К. S. 2 zł., M. Lan-
2 zł., Maculewiczowa 10 zł., Dąbrow=

3 zł, N. N. 5 zł, Małachowski Karol

5 zł, Komitet społeczny 100 zł. za 50

kart wstępu, Koło Polek 15 zł.
Ofiary w produktach:
Z. Chełchowska, N. N, H. Dowgiał-

łowa, firma Kalita i Zabłocki, Wojciech
Aleksandrowicz, Spółdzielnia Jajczarsko-
Mleczarska, Ewa (aśoRiGówa, Anna
Wolbek, Wojciechowa  Aleksandrowi-
czowa, Natalja Olszewska, N. N. Bułha-
kowa, Wojewodzki Komitet do walki
z bezrobociem, Houwaldowa, Niemo-
jowski, Piotrowiczowa, Godlewska, Kalk-
sztajnowa, Zahorska, Marja Pieślakowa,
firma Łokuciejewski, Wołczaska, dr.
Erdmanowa.

Ponieważ instytucja ta okazała się
nadzwyczaj pomocną w obecnej dobie
kryzysu i bezrobocia, Zarząd zwraca się
do 'Śpołeczeństwa, w szczególności do
Ziemian i Firm sklepów spożywczych
z gorącą prośbą o dalsze ofiary. Pa-
miętać należy, że dla niejednego gościa
„Herbaciarni' posiłek tamże spožyty
jest jedynym posiłkiem na dzień cały.
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"DZIENNIK WILEŃSKI

Konfiskaty.
Jak Czytelnikom naszym wiadomo,

numer wtorkowy „Dziennika Wźl.* uległ

konfiskacie za umieszczenie dwóch arty-

kułów p. t „Na widowni politycznej”

oraz „Kto winien?*'

Dziś, z dowodami w ręku, stwierdzić

możemy, że te same artykuły, w tem

samem dosłownie brzmieniu ukazały się

w następujących pismach: „ABC”, „Ku-

rjer Poznański”, „Kurjer Lwowski”, „Sło-

wo Pomorskie”, „Gazeta Bydgoska”,

gdzie nie ulegly konfiskacie. Mimowoli

nasuwa się pytanie, czy w Wilnie inne

obowiązują przepisy cenzuralne niż w

całej Polsce?

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z, A. S. P,
— Na Pohulance, Dziś o godz. 8

wiecz. po raz pierwszy ukaże się sztuka

współczesna Jana-Adolfa Hertza „Pod

falami" w reżyserji H. Zelwerowiczówny.

Sztuka ta, dzięki interesującej i aktual-

nej treści — cieszyła się dużemwzięciem

na wielu scenach, odnosząc w Warsza-

wie ostateczny sukces, aby w końcu za-

witać do Wilna, gdzie napewno długo
cieszyć się będzie należnem uznaniem

i powodzeniem. W. „Pod falami" weźmie
udział świetny artysta A. Różycki, który

sztuką tą zamknie u gościnnych wy-

stępów w Wilnie. Resztę obsady sta-

nowią: pp: Brenoczy, Zelwerowiczówna,
"Gliński, Budzyński, Janina Skrobecka

Ładosiówna, Zielińska i in. Piękne deko-

racje skomponował . Wiesław Makojnik.
Jutro „Pod falami".
— W Lutni. Dziś próba generalna

sztuki „Miłość czuwa”. Jutro o godz.

8 wiecz. odbędzie się uroczyste przedsta-

wienie, urządzane z okazji 10-lecia pracy
artystycznej w Wilnie — lubianego i ce-
nionego aktora i reżysera Karola Wyr-
wicz- Wichrowskiego, który na dzień
swych uroczystości przygotował wesołą,

pełną humoru komedję Caillavet'a iFler-

sa „Miłość czuwa”, odtwarzając w niej
jedną z ról głównych. |

Po przedstawieniu w górnych salo-
nach George'a odbędzie się bankiet, na

który bilety, zaproszenia oraz wszelkich

informacyj udzielają kancelarje teatrów
Pohulanka i Lutnia.
W niedzielę „Miłość czuwa”.
POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE.
— Na Pohulance, W. niedzielę 0 go-

dzinie 4 popoł. odegrany zostanie barw-
ny, rozśpiewany i roztańczony wodewil
Labiche'a „Słomkowy kapelusz", wpro-
wadzający nas w niesamowicie wesoły

nastrój dawnego Paryża. Ceny miejsc
popołudniowe.

— W Lutni, W niedzielę jedyny i
ostatni raz jako popołudniówka ukaże
się pełna porywającej młodości i słonecz-
nej pogody komedja Vebera „Bęben”,
w której Antoni Różycki święci zasłu-
żone tryumfy. Ceny miejsc popołudnio-
we.
— Audycja Polskiego Towarzystwa

Muzyki Współczesnej odbędzie się w
niedzielę w lokalu Związku Zawodowe-

go Literatów (Ostrobramska 9), przy

udziale p. Heleny Dal (sopran), p. Adeli

Bay (fortepian) i p. Alberta Katza (wio-
lonczela). programie utwory De-
bussy'ego, Ravela, Respighi'ego, de Falla
i inne. Początek punktualnie o godz. 8
wiecz. Goście bardzo mile widziani.

 

POLSKIE RADJO WIŁNO.
Piątek, dnia 15 kwietnia 1932 r.

11.58. Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzienny.
14.15. Muzyka
15.15. Kom. z Warszawy.
15.25. Odczyty dla maturzystów z

Warsz,
prof. H. Mościcki. 2) „Adam Asnyk" —
wygł. prof. K. Górski.

16.10. Audycja dla dzieci: 1) „Bam
busek* — opow. Marji Juszkiewiczowej.
2) „Trusia* — opow. Cioci Hali.

16.4$. Codzienny odcinek powieścio
wy.

? 16.55. Lekcja angielskiego z Warsz.

17,10. „Opinja w historji” odczyt z

Warsz. wygł.H. Eile. z
17.35. Kwadrans muzyki polskiej,
17.50. Recytacje w wyk. Teresy Ma

reckiej, art. dram. Utwory pośmiertne
Bronisławy Ostrowskiej.

18.05. Koncert w wyk. szkoły śpie-
wu Jadwigi Krużanki — fragmenty z o-
pery „Goplana* — Wł. Żeleńskiego.

18.50. Kom. L. O. P. P. ‚
19.00. Polakom na Kowieńszcyźnie.
10.15. Przegląd prasy rolniczej —

transm. na Warszawę.
19.25. Feljeton humorystyczny —

w wyk. Leona Wołłejki, art. dram.
19.40. Progr. na sobotę.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. Pogad. muzyczna z Warsz.
20.15. Koncert symfoniczny z Filhar

monji Warsz. z udziałem Wilhelma Ba-
ckhausa (fortepj.)

22.40. Kom. z Warsz.
„23,00. Kabaret (płyty) „Ostatnia

Z ZA KOTAR STUDJO.
Recytacje poetyckie.

O godz. 17,50 artystka Teatrów
Miejskich p. Teresa Marecka odczyta
przed mikrofonem szereg utworów li-
rycznych z posmiertnego wydenia dzieł
znakomitej poetki Bronisławy Ostrow-
skiej, której twórczość osiągnęła swój
rozkwit w okresie Młodej Polski,

noc

opularna (płyty). т ‹

1) „Polska a Francja” — wygł. $

3

Sprawa o zabójstwo ś. p. Wacławskiego.
wulfin, Załkind i Oguz przed Sądem Okręgowym.

W pamiętnych zajściach, jakie
się rozegrywały na ulicach Wilna

w ciągu kiiku dni listopada ub.

roku między studentami narodo-

wości polskiej i żydowskiej, naj-

głośniejszym incydentem stały się

wypadki następujące bezpośre-

dnio po sobie w dn. 10 tegoż mie-

siąca, w których życie stracił stu-

dent pierwszego roku prawa Ś. p.

Stanisław Wacławski, co w kon-
sekwencji pogłębiło zaognienie

stosunków i wywołało cały szereg
konfliktów prawno-administracyj-

nych.

Smutne to zajście stało się

przedmioteri energicznych docie-
kań władz bezpieczeństwa i wre-

szcie po półrocznem blisko śledz-

twie znajdzie się dziś przed forum

sądowem.
Zajścia, o których mowa, pro-

kurator ujął w dwie sprawy.
Jedna dotyczy ekscesów, jakie

WORZEARIIERZWSIĄWEEDAIZPR DANIS RUS

Ze środy na środę,
Sto piędziesiątą szóstą środę w

Związku Literatów poświęcono
kryzysowi śmiechu oraz niezrozu-
mieniu satyry w słowie i rysunku
przez Wilno.

Pierwszą część transmitowano
przez radjo.

Dyr. Hulewicz wygłosił słowo
wstępne, zapraszając do wypowie-
dzenia się w tej kwestji licznie na
sali zgromadzonych przedstawi-
cieli świata naukowego, literatów
i malarzy.

Pan Kazimierz Leczycki, w
swym miłym referacie mówił o
humorze francuzów, z którym się
zapoznał w czasie swych wędró-
wek po ziemi Gallów.
Wesoło opowiadał p. Wyrwicz-

Wichrowski o uśmiechu i śmiechu
widza teatralnego.

Po przerwie przemawiał kary-
katurzysta p. F. Dangel, wspomi-
nając o doli ć niedoli karykatu-
rysty, o złęm zrozumieniu groteski
rysunkowej przez Wilnian,

O rodzajach karykatury mówił
p. Hoppen, art.-malarz, poczem
zaproszony przez prezydjum, o
śmiechu regjonalnym mówił prof.
dziekan F. Ruszczyc.

Miłą niespodziankę przygoto-
wał zebranym Zarząd „Śród”, za-
praszając p. Z. Karpińskiego, zna-
nego art. dramatycznego, do wy-
głoszenia przemówienia — parodji
prof M. Limanowskiego.

Po mistrzowskiem przemówie-
niu pseudo-profesora Środę za-
kończono. ;

Trzeba przyznač, že gdyby we-
sola atmosfera ostatniej „Šrody“
mogła być przeszczepioną na całe
miasto, Wilno by uznane być mu-
siało bezwzględnie za najweselsze
i najradośniejsze miasto — i to nie
pod chmurami ale pod słońcem.

X. Z.

Fragmenty z „Goplany“.

Na koncercie popołudniowym (godz.
18,05) w studjo rozgłośni wileńskiej wy-
stąpią uczniowie i uczenice szkoły śpie-
wu prof. Jadwigi Krużanki i wykonają
najpiękniejsze wyjątki z opery Wł. Że-
leńskiego „Goplana”. Zaznaczyć należy,
iż partje fortepianowe wzmocnione zo-

staną przez „mruczando” w wykonaniu
chóru żeńskiego, co będzie dla słuchaczy
interesującym ewenementem.

Koncert symfoniczny z udziałem Wil-
helma Backhausa.

О godz. 20.15 rozgłośnie Polskiego
Radja transmitować będą z Filharmonji
Warszawskiej koncert symfoniczny pod
dyrekcją Emila Młynarskiego. Wieczór
ten poświęcony jest utworom Beetho-
vena. Jako solista wystąpi sławny pia-
nista niemiecki, uczeń A. Reckendorfa
i Eugenjusza Dalborta, zdobywca na-
grody im. Antoniego Rubinsteina w Ber-
linie, Wilhelm Backhaus. Artysta kon-
certuje od 'r. 1900 i wielokrotnie odwie-
dzał już Warszawę, zawsze szczególnie
ceniony dla niezwykle charakterystycz-
nej gry, techniki wspaniale wygładzonej
i dla poczucia stylu, zwłaszcza w utwo-
rach Beethovena. Tym razem artysta
wykona Koncert Es-dur Beethovena z
towarzyszeniem, orkiestry.

miały miejsce przed prosektorjum

U. S. B. przy zbiegu ul. Słowac-

kiego i Szeptyckiego, gdzie tłum

zaczajonych studentów-żydów za-

atakował studentów - Polaków,

obrzucając ich kamieniami oraz

bijąc laskami i kijami.

W tym czasie jeden z kamieni,

wyrzucony przez atakujących,
ugodził w giowę St. Wacławskie-

go, wskutek czego ten stracił

przytomność,

Rannym zajęli się koledzy, któ-

rzy, ulokowawszy ociekającego

krwią Wacławskiego w dorożce,

usiłowali przewieźć go na stację

pogotowia ratunkowego,

W drodze jednak, na rogu ul.
W. Pohulanki, Trockiej i Zawalnej,

jadących studentów zaatakowała

inna grupa zydów.

I tu posypały się kamienie, a

nawet rozległy się strzały. Jeden

z kamieni również ugodził w: gło-

wę rannego Wacławskiego, a dwaj

inni studenci pobici zostali las-

kami.

O ile w pierwszem zajściu

sprawcy zdołali narazie ujść bez-

karnie, o tyle w drugiem na miej-

scu przestępstwa ujęty został mło-

dy żyd, jak się okazało Szmuel

Wiulfin, którego zbrodnicze czyny

zaobserwowało kilku świadków

zajścia.

W. wyniku dalszego śledztwa

ustalono, iż w ekscesach przy ul.

Słowackiego między innymi brali

udział Chackiel Oguz i Lejba Zał-

kind, przyczem ten ostatni ka-

mieniem zadał, jak się okazało,

śmiertelny cios Wacławskiemu,

który niebawem, po dostarczeniu

do szpitala Św. Jakóba, zmarł,
nie odzyskując przytomności.

Sekcja zwłok, a następnie

ekshumacja stwierdziły, iż śmierć

młodego studenta spowodowała

rana, zadana w pierwszem zajściu;

druga rana okazała się powierz-

chowną.

W rezultacie urząd prokura-

torski jedną sprawę wytoczył

Oguzowi i Załkindowi, oskarżając

oba "2 art 122 cz.1 pod d KG

a prócz tego Załkinda jeszcze

iz art. 470 cz. 1 p. 1 k. k., tj. o za-

danie w silnem wzruszeniu du-
chowem ciężkiego uszkodzenia

ciała, wskutek czego nastąpiła

śmierć. W drugiej sprawie oskar-
żony jest Wulfin z art. 122 cz. 1

ptk k.

Obie sprawy rozpoznawane bę

dą w dniu dzisiejszym przez III-ci
wydział karny.

Przewodniczy rozprawie wice-

prezes p. Wacław Brzozowski

przy udziale pp. sędziów K. Bo-

browskiego i M. Szpakowskiego.

Oskarżenie wnosi podprokura-

tor p. Wincenty Janowicz.

Najprawdopodobniej obie spra-

wy będą rozpoznawane jedno-

cześnie. W obronie oskarżonych
wystąpią adwokaci: Czernichow,

Petrusewicz z Wilna, oraz Śmia-
rowski i Margolis z Warszawy.

Do sprawy ze strony oskarże-

nia jak też obrony powołano około

60 świadków.
Zainteresowanie procesem jest

tak wielkie, że władze sądowe

zmuszone były ograniczyć wejście
na sale przez wydawanie specjal-

nych biletów. Kos.

Niema przymusu
paszportowego.
Przy rozpatrywaniu pewnej

sprawy Sąd Najwyższy wyjaśnił,
że niema takiego przepisu, aby
każdy obywatel państwa obowią-
zany był posiadać urzędowy do-
wód osobisty.

W. niektórych wypadkach
przepisy wymagają posiadania
pewnych dokumentów legityma-
cyjnych. Tak np. jeden z przepi-
sów prawa łowieckiego stanowi,
że polujący winni w czasie polo-
wania mieć kartę łowiecką przy
sobie. Jednak poza temi i temu
podobnemi wypadkami  szczegól-
nemi uzyskanie urzędowego dowo-
du osobistego jest jedynie prawem
obywatela, a nie jego obowiąz-
kiem. Jeśli zachodzi potrzeba wy-

|pni. Romana WANRSKIEGI
nowa książka p. t.:

Przysułość gospodarcza ŚWidla.
już opuściła prasę drukarską

Zawiera następujące rozdziały:
1, Istotne fakty i zagadnienia. li. Równowaga gospodarstwa

światowego przed wojną I skutki wojny. Ill. Obroty handlowe
w powojennem gospodarstwie światowem. IV. Kredyty zagra-

niczne po wojnie. V. Wędrówki ludności po wojnie. VI. Przysz-

łość gospodarstwa światowego. Vil. Racjonalizacja. Vill. Ró-
wnowaga przemysłu i rolnietwa. IX. Ciężary publiczne I spo-

łeczne; udział państwa w kryzysie. X. Planowa gospodarka
| kryzys ustroju gospodarczego. XI, Ruch naturalny ludności

a przyszłość gospodarcza. XIl. Konsekwencje mniejszego po-
stępu gospodarczego. Xlll. Ogólne wnioski I przewidywania.

Cena 9 zł.
Do nabycia we wszystkich księgarniach i kioskach Tow. „Ruch*

 

KRONIKA POLICYJNA.
-- Ujęcie szefa bandy, któ-

ra dokonała porwania chłopca.
W swoim czasie szeroko oma-

wiano sprawę bandy, która рог-

wała dziecko Lejbowicza.
Szef tej bandy Lewinson zo-

stał ujęty dzisiaj przez policję w |
Smorgoniach powiatu o©szmiań*
skiego.| i
— Kradzież w składnicy

hurtowej kupców chrześcijan.
Do składu hurtowego kupców
chrześcijan w Wilnie, mieszczą-
cego się przy ul. Ostrobramskiej
Nr. 25, dostali się-złodzieje i wy-
nieśli 2 worki cukru.
GERNATEWEDYAA7NOWSGTOETEŁOWERKECIA
legitymowania się, to w miarę za-
chodzących okoliczności, może
być uznany za wystarczający każ-
dy wiarogodny dokument, nawet

prywatny (np. list, bilet wizytowy)
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ROMAN JASIEŃSKI, generał.

Po Syberji i Mandżurii.
Rekrutowanie baterji samymi mieszkańcami

Syberji okazało się odrazu niemożliwem: dziewięć-
dziesiąt pięć procent analfabetów i ani jednego rze-
mieślnika. Z analfabetyzmem postanowiono walczyć
własnemi siłami, co zaś do rzemieślników, których
ówczesna baterja potrzebowała kilkudziesięciu, trze-
ba ich było szukać po za Syberją. Wyższe władze
ustaliły dla nas następujący kontyngent: na każdą
setkę sybiraków, dwudziestu rekrutów z Nowo-
aleksandrowskiego powiatu Kowieńskiej gubernji.
Ci ostatni zasilali kadry rzemieślnicze. Byli to prze-
ważnie żydzi. Po paru latach takiego komplektowania
nasze warsztaty zażydziły się zupełnie. Spora ilość
żydów, wbrew wyraźnym regułom prawa, pracowała
w sztabie w charakterze pisarzy. Analfabetyzm od-
bijał się tu ujemnie na personelu podoficerskim. Naj-
zdolniejsi sybiracy dopiero po dwóch latach ciężkiej
szkolnej pracy mogli podołac szkole podoficerskiej
i przy czteroletniej służbie, tylko rok jeden pełnili
służbę podoficerską.

Szczera tajga, ta prawdziwa, najeżona tysiączne-
mi niespodziankami, ciągnąca się na wschód, zachód,
i północ na setki kilometrów, zaczynała się w 30-tu
kilometrach za miastem. Przed nią leżał tylko falisty
step, pokryty gęstą trawą. Wimieście, poza parkiem
Butina nie było ani jednego większego drzewa. Miej-
ski ogród wyglądał jak plac tennisowy, w którym

E

ktoś złośliwy powtykał do ziemi wycieńczone brzózki
grubości palca.

paca wie letnie. upały, step wysychał i
żółkł, Wtedy miasto wyglądało jeszcze rozpaczliwiej.

Na skraju tajgi kryło się kilka osiedli, zamieszka-
łych przez plemię Oroczonów, trochę głębiej można
było odnaleźć jurty Tungiesėw. Ci ostatnie jeszcze
do niedawna koczowali po północnej części kraju,
ale po jakiejś szalonej zarązie, od której zginęło
zgórą 80 proc. reniferów, osiedlili się w głębi tajgi,
zajmując się myśliwstwem i wymierając powoli w no-
wych warunkach życia.

Korzystając z każdego święta, jeździłem do tajgi
na polowanie. Nieraz spędzałem tam po kilka dni,
zajeżdżając stale do jednej i tej samej rodziny Oro-
czonów, najlepszych myśliwych w tej okolicy. Cho-
dzenie po tajdze z takimi przewoanikami, jak głowa
tej rodziny i jego dwaj synowie, było dla mnie naj-
większą rozkoszą, a wieczorne, cząsami w długą
noc, przeciągające się opowiadania o ich przygodach,
o życiu i obyczajach zwierząt, dodawały jeszcze
większego uroku przedsiębranym wycieczkom.

Niektóre z nich byli uciążiiwe. Przypominam so-
bie jedno takie polowanie, na które wyruszyliśmy po-
południu, dojechaliśmy i doszliśmy na miejsce prze-
znaczenia późną nocą, a potem pół siedząc, pół leżąc
trwaliśrmy w miejscu bez ruchu do samego rana.
W, nocy wziął przymrozek. Chłód przeszywał nas do
szpiku kości, ręce i nogi drętwiały, Myślałem że nie
wytrzymam i kląłem sam siebie.

pierwszym brzaskiem dnia, z poza krzaków,
za któremi byliśmy ukryci, wyłoniła się leśna polana,
okolona nieprzebranym gąszczem. Cienka tafla lodu
na jej środku i białe wieńce soli wskazywały, że tu

przepływa jakieś słone źródło. Na takie polany przy-
chodzą o świcie leśne zwierzęta lizać sól.

Cisza panująca w tajdze zawsze frapuje każde-
go, a cóż dopiero o świcie, kiedy przyroda się budzi
i ucho niecierpliwie oczekuje odgłosów życia: furko-
tu skrzydeł, świergotu ptactwa, wrzawy i ruchu,
A tu nic, prócz tętna własnego serca i szmeru własne-
go oddechu. W tej ciszy, w tym absolutnym bezru-
chu, człowiek zupełnie się zatraca, zlewając się
z przyrodą tak, jakby był jej nierozdzielną cząstką.

I naraz, trzask!... Gdzieś daleko pod czyjąś nogą
pękła gałązka. Z szybkością błyskawicy wraca świa-
domość. Drugi... trzeci... i z gąszczu wychyla się jakiś
pysk, buchający parą. Jeszcze chwila—i ma się przed
sobą wspaniały przód olbrzymiego łosia — socha-
tym — tutaj zwanego. Zadarł głowę do góry. Węszy
coś w powietrzu, pokrywając rogami, zwieszającemi
się do ziemi boki swego cielska. Pierwszy promień
słońca złoci mu szyję.

Jeden taki obrazek wynagradza wszystkie cier-
pienia nocy. Z jaką rozkoszą potem grzeje się czło-
wiek przy ognisku, pijąc z dużych, blaszanych kub-
ków herbatę z solą i baranim tłuszczem.

Kiedy się widzi na syberyjskich rynkach naj-
wspanialsze skórki sobole, gronostajowe, rysie, jele-
nie i niedźwiedzie, mimowoli się wydaje, że właśnie
skóry tych zwierząt stanowią podstawę bytu ludności
i że na ich zdobycie poświęca ona swą pracę i umie-
jętność.

Bynajmniej! Podstawową zwierzyną, która za-
pewnia całoroczne życie tysiącom rodzin jest wie-
wiórka. Wszystko inne to tylko dodatek.

Z końcem września, kiedy już spadły śniegi i taj-
śa przedstawia sobą typowy zimowy pejzaż, wszy-

stko, co ma broń, wdziera się w jej głąb. Żony i dzie-
ci jadą saniami, wioząc naczynia i niezbędną prowi-
zję; ojcowie i starsi synowie dą pieszo. Powrót do
domu hastąpi dopiero w pierwszych dniach listopada.
Przez ten czas przejdą oni tajgę po 200, 300, lub wię-
cej kilometrów, kierując się w miejsca zupełnie nie-
znane, bez busoli i kompasu. Sanie jadą łożyskami
rzek i rzeczułek, Co rano mąż umawia się z żoną,
gdzie się mają spotkać wieczorem. Każe jej, naprzy-
kład, przejechać 3 doliny i 4 jary a w piątym przygo-
tować nocleg. Skąd on wie, ile żona napotka dolin
i jak się zorjentuje zdala od niej, gdzie jest ten pią-
ty jar, — pozostaje dla mnie zagadką. Jedno jest pe-
wne że mąż spotka się z żoną 1 że do żadnych niepo-
rozumień na tem tle nie dojdzie.

Ustrzelić wiewiórkę nie trudno; ale polować na
nią tak, jak polują Sybiriacy, to prawdziwa sztuka,
Przedewszystkiem trzeba nie popsuć skórki, więc
trzeba strzelać kulą i trafić tylko w głowę. Następnie
—ponieważ ołów jest ciężki i drogi, nie wolno go
marnować. Trzeba obliczyć nabój i dystans tak, że-
by kula nie przebijała głowy na wylot, a pozostała w
niej. Jedna i ta sama kula musi starczyć na wiele
strzałów. Z tych powodów nikt lu nie strzela bez pod-
pórki i nie odda strzału do zwierzyny znajdującej się
w ruchu. Umie za to powstrzymać ją w miejscu. Z
wiewiórką nie ma kłopotu, bo to ze szczytu drzewa
nie skoczy dalej zanim nie popatrzy w dół, co też tam
ten człowiek robi. Zająca zatrzymują imitując wro-
nę; sarnę — uderzeniem drzewa o drzewo i t. d. Je-
den ułamek sekundy wystarczy do oparcia o ziemię
widełek przywiązanych do strzelby, do wycelowania
i strzału. <

(C. d. n.)    



Z KRAJU.
Niebezpieczeństwo powodzi w Wileńszczyźnie minęło.

Ze wszystkich powiatów woje-
wództwa wileńskiego nadeszły
informacje, iż lód z rzek znajdu-
jących się w Wileńszczyźnie spły-
nął całkowicie. Woda na wszyst-

żąc niebezpieczeństwem. WWi-

leńszczyźnie stoją jedynie jeszcze

jeziora. Jeziora w pow. Brasław-

skim, święciańskim i wileńsko-

trockim ruszą najwcześniej w po-
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"SPORT.
Bieg na przełaj.

Otwarcie sezonu lekkoatletycznego
nastąpić ma w niedzielę 17 kwietnia —
biegiem na przełaj.

Zgłoszonych jest około 30 zawodni-
ków, wśród których znajdują się również
nasi narciarze. Ciekawem więc jest, jak
oni wyjdą z „zawodowymi” lekkoatle-
tami.

kową przed zbliżającemi się rozgryw-
kami o mistrzostwo Wilna i o mistrzo-
stwo Polski.

Skład komisji przedstawia się nastę-
pująco: T. Szumański (przewodniczcy),
Abramowicz, Brun, Kowalczyński, Za-
polski. ь

Sidorowicz (A. Z. S.) zmienia barwy
klubowe.

Podwyższenie. opłatgi kosztów:
sądowych.

Z dniem 1 kwietnia r. b we-
szła w życie ustawa z dn. 17 marca
1932 r. o zmianie przepisów tym-
czasowych o kosztach sądowych
na obszarze okręgów sądów ape-
lacyjnych w Warszawie, Lublinie i
Wilnie.

Wpis stosunkowy główny od

 

ZE SWIATA.
Sekta chrześcijańska w Anglji

popierająca odbudowę żydowską
w Palestynie.

Do jakich absurdów dochodzą
sekciarze anglikańscy widzimy z
następującego przykładu.

Jak donosi Ż. A. T. w ciągu o-
statnich tygodni wyjechało z Anglii
do Palestyny około 500 osób, któ-

"
0

kich rzekach wraz z Dźwiną czątkach maja r. b. a Bieg odbędzie się alejami ogrodu > в5 х ” ) ”

stopniowo opada nigdzie nie gro- Bauwdyńzkisgo i w Cielętniku. Najlepszy sportowiec Wilna, ozdoba powództw, OPSZYGJLA LP. podnie- Tex AA zabawič wPalesty-

й Start o godzinie 12. A, Ło Są Wacek Sidorowicz, nosi się  SIONY został z 2 proc. na 3 proc., nie przez okres Świąt Wielkanoc-

> Ofiary rzek. Zawody z ramienia Wil Okr. Zw. z zamiarem opuszczenia swego klubu. przyczem każde rozpoczęte 100 zł , nych. Wśród turystów znajdują -
Sidorowicz jest obecnie w dosko-

W rzece Berezynce koło wsi
Biała znaleziono trupa mężczyzny
w wieku średnim. Przeprowadzo-
ne dochodzenie ustaliło, iż jest
to Jan Skorupski, który podczas
wylania rzeki utonął.

Również znaleziono trupa 36-
letniego Adama Pirajeca, miesz-

kańca wsi Suszarnia, gm. olbrom-
skiej, który w pierwszej połowie
marca w tajemniczy sposób za-
ginął. Pirajec widocznie popełnił
samobójstwo przez utopienie się.
Obecnie wody rzeki zwłoki sa-

mobójcy wyrzuciły na brzeg. a

Areszty komunistów na prowincji.

Lekkoatletycznego organizuje 3 B. Sa-
perów.

Dystans 4.800 metrów.

„Lauda“ jeszcze istnieje.

Dowiadujemy się, że wszelkie po- °
głoski o rozwiązaniu Pocztowego Klubu
Śportowego „Lauda“ są bezpodstawne
i sekcja piłki nożnej, mimo utraty kilku

graczy, którzy przeszli do Ogniska, nadal

będzie istniała.
Onegdaj właśnie odbyło się walne

zebranie piłkarzy „Laudy”, którzy wy-

nałej formie i nie ulega kwestji, że po
Kusocińskim jest on najlepszym biega-
czem Polski.

Wystąpienie Sidorowicza z A. Z. S.
osłabiłoby znacznie sportowe szeregi
akademików.

Sidorowicz ma zamiar wstąpić do
któregoś z konkurencyjnych klubów,
względnie utworzyć nową sekcję lekko-
atletyczną. Ja. Nie.

Sprawa dyskwalifikacji Nurmiego.

liczy się za pełne.
Wpis powyższy będzie pobie-

rany od:

a) wartości każdego powódz-
twa głównego wzajemnego, zawie-
rającego samodzielne żądanie in-
terwencji osób trzecich, opozycji
przeciwko wyrokowi zaocznemu,
podań o wykonanie wyroków za-
granicznych i sporów, wynikłych

też liczni przemysłowcy, których
firmy uczęstniczą w wystawie tel-
awiwskiej.
IWraz z jedną z P turystycz-

nych wyjechalo do Palestyny11An
glików, należących do sekty zwa-
nej p. n. „Adalphians - Christians",
Sekta ta wierzy, że Chrystus po-
wróci na ziemię, śdy żydzi odzy-
skają Palestynę. Członkowie tej

 
brali nowe władze sekcji. Kierownikiem c ‚ w postępowaniu działowem, pro- sekty interesują się przeto niezwy-

W związku z rewizjami i aresz- wrotowców znaleziono mnóstwo został T. Brożek, wicekierownikiem й HELSINGFORS (Pat). Na za wadzonem w drodze inc: JOE kle ruchem sjonistycznym i biorą
$ м sai 6ž bibuly k mistycznej i Kozłowski, kierownikiem sportowym W. siedzeniu nadzwyczajnem zarzą : У Ai L

tewaniami komunistów w Wilnie różnej bibuly komunisty j Kostanowski, gospodarzem J. Soroko, Fińskiego Związku Lekkoatle- nej; czynny udział w akcjąch na rzecz g

z polecenia władz bezpieczeństwa  instrukcyj K. P. Z. B. Aresztowa-  wicegospodarzem A. Staniszewski, sekre- tycznego zajmował się sprawą za- b) skarg apelacyjnych; odbudowy Palestyny, w. szczegól-

rzeprowadzone zostały również no 17 komunistów, których skie-  tarzem $ Bilsiewicz. й As ż Ё ; ności na rzecz Keren - Kajemeth.
przeprow B E ad оТа ааы W sezonie obecnym „Lauda” wysłą- Wieszenia INurmiego przez Mię- c) skarg o uchylenie wyroku. W kościoł 3 3

rėwiaje: i aresztowaniana e dowo śl se zreel sę = pi w nowym składzie z szeregiem mło- dzynarodowy Związek Lekkoatle- __Wpis od nieokreślonej warto- („ies cw sek-
województwa wileńskiego. od- owo-śledczych. dych zawodników. tyczny wskutek czynionych mu ści powództwa oznacza przewodni y zbiera się datki na rzecz Keren-

т y y y
czas rewizji w mieszkaniach wy- ŽŽ pseudoamatorstwa Po  czący w sądzie okręgowym w wy- awe podczas nabożeństw so-

Z życia gier sportowych. * : kościcód 7 _  botnich i niedzielnych, gdy odpra-zuiewidowanie szajki koniokradów. saeiepwn aren. tozstzóa sprawy zzad Zwiąż. sakotej aż, o 6 sł (otych, ane ae mad e wywi (|:
Na terenie pow. wilejskiego wiatów. Aresztowano 5 koniokra-  si< Miga ae OOBE, NIETZ oka aina =że grodzkim sędzia tegosądu ze Aо kraju Izraela dla synów Izraela”. L

у ь wybie na a ' ' * 2 2

i mołodeczańskiego zlikwidowano dów na czele z ich hersztem, okres sezonu. jest czystym amatorem i że 30 zł. (dotychczas do 15). Wyso- e ta liczy wiele tysięcy Е

szajkę koniokradów, która graso- Janem Legierowym. a Przypuszczać Ad " i wszystkie zarzuty zawodowstwa, košė sumy, wpłaconej tytułem wpi ya onkówi posiada szereg kościo- ‚

wała w gminach tych dwóch po- › Komisji Gier i Dyscypliny Wil. Okr. zgłoszone przeciwko niemu, nie su, nie może wynosić w sądach ów w różnych częściach zjedno- |
: Zw SwSowa ureguluje m ssajachęizych podda grodzkich mniej niż 2 zł. (dotych- -Zoneśo królestwa. ы

Aresztowanie musiciela. ie zaległości i rozpocznie pracę gorącze Ё k r

a Ua a adna Tomaszowie, 0 ilez NOWI Madychoa Di) "KIEŁBASA" PRZEDWYBOR- ||
polecenia władz śledczyc eksandra Tomaszewicza, o k ' J. CZA p. TARDIEU. r

został aresztowany pas 3 A wasmiejscu Fundusz Obrony Reformy Rolnej. я aa zatwierdzenia p Koki poaórdość donice t
wsi Wiluńce m. kozlowskiej, zł. w gotówce. Tomaszewicz o spadku, przyznania prawa wła- 1 1 ' a

Boleslaw Holširaniūs; który zaj- powiadomił o tem policję, która Dz. Ust. nr. 26 z 31. III 1932 wego na rok obecny, 1932-33, do- sności na zasadzie przedawnienia, P“ Tardieu, przewodniczył onegdaj !
mował się wymuszaniem od wlo- w wyniku wywiadów wymusiciela ogłasza w poz. 236 ustawę z dnia chód Fund. Obr. Ref. Rol. na wy- wykupu majątków rodowych, po- ji kasacie, w którym wzięło u- I

ścian gotówki. Holowaniec napi- aresztowano. a 9 marca 1932 o funduszu obroto- nosić w tym roku 51 milj. zł, w dań o zatwierdzenie lubi uniewa. dział 2000 osób. Jak wiadomo, wo- Е

: sal list z grožbą spalenia hutoru wym reformy rolnej. Fundusz ten czem niespełna 4 milj. zł. ze Skar-  żnienie licytacji, podań o odrocze- bec wielu: ministrów, przedstawi-
: dzieli się na części: scaleniowo- bu Państwa, a 31 milj. ma wpłynąć nie wypłat i o otwarcie postępowa cieli związków i stowarzyszeń po- k,

Nieszczęśliwy wypadek. regulacyjną, parcelacyjną, meljo- z opłat osadników (21 milj.) i z nia układowego obowiązuje wpis litycznych i intelektualnych, kor-
poracyj, przemysłowców i kupców

- racyjną i kredytową. Powstaje on rent w zachodniej Polsce (10 milj.). stał ei :

: Е LIDA. (Pat.) Podczas uprząta- == bik 1 Ao ŻA = i o dotychcza- Wpływy te w obecnym stanie go- 5 Od RR aka do: pi- Paryżaoraz departamentu Sekwa-

nia młyna wodnego Staniewicza ciężkich obrażeń, sowych funduszów, które służyły spodarczym są nieprawdopodob- sma, złożonego sądowi, obowiązu- IV wobec licznych parlamentarzy-

  

w Wersoce, gm. ejszyskiej, ro-
botnik Józef Bieliński został po-
chwycony przez wał żelaznyi
rzucony kilka razy koło wału,

przewieziono do szpitala, „gdzie

dokonano amputacji lewej nogi

powyżej kolana.
#

 

Z pogranicza.
Zastrzeleni na granicy sowieckiej.

Dnia 12 b. m. wieczorem w
rejonie Suchodowszczyzny na te-
ren polski przedostało się 4 wło-
ścian oraz 17 letni uczeń Iwan
Małkow z Pleszczenic, który z
matką i młodszym bratem prze-
dostawał się przez granicę. W
czasie przekraczania granicy mat-

ka jego oraz brat zostali postrze-

leni przez patrol sowieckiej stra-
ży granicznej, Matka mimo rany

usiłowała przedostać się do gra-

nicy, lecz skutkiem upływu krwi
padła nieprzytomna o kilka mtr.
od granicy polskiej. a.

Ucieczka „speców* z Rosji.

Ze Stołpców donoszą, iż w
ostatnich dniach pociągiem mo-
skiewskim przez Stołpće do Pa-
ryża przejechało 9 inżynierów cu-
dzoziemców, którzy opuścili gra-
nice Rosji sowieckiej. Charakte-
rystycznem jest, iż inżynierowie

ci byli niejako eskortowani przez
dwóch urzędników sowieckich
neleżących do poselstwa ZS.S.R.
w Berlinie, gdyż dygnitarze ci
ani na krok nie odstępowali cu-
dzoziemców. a.

 

Z Rosji sowieckiej.
Napad głodnych włościan na transport zboża

Dnia 10 b. m. w pobliżu Sieliszcza koło Łohojska został

napadnięty | obrabowany transport zboża wiezionego do ko-

lektywu na trzech autach ciężarowych. Rabunku dokonała

jedna z grup głodnych włościan, grasujących na większych

drogach państwowych.

ROZMAITOŚCI.
BUSTER KEATON PORWAŁ
DWOJE WŁASNYCH DZIECI

Cała Ameryka żyjąca pod zna-

kiem porwania dziecka Lindber-
gha, przeżywa nową sensację, któ-

rej bohaterem jest tym razem Bu-

ster Keaton, znany aktor filmowy.

Żona komika zaalarmowała wła-

dze kalifornijskie, że Buster po-

rwał jej dwoje dzieci, aby upro-

 

 

BILSKI KIACRATÓGGKE
„Ostrobramzka_8,

Od poniedziałku cpięśń © Atamanie»11 b.
czątek seansów o godzinie 4,

wadzić je do Meksyku. Policja
wszczęła natychmiastowe poszuki

„wania i Bustera zatrzymano na lo-

tnisku w San Diego w chwili, gdy

wraz z dwojgiem dzieci zajmował

miejsce w kabinie samolotu. Bu-

ster oświadczył, że cały alarm jest

histerycznym, wybrykiem jego mał
żonki, z którą obecnie się rozwo-

dzi.

tym celom działalności agrarnej.
Według ogólnych obliczeń stan

tego funduszu wynosi około 1 mil-
jarda zł, W. części scaleniowo-re-

gulacyjnej należności za wykona-
ne po 1. X. 31 scalenia (35,8 mikj.)
i za likwidację służebności (2,64
milj.) wynoszą razem 38 milj. 440
tys. zł. W części parcelacyjnej na-
leżności od nabywców parcel z
dóbr państwowych na 1. IV. 32

oszą 443 milj., należności z ty-
ak rent na 1. XII. 31 wynoszą
220 milj., razem 663 milj. 152 tys.
zł., do czego dołączają się jeszcze
inne pomniejsze rachunki. czę-
ści meljoracyjnej należności za
wykonane po 1. IV. 32 prace mel-
joracyjne (8,37 milj.) i z tytułu po-
życzek meljoracyjnych (1 milj.)
wynoszą razem 9 milj. 420 tys. zł.
W części kredytowej sumy, zwią-
zane z dotychczasową dzialal-
nością parcełacyjną kredytów, tj.
pożyczek scaleniowych (37 milį.),
funduszu zapomóg i kredytu ulgo-
wego (130 milj. zł.), kredytów mel-
joracyjnych (19 milj.) wynoszą 186
milj. 167 tys. zł. po dzień 1. IV. 32,
a dochodzą do tego niektóre po-
mniejsze. W chwili wnoszenia
przedłożenia i uchwalenia ustawy,
wchodzącej w życie 1 kwietnia
1932, bilans na dzień otwarcia nie
był ustalony, tak iż ze strony rzą-
du mówiono ogólnie o 1 miljardzie
zł, a sumy narazie znane docho-
dziły do 900 milj. zł.

Dodatnią stroną ustawy jest u-
porządkowanie finansowania re-
farmy rolnej i jednolitości w tym
względzie. Zarazem jednak  fun-
dusz ten, jak fundusze. przedsię-
biorstw, będzie wyłączony z wła-
ściwego budżetu ministerstwa, co
ogranicza wejrzenie Sejmu i Sena-
tu w jego zarząd. Wskutek tego
Ki. Nar. zgłosił do art. 5-$o ustawy
oprawkę, by do preliminarza
udżetu dołączony był nietylko

plan finansowy funduszu, ale tak-
że tablice wyjaśniające, jak do-
tychczas bywało, i poprawka ta
została przyjęta.

Według preliminarza budżeto-

ne. Zaległości rat w Państw. Ban-
ku Rol. na dzień 1. I. 1932 wyno-
szą 60 milj. zł. przy kwocie 40
milj. zł. z rat rocznie.

gruncie rzeczy co oznacza
ta ustawa?

Przeprowadzone równocześnie
z ustawą o Fund. Obr. Ref. Roln.
ustawy z 25. II. 1932 o planach
parcelacyjnych i z dn. 30. III. 1932
o pomijaniu norm wielkości gruntu
w parcelacji, czyli o możności
sprzedaży części gruntów poza
zwykłą parcelacją, są wyrazem
konieczności zerwania częściowo
z dotychczasowemi rygorami par-
celacyjnemi i z dotychczasowem
tempem parcelacji przymusowej,
na którą niema ani środków ani
warunków gospodarczych.

Lecz w zakres działalności
Min. Ref. Roln. dotychczas, a
obecnie Fund. Obr. Ref. Roln.,
wchodzą m. in. prace niespornie
pożyteczne, jak komasacja, regu-
lacja serwitutów, meljoracje, opie-
ka nad gospodarstwami, pomoc
kredytowa. Obecnie środki na te
prace zależeć będą od wpływów
Fund. Obr. Ref. Roln., tj. od tego,
czy dłużnicy jego będą płacili, co
w dzisiejszych warunkach jest
słabem oparciem.
ESRTBRZZCARIKO2OKEBBZENA с

273.332 małżeństwa w Polsce
w clągu roku.

W ciągu roku ubiegłego za-
warto w Polsce ogółem 273.332
małżeństw, co w porównaniu z
rokiem 1930 stanowi zmniejsze-
nie się liczby zawartych małżeństw
o 27.089. Największą liczbę mał-
żeństw, mianowicie 26034 zawar-
to w województwie Lwowskiem.
Na drugiem miejscu pod wzglę-
dem ilości małżeństw znajduje się
województwo Łódzkie — 24.710
małżeństw, dalej woj. Kieleckie—
24.439, następnie Warszawskie —
21.016  małżeńsw.  Najmniejszą
ilość małżeństw, mianowicie 8.647
zawarto w woj. Nowogródzkiem.
W Warszawie liczba małżeństw
zawartych w ciągu roku ubiegłe-
go wynosi 10.255.

ni spokojna! Przed szó-

je opłata 50 gr. (dotychczas bez o-
płat).

Wezwanie sądowe kosztuje o-
becnie 80 gr.

Z ważniejszych zmian w opła-
tach, dotyczących postępowania
upadłościowego i zapobiegawcze-
go upadłości obowiązują następu-
jące: od podań wierzycieli o ogło-
szenie upadłości, od opozycji wie-
rzycieli przeciw wyrokowi, ogła-
szającemu upadłość, od skarg za-
kładanych przez wierzycieli do
wyższych instancji obowiązuje
wpis spłaty 50 zł. (dawniej 20 zł.).

Opłata od żądania przywróce-
nia do czci kupieckiej wynosi 200
złotych,

Podwyższone również zostały
dwukrotnie opłaty hipoteczne,

JESZCZE JEDEN ŻYD W POL-
SKIEJ SŁUŻBIE DYPLOMATY-

CZNEJ.

Żydowska Agencja Telegrafi-
czna z entuzjazmem ogłasza wiado
mość że niejaki Edmund Parnes,
został mianowany attache praso-
wym przy poselstwie polskiem we
Wiedniu. Prof. Parnes należy do
wybitnych osobistości w kołach po
litycznych i naukowo - artystycz-
nych. Córka prof. Parnesa, jak
wiadomo, poślubiła niedawno syna
naczelnego rabina Węgier d-ra He
veSZ1,

ŻYDZI AMERYKAŃSCY '
ZRZUCAJĄ MASKĘ.

Ż. A. A. donosi z Waszyngtonu,
że z ogłoszonych obecnie materja-
łów spisowych wynika, iż 1.222.658
żydów w Stanach Zjednoczonych
podało jako swój język ojczysty
żydowski, w tem 656.466 w stanie
New - York, 68.246 — New - Jer-
sey oraz 22,505 — Connecticut.
Pod względem swej liczebności ję-
zyk żydowski znajmuje drugie miej
sce wśród ludności, której języ-
kiem nie jest język angielski,
Pierwsze miejsce zajmuje język
włoski.

—- А Jaki?
Zaraz wiedzialem,

stów i przedstawicieli b. kombatan
tów, prezydent ministrów wygło-
sił mowę, uważaną za wstęp do
przyszłych wyborów parlamentar-
nych, rozpowszechnioną drogą rad
jową po całej Francji. Mowy tej
wysłuchano we wszystkich kolo-
njach francńskich, a stanowi ona
jasny i objektywny bilans całego
okresu prawodawczego, który do-
biega do końca, Ciekawe są szcze
góły organizacji tego bankietu na
2.000 AA który wymagał usta
wienia stołu 700 mtr. długości.

Odbył się w sali Bullier. Menu
było złożone z 8 dań. Przyrządza-
ło go 60 szefów kucharzy w kuch-
niach, zainstalowanych pod namio
tami w ogrodach Bullier, Do przy-
gotowania całego festynu zużyto
3.000 kg. węgla, 300 maitre dło-
tel'ów kierowało usługą obiadu, na
który spotrzebowano 15.000 tale-
rzy, 10.000 kieliszków, 12.000 na-
kryć, To wszystko ustawione na
obrusie długości 1.000 metrów
Przygotowano następującą ilość
potraw: 600 litrów rosołu, kilka-
set pstrągów łososiowych, nade-
słanych ze Szkocji, 600 kurcząt,
150 kg. wątróbki gęsiej z Alzacji,
2.000 spodów karczochów, około
4.000 sztuk owoców oraz 3.000 bu-
telek win, wód mineralnych i likie
rów. i
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Walaty I dewizy:
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Dolary 8,89',-—8,91'|,—8,87'|,.
Holandja 361,20--362,10—

Szy Va kablidag ozowy York ka 27—8,887.
Paryż 35,13—35,22—35,04, Ugo
Praga 26,38—26,44—26,32.
Szwajcerja 173,45—173,88 —173,02.
Berlin w obrotach nieofic. 211,37';,.
Tendencja przeważnie słabsza, |

Papiery procentowe.
377, pożyczka budowłana 37,25.1 4%,

pożyczka inwestycyjna 687,75. |Ta sama
seryjna 91,50. 57, Konwersyjna 39. 5%,
kolejowa 32. 4% dolarowa 48,50. 7%,
Stabilizacyjna 52,25—53,50—52,50. 8*/, L.
Z. B. G.K.I B.R., obligacje B. С. K. 94.
Te seme 7| 83,25. 4'|,9/, L.Z ziemskie
39,50—39 — 39,50. 44,0, warszawskie
47,50. 8*/, warszawskie 60,75—61,50. 109/,
Rados 1а €0. Tendeneja niejednclita,

Bank Polski 80. Lilpop 15.
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