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JERZY SZYDŁOWSKI
Emeryt Dyr. Kol. w Wilnie

Po długich I ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 13-IV-32 r.
w wieku lat 78

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy uj Witoldowej Nr. 55-a do
kościoła Niepokalanego Poczęcia (na Sołtaniszkach) nastąpi dnia 20-1V
o godz. 5 pe. Nabożeństwo żałobne odbędzie się ап!а 21 kwletnla ra-
no. Pogrzeb odbędzie się tegoż dnia o godzinie 5 p.p. na cmentarzu
po-Bernardyńskim.

O czem zawiadamia Krewnych, Przyjaciół, Kolegów I znajomych
pogrążona w głębokim smutku stroskaną ŻONA.

+.
WALENTY TOMASZEW

Inżynier FORA
Emeryt Kolejowy Wii. Dyrekcji 2

Po długich I ciężkich cierpieniach opatrzeny Sw. Sakramentami
zasnął w Panu dn. 18 kwietnia 1982 r. w wieku lat 49
Wyprowadzenie zwłok ze szpitala kelejowego na Wilęzej Łapie do

Preczysteńskiego Soboru (na Zarzeczu) odbędzie się we czwartek dn. 21
b. m. o godz. 2 m. 30 po poł. Pe nabożeństwie o godz. 5>ej eksportacja
na cmentarz Wojskowy (na Antokolu),

O czem zawiadamiają Krewnyeh, Przyjaciół, Nejeciw 1 Znajamych
ŻenaI Rodzina. 

яa

PODZIĘKOWANIE.
Panu Doktorowi WŁADYSŁAWOWI ŻEMOYTELOWI za dokonanie
pomyślnej operacji mojej córce i za troskliwą opiekę podczas choroby,
Naczelnemu Lekarzowi Szpit. Kol. na Wilczej Łapie Panu Dr. Dąbrow-

skiemu i całemu personelowi Oddziału Chirurgleznego.
| Składam tę drogą serdeczne podziękowanie. P

| J SOKOŁOWSKA.
WORDZCZTRNOZI

OD ADMINISTRACJI
Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI" do-
4czyliśmmy dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-

kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty
Należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze

Syłką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem
1 Maja 1932 r. wstrzymane.

BRZEGÓW ATARI ЯЕО

Powrót p. Prystora.
(Telefonem ed własnego kerespendenta.)

i WARSZAWA. We wtorek powrócił z urlopu premjer |Pryster
niezwłocznie objął urzędowanie.

Niepowodzenie strajku robotników
rolnych.

: WARSZAWA. (Pat). Jednodniowy strajk robotników rol-
hych, proklamowany na dzień wczorajszy, skończył się zu-

em niepowodzeniem. Organizatorzy strajku nie zdołali
bociągnąć za sobą nietylko mas, lecz nawet własnych swoich

twolenników. W całem państwie strajk objął 627 folwarków
R ogólną ilością strajkujących 25 tys. robotników rolnych, co
Stanowi znikomy procent w stosunku do ogółu zatrudnionych.
w niektórych folwarkach strajk trwał po parę godzin. Straj-
klem były objęte tylko te folwarki, w których od dłuższego

tzasu zalegano z wypłatą należących zarobków w gotówce

l haturaljach. Właściwie strajkiem objęte były dwa woje-
Wództwa zachodnie, gdzie strajkowało 22120 robotników w 563
Iwarkach, w tem: w województwie poznańskiem — 17.120

W 443 folwarkach, co stanowi 20 proc. folwarków, a 15 proc.

|Fobotników, zatrudnionych w tem województkie, w woje-
Wództwie pomorskiem — 5 tys. robotników w 120 foiwarkach,
s przeszło 10 proc. W województwach centralnych straj-  
Owało ogółem 1500 robotników w 64 folwarkach, w tem

% województwie warszawskiem — 1200 robotników w 50 fol-

) arkach, w lubelskiem — 190 robotników w 10 tolwarkach,
W łódzkiem — 100 robotników w 3 folwarkach, w kieleckiem —

robotników w jednym folwarku. W pozostałych woje-

Wództwach praca odbywała się normalnie, przyczem w woje-

Wództwach wschodnich nie było żadnej akcji przygotowaw-

tzej do strajku.

zaburzenia bezrobotnych w Grodzisku.
(Telefonem od własnege korespondenta.)

WARSZAWA. Z Grodziska donoszą, że w poniedziałek o g. 10
Tana tłum bezroboczych w liczbie 300 zgórą mężczyzn zebrał się

Tzed magistratem w Grodzisku, domagając się pracy i żądając uka-

łania się burmistrza. Tłum usiłował gwałtem wtargnąć do magistratu,

© czego policja, w liczbie 14-tu posterunkowych, nie dopuściła.
Oburzony tłum obrzucił policję kamieniami, wskutek czego policja,
o bezskutecznem wezwaniu do rozejścla się, zmuszona była użyć

Aroni, przyczem bezroboczy, Jan Wojdyla, lat 40, został ranny
brzuch. Rannego opatrzono w Kasie Chorych. Dochodzenie w toku.

Propaganda drewnianych domków.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na rzecz propagaisdy domków drewnianych i dla
łatwienia tej akcji, rząd przeznaczył odpowiednie kredyty dla po-

czególnych miast.
Fundusze te dla Kresów wschodnich podzielone zostały w spo-

b następujący: Wilno 150 tysięcy zł., Baranowicze 50, Nowogródek

, Grodno 50, Wilejka 40 i t. d,
Ciekawi jesteśmy, jaki skutek odniesie ta propaganda i kto na

lej właściwie zarobi?

Powódź na Polesiu.

 
 

Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
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.

Cena gana 20 Į.

Nr. 90,
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Sprawa drugiej raty pożyczki francuskiej
wciąż nie załatwiona.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Pogłoski, że jakoby została już uzyskana zaliczka
w kwocie 400 miljonów franków na budowę magistrali G. Sląsk —
Gdynia nie potwierdziły się.

Agencja „Iskra* twierdzi, że sfinalizowania prowadzonych w Pa-
ryżu rokowań należy spodziewać w połowie maja, t. j. po wyborach.

Sytuacja w przemyśle górnośląskim.
Smutne horoskopy Inspektora Klotta co do hut żelaza.

(Telefonem własnego korespondenta.)

KATOWICE. W poniedziałek w Katowicach przebywał główny
inspektor pracy p. Klott, który odbył konferencje w sprawie hutnic-
twa żelaznego z przedsławicielami tak pracodawców, jak i poszcze-
gólnych związków zawodowych. W czasie konferencji dyrektor Klott
oświadczył na wstępie, że obecnie aktualna jest sprawa zniżki cen
żelaza, która nastąpi w tych dniach, oraz że sprawa zamówień so-
wieckich znajduje się na dobrej drodze, przyczem zwraca uwagę, że
zamówienia sowieckie wykonane będą poniżej kosztów własnych.
W takich warunkaeh nie będzie mogło się obyć bez obniżki płac.
Mówiąc o tem, p. Klott użył zwrotu „bez rewizji zarobków”. Na za-
pytanie, co będzie, jeśli zamówienia i kapitały zawiodą, p. Klott
oświadczył, że „będzie bardzo trudna syłuaeja*. W konferencji wzieli
udział: naczelnik wydziału ministerjum przemysłu i handlu p. Lewan-
dowski, naczelnik wydziału przemysłu i handlu śląskiego urzędu wo-
jewódzkiego p. Rudowski oraz komisarz demobilizacyjny p. Maske.
Na zapytanie w sprawie unieruchomienia huty Falwy, komisarz
Maske oświadczył, że zamknięcie huty Falwy uzależnione jest od

BRZEŚĆ n Bugiem. Pat.—Nad-
iar wód w Styrze i innych do-
ływach Prypeci spowodował wy-
ewy rzek w okolicach Płotnicy.
Woda przybierając gwałtownie,
alała wiele wsi. W Dawidgródku

zatonęło przeszło 200 sztuk byd-
ła oraz 1000 sztuk drobiu. Wszyst-
kie budynki gospodarcze i domy
mieszkalne stoją pod wodą. Z po-
'wodu zalania zasiewów i paszy
istan jest bardzo krytyczny.

tego, czy nastąpią zamówienia sowieckie.

Jeszcze jedna huta na 6. Sląsku unieru-
chomiona.

(Telefonem od włam. korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj zarząd huty Hugona w Nowej Wsi przy-
stąpił do gaszenia pieców.

 

Huta miała z
w piątek, dnia 22 b. m. 440 robotnikówi

unieruchomiona dopiero
urzędników straciło pracę.

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | 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 28 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

; druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogłoszenia
Terminy

Przyjęcie tekstu rezolucji redukcji zbrojeń,
GENEWA. (Pat). Na początku

wtorkowego posiedzenia komisja
główna konferencji rozbrojenio-
wej przyjęła tekst rezolucji w
sprawie redukcji zbrojeń etapemi,
ustalony przez komitet redakcyj-
ny. Rezolucja stwierdza, że „re-
dukcja zbrojeń, przewidziana
przez art. 8 paktu Ligi Narodów,
winna być zrealizowana progre-
sywnie, drogą rewizyj, następu-
jących po sobie w odpowied-

nich odstępach czasu, po prze-
byciu przez obecną konferencję
pierwszego etapu decydującego
powszechnego zmniejszenia zbro-
jeń do możliwie najniższego po-
ziomu*. Rezolucja ta, która nie
wnosi nic nowego i ogranicza
się do powtórzenia proklamowa-
nych już prżez pakt Ligi Naro-
dów zasad, przyjęta została jed-
nomyślnie.

Stimson na konferencji rozbrojeniowej
GENEWA (Pat.) Amerykański

sekretarz stanu Stimson przybył
we wtorek w południe do gma-
chu konferencji rozbrojeniowej.
W ciągu pół godziny Stimson

|

LONDYN. (Pat.)— Na wtorko-
wem posiedzeniu lzby Gmin kan-
clerz skarbu Neville Chamberlain
wygłosił mowę budżetową. Prze-
mówienie to oczekiwane było
z włelką niecierpliwością. Sala
była przepełniona publicznością.
Obecni byli książę Walji i Mac
Donald.

Chamberlain szczegółowo o0-
mówił poszczególne pozycje bud-
żetowe, podkreślająci$pomyślne
wyniki akcji oszczędnościowej
oraz dodatni wpływ ustaw cel-

 

Niepokojąca sytuacja
na Dalekim Wschodzie.

ZDECYDOWANE STANOWISKO
JAPONII.

PARYŻ (Pat). Według donie-
sień agencji Radio w Tokio, przed-

stawiciel ministerstwa spraw za-

granicznych oświadczył dzienni-

karzom, że stosunki między Ja-

ponją a Rosją sowiecką stają się

z każdym dniem bardziej naprę-

żone i że Japonja zdecydowana

jest interwenjować w z
zbrojnym konflikcie, jaki mógłby

wybuchnąć między Sowietami a
nowem państwem mandžurskiem,
№ Japonji wszyscy zdają sobie
sprawę, że ostatnie wykolejenie
pod Charbinem pociągu, przewo-
żącego oddziały japońskie, było
dziełem agentów rządu sowiec-
kiego. Podobnie wiadomo, że siły
sowieckie skoncentrowane między
Mandżuli a Władywostokiem, wy-
noszą około 70 tys. żołnierzy i że
nowa dywizja nadeszła jeszcze
ostatnio z Chabarowska. Jedno-
cześnie Sowiety wzmacniają swe
siły na północnej części Sachalinu,
Rząd moskiewski udaje, iż jest
zaniepokojony z powodu aktyw-
ności japońskiej w północnej czę-
ści Mandżurji, chociaż wiadomo
dobrze, że siły japońskie w Man-
dżurji i na Korei nie przekraczają

sześciu dywizyj. Obecnie, kiedy
koncentracja wojsk sowieckich
zdaje się być na ukończeniu, So-
wiety dopuszczają się aktów pro-
wokacji. Mimo to Japonja zacho-
wuje spokój.

SOWIETY DEMONSTRUJ.
RZEKOME PRZYGOTOWA!

DO WOJNY.

(Kor. własna.)

* MOSKWA, 18. IV. Zwróciło
powszechną uwagę ogłoszenie w

prasie publicznego podziękowania
zakładom, które wykonały przed-
terminowo budowę silników moto-
rowych do aeroplanów bojowych,
przeznaczonych na front mandżur-
ski. Aeroplany zostały niezwłocz-
nie zmontowane i wysłane na Da-
leki Wschód, Podziękowanie, jak-
gdyby dla zadokumentowania waż
ności tego faktu, podpisali Stałin
i Mołotow. Przez ogłoszenie po-
dziękowania Sowiety chciały wy-
kazać, że posiadają zakłady prze-
mysłowe przystosowane do. po-
trzeb armji i zdolne do wykonania
zamówień armii.

NIEDALEKA CHWiLA KON-
FLIKTU. j

PARYŻ (Pat). Organ socjali-

styczny „Le Populaire“ w arty-

kule, poświęconym wypadkom na

Dalekim Wschodzie, pisze, że nie-

daleka jest chwila, kiedy główna

kwatera japońska przystąpi do

wykonania drugiej części swego

programu, t. j. sprowokowania
konfliktu z Rosją bądź bezpo-.

średnio, bądź przy pomocy rosyj-
skich band kontrrewolucyjnych.

CZYJA RĘKA?
TOKIO (Pat). Dzis nad ranem

na skutek eksplozji wyleciał w po-
wietrze skład materjałów wojen-
nych na przedmieściu Tokio. 50
domów okolicznych uległo znisz-
czeniu. Wiele osób jest rannych.

DYPLOMACJA JAPOŃSKA
USYPIA CZUJNOŚĆ.

TOKIO (Pat). Pomimo niepo-
kojących pogłosek o naprężeniu
stosunków  sowiecko-japonskich,
rząd japoński ocenia sytuację spo-
kojnie i nie przewiduje w najbliż-
szej przyszłości żadnego zbrojnego
wystąpienia. Fakt, że druga dy-
wizja gen. Tamona opuszcza w
dniu jutrzejszym Charbin, aby po-
wrócić do Lao-Yang, wskazuje na
to, że japońskie władze wojskowe
nie oczekują zbrojnego zatargu
z Rosją.

KONFLIKT SOWIECKO-JAPOŃ-
SKI DOJRZEWA.

Moskwa (Pat). Konllikt sowiec-
ko-japoński zarysowuje się z
dniem każdym wyraźniej. Podając
notatkę o wczorajszych demon-
stracjach białogwardzistów przed
zarządem kolei wschodnio-chiń-
skiej w Charbinie, „lzwiestja” za-
mieszczają artykuł, w którym po-
mawiają Japończyków 0 moralne
przygotowanie wojny i wyliczają
cały szereg rzekomych antyso-
wieckich prowekacyj ze strony
„białogwardzistów i ich japońskich
protektorów”. Dziennik zwraca

szczególną uwagę na stanowisko
prasy japońskiej, zarzucając jej
prowadzenie antysowieckiej kam-
panji prasowej i twierdząc nawet,
że dzienniki japońskie bojkotują
sowieckie sprostowania urzędowe.
Urzędowy organ sowiecki konklu-
duje, że militaryści japońscy oszu-
kują swój naród, by pchnąć go ku
katastrofie i odpowiedzialność za
dalszy rozwój wypadków składa
na „pewne japońskie koła, mające
wpływ na politykę rządu”. Jesz-
cze wyraźniej stawia sprawę or-
gan Związku Młodzieży Komuni-
stycznej „Komsomolskaja Praw-
da”, która, cytując głosy prasy ja-
pońskiej, zarzucające ZSRR w
związku z wydarzeniami na kolei
wschodnio-chińskiej pogwałcenie
traktatu zawartego w Portsmutcie,
pisze: „Jesteśmy dość silni, aby
granice nasze unieprzystępnić za-
równo  białogwardyjskim— рггу-
wódcom, jak i ich japońskim pro-
tektorom', Tego rodzaju kampanja
przeciwjapońska trwa w prasie so-
wieckiej bez przerwy blisko od ty-
godnia.

ANARCHJA NA KOLEI
WSCHODNIO-CHIŃSKIEJ.

TOKIO (Pat). W/g otrzyma-
nych tu doniesień, na odcinku
Ymi-YenPo—Pogranicznaja kolei
wschodnio-chińskiej panuje zupeł-
na anarchja. Grasują tam bandyci
i dezerterzy wojsk chińskich. Re-
zydenci japońscy z Sui-Fen-Ho i
Ta-Hei-Ho schronili się na tery-
torjum rosyjskie.

Czy zbliżenie sowiecko-amerykańskie?
PARXZ. (Pat) W tutejszych

sferach, zazwyczaj dobrze poin-
formowanych utrzymują, že Stim-
son rozwija na terenie genewskim

" ożywioną akcję w celu pozyska-
nia jaknajwiększej ilości tamtej-
szych polityków dla swej formu-
ły nieuznawania sytuacji, wytwo-
rzonej przez Japończyków w
Mandżurji, Pozatem nie jest wy-
kluczone, że amerykański mąż
stanu spotka się z Litwinowem.

Co się tyczy rozmowy, prowadzo*
nej wczoraj wieczorem przez a-
merykańskieqo sekretarza stanu
i kanclerza Brueninga, potwierdza
się, mimo dyskrecji zachowanej
przez obie strony, że miała ona
charakter bardzo ogólny. Chodziło
o nawiązanie kontaktu i szybki
przegląd prac ogólnych, związa-
nych z sytuacją w Niemczech.
Kwestja reparacyj nie była nato-
miat poruszana.

Sowiety nie mogą już płacić dobrą monetą.
PARYŻ (Pat.) Jedno z wiel-

kich przedsiębiorstw budowlanych
i instalacji zakładów fabrycznych
w Detroit, które brało poważny
udział w wykonaniu 5-letki, do-
nosi o zerwaniu stosunków han-
dlowych z rządem sowieckim.
Dyrekcja przedsiębiorstwa oznaj-

mia, że powodem tego kroku
jest powzięta przez Rosję decy-
zja pokrywania swych obstalun-
ków wyłącznie w rublach. Rosja
sowiecka zawdzięcza rozbudowę
fabryki traktorów w Stalingradzie
i Charkowie właśnie wspomnia-
nemu przedsiębiorstwu.

 

Prof M. Romer sędzią w Tr. Haskim.
Pisma litewskie podają, iż prol.

M. Romer otrzymał od rządu pro-
pozycję, by podczas rozważania w
Trybunale Haskim sprawy syśna-
tarjuszy przeciwko Litwie przyjął
stanowisko sędziego ad hoc. Prot.

Romer udzielił swej zgody. Razem
z prof. Romerem w roli sekretarza
uda się również do Hagi dr. L. Nat-
kiewiczus.

Poseł litewski w Londynie p.
Sidzikauskas udał się do Hagi,

przysłuchiwał się debacie komisji
głodowej, nie zabierając jednak
głosu. Pierwsze'zjawienie się Stim-
sona w sali konferencji wywołało
w kuluarach żywe poruszenie.
 

Mowa budżetowa Chamberlaina.-
nych.

„Kończąc swe przemówienie,
Chamberlain zaznaczył: „Aczkol-
wiek nie możemy jeszcze okre-
ślić, jak bliski jest okres pomyśl-
ności, jednakże naród może być
pewien, że zdążamy we właści-
wym kierunku. Przy wytrwałej
pracy, dużym wysiłku w kierunku
oszczędności, odwadze i cierpli-
wości zdołamy niewątpliwie do-
piąć celu".

Zgłoszony dziś przez Chamber-
laina budżet wywołał powszech-
ne rozczarowanie w całej Izbie
i City londyńskiej. Budżet jest
suchy, bez gestu, jaki byłby w
stanie wywołać czyjekolwiek za-
dowolenie. Żadnych ulg w po-
datkach, nawet żadnego pocie-
szenia w opłacie od piwa; nato-
miast zapowiedź podjęcia emisji
Banku Angielskiego w wysokości
150 miljonów funtów na zakup
złota i obcych walut celem pod-
trzymania funta szterlinga wywo-
łała niepokój, że rząd czuje się
niepewnym, jeśli chodzi o kurs
funta. Ogólne wrażenie mowy
budżetowej jest tego rodzaju, że
wystąpienie Chamberlaina było
uczciwe, nie stwarzające zbytecz-
nej iluzji poprawy, lecz raczej
przewidujące dla skarbu brytyj-
skiego bardzo ciężki rok budże-
towy,

EEE DORSZ OZZEZYA

PORWANIE CZY KOMEDJA?
MADRYT. Gazeta „El Sol“ po-

daje sensacyjną wiadomość, o któ-
rej przed kilku dniami wspominał
również londyński „Daily Mail“.
Chodzi mianowicie o wyjaśnienie
tajemniczego porwania syna Lind-
bergha, który to wypadek ciągle
jeszcze elektryzuje wzburzoną a-
merykańską opinję publiczną. O-
becnie zaczynają się jednak nasu-
wać pewne podejrzenia, pochodzą-
ce z kół najbliższych sąsiadów
Lindbergha, którzy od początku
twierdzili, że całe to porwanie by
ło sfingowane.

Twierdzenie to zdobywa wśród
publiczności amerykańskiej coraz
więcej zwolenników, Okazało się
bowiem, że w r. 1930 p. Lind-
berghowa, będąc w stanie po-
ważnym, towarzyszyła swemu mę*
żowi w locie do Japonji. W czasie
lądowania na lotnisku w Tokio
aparat się przewróci i wskutek
przestrachu p. Lindberghowej na-
stąpił przedwczesny poród. Leka-
rze oświadczyli wówczas, że p.
Lindberghowa już nigdy nie będzie
miała dzieci. Małżonkowie wypa-
dek ten zataili i potajemnie zaadop
towali małego Charliego, który
wkrótce stał się tak popularny, że
małżonkowie nie mieli odwagi
przyznać się do swego czynu.

Sprawa skomplikowała się do-
piero w lutym r. b, gdy p. Lind-
berghowa niespodziewanie urodzi-
ła syna. Wówczas to rodzice, nie
chcąc, aby własny ich syn dzielił
z adoptowanym miłosć rodziciel-
ską, nazwisko, sławę ojca i mają-
tek, postanowili pozbyć się Char-
liego. Aby jednak nie wyznać
prawdy, zainscenizowali porwa-
nie, a w rzeczywistości odwiežli
małego Charliego do jego rodzi-
ców, których milczenie szczodrze
wynagrodzili.

Lindbergh nie przypuszczał
nigdy, że cala ta aiera nabierze
tak wielkiego rozgłosu, obecnie
zaś obawia się, że przyznanie się
do tego nieprzemyślanego czynu
pozbawi go popularności w szero-
kich kołach społeczeństwa amery-
kańskiego. Markuje więc dalsze
poszukiwania w nadziei, że w koń-
cu opinja publiczna przestanie się
tą sprawą interesować,
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Samobójcy.
Zapowiedziany z niesłychaną

butą przez p. Kwapińskiego i pra-

sę socjalistyczną na dzień 18 bm.

strajk rolny zrobił — jak się

zdaje — fiasko na całej linji. Pi-

szemy: „jak się zdaje”, ponieważ
nie posiadamy w tej chwili jeszcze

wiadomości ze wszystkich pro-

wincyj i dzielnic naszej obszernej

ojczyzny. W każdym bądź razie
z całą pewnością stwierdzić mo-

żemy, że na naszych ziemiach

wschodnich strajk nietylko nie

miał powodzenia, ale nawet o nim

na wsi nie słyszano. W b. Kongre-

sówce strajk zrobił fiasko, co;

zdaje się nam, można również po-

wiedzieć. o Małopolsce, zaś w Po-

znańskiem i na Pomorzu, gdzie

agitacja największe robiła wysiłki,

rezultat jej był bardzo mierny, w

każdym bądź razie nie współ-

mierny do tych wysiłków, które

poczyniono.

W swoim czasie, po ogłoszeniu

strajku, pisaliśmy o jego bezpod-

stawności. Jeżeli we wszystkich

gałęziach pracy, w przemyśle, han-

dlu, na posadach państwowych

przeprowadzane są daleko idące

redukcje, jak może uniknąć tego

rolnictwo, które najwięcej właśnie

odczuło kryzys. Podczas gdy ceny

na wytwory przemysłu, zbyt zre-
sztą wyśrubowane w dobie „та-

dosnej twórczości" spadły o ja-

kieś 20—50 proc., czyli że wróciły

do norm przedwojennych, ceny na

ziemiopłody spadły przeciętnie
o 70—80 proc. w stosunku do cen

przedwojennych. I oto' właśnie
ziemianie powinni stanowić wyją-

tek, nie mają prawa przeprowa-

dzenia najmniejszej redukcji, jak

gdyby stanowili jedyną w Polsce

warstwę, której się dobrze dzieje.
Najzupełniej zgodzić się musi-

my z komunikatem Rady Naczel-
nej Organizacyj Ziemiańskich, naj-

zupełniej rzeczowym i umiarko-

wanym, który głosi:
„Organizacje ziemiańskie w pełni

poczucia odpowiedzialności za swoją po*
litykę stwierdzają: 1) wysuwane propo-
zycje zniżek płac dla pracowników rol-
nych są minimalne i całkowicie uzasa-

dnione niesłychanym kryzysem w rol-
nictwie, który doprowadził warsztaty

rolne do ruiny; 2) w niektórych kate-
gorjach robotników rolnych (np. ordy-

narjuszy) nie stosowano od r. 1919 žad-

nych obniżek, przeciwnie obecnie mają
"oni wypłacane pensje w obrachunku po

zł. 40 za q. żyta, kiedy cena żyta w ostat<

nim roku była około 20 zł., tymczasem

w innych dziedzinach gospodarczych w
wynagradzaniu wszelkiego rodzaju pra-

cowników nastąpiły daleko idące zniżki
płac; 3) Nieuzasadnione utrzymywanie
wysokiego wynagrodzenia ordynarjusza

powoduje zmniejszenie ilości zatrudnio-

nych ordynarjuszy w warsztatach rol-

nych; 4) Organizacje ziemiańskie stwier-

dzają zupełne zrozumienie przez pra-
cowników rolnych sytuacji gospodarczej

i całkowitą aprobatę proponowanych im

warunków wynagrodzenia — stwierdza-

jąc równocześnie usilne zabiegi  kie-
rownictwa związków zawodowych ro-

botniczych, dążące do wywołania fer-

mentu na wsi oraz zupełnej niechęci

zrozumienia sytuacji gospodarczej pań-

stwa.”

Najcharakterystyczniejszym w

sprawie strajku jest chyba stano-
wisko PPS, z której ramienia p.
Kwapiński proklamował strajk.
Przypadek płata niekiedy bardzo

złośliwe figle. Oto weźmy do
ręki poniedziałkowy numer „Cen-

tralnego organu PPS -— Robotni-

ka“. Na pierwszej stronie rzuca
się w oczy olbrzymiemi literami

wydrukowane hasło dnia:

„Dziś strajk rolników rolnych".

Poczem następuje artykuł wstę-

pny p. t. „Co dalej? ', którego

treść, skądinąd słuszną, poda-
jemy w krótkiem streszczeniu:

„Wiosna! W życiu gospodarczem

oznacza to z reguły ożywienie i ruch,

wzmożenie pracy i łatwiejszy zarobek
dla setek tysięcy ludzi. Tegoroczne per-
spektywy są beznadziejne, O uruchomie-

niu na szeroką skalę jakichkolwiek ro-

bót nie może być mowy. Szpalty pism
. codziennych przepełnione są coraz no-
wemi wiadomościami o nieustającym po-

chodzie redukcji, wydaleń i t. p. Nic nie

zapowiada, aby prywatny przemysł
uczynił cokolwiek w kierunku wzmożenia

ruchu i ożywienia życia gospodarczego.”

W dalszym ciągu artykułu na-
rzeka „Robotnik* na całkowity

zanik ruchu budowlanego, który w

obecnej porze roku powinien
właśnie się rozpocząć, tymczasem

„o szerokim ruchu budowlanym

niema zupełnie mowy', „wiosna
tego roku nie przynosi pod tym

względem nawet... zapowiedzi'.

Również — według „Robotni-

ka“ — „smętnie zapowiadają się

wszelkie roboty publiczne”, ,„mia-

sta uginają się pod ciężarem dłu-

gów i w swoim zakresie nie czynią

Po wytoku.

W związku z wyrokiem sądu
wileńskiego w: sprawie ozabój-

twa $. Wacławskiego pisze
„Gazeta Wai:szawska“ (Nr. 118A):

„Wyrok wileński ujawnia w dużym
stopniu przebieg zajść uniwersyteckich;

W motywach tego wyroku wileński sąd

okręgowy stwierdza, że zajścia przenie-

sione zostały na. ulicę przez studentów

żydów, a co za tem idzie, rzuca prawdzi-

we światło na zaczepną postawę społe-

czeństwa żydowskiego tam, gdzie społe-

czeństwo to jest najliczniejsze i najsil-

niejsze. s

Nie należy się zbytnio łudzić by wy-
rok ten wpłynął otrzeźwiająco na propa-
gandę żydowską. W historji starożytnej,

średniowiecznej i nowożytnej. mieliśmy

tyle przykładow wypróbowanych metod
walki żydów ze społeczeństwami, w któ:
rych łonie zamieszkiwali, że zgóry można

przewidzieć, jak do argumentów używa-

nych dziś przeciwko nam, dorzucone zo-
staną jeszcze krytyczne słowa o pol-

skiem sądownictwie i naszym wymiarze
sprawiedliwości.

Nie chodzi nam jednak o przekona-
nie żydów. Naszą troską jest należyte
uświadomienie społeczeństwa polskiego
i wdrożenie go do trzeźwego oceniania
stanowiska żydów i znaczenia kwestji
żydowskiej. Dla tego celu służyć może
wyrok wileński jako objektywne stwier-

dzenie faktów 1 wyjaśnienie intencyj obu

stron”.

Co pisze prasa żydowska?

Po pełnych tryumiu wzmian-
kach o zrzeczeniu się oskarżenia
przez prokuratora przeciwko Zał-
kindowi i Oguzowi, gdy zapadł
wyrok, prasa żydowska - jakoś
przycichła i właściwie ogranicza
się do krótkich sprawozdań. Zre-
sztą, streszczając motywy wyroku,
przekręca w odpowiedni sposób
tekst.

Tak np. „Nasz Przegląd” pisze
w cudzysłowie: z
„. „nie bacząc na oświadczenia obrony,
iż w Wilnie, w grodzie Mickiewicza i
Gaona Wileńskiego, niema ze strony Ży-
dów żadnej nienawiści do Polaków —
Żydzi jednakowoż żywią uczucia niena-
wiści do narodu polskiego. Być może, iż
uczucia te stanowią refleks dawnych
zi $dy narody chrześcijańskie pa-

ły Żydów na stosie”.
W. rzeczywistości ustęp ten

brzmi nieco inaczej, a mianowicie:
„w Żydach, zamieszkałych w Polsce,

nie powinno być w stosunku do Polaków
nietylko nienawiści plemiennej, lecz. na-
wet jakiejkolwiekbądź niechęci..."

Co innego „niema ', a co innego
„nie powinno być”, bo właśnie
Sąd stwierdził, że jest.

Nie dziwimy się natomiast koń-
cowemu ustępowi wzmianki „Na-

szego Przeglądu”, który pisze:
„Motywy wyroku wywarły wśród

wileńskiej ludności żydowskiej przygnę-
biajce wrażenie. Zwracają tu uwagę na
fakt, że dotychczas żaden sąd polski
nie charakteryzował w ten sposób sto-
sunku żydostwa do narodu polskiego."

Naszem zdaniem dobrze się
jednak stało, że Sąd wileński
wylał kubeł zimnej wody na roz-
palone głowy żydów wileńskich.

Pod znakiem plotki.

„Kurjer Polski* w swym prze-
ślądzie tygodniowym pisze:

„Tydzień ubiegły minął pod znakiem
plotki. Bajczarstwo polityczne przybiera
u nas charakter pewnych ataków czy na-
padów. Po chwilach ciszy, nieraz bardzo
długiej, zbiera się wezbrana fala pomy-
słów i najdzikszych przypuszczeń. Zja-
wiają się różni informatorzy i medjato-
rzy, wywołuje się jakiś sztuczny wiatr, by
śledzić jego siłę i wrażenie. Tym razem
nikt się nie ugiął pod jego naporem.
Plotki dotyczyły osób, stronnictw i kie-
runków. Mają one różne źródła; dla jed-
nych są poprostu żerem informacyjnym i
sensacyjnym, dla drugich próbą sondowa-
nia terenu i śledzenia reakcji na wy-
puszczane balony próbne.

R
DZIENNIK WILEŃSKI

Te wieści 1 plotki wywołały dość

znaczae ożywienie. Wszyscy jednak zda-

ją sobie sprawę, że takiej czy innej rea-

lizacji tych czy imnych przypuszczeń ido-

mysłów spodziewać się można dopiero

po powrocie marszałka Piłsudskiego о-
czywišcie, że wtedy nastąpi nowa fala

najrozmaitszyca wieści i opowieści na

tematy prawdopodobne i nieprawdopo-

dobne“.

Młode pokolenie,

„Gazeta Polska'* co raz większe
postępy robi w kunszcie okłamy-
wania siebie i swych nielicznych

czytelników W numerze wtorko-
wym (108) tego pisma czytamy: ©

„Dzisiaj nikogo nie przekonają naj-

bardziej misterne wody, że Polska

zawdzięcza swą niepodległość magicznym

skutkom kuluarowych zabiegów pana

Dmowskiego, a zwycięstwo w wojnie z

najazdem sowieckim — modlitwom gen.

Hallera. Młode pokolęnię nie będzie po-

szukiwało prawdy historycznej na ła-

mach „Gazety arzewakiej; ani w

publikacjach przywódcy narodowej dę-

mokracji, lecz sięgnie do źródeł archi-
walnych, przepełnionych dokumentami,
które powstały w toku realnej pracy, w

ogniu rzetelnej, wajekowej 4 politycznej

walki o Polskę, Jężeli ząś znajdzie tam
również i świadectwa działalności naro+

dowej demokracji, to chyba takie, od
których twarz pokryje się rumieńcem

wstydu i upokorzenia”. ;

„Gazeta Polska“ doskonale wie,
po czyjej sironie są sympatje

olbrzymie! większości młodego

pokolenia, „Gazeta Polska” samią

niejednokrotnie. z tego powodu

łzy wylewała. Wiięc poco łudzić

siebie i innych? Czy kłamiąc świą-

domie, autor nie poczuł na swej

twarzy „runięńca wstydu i upo-
korzenia”.

Pojękiwania.

Odpowiadając na głosy, które
odezwały się po _ rozporządzeniu

węglowem Prez. Rzplitej, główne
pismo obozu rządzącego „Gazeta
Polska“ (nr. 106) wśród | Inis
z obozem narodowym dodaje:

„Z jednej strony narzekania i poję-
kiwania t. zw. sfer gospodarczych”

Oto wszystko. Krótka  po-
gardliwa wzmianka. Ani słowa
więcej. Ciężki jest los ks. Radzi-
wiłła, pp. Hoiyńskiego, Minkow-
skiego i t. d

Sic transit..,

Kilka tygodni dopiero upłynę-

ło od samotojczej śmierci Kreu-

gera, a jakże radykalnie zmienił

się pogląd na niego. Oto co pisze

„ABC“: :
Ivar Kreuger byl uwažany za najpo-

tężniejszego finansistę świata doby po-

wojennej.
Ivar Kreuger uchodził za genjusza.

A naprawdę Ivar Kreuget był oszu-

stem. Największym oszustem, możę, nie-

tylko doby obecnej, ale wszystkich cza-

sów. Fałszował wszystko. Weksle, obli-

gacje, teksty umów, bilanse. Wielkość,

sława, potęga koncernu kreugerowskie-

go oparte były na fundamencie ordynar-

nej zbrodni i jasną jest rzeczą, żę gdyby

„genjalny Szwed' i „najbadziej konstru-

ktywna umysłowość” nie popełnił samo-

bójstwa, siedziałby dziś za kratkami.

Jak tłumaczyć to sobie —
zapytuje „ABC“:

Odpowiedź jest jasna. Treścią tą jest
powojenna psychoża t. zw. kultu wy-
bitnej jednostki i wynikający z tego kul-
tu brak kontroli. W okresie powszechne-
go. braku zaufania do wszystkiego i
wszystkich, w okresie „kryzysu zauła-
nia”, świat ufał i wierzył ślepo fanta-
stycznym wyczynom  awanturniczego

oszusta...
A może Kreuger nie stałby się

zbrodniarzem, może pozostałby pożytecz-
nym członkiem społeczeństwa, gdyby go
nie uważano za „genjusza” i poddawano
kontroli wedle normalnych przepisów
zdrowego rozsądku?

DELZiMAREA INPE NZ AEC KSTPSSIA AI

Emil Młynarski laureatem nagrody muzycznej
WARSZAWA. Pat.— Sąd kon-

kursowy nagrody muzycznej m.
st. Warszawy na posiedzeniuw
dniu 19 b. m. pod przewodnic-
twem wiceprezesa Rady Miejskiej
Maurycego Mayzla przyznał tego-

roczną nagrodę muzyczną Emi-
lowi Młynarskiemu za całokształt
jego działalności muzycznej. Wy-
sokość nagrody wynosi 10 tysię-
cy złotych. Urzędowe ogłoszenie
nazwiska laureata nastąpi 3 maja.

nic, coby można nazwać robotami
publicznemi'. „Państwo na roboty
publiczne "prawie nic nie przezna-

czyło”. „Notorycznie znaną  rze-

czą jest pogorszenie się stanu na-

szych dróg”. „Niema już mowy
zupełnie o budowaniu nowych śro-

dków komunikacyjnych. „Śmie-

sznie wyglądają roboty przy osu-

szaniu wielkich połaci blot i t. p.“
Dalej zaś czytamy:
„Bezrobocie ogarnia w Państwie

dzisiaj, w ośrodkach przemysłowych, co-

najmniej miljon ludzi... Już trzy lata trwa

kryzys, który przypraw'a miljony ludzi

o niewysłowione cierpienia. Kryzys ten

doprowadził do niebywałej nędzy.”

Wszystko to słuszne. I oto na
tem ponurem tle, które przez „Ro-

botnika' bynajmniej nie zostało
przeczernione, widzimy rolnictwo

nasze, najgorzej może ze wszyst-
kich gałęzi przemysłu usytuowa-

ne, przeciążone podatkami, zmu-

szone sprzedawać swe płody po-

niżej kosztów produkcji, a jed-
nak — utrzymujące się ostatkiem
sił, dzięki tradycyjnej jakiejś, rzec
można żywiołowej odporności na-

szego ziemiaństwa.

Rolnictwo nasze daje nietylko

zarobek i utrzymanie miljonom

rąk, rolnictwo karmi miasta, któ-

re, przy dzisieszym braku go-
tówki, wymarłyby z głodu, co wię-
cej, rolnictwo jest jedyną bodaj

  

gałęzią, eksportującą nasze płody,

zagranicę i w ten sposób utrzy-

mującą nasz budżet w równowa-
dze i ratującą nas przed ban-
kructwem.
W podobnych warunkach pro-

klamowanie strajku rolniczego by-

ło czynem samobójczym.

Że się strajk nie udał, przypisać

należy zdrowym instynktom na-
szego ludu wiejskiego, tem jaskra-
wiej jednak występuje  zbrodni-
czość zamiarów tych, którzy de-
magogicznie lud ten wiodą ku

przepaści.

We wspomnianym wyżej arty:
kule ,„Robotnik”* przypisuje całą
dzisiejszą nędzę gospodarce sana- .
cyjnej. Zapytujemy: któż przy-

czynił się do zaprowadzenia w
Polsce porządków  sanacyjnych,
jeżeli nie panowie z PPS?

I na czem polega główny błąd
sanacji, jeżeli nie na śiepem naśla-

downictwie formułek socjalistycz-
nych, jak ujarzmien.e jednostki
przez państwo, zwalczanie inicja-

tywy prywatnej, etatyzm i t. pod,

Niechże PPS, uznawszy uczci-
* wie własne błędy, rozpocznie wal-
kę z tem złem, które sama rozple-

niła i niechaj w samobójczo-zbro-
dniczem zaślepieniu nie podcina

gałęzi, na której nietylko ona, ale
cały naród polski siedzi.

JLUBILEUSZOWEJ ASŁZIEMI
inganasanai

LOTERII PANSTWOWE! *

" rejkę,

“ nych

KOLEKTURZETE
Choroba prezydentowej Mościckiej. |

(Telefonem ód własnego korespondenia.)

WARSZAWA. Małżonka Prezydenta, p. Michalina Mościcka po-
ważnie zaniemogła.

 

_Juljusz Osterwa dyrektorem teatrów
krakowskich.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

KRAKÓW. Przybył tu w poniedziałek Juljusz Osterwa celem
przeprowadzenia ostatecznych konferencji z prezydjum miasta i ze-
społem artystów,
nowiska artystów i miasta i

Konfereneje te doprowadziły do uzgodnienia sta-
na wczorajszem posiedzeniu komisji

teatralnej prezydent miasta Belina Prażmowski oświadczył, iż powie-
rza dyrekcję teatru na sezon przyszły, to znaczy od października r. b.
p. Juljuszowi Osterwie, kierownictwo zaś administracyjne p. Bujań-
skiemu.

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Małżeństwa unieważnione

w 1931.
(KAP) W ostatnim zeszycie

„Feta Apostolicae Sedis* zamiesz-
czene są dane © procesach w
sprawie unieważnienia małżeństw
re Rzymską Rotę w 1931 r.

tych danych wynika, iż w ub. r.
w najwyższym dla całego świata
katolickiego  trybunale _zostało
zakończonych 56 procesów o
unieważnienie związku małżeń-
skiego, z których 24 Rota Rzym-
ska załatwiła przychylnie, resztę
zaś odrzuciła. Dane powyższe
stanowią najlepszą odpowiedź,
jaką Kościół katolicki przywiązuje
wagę do sakramentu małżeństwa.

Nowy „Rocznik Papieski" o poło-
żeniu Kościoła w Rosji. Hie-
rarchja katolicka w więzieniu lub

pa wygnaniu.

(Kap) Donosiliśmy niedawno o

doręczeniu Ojca Św. pierwszegą

egzemplarza tegorocznego wyda-
nia „Rocznika Papieskiego” (An-
nuario Pontilicioj. Obecny „Rocz-
nik', zawierający 1071 stron, roz-
poezyna się wykazem wszystkich
papieży od sw. Piotra począwszy,
poczem nasiępuje dokładny żyeio«
rys obecnego Ojca Św. Umieszczo-
ny dalej spis kandydatów wyka-
zuje, że obecne kolegjum Kardy+
nalskie obejmuje 55 kardynałów,
z czego 4 kardynałów - biskupów,
47 kardynałów - kapłanów i 4 kar-

dynałów - diakonów.  Hierarchja
katolicka posiada ogółem 1609
patrjarchatów, archidiecezyj, die-
cezyj, prałatur i opactw oraz wi-
karjatów i prefektur apostolskich.
W spisie zaxkonów poraz pierwszy
pomieszczono OO. Franciszkanów
z Waldbreitbach i zakon misjona-
rzy św. Franciszka z Assyżu, po-
siadający swą główną siedzibę w
Maslianico (Como). Przy wykazie
św, Kongregacyj w ustępie odno-
szącym się do Kongregacji Kościo-
ła Wschodniego zanotowano poraz
pierwszy specjalną komisję do
spraw małżeńskich i liturgicznych.

Ciekawe są dane odnoszące się
do biskupów katolickich w Rosji.
Metropolita Mohylowski przeby-
wa na wygnaniu w Warszawie,
dwaj zastępujący go administrato-
rzy diecezji od lat za swą wiarę
pozostają w więzieniu. Stolice bi-
skupie w Kamieńcu, Tyraspolu i
Mińsku od wielu lat nie są obsa-
dzone. Dla diecezji Mińskiej w ro-
ku 1926 zosiał mianowany apo-
stolski administrator, jednak w
następnym już raku znalazł się on
w więzieniu, Zpośród pięciu ad-
ministratorów apostolskich dla
Odesy,. Wołgi, Kaukazu, Tyflisu i
Armenji dwoch również tkwi w
więzieniu. W' więzieniu pozostają
też apostolski administrator i wice
administrator diecezji Żytomer-
skiej,

 

Nowe represje rządu litewskiego wobec
akcji katolickiej.

Jak już donosiliśmy władze li-
tewskie wpadły na ślad tajnej or-
ganizacji mającej na celu obale-
nie obecnego ustroju państwowego
„w Litwie. Bliższe szczegóły tej
sprawy przynosi obecnie prasa li-
tewska.

Według oświadczenia naczelni-
„ka policji kryminalniej w Kownie
organizacją tą miał kierować Ko-
mitet Akcji Katolickiej.

„W związku z działalnością po-
mienionego tajnego związku poli-
cja kryminalna dokonała rewizji w
Kownie, Szawlach i Marjampolu.
M. in, dokonano rewizji u ks. Ran-
kele, ks, Adomajtisa i ks, Szalczu-
sa. Podczas rewizji u ks, Adomaj-
z znaleziono parę odezw K. A.

W wyniku rewizji dokonanej w
Marjampolu, w pewnem mieszka-
niu przylegającem do probostwa
marjampolskiego i przez nie wyna-

jętem, znaleziono odezwy K. A. K.
oraz 38 kooert zaadresowanych
dla przesyłki odezw, jako też kom
promitującą tajną korespondencję.
W. związku z tem zaresztowano
administratora T-wa św. Józefa
Jerzego Kułakauskasa oraz zabra-
no maszynę do pisania, stanowiącą
własność probostwa; ekspertyza
wykazała, iż przy adresowaniu u-
przednio przesyłanych pamfletów
K. A, K, posługiwano się pomie-
nioną mąszyną,

Naogół wypada nadmienić, iż
głównymi twórcami nielegalnej
akcji są właśnie młodzi księża. Po-
za pomienionym ks. Rankele zaan-
gażowani są wydatniej ks. Szal-
czus i ks, Adomajtis. Ekspertyza
rękopisu jednej z odezw „Bojowni-
ków za wolność” (Nr. 8) wykazała,
iż antorami jej są ks, Szalczus i
ks. Adomajtis.

 

Sprawa © wielkie nadużycia celne.
Dziś przed V-ym wydziałem

karnym-skarbowym sądu okręgo-
wego rozpoczyna się głośny pro-
ces o olbrzymie nadużycia na
szkodę skarbu państwa przez o=
mijanie przepisów celnych przy
sprowadzaniu z zagranicy towa-
rów wysokocłowych, jako bądż
rzeczy pasażerskich, jako bądź su-
owców, czyli towarów wolnych
od cła.

Na ślad tych nadużyć natra-
fiono w sierpniu 1927 r. i od
tej chwili wzdrożono energiczne
śledztwo, które jednocześnie pro-
wadzono na terenie Niemieci
Łotwy.

Długotrwałe, bo trwające oko-
ło pięciu lat śledztwo, prowa-
dzone przez sędziego śledczego
do spraw szczególnej wagi p. Bo:

przy współudziale delega-
tów min. skarbu, doprowadziło
do skompromitowania przemyt- .
ników oraz wielu urzędników cel-

i kolejowych zarówno u
nas jak i na Łotwie.
W wyniku żmudnego śledz-

twa w stan oskarżenia postawio-
no 17 osób, śród których duszą
przestępczych  machinacyj są
przedstawiciele połączonych firm
ekspedycyjnych w Wilnie p. n.
„Konkurencja Warszawska” w o-
sobach Szepsela i Morducha Ar-
luków oraz Arona Goldberga i
biura ekspedycyjnego p. f. „Hu-
bert Mejer*.

Wymienieni wyżej kombinato-
rzy w orbitę swych machinacyj
wciągnęli urzędników  państwo-
wych sprawujących nawet wyso-
kie stanowiska służbowe a przy-
kładem tego jest Mieczysław
Szczubełek—naczelnik urzędu cel-
nego w Wilnie.

Z pośród oskarżonych zdołali
ukryć się: Morduch Arluk, Szloma
Goldberg, Jakób Ettingin i straż-
nik urzędu celnego Konstanty |

Sienkiewicz. Sprawa ich mimo
to nie będzie wydzielona, lecz
zgodnie z procedurą będzie są-
dzona łącznie, obronę ich z u-
rzędu objęli adw. adw. Rubinow,
Szlosberg, Załkind, Mołozawy i
Tejtel.

Dwuch z podsądnych, a więc
Szepsela Arluka i Józefa Brytana
osadzono w więzieniu, inni odpo-
wiadają z wolnej stopy.

Rozprawie przewodniczyć bę-
dzie wiceprezes p. W. Haurył-
kiewicz przy udziale pp. sędziów
W. Skindera (referent) i O. Bran-
ta. Jako czwarty sędzia zapaso-
wy zasiadać będzie p. s. Tara-
siewicz.

Oskarżenie wnoszą podproku-
> O. Klasse i J. Rabczew-

ski.
Do sprawy powołano około

60 świadków oraz 10 biegłych,
W. charakterze świadków w

procesie między innymi wystąpią:
Jan Purynsz—naczelnik urzędu
celnego z Dyneburga, Antoni
Lancelot—fabrykant jedwabiu w
Ljonie, Ludwik Bahu — przedsta-
wicięl francuskiej fabryki jedwa-
biu w Polsce.
W charakterze biegłych wy-

stąpią pp. Hilaryfj Swital i Wlo-
dzimierz Krzyżanowski, inspekto-
rzy min. skarbu, Roman Głęboc-
ki, kierownik działu przewozo-
wego K. P. oraz szereg fotogra-
fów, kaligrafów i innych rzeczo-
znawców.

Jako tłumacz z języków nie-
mieckiego, łotewskiego i rosyj-
skiego wystąpi p. Ewaryst Troja-
nowski.

Min. Skarbu do sprawy dele-
gowało swego radcę prawnego
adw. Winiarskiego.

Wobec obfitości materjału
sprawa toczyć się będzie przez
10 — 14 dni w wielkiej sali są-
du okręgowego. Kos.
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SZKICE I OBRAZKI.
NIE:SPODZIANKA,

Stasiek namyślał się co ma zrobić!
resztą dnia.

Siedzieć na ławce ogrodu miejskiej
go mógł jeszcze z godzinę iub dwie... |

A co dalej *

Do domu nie chciał wracać.

Postać zrzędliwej, złej właścicie!

pokoi umeblowanych, której zalegał od

miesiąca t. zw. komorne napawała gl

obrzydzeniem' lękiem.
Znów po otwarciu drzwi rozewrż

przęd nim „krasę' swej wymowy upięk

szonej dosadnemi określeniami.

Na obiad pójść? — trzeba miec A

co, do znajomych o tej godzinie nie wyj

pada...
Może będą jakie listy w domu?

Ale skąd znowu! Wydawca na prz

słany rękopis książki od dwu miesięć

nie odpowiadał

I nie odpowie zapewne
A tu, na domiar złego, zaczął mży

jakiś. zimny, jas gdyby nie wiosen

deszcz, I В
Stach powstał z ławki,
W lewo i w prawo cignęły

wyludnione aleię parkų,
Ruszył w Sierunku miasta.
Zapalone ialarnie rzucały diugi

smugi światła po mokrych chodnikać
gdzieś tam daleko klekotala zapėžni?
na dorożka. @

Przechodząc koło witryn składu kj
lonjalnego poczuł, że jest głodnym.

W domu mol jeszcze parę kawaj

ków cukru i ca1tba. 2

Trudno, pójdę, nie będę przeciež My

cował na ulicy w czasie deszczu.

I znów zobaczył przed sobą #

swej gospodyai, która w gniewie P]

dobną byla da twarzy starej ropuchy:

— Trudne pewiem jej, że w tY*

dniach się wysrowadzę, to się uspok: w

Powoli wspinał się na schody, prź*

drzwiami wejściowemi zatrzymał
dłuższy czas, ciężko oddychając.

Zadzwonił
— Ne — pomyślał — teraz otwofj

się czeluść piekielna. ;
Posłyszał a drzwiami ciężkie kro

i zrzędliwy głos starej kobiety.
— Кю tam“
— Ja lokater. :
Trzasnął zamek, drzwi otworzyły

Stachowi dech zaparło. !

We drzwiacn stanęla gospodyni.
— Czy to pan Stanisław?

—Tak, ja. fa proszę pani już za

ka dni...
Stach zdęk'ał, Stara. kobieta W)

ciągnęła doń obie dłonie. K
— Panie, chodź pan dalej.

— No, tęr'ż się zącznie jęknąłb

się j

dak.
—Proszę gani, ja już za kilka.»

—Panie, chodź pan tu dalej, nic ©
wiesz co. się tu stało.
— Ja wyprowadzę się

— Niech Bóg zachowa.
— Co taki»go?

— Byla telugrama Z pieniędzmi i

kieś listy, był pan jakiś z Warszawy:

płacił... | @

— Za co? Kto?
-— Toż mowię, chodź pan dalej.

W. pokoju 'woim zauważył Stach

stoliku list i recepis pocztowy na o

pieniędzy...
Pochwycił list. AE.

Literki skakały mu przed oczami|

— Szanowny Panie!
Książkę pańską p. t. „Wojna“ €

kuję w nakład'ie 10.000 egzemplarzy:

szę mi odstąpić licencję m tłomacz:

Pieniądze przesłałem tele: aficznie, ь

mieszkam w hotelu Empire. O ile ze€ 1

pan się ze mną zobaczyć to ocze|

pana u siebie... |

Wydawca! й

Drukuje książkę, przesyła pieni”

Stach usiadł na krzesio, 3

Drgnąl. Postysza! glos gospodynkį

— Pan, serdeńko przemokłszy m)

arbata z cytryną. przygotowić...

Wybiegła.

Za chwilę słyszał jak swym
czącym głosem wymyślała sąsiadce jeg

sublokatorce za zbitą szklankę, żąd

odkupienia takiej że samej.

Stach spojrzał na list i recepis

Czarowne kartki odmieniiy me

dały mu spokój i dach nad głową.

Zamknął oczy. Czuł „ię bardzo

czonym...

Dobrze mu było teraz 1 blogo.

Tylko ten głos zrzędiiwy starej

dzy, dolatujący z korytarzazakłócał

szę.

Ale powoli
ciszej i ciszej.

Stach zasnął.

zaczął się sączyć ©

M. Junosza
 

Niebywały zanik eksport
Tylko... złoto idzie zagranict:|
Świeżo ogłoszone przez O

wny Urząd Statystyczny dane, ©
tyczące naszego handlu zagra
cznego, wykazują katastrofalh
wprost spadek eksportu. W/ynoj
on bowiem w ciągu 3 pierwszy
miesięcy 1932 zaledwie 287 m
zł wobec 451 mili. zł w r. 19
a 658 milj. zł. w r. 1930

Pochodzi to przedewszystkić
ze spadku w tymże okresie 2%
portu węgla z 76 milj. zł, na 55%,
zł, drzewa i wyrobów z drz
z 42 milj zł. na 30 miij, zł., b
nów z 24 milj. zł na 16 mili:
cynku i wyrobów z cynku Z
milj, zł na 14 milj. zł, trzo
chlewnej z 16 milj. zł. na 6 milj.
i jaj z 16 milj zł. na 8 mikj, zł.

Jedyną natomiast pozycją, kt
ra wykazuje znaczny wzrost, 1е5
złoto i srebro, których... eksport
pierwszych trzech miesiącach
r. wynosił tylko 52 tys., obec?
zaś wyniósł 38 milj. 369 tys, zł.
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KRONIKA.
Przybycie znakomitego rzeczoznawcy
geologa prof. Rosłońskiegow sprawie

ratowania Bazyliki.
W dn. 19 b. m. przybyli do Wil-

na na zaproszenie Komitetu Rato-
wania Bazyliki geolog dr. Rosłoń-
ski, delegat Państwowego Insty-
tutu Geologicznego, oraz inż. Ro-
mański, utrzymujący kontakt w
Warszawie z ramienia Komitetu
z profesorem  fundamentowania
Politechniki Warszawskiej inż, Fe-
dorowiczem. W godzinach przed-
ołudniowych dr. Rosłoński i inż.

Romański zapoznali sięz przebie-
śiem dotychczasowych prac i ba-
dań, poczem odbyli konferencję z
prezesem Komitetu Ratowania Ba-
zyliki J. E. ks. biskupem Michal-
kiewiczem. Po południu odbyło
się posiedzenie Komisji Technicz-

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

‚° — Ilu archidiecezja wiień-
ska liczy djecezjan. Według o-
statnich zestawień archidječezja
wileńska liczy 1,338,784 djecezjan
w tem 467 kapłanów świeckich,
należących do archidiecezji wi-
leńskiej.

SPRAWY MIEJSKIE.

— Prawidłowa ka ele-
ktrowni miejskiej. Na dzień dzi-
siejszy zwołane zostało posiedze-
nie miejskiej Komisji Rewizyjnej.
Na posiedzeniu tem Komisja skon-
kretyzuje ostatecznie  materjały
zebrane na podstawie przepro-
wadzonej rewizji gospodarki ele-
ktrowni miejskiej. Po sporządze-
niu obszernego sprawozdania zo-
stanie ono podane do wiadomości
Rady Miejskiej na jednem z naj-
bliższych posiedzeń plenarnych.

Jak się informujemy, poza
drobnemi usterkami natury admi-
nistracyjnej komisja nie ujawniła
żadnych. większych uchybień.
— Sprawa uregulowania ko-

munikacji autobusowe; W związ-
ku z niedomaganiami komunikacji
miejskiej, o czem w swoim czasie
obszernie pisaliśmy, wyłoniona zo-
stała, jak wiadomo, z łona Rady
Miejskiej specjalna Komisja, która
miała zająć się uregulowaniem
bolączek komunikacji autobuso-
wej. Komisja wydzieliła z grona
swego trzy podkomisje, z których
każda w odmiennym kierunku
prowadziła swe prace. Chodziło
6 uregulowanie komunikacji w
sensie regularnego kursowania

wozów, zniżenie taryły autobuso-

wej oraz wglądnięcie czy dotrzy-
mane zostały przez Arbon warun-
ki zawartej umowy przedewszyst-
kiem w kwestji angażowania per-
sonelu. !

Každa z tych podkomisyj, jak
się dowiadujemy, ukończyła już

definitywnie swe prace. W związ-
ku z tem na dzień 28 b. m. zwo-
łane zostało posiedzenie całej
t. zw. Komisji Arbonowej, na któ-
rem zebrane materjały zostaną
uzgodnione i ZY będzie
dla władz miejskich obszerny me-
morjał sprawozdawczy. Obecnie
jednak można stwierdzić, że od
czasu objęcia komunikacji przez
t. zw. Towarzystwo Miejskich i

Zamiejskich Komunikacyj nie wie-
le się poprawiło. Może radykal-
niejsze wglądnięcie w tę kwestję
czynników miejskich spowoduje na
tym odcinku poprawę,

Z MIASTA.

— Z powodu kiermaszu św. Je-
rzego. Starostwo Grodzkie Wileń-
skie podaje do wiadomości, że z

u kiermaszu św. Jerzego,
tóry corocznie odbywa się na

lacu Orzeszkowej — postój auto-

Esu linij zamiejscowych w

dniach 22 i 23 kwietnia r. b. prze-
nosi się na ul. Montwiłłowską.

SPRAWY SANITARNE.
— Lustracje sanitarno hy-

gjeniczne. ostatnio na terenie
miasta dokonano szeregu lustra-
cyj sanitarno-higjenicznych. Zlu-
strowano 35 zakładów  fryzjer-
skich, i zgórą 100 sklepów spo-
żywczych. W wyniku tych lu-
stracyj sporządzono 46 protoku-
łów karnych

SPRAWY WOJSKOWE.
— Dziś ostatnie posiedzenie

Komisji Poborowej. Dziś po raz
ostatni w lokalu przy ul. Bazyljań-
skiej 2 odbędzie się posiedzenie
dodatkowej Komisji Poborowej.
Potem nastąpi dłuższa przerwa,
spowodowana poborem rocznika
19i1-g0,

 

ROMAN JASIEŃSKI, generał.
‚ ®а ® ° ..

Po Syberji i Mandžurji.
Ма on też swoje ustalone zwyczaje. Walcząc z

człowiekiem stara się przedewszystkiem zerwać mu
skórę z czaszki i naciągnąć ją na oczy, bo do ludzkie-
go wzroku nie ma zaufania. Zabiiemu człowiekowi
urządza pogrzeb. Ojciec mojego ordynansa, niejaki
Bochiłow, zastawił raz pułapkę na jelenia. Była to
głęboka jama przykryta chrustem z misternie ułożo-
nym na niej mchem i trawą. Zamiast jelenia wpadł
tam niedźwiedź. Bochiłow zastał go już po wydosta-
niu się z jamy. Strzelił i trafił dobrze pod lewą ło-
patkę, ale niedźwiedź brocząc krwią począł uciekać,
a Bochiłow gonić. Córka starego, która była świa-
dkiem tej sceny, pobiegła wołać brata do pomocy 0j-
cu. Syn biegnąc po śladach krwi dobiegł do ruczaju,
przeskoczył przez niego i prawie tuż potknął się o

nej, na którem omawiano sprawę
zasadniczych robót konserwacyj-
nych oraz sprawę najpilniejszych
po zabezpieczających. naj-
liższym czasie ma być wykona-

nych kilka dodatkowych studzie-
nek na placu Katedralnym. Defi-
nitywne ustalenie przyczyn ryso-
wania się murów i sklepień oraz
zaprojektowanie sposobów zabez-
pieczenia Bazyliki nastąpi w: cią-
gu 4—6 tygodni. Niezależnie od
tego uchwalono wzmocnić pęknię-
ty fundament jednego z filarów
w nawie głównej, założyć ściąga-
cze, wiążące ściany zewnętrzne
i filary oraz utrwalić sklepienia.

; SĄDY.
— Zakończenie śledztwa w

sprawie dyrektora lombardu B. Ja-
gody, W najbliższych dniach u-
kończone już zostanie dochodzenie
w sprawie głośnej atery dyrekto-
ra lombardu przy ul. Biskupiej
B. Jagody. W dniach najbliższych
w jego sprawie sporządzony już
zostanie akt oskarżenia. (a)

POCZTA i TELEGRAF.
— Likwidacja urzędu poczto-

wo - teleśraficzneśo w Urzędzie
Wojewódzkim. Zawiadamia się, że
z dniem 30 kwietnia 1932 r. zwija
się urząd pocztwo-telegraficzny
Wilno 11, mieszczący się w gma-
chu Urzędu Wojewódzkiego.
— Narodowa Organizacja

Kobiet w Wilnie  przypo-
mina swoim Członkiniom i o-
sobom, które się interesują pra-
cą N. O. K, iż walne doroczne
zebranie odbędzie się we czar-
tek 21 go kwietnia o godzinie
6-ei w sali własnej przy ul. Orze-
szkowej Nr. 11. Na porządku

„ dziennym: Sprawozdania. Referat,
profesora S. Cywińskiego o refor-
mie szkcir ctwa. Wybory.
— Dzisiejeza środa literacka

będzie wieczorem autorskim N.
K. Pawlikowskiego, który odczyta
własne utwory  beletrystyczne,
oraz wygłosi pogadankę „O ło-
wieckiej literaturze pięknej w
Polsce".
$ fPoczątek e godz. 8,80. Wstęp
dla członków i sympatyków bez-
pon wprowadzeni goście pła-
cą1 zł.
—Doroczne Walne Zgroma-

dzenie Stow. Kupców i Przemy-
słowców Chrześcijan odbędzie się
w niedzielę 24 b. m. o godz. 4
w lokalu Stowarzyszenia 11.
— Walne Zebranie Zjedno-

czenia Kolejowców Polski. Dn.
16 b. m. w lokalu przy ul. Wi-
wulskiego 4 odbyło  doreczne
walne zebranie członków oddzia-
łu związku kolejarzy „Zjednocze-
nie Kolejowców Polski* w Wilnie,
na które przybył przedstawiciel
Zarządu Głównego sekretarz ge-
neralny p. Trzebiński.

Przewodniczył prezes Zarządu
Okręgowego p. Cieszewski.

Sekretarz generalny p. Trze-
biński wygłosił referat na temat
chwili obecnej w którem zazna-
czył, że dła skutecznej obrony
interesów kolejarzy należy przy-
stąpić od dołu do energicznej
pracy nad skupieniem się wszyst-

kich kolejarzy w jednym zawo-

dowym, potęźnym związku „Zje-

dnoczenia Kolejowców Polskich”.

Prezes p. Cieszewski wygłosił
długi i rzeczowy referat o sytua-
cji, obecnym kryzysie i środkach
zaradczych, oraz powodach po-
wstania kryzysu. "
W końcu dokonano wyborów

12 dolegatów na zjazd okręgowy
Zjedn, Kol. Polskich.
— Ze Związku Oficerów Re-

zerwy. W dniu 12 kwietnia r. b.
ukonstytuował się Zarząd Koła
Wileńskiego Z. O. R., wybrany na
walnem zebraniu w dniu 3 kwiet-
nia r. b. jak następuje:

Prezes Olgierd Stelkiewicz,
kpt. rez. Wiceprezesi: Michał

Obiezierski xpt. rez. i Kazimierz
Młynarczyk, por. rez. Sekretarz

Mikołaj Kondratowicz, por. rez.

Skarbnik Kazimierz Pożaryski,
por. p. I. Uzłonkowie Zarządu:

Alksnin Mieczysław, ppor. lek.

rez. Banio Antoni, podchor. rez.,

Ciozda Stan:slaw, por. rez. Erd-
man Antoni, por. rez., Głażewski

Stefan, ppor. rez, Gassowski
Zygmunt, ppor. rez., Gulewicz

25) niedźwiedzia, który tylko co zdechł, Obok Jeżała
strzelba ojca rozbita,
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Piotr, ppor. :ez., Glatman Juljusz,
por. rez, Kozłowski Eugenjusz,
mjr. w st. s;., Kurczyn Jaroslaw,
ppor. rez, Minkiewicz Antoni,
por. rez., Soxołowski Władysław,
mjr. w st. sp, Topor-Wąsowski
Tadeusz, kpt. w st. sp, Walczy-
kowski Waciaw, ppor. rez., Za-
wadzki Władysław, por. rez Ko-
misja Rewizyjna została wybraną
w składzie: Przewodniczący Do-
mański Bronisław, płk. em., Człon-
kowie: Karpowicz Czesław por.
rez. i Worono Antoni, ppor. rez.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sekretarjat Koła Prawni-

ków Stud. U. S. B. podaje do
wiadomości, że codziennie w go-
dzinach od 3 do 8 udziela infor-
macji o l-szym Ogólnym Kon-
gresie Młodych Prawników w Kra-
kowie, który się odbędzie w dniu
24. 25 i 26 kwietnia 1932 r.
Z ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO.
— Wyjaśnienie. W związku z

artykułem, który ukazał się w
piśmie „Świetacz Biełarusi* w
sprawie bezprawnego udzielenia
ślubu niejakiemu  Gurjanowowi
rzekomo przez prawosławnego
duchownego, proboszcza cerkwi
św. Mikołaja, Kuszniewa (o czem
zamieściliśmy krótką wzmiankę
w n-rze piątkowym „Dziennika'')
rzeczony duchowny K. przedstawił
nam dałaieśty, z których wyni-
ka, że ślub odbył się w czasie,
kiedy duch K. korzystał z urlopu.
Dalej wykazuje duch. K. na pod-
stawie księyi metrykalnej, że ślu-

bu udzielił protojerej Bielajew w

asyscie djaxona Szarafanowicza,

których podpisy figurują pod
aktem ślubnym.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Prośba o wsparcie. Zwracam się

za pośrednictwem Szanownej Redakcji
do ofiarności społeczeństwa. Jestem
wdową z małoletniem dzieckiem. Nie
posiadając żadnych środków utrzymania,
cierpimy skrajną nędzę i głód. Od dłuż-
szego czasu nie widzimy chleba, żywiąc
się jedynie kartoflami, których nam
wkrótce zabraknie. Będąc chorowitą,
nie mogę wykonywać ciężkiej pracy fi-
zycznej, mogłabym jednak nieco zaro-
bić na utrzymanie swoje i dziecka szy-
ciem. Niestety — brak maszyny do szy-
cia staje temu na przeszkodzie. Wierząc
w serca litościwe ludzi dobrej woli,
zwracam się z gorącą prośbą o pomoc,
bym mogła nabyć maszynę, która po-
zwoli mi być w miarę sił pożyteczną dla
społeczeństwa, a nie ciężarem.

Ofiary kierować proszę do redakcji
„Dziennika Wileńskiego” dla krawcowej
z ul. Legjonowej 38-4.

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

wiecz. interesująca sztuka Hertza „Pod

talami".
Jutro — „Pod falami".
—W Lutni. Dziś przedstawienie dla

Kolejowców. 2
Jutro w dalszym ciągu komedja

trancuska p. t. „Miłość czuwa”.
— Najbliższa premjera na Pohulance,

W sobotę odbędzie się premjera gigan-
tycznej sztuki Franciszka Porchć p. t.
„Car Lenin“ — obrazująca dzieje rewo-
lucji rosyjskiej. Wśród interesującej

akcji przesuwają się postacie historycz-
ne: Zinowiew, Łunaczarski, Dzierżyński,
Trocki, Rykow i in. Sztukę reżyseruje

Stanisława Wysocka. Ze względu na
wielkie zainteresowanie premjerą, bilety
należy wcześnie nabywać w kasie testru
Lutnia.
— Koncert lowy Konserwa-

torjum. W. sobotę, . 23 b. m. w sali
Konserwatorjum odbędzie. się Wielki

Koncert zespołowy, na którym wykonane
zostaną rzadko produkowane publicznie
utwory na zespoły chóralne i orkiestro-
we z udziałem solistów. W programie:
„Manfred“ Schumanna (do poematu By-
rona), „Milda” Kantata mitologiczna Mo-
niuszki, „Poznanie Kraju” Griega, „W
świątyni” Czajkowskiego. W wykonaniu
udział biorą: chóry, orkiestra i soliści
Konserwatorjum pod dyr. A. Wyleżyń-
skiego, oraz pp.: Janina Sumorokowa,

Zbigniew Śmiałowski, Piotr Bułhak, Wa-
cław Kossowski i Bohdan Mintowt-Czyż,
jako wykonawcy tekstu poetyckiego t
melodeklamacji.

Początek o godz. 8 w. Bilety po ce”
nach zniżonych w Biurze Podróży „Or*
bis” (Mickiewicza 11a) od godz. 9 r. do
godz. 7 wiecz., zaś w dzień koncertu
również w kasie Konserwatorjum O
godz. 7 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 20 kwietnia 1932 r.
11.58. Sygnał czasu. :

14.10. Progr. dzienny.
1415. Muzyka włoska (płyty):

1545; Bea AN sti

15.25. „Upadek i odrodzenie Г.

skowości polskiej w w. XVIII" — odczyt

15.50. „Sienkiewicz” — odczyt

Kom. sportowy z, Warsz.

„Zemsta natury” —

Codz. odcinek pow.

Lekcja angielskiego z Warsz.

17.10. „Robak czy nie robak” —

17.35. Koncert symioniczny (płyty).

Utwory Beethovena i R. Straussa. Sło-

wo wstępne — prof. M. Józefowicza
19.00. „Z prasy litewskiej” —
19.15. Śwojskie melodje (płyty):
19.20. „Co nas boli?* — prze”

chadzki Mika po mieście.
19.30. Wiad. sportowe z W'arsz.
19.35. Progr. na czwartek i rozm.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz-
20.00. „Przed X-tym Międzynaro-

dowym Festivalem Muzyki Współczes-

nej“, felį. z Warsz. wygł. M Gliński.
20.15. Audycja wesela z Warsz.
2115. Kwadr. liter. z Warsz.

 

16.15.
16.20.
16.40.
16.55.

felj.

połamana i pokręcona na różne

sposoby, ale ojca nigdzie nie było. Dopiero po dłuż-

szej chwili Bochiłow syn odnalazł zwłoki starego

złożone niedaleko w ruczaju i zawalone stosem na”

łamanych gałęzi i z korzeniami wyrwanych krzaków.

Z końcem lata baterja otrzymała nowe szybko-

strzelne działa, których nie posiadał jeszcze żaden

oddział w całem imperjum. Dało to nam
Działa te okazały się doskonałemi.

dyony artylerji konnej do dnia dzisiejszego są zaopa”

trzone w ten właśnie sprzęt tak zwany system 1900 r.,

który poznałem w
mu. A mówią że technika kroczy w stumilowyc

butach!. Wprawdzie powojenna japońsko-rosyjska

artylerja uzbroiła się również w działa systemu 1

r. ale różnica między tymi systemami ze tylko
na lepszem opancerzeniu — tych dział. г

Wyższe dowództwo nie we się nas odwie-
dzać. Artylerja w owym czasie liczn
rządząc się w czasie pokoju i wojny samodzielnie,

do myślenia.

Nasze polskie

erczyńsku trzydzieści lat te-

yła autonomiczna,

0 twórcę kaplicy ów. Kazimierza,
W ubiegłą sobotę w Seminar-

jum Archeologji klasycznej USB.
wygłosił niezmiernie ciekawy od-
czyt dr. M. Morelowski.

Tematem świetnie skonstru-
owanej prelekcji było zagadnienie
dotyczące twórcy kaplicy św.
Kazimierza w Wilnie.

Dr. Morelowski na podstawie
długoletnich studjów i badań do-
szedł do wniosku, iż kaplicę
świętego królewicza budował na-
dworny architekt króla Włady-
sława IV Constantino Tencalla, a
nie jak mylnie dotąd twierdzono
niderlandczyk Danckers de Ry.
Sam styl i charakter kaplicy
twierdził dr. Morelowski — ma
wybitne cechy baroku włoskiego.
Ostatecznie zaś przekonała ba-
dana w mniemaniu swym analiza

równawcza dzieł Tencalli (ko-
umna Zygmunta w Warszawie)

i kaplicy św. Kazimierza. Nie-
które z odnalezionych dokumen-
tów wspominają zresztą o Теп-
calli jako twórcy kaplicy, zesta-
wienie zaś dat bytności Tencalli
w Wilnie, ostatecznie stwierdzają,
iż właśnie włoski architekt był
twórcą pięknej kaplicy.

Odczyt prof. Morelowskiego
=uświetnił swą obeenością Jego
Ekscelencja Ks. Biskup Michal-
kiewicz, oraz przedstawiciele świa-
ta artystycznego i naukowego.

£6łosy czytelników.
W wiekach starożytnych znane były

narody, które nic nie tworzyły, nic nie
wnosiły do dorobku cywilizacji, lecz

niszczyły wszysiko to, co spotykały na

swej drodze.

W czasach nowożytnych, poza dzi-

kiemi szczepami australijskiemi, lub po-

łudniowo-afrykańskiemi, narody takie

już nie istnieją. Niestety psychika ich po-

kutuje do dziś w umysłach niektórych

grup społecznych lub jednostek.. Tacy

ludzie nie są zdolni do żadnej pracy

twórczej — polem ich działania jest ne-

gacja. To, co inni latami tworzyl. —

niszczą bez namysłu w sposób najbar-

dziej barbarzyński, nie licząc się ani z

pięknem i estetyką, ani z pożytecznością

niszczonych wartości.

Rażącym tego przykładem jest bez-

myślne niszczenie drzewostanu na tere-

nie Wilna. Niewiem z czyjego czyni się
to nakazu, ale czyż ci panowie nie ro-

zumieją, że zadrzewienie stanowi jeden z

głównych elenientów, nadających piękne

krajobrazowi. Nie chcą wiedzieć, że

drzewa są czynnikiem higjeny, pochłania-
ją bowiem dwutlenek węgla, a wydziela-

fą ożywczy tlen. Pojęcia te widocznie

nie są dostępae umysłom panów Biuro-

krackich z Magistratu.

To też widzimy zaciekły systema-
tyczny wyrąb drzewostanu. Zaczęto go
od W. Pohulanki. Na przestrzeni od ul.

m. Piłsudskiego do rogatek wyrąbano

około 30 lip. Komuś znowu solą w oku
stanął piękny ias miejski na Zwierzyńcu.

Z uporem i wytrwałością, godną lepszej

sprawy, rąbie się tam rok rocznie kilka-

dziesiąt co lepszych okazów drzew. Pod
barbarzyńskieini ciosami siekier padło
wczoraj znów kilkanaście sosen. Potęż-

ne konary legły pokotem, wydając po-

szum gałęzi, jakby wołając o pomste do

Nieba.
Ginące drzewa wzywają S. O. 5.
Miłośnicy piękna natury nie tracą

nadziei, że znajdzie się silna ręka, która

zdoła ująć w karby niszczycielskie za-

pędy nowoczesnych wandalów.

Oby nie zapóźnol
Wacław Wierzbicki.

21.30. Koncert solistki z Warsz.
21.50. Koncert kameralny z Warsz.
22.30. Kom. z Warsz.
22,45. Muzyka opisowa (płyty).
23.00. Spacer detektorowy po Euro-

e.
Z ZA KOTAR STUDJO.

Koncert wieczorny.
Dzisiaj o godz. 21,30 artystka opery

lwowskiej i warszawskiej p. Franciszka
Platówna odśpiewa ed mikrofonem
arję z „Afrykanki* Meyerbera, uro
pieśń „Pastorale” J. Bizeta i dwie pi
ak a mianowicie: Żeleńskiego: „Jaš-
o z pod Sącza” i St. Lipskiego „Piosnka

dziewczyny kozackiej”.
Następnie o godz. 21,50 Zofja Adam-

ska (wiolonczela) i prof. Zbigniew Dym-
mek (fortepian) odegrają w studjo war-
szawskiem melodyjną sonatę wioloncze-
lową Rachmaninowa op. 5, zaliczoną
słusznie do najpiękniejszych sonat wio-
lonczelowych.

Dla maturzystów.

Dla młodzieży, kończącej w bieżą-

cym roku szkołę średnią, zorganizowało

Polskie Radjo, wzorem lat ubiegłych,
ąykl specjalnych odczytow z resu
literatury, historji etc. Odczyty te, pro-
wadzone przez wybitnych specjalistów,

odbywają się codziennie (z wyjątkiem
niedziel) między godziną 15 a 16. W” bie-

żącym tygodniu wygłoszone zostaną od-

czyty maturalne о Sienkiewiczu, „Ko-

ściuszce, Napoleonie i Kasprowiczu..

Szczegóły w programach dziennych.

pi

Dowódca artylerji na terenie Mandżurii
niej Syberji, był generał Łątkiewicz,

asną kieszeń. W, tym wypadku posuwałtylko o
się do bezczelności.

(W/ czasie kiedy Ali - Aga Szychliński bawił na

a Mechmandarow leżał w szpitalu, po ja-

kiejś operacji i ja w zastępstwie dowodziłem bate-
od Łątkiewicza gruby swój różnych

rozkazów. Między niemi była olbrzymia relacja z

przeprowadzonej przez niego w Nerczyń-

sku, (w którym nigdy nie był). W relacji naturalnie

chwalił wszystko - dziękował wszystkim oficerom, a

ja jako zastępca SORY, SAaaa tia po

že iłem się oficerów czytając im ten rozkaz.

o” : Łątkiewicza. Chodziło

mu tylko o pobranie djetdlatego też siedząc wciąż

na miejscu — w domu — wypisyw п

spekcji wszystkich swoich oddziałów, od których nie

kilometrów. Rosyjski

podróży pobierał prócz djet t. zw.

urlopie,

rją — nadszedł

inspekcji,

Nikt z nas wtedy nie znał

raz dzieliło go parę tysięcy

oficer podczas

m

«Miszka Krasawczyk» znany oszust
wileński, aresztowany w Katowicach.
Wydział śledczy m. Wilna

otrzymał wiadomość z Katowic, iż
na tamtejszym gruncie areszto-
wany został _ międzynarodowy

, oszust Mojżesz Niedźwiedź z Wil-
na, popularnie zwany na gruncie
wileńskim „Miszką  krasawczy-
kiem". M. Niedźwiedź aresztowa-
ny został pod zarzutem oszustwa
w wysokości 570 dolarów amery-
kańskich, które wyłudził od kup-
ców Miillera i Grumana.

Niedźwiedź przedłożył kupcom
katowickim plan reprodukcji do-
larów amerykańskich. Sprytny
oszust przed kupcami zademon-
strował swój sensacyjny sposób
podwajania banknotów, iż ci bez

ociągania się wręczyli
dolarów dla podwojenia.

Oszust pieniędzy oczywiście
nie podwoił, natomiast przywła-
szczył dolary, oświadczając kup-
com, iż podczas reprodukcji ule-
gły one zniszczeniu. Na skutek
takiego obrotu sprawy poszkodo-
wani kupcy zwrócili się do policji,
która aresztowała oszusta.

Zaznaczyć należy, iż M.
Niedźwiedź jest poszukiwany rów-
nież przez policję wileńską, biało-
stocką, warszawską i inną. Będąc
ścigany, zbiegł na teren Śląska,
gdzie pod fałszywem nazwiskiem
ukrywał się 1 uprawiał dalsze
oszustwa. (a)

mu 570

Tajne gorzelnictwo szerzy się
zastraszająco.

W. ostatnich dniach marca funkcjo
narjusze brygady K. O. P. ujawnili
potajemną gorzelnię w mieszkaniu
Józefa Wójcika przy ul. Legjono-
wej Nr. 122, Wójcik pędził samo-
gon z cukru.

Dnia 14 b. m. kopiści ujęli Wła-
dysława Nowickiego, który w
swojem mieszkaniu przy ul. Szań-
cowej Nr. 5 urządził aparat paro-
wo-odpędowy. Znaleziono u niego

gotowy zacier w ilości około 150
litrów. Tegoż dnia wytropiono taj-
ną gorzelnię w koszarce. kolejowej
Nr, 479 na linji kolejowej Wilno—
N. Święciany. Fabrykantami samo-
gonu byli w danym wypadku bra-
cia Kazimierz i Adolf Kulewicze.

Fabrykantów aresztowano, a-
paraty oraz zapasy alkoholu skon-
fiskowano i przekazano Urzędowi
Akcyzowemu w Wilnie.

 

Tajemniczy lud, który uciekł od postępu.
O kilka godzin drogi od żyz-

nych planta.yj Jawy, w niedo-
stępnych lasach dziewiczych na
zachodzie wyspy, w górach Ken-
dong żyje lud tajemniczy, który
nazywają: Badui.

Badui wystrzegają się jak ognia
zetknięcia się z kulturą europej-
czyka. Kryją się zazdrośnie z ta-
jemnicą swcjego istnienia, prowa-
dząc zbyt odłudków od niepamięt-
nych czasów.
7 Jest rzeczą naprawdę niezmier-
nie interesującą, że lud ten. żyją-
cy wspólnie ze stu tysiącami euro-
pejczyków na jednej i tej samej
wyspie potrafił się ustrzec od cie-
kawości badaczy i nie zdradził im
swoich tajemnic rodowych.

W przeciągu czasu od stu dwu-
dziestu lat do dnia dzisiejszego
odwiedziło ten tajemniczy kraj za-
ledwie jakiś tuzin urzędników, kil-
ku lekarzy iparu badaczy. Każdy
z tych gości nie bawił nigdy dłużej
ponad trzy, cztery dni w lasach
Kendong. Myliłby się, ktoby są-
dził, że Badui odnoszą się wrogo
do natrętów europejskich. Wprost

przeciwnie, przyjmują ich nawet
bardzo gościnnie, wspomagają,
czem mogą, ale o bliższem pozna-
niu niema mowy. Badui na pewne
pytania w tym względzie nie od-
powiadają nigdy. Milczą jak za-
klęci. To ich milczenie, grzeczne,
ale zimne daje im wielką siłę mo-
ralnego sprzeciwu, którego nie u-
dało się przełamać jeszcze żadne-
mu europejczykowi.

Ustrój  „państwowy*  Badui
można określić jako arystokra-
tyczno-teokratyczną republikę.

W/ głębi niedostępnych gór

znajduje się „święta”* albo „zaka-
zana” ziemia. To „święte świę-
tych'* plemienia Badui składa się z
"trzech wiosek, w których zamiesz-
kuje jedynie arystokracja Kardże-
rean. Naczelnikiem w każdej z
trzech wiosek jest kapłan, który
sprawuje jeanocześnie najwyższą
władzę świecką.

Cały narod Badui, składający
się w przybliżeniu z 1.500 głów,
zamieszkuje w trzydziestu wsiach,

leżących poza obrębem Kadżere-

anu. Wszystkie te wioski podle-
gają władzy owych trzech kapła-
nów. Liczba rodzin arystokra-
tycznych czyli Kadżerean jest sta-
le niezmienna. Tylko 40 rodzin
może zamieszkać w trzech wio-
skach. Jeżeli wskutek zawarcia
małżeństw, liczba tych rodzin
wzrasta, to nadmiar zmuszony jest
wysiedlić się poza obręb miejsca
„święte świętych”, Jeżeli liczba
ta zmniejsza się, to kapłani po-
zwalają się osiedlić w trzech wio-
skach tylu rodzinom arystokra-
tów by liczba wynosiła 40. Jak wi-
dzimy więc, jest zawsze jakaś „re-
zerwa” arystokracji nazewnątrz,
która wypełnia luki, powstałe
wskutek wymarcia niektórych ro-
dzin. Gdy tubylcy na wyspie Ja-
wie są od stuleci już mahometana-
mi, Badui zachowują swoją od-
wieczną tajemniczą religję, mało
jeszcze zbądaną przez uczonych.

Jest to religja przedislamiczna. wolę.

T rr i DODCOARAARAW GZOORAGROSZ
wała i jeździło się pocztą. Porucznik pobierał wior-
stowe na jednego konia, a generał jak Łątkiewicz
na szesnaście, co stanowiło olbrzymie sumy. а

Z nastaniem jesieni Nerczyńsk ożywiał się stale

i Wschod-
który dbał

na parę tygodni.

ał relacje z in-

wiorstowe, jak za czasów kiedy kolej nie egzysto- | »

palni. Jak zwyczaj każe, puszczali oni ciężko zaro-
biony grosz, z fantazją iście kawalerską. Każdy z
nich kupował przedewszystkiem sztukę aksamitu z
której krawiec nerczyński szył im spodnie takiej
szerokości, ażeby zużyć na jedną parę całą sztukę
materjału — kawaler przystrojony w takie s
które, mimo wysokich butów dochodzących do ko-
„lan, włókły się po ziemi, jak spodnica, szukał sobie
towarzyszki, z którą potem jeździł od rana do wie-
czora po mieście rozrzucając z wozu lub sanek —
cukierki, pierniki i inne łakocie, ku hucznej radości
dzieci biegnących na wyścigi za t
Ulice wtedy rozbrzmiewały krzykami, śmiechem i
niemilknącemi dźwiękami harraonji. Kończyły się te |
zabawy raptownie. ‹

Jako nawiększego boga Badui
czczą „pierwszego albo „jedyne-
go” pana Batara Tunggal. W bó-
stwie tem jednoczy się prastara
wiara w przodków z ostatniemi
pozostałościami filozofji indyjskiej.
Batra Tunggal uważany jest jako
kierownik wszechświata i jako.
źródło wszelkiego bytu. Z niego
powstają wszystkie istoty, a po
śmierci znów się z nim łączą. Jest
to nieco z poglądów bramanizmu |
o duszy wszechświata. Batara
Tunggal uważany jest jednocześ-
nie, jako praszczur arystokratycz-

nych rodów Badui. Jest on ojcem
rodu Kadżerean. Badu opowiada-
ją sobie o nim legendy z tych cza-
sów, kiedy ten bóg żył jeszcze na
ziemi, uprawiał swoje pole, rodził
dzieci i walczył z dzikiemi zwie-
rzętami i demonami. Batara Tung-
galowi podlega mnóstwo bożków,
między in. Wisznu i Brahma.
Wszyscy ci bożkowie prowadzą
żywot w cieniu „jedynego pana”.
Ale gdy ziemia dosięgnie połowy
swojego wieku, wtedy bogowie i
boginie będą święcili gody. Wtedy |
Batra objawi się na ziemi w posta- |
ci żywego cłowieka 1 rozpo-
wszechni swoje wyznanie na całą
kulę ziemską.

Skąd zaczerpnął tych wiado-
mości świat o religii Badui, o tem
podamy w następnym feljetonie,

VLLA LaIA CEERZORAGKAS

Kącik grafologiczny.
„Rom“, Dużo uczuciowości i wrodzo-

nej łagodności. Serce dobie. Charakter
niestały, brak wytrwałości, pewnego ro-
dzaju niezaradność życiowa. Dużo wia-
domości ścisłych, a nie wykorzystanych.
Należy popracować nad sobą, być bar- |
dziej wytrwałym. Mniej ludziom do-
wierzać.

Em—Ha. Próbka nadesłanego pisma,
robi wrażenie telegramu wojskowego,
a wiadomo przecież, że te są zwięzłe|
i bardzo krótkie. Z tego, co grafolog |
otrzymał, wnioskuje jedynie o >
pewności siebie i umiejętności maszero-
wania przez życie, Kierowanie się rozu- —
mem częściej niż sercem. z

Sz. Ja. Zdaje się, że tak sobie życzył
mój łaskawy korespondent otrzymaćod- |
powiedź. W długiem doświadczeniu
swem grafolog poraz pierwszy otrzymał
tak ciekawy list. Ciekawy i mało czy- —
telny. Duże, bardzo duże zdolności. |
Dlaczego nie wykorzystane? Może brak |
ufności we własne siły przeszkadza? _
Brak ufności w talenta swoje, necwowość |||
i życiowa trema. lInicjatywa ogromna,
odwaga myśli, które idą własnemi tora- |
mi. Serce dobre, czasami zbyt nawet
dobre. Wyrabiać się i wytrwać — oto
pańskie cele. В

Człowiek chmurny.  Pesymistyczny
ten pseudonim kryje za sobą bardzo po- |
godnego człowieka, który czasami z nu- |
dów udaje zgorzkniałego: Ale t. zw.
„Weltschmerz* przechodzą wszyscy w |
młodych latach.  Wybitna inteligencja, |
dużo uczucia i odczucia piękna. Cka- |
rakter nieskrystalizowany w  stadjum
kształtowania się. k

Brzydkiemu Jankielowi — zalecam |
dzieła: „Die Wunder der Handschrift",
Sittl, Zūrich (1895). — „Grafologja”, J.
Bolejewska, Warszawa. S

Z dzieł tych czerpać będzie pani
teorję, praktykę dadzą pani długie i mo-|
zolne studja. Grafologji nie przyswaja się |
sobie po przeczytaniu jednej ksi *

O pani charakterze słów kilkoro: |
Wiedza dyletancka, došė obszerna, umyst ||
bystry. Brak wiązadła między zamiarem, |
a wykonaniem postanowienia. isty-
cyzm. Przewaga rozumu nad sercem,
Zawziętość i mściwość. — Kształtować |

аО
И
а
Ц
а
а
Ь
Ы
Ь

,
у

х

   

  
  
  

   

  
 

  

    

 

   

   

  

   

  

   

    

  

    

    

  
  
  
   

   

racali do domów robotnicy z ko-

akiemi wózkami.

fd.c. n.) „POZEW



 UžIENNIKMIDENSKI
Proces starosty Bogatkowskiego contra Z K Ė @

Z K R A JU. dr. Harniewicz. ' osj sowieckiej. Ё
TYSIĄCE MIESZKAŃCÓW GMINY WORNIAŃSKIEJ PROTE- Sąd stwierdził bezzasadność zarządzeń starosty. Wielkagoc w Bolszewii -,
STUJE PRZECIWKO

Onegdaj wpłynął do Archidie-

PROJEKTOWI PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO

cowanemu przez Komisję Kodyfi-

Dnia 12 kwietnia przed Sądem
Grodzkim w Lidzie odbył się pro-
ces sądowy, budzący wielkie zain-

się z dr. Harniewiczem, w formie
zapytania, pod adresem p. Bo-
gatkowskiego, powtórzył zarzuty,

(KAP) Ponieważ Wielkanoc
prawosławna przypada w roku bie
żącym w dniu 1 maja, który jedno-

mianowicie tak, żeby odczuto wy-
raźnie „dobroczynne' wpływy re-
wolucji. Z Moskwy od władz cen-cezjalnego Instytutu Akcji Katoli- kacyjną projektowi nowego prawa 3 zw A sb : ZR

ckiej w Wi.nie protest mieszkań- małżeńskiego, podpisany przez cd i negrai >Maaso podalgsione *Boś! „Ž LA cześnie jest dniem święta rewolu-  tralnych rozsyłane są okólniki za-
3,000 mieszkańców wspomnianej  W3rstw „Spo eczeńs naszeg arosta Bogatkowski poczuł jj bezbożnicy rosyjscy rozwinęli wierające instrukcje dla władz lo-ców parafjj Worniańskiej pow.

Wil - Trockiego przeciwko opra- parafji.

Złoczyńcy w kościele w Sobotnikach.

LIDA. (Pat). W ubiegłą so-
botę nieznani sprawcy zakradli
się do kościoła rzymsko-katolic-
kiego w Sobotnikach, gdzie roz-
bili skarbonkę, która szczęśliwym
trafem była pusta, zbili flakon do
kwiatów, znajdujący się na bocz-
nym ołtarzu, a następnie wybili

szybę w wieży kościelnej i tam-
tędy po linie od dzwonu, zbiegli
oa dół, nic nie zabierając ze so-
bą. Prawdopodobnie zostali oni
spłoszeni. Jak przypuszczają, do-
stali się oni do kościoła podczas
nieszporów.

Krwawe walki między baptystami i hudorowcami.

Od dłuższego czasu na tere-
nie gminy zaostrowickiej, rubie-
żewickiej i iwienieckiej trwają tar-
cia między sektami: baptystów i
hodurowców. Przedstawiciele tych
sekt starają się jaknajwięcej zdo-
być dla swojej nauki zwolenni-
ków. W ub. niedzielę między
sekciarzami we wsi Zasłucze gm.

rubieżewickiej w domu J. Miku-
cia doszło do krwawej bójki. Po-
bito 6 sekciarzy. Ciężkie obra-
żenia głowy i twarzy edniósł An-
zelm Wiktorowicz, specjalny de-
legat sekty hudorowców. Miesz-
kanie Mikucia zostało zdemolo-
wane. a

miasta, Na ławie oskarżonych za-
siedli dr. Harniewicz i por. Stasie-
wicz Zygmunt, skaizeni przez
komend. policji Jaskorzyńskiego,
o słowne „nieważenie starosty
Bogatkowskiego podczas spełnia-
nia przezeń służbowych obowiąz-
ków z art. 552 k. k. Źródłem spra-
wy stało się zajście z dnia 31-go
października 1931 r., które zda-
rzyło się na posiedzeniu Rady
Miejskiej. Na tem posiedzeniu, jak
w swoim czasie informowaliśmy
naszych czyielników, starosta Bo-
gatkowski pozbawił bezprawnie i
bezpodstawnie mandatu radzie-
ckiego dr. Harniewicza. Dr. Har-
niewicz, jako przewodniczący naj-
liczniejszego  chrześcijańskiego u-
grupowania Tedziecigejo bardzo
skutecznie xrytykowal plany ży-
dowsko-sanacyjnej spółki, którą

na terenie Rady Miejskiej gorliwie
opiekuje się p. starosta Bogatkow-

się obrażonym i znieważonym za-
rzutami dr. llarniewicza i por. Sta
siewicza i zameldował o tem Ko-
mendzie Policji, która wytoczyła
sprawę sądową.

Podczas przewodu sądowego
oskarżeni dr. Harniewicz i por.
Stasiewicz przeprowadzili dowody
prawdy poduiesionych zarzutów i
prosili o wyrok uniewinniający.

Sąd grodzki w osobie p. sę-
dziego Wachowskiego ogłosił wy-
rok, uniewinniający „obu. oskarżo-
nych.

Sentencja wyroku spotkała się
z żywem adowoleniem licznie
zgromadzonej publiczności w gma-
chu sądu.

W, mieś ie poważnie się mó-
wi, że inten ją inicjatorów proce-
su było, aby uzyskując ewentual-
nie wyrok «skazujący, podziałać
uspakajająco na nastroje chrześci-
jańskiego społeczeństwa miasta,

wielką kampanję za jak najwięk-
szem uświetnieniem święta rewo-
lucyjnego i jednoczesiem  ograni-
czeniu uroczystości religijnych.
Wydana została odezwa do wszy-
stkich bezbożników sowieckich,
aby czynnie  zadokumentowali
różnicę pomiędzy obu świętami i

kalnych, jak mają się zachować w
tym dniu i jak ludność ma reago-
wać na rozkazy rządu. „Dobroczyn
na” rewolucja po swojemu karać
będzie opornych i tych wszyst-
kich, co mie potrafią dość
wyraźnie  manifestować swojej
„żywiołowej'” radości.

Walka włoscian z kolektywami gospodarczemi.

W ostatnich dniacii na teren
polski w rejonie Kniahynina zbie-
gło kilkunastu włościan, w tej
liczbie dwóch techników z zakła-
dów technicznych sowieckich z
Sucharowa okręgu mińskiego.
Zbiegowie opowiadają, iż w okrę-
ś$u mińskim dzieją się wprost nie-
samowite rzeczy na lle kolekty-
wizacji. Tysiące włościan, którzy
odmówili wydania sweśgo inwenta-
rza na rzecz kolektywów, zostało
przemocą wywłaszczonych z zie-

cierpią głód i nieopisaną nędzę.
Z tego powodu też codziennie no-
towane są napady rasunkowe na
kolektywy i instytucje sowieckiej
aprowizacji. Akcja wiosenna ko-
lektywizacyjna na terenie Miń-
szczyzny napotyka ze strony wło-
ścian na silny opór. Prześladowani
chłopi często uciekają się do sabo-
tażu. W ostatnim miesiącu w jed-
nym okręgu mińskim podpalono
14 kooperatyw gminnych i kilka
zabudowań należących do koł-
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Samosąd nad koniokradem. ski. Praca dr. Harniewicza na te- AREN na'szersze warstwy spo- mu i inwentarza. Włościanie ci chozów. (a) ol

We wsi Mincewicze gm.ostrew- Aleksiej Berduczew. (jęty ko- ePA Eh SE“2 uskg ! p

iej i i * * .. i ° ° е

skiejoddłułszegoczatusloty plokrea Potjė „Mamaė doł. komrtak, żo w Eacietei у Ваооровнновлы Ze Świata spar di etatynmu
й: z saūali, że dr. s ' e >

postanowili za wszelką cenę ko- wie pobili konionrada łamiąc mu zakaże odebrany mandat zostaływybiinie osłabione siły wee 5 < Oh, te Mościce!
niokrada ująć. Onegdaj wieczo-  kijami 3 żebra i rękę. Berduczew radnego. Jakoż zapowiedź żydow- chrześcijańskie w Radzie miej- kmpo a a w mig ! '5y- Komitet „Ekonomiczny Rady

rem stróż nocny zauważył pew- w drodze do szpitala zmarł. Z ska rychło się sprawdziła, Dr. Har- skiej m. Lidy na korzyść żydow- P as się p państwa. Ministrów uchwalił rd

nego osobnika, który wyprowa- he wee wą : niewicz, w celach zarobkowych, ską. W stónach zjednoczonych gdbywa mili. zł. tytułem. pokrycia :strał-iia

dzał ze stajni konia należącego Andrzejewicza i Bazylego o tymczasowo zamieszkuje w.lwju __ Wyrok uniewinniający dr. Har-  pażecieZRARRGWE:-PoE no. operacjach kredytowych w han- o
do Michała Andrzejewicza. Osob- szewa, którzy pierwsi poczęli bić Koło Lidy, jednak mandatu radne- niewicza i nor. Stasiewicza był wych źródeł podatkowych. W tych po- dlu nawozami sztucznemi. Suma e
nika owego zatrzymano. Okazał koniokrada. a go m. Lidy nie składał i zawsze wielkim zawodem dla p. starosty  szukiwaniach zwrócono uwagę na prze- ta zostanie rozdzielona pomiędzy m
się nim zawodowy  koniokrad przybywał na posiedzenie Rady Bogatkowskiego, a zamiast uspo- mysł kosmetyczny, który pod postacią t.

zw. instytutów piękności, pielęgnacji fi-
państwowe fabryki nawozów azo-

Miejskiej. Starosta Bogatkowski kojenia chcześcijańskiego społe- żyznej urody el kwitł iale w towych, Baak Gospodarstwa Kra-
Pożar w Tusumańcach w pow. Lidzkim. wyinterpretował dowolnie podsta- czeństwa, os ągnięto jeszcze wię- aceke bigi wspania jowaśoci wt Raley Anis

LIDA. (Pat). W nocy z 17 na pożarem sięgają kilkunastu ty- wę prawną i pozbawił dr. Harnie- ksze jego rozdrażnienie i oburze- Rząd postanowił obłożyć wszystkie strat tych instytucji w handlu na-

18 kwietnia we wsi Tusumańce
gm. werenowskiej wybuchł groź-
ny pożar, który strawił zabudo-
wania Jasiukajćia Antoniego, Ja-
„siukajeia Edwarda i Jasiukajcia

sięcy złotych. Tejże nocy w Chi-
lewiezach gmin sebotnickiej wsku-
tek nieostrożności spłonęła sto-
doła wraz ze zbiorami i sprzętem
gospodarskim.

wicza mandaiu radnego z powodu
jego zamies.kiwania poza Lidą.

Przed _ posiedzeniem Rady
miejskiej 31-żo października, bur-
mistrz odczytał pismo starosty
Bogatkowsk'ego о pozbawieniu

nie, tembardziej, że powszechnie
jest wiadomem o wniesieniu przez
dr. Harniewicza skarg do wojewo-
dy w Nowogiódku na zarządzenie
p. Bogatkowskiego. Skargi te, nie
zważając na 5 miesięcy czasu od

 

środki i zabiegi kosmetyczne podatkiem

w wysokośc 10 proc. ad valorem. Poda-

tek ten ma dać skarbowi wpływ w wy-

sokości około 35 miljonów dolarów.

Cyfra tego podatku daje pojęcie o

sumach, jakie rok rocznie wydają obywa-

telki i obywatele Stanów Zjednoczo-

wozami sztucznemi. Wydatek ten,
nieprzewidziany w budżecie na r.
1932/33, gdyż widocznie nie chcia-
no nim wywołać rozprawy w Sej-
mie, będzie zapewne przedmiotem
kredytu dodatkowego, a w każ-Kazimierza. Straty spowodowane ża m ] ywa nocz

mandatu dr. Harniewicza i wezwał ghwili wniesienia nie zostały nych na zabiegi naigas Opigraiac dym razie powiększa niedobór bud
Poszukiwanie nielegalnej broni. o do opuszczenia sali posiedzeń. pa przez województwo za- SISaM diod 1350do 00 żetu 1932/33.

* . * 1
a y ›

(W ub. miesiącu na terenie po- tych rewizji znaleziono 17 karabi- br. Harniewicz BR. wska mijjonów dolarów rocznie. S ii 3

szczególnych powiatów wojewodz- nów, 9 rewolwerów, kilkanaście wał się wezwaniu burnustrza 1 sali WEEK obrzymia sunia stanowi tylko cząstkę Pro a iais
szczególnych p j ' nie opuścił, a poddał krytyce za- faktycznych wydatków nazabiegi, ko Sala dowyna ęcia
twa Wileńskiego z rozporządzenia
władz administracyjnych przepro-
wadzono rewizje wśród mieszkań-
ców Wileńszczyzny. W wyniku

bagnetów oraz sporo nabojów nie-
legalnie posiadanych i ukrywanych
przez włościan.

rządzenie starosty, dowodząc, że
ono jest bezpodstawne i bezpraw-
ne, ponadto zarzucił, że stosuje się
podwójna miara do ludzi wygod-

Sport.
Po zjeździe prasy sportowej.

W dużej sali Unionu w Łodzi zgro-

smetyczne, gdyż nie wchodzą w nią ho-

norarja za masaże, okłady, ondulacje,

manicure etc., które stosują poza insty-

tutami piękności zakłady fryzjerskie, roz-
maitte kliniki etc.

na odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz. 

: nych i niewygodnych, mianowicie: dzili si ienni Wi Przemysł kosmetyczny w Stanach
Naprawa dróg I szos: p kobełodkiet desc Rady a ZR Zjednoczonych sza się tak Boa WÓZ ži

; ; Z R ‚ Рорг е cadencji ki Е + ь, > „ w ostattnich latach, iż zajmuje on obec- at. | IV. 1932 r.
W drug.ej połowie maja r. b. dróg i szos długości przeszło 150 miejskiej radni Wojnicki i Malew- ZEE iAE З овнанесноевов че конидри ЭПЙЕ Waluty I d

wydz. pow. star. Wil.-Trockiego,
Oszmiańskiego i Święciańskiego
przystąpią do naprawy dróg i szos.
Naprawionych będzie około 25

klm.
Przy robotach tych znajdzie

pracę około 150 bezrobotnych.

ski byli nawet zamianowani wój-
tami przez starostę, mieszkali po-
za Lidą, a mandatu radzieckiego

Olimpjady.
Na zjeździe wygłoszoso szereg cie-

kawych referatów i powzięto kilkanaście
wniosków,

przemysłów, po metalurgicznym, nafto-
wym i samochodowym.  Wyprzedził za-
tem przemysł filmowy i zepchnął go z
czwartego na piąte miejsce. Przed kilku

Dolary 8,58*/,—8,90*/,—8,867/,.
powo a
ondyn — -
Nowy YorkAaaa

 

 
nie byli pozbawieni. To samo by- ‚ 4 ра i i ią Nowy York kabel 8,906—8,926—

с A ч o й „ miesięcami stwierdzono na kongresie 8,886.

Budżet m. Lidy. ło zWieniacięm p. AZ ski, Bedacprog dyw Dia śnózikośsiich e a kosme- nio pa .

* lach zarobkowych zamieszki- k i az tycznych w New Yorku, iż przeciętnie ч *

RE 0 $ ao СОНа rs każda Amerykanka wydaje co rok 200 Szwajcarja 173,25—173,68—172,82. es

LIDA (Pat). Na ostatniem po-

siedzeniu Rady Miejskiej m. Lidy
został uchwalony budżet miejski
na rok 1932/33, który w wydat-

kach zwyczajnych wynosi 604 ty-

siące zł, w nadzwyczajnych —

64.892, na oświatę — 62.956 i zdro-
wotność — 13.707. Nowy budżet,

pomimo okrojenia go w stosunku
do roku ubiegłego w wydatkach

o trzydzieści kilka tysięcy zł.

i podwyższenia w dochodach o

wał aż w Grudziądzu.
Por. Stasiewicz, solidaryzując
TORESS SSC

terenie powiatu 103 na 219 szkėl
powszechnych. W roku ubiegłym
spółdzielczych sklepików szkol-

Na prezesa P. Z. Dz. i Publicystów
Saaoogen obrano

ielecha.

Po obradach odbył się bankiet to-
warzyski, na którym wyśłoszono szereś
przemówień w związku z Olimpjadą.

jednogtošnie kap.

Kusociński startuje.

dolarów na pielęgnowanie swej urody,
zaś związek fabrykantów środków kosme
tycznych stwierdził na kongresie w Chi-
cago w r. 1931, że Amerykanki „skonsu-
mowały” 2375 tonn pasty barwiącej do
warg.

Cyfry te są wprost fantastyczne i nie

Włochy 45,85—46,08—45,62.
Berlin w obrotach nieofie. 211,70.
Tendencja przeważnie utrzymana.

Papiery procentowe.
44, pos Inwestycyjna 90,25—

92—91,75. Ta sama seryjna99,50—!01,25
—100,:0. 5%, Konwersyjna
kolejowa 32,50 — 32,25.

324.729 tysięcy zł., z czego na po- taką samą kwotę,posiada deficyt nych było 55, a dwa lata temu za- maja zdpowiodnik! w żadRym Tadody ra # dolarowa :

krycie deficytu z lat ubiegłych wwysokości 80 tysięcy zł. Docho- jedwie 23. W programie pracy na ,, W niedzielę w Łucku odbędzie się ju poza Ameryką. W żadnym innym Saias * ke 54,25 — k
bieg na przelaj o mistrzostwo Polski. kraju puder, szminka, róż, rozmaite [ 7 B G. K. 1 В, К, obliguje BGM ksz

przypada 300 tysięcy złotych. W
nowym budżecie na rozbudowę

miasta przewiduje się kwotę 19
tysięcy zł., na opiekę społeczną —

dy zwyczajne wynoszą 517.260 zł.,

dochody nadzwyczajne — 402.556

złotych.

Pomyślny rozwój Księgarni Nauczycielskiej w Lidzie.

poniedziałku

najbliższą przyszłość zakreślono
utworzenie w każdym rejonie kon-
ierencyjnym składnicy księgarni,
która będzie zaopatrywać po-
szczególne sklepiki. Prócz tego

W biegu tym startować będzie Ja-
nusz Kusociński, który broni w roku
ubiegłym zdobytej nagrody.

Ż. A. K. S. się rozwija.

pasty i perfumy nie odgrywają takiej
roli, jak w Stanach jednoczonych,
gdzie nie stnowią one przedmiotu lu-
ksusu, ale wchodzą do kategorji przed-
miotów codziennego użytku. Stąd też
wielkiej konsumcji tych środków odpo-

94. Te same 7'|. 83,25. 8%, obliga -
dowlane B. @. К. 93. 4‘|:‘=/„ !_.ЯЪЧ:‘:':_
skie 39,50. 8%, ziemskie złotowe 51,25.
8% warszawskie 61,75 — 62,50— 61,50.
Tendercja na pożyczki niejednolita, na
listy słabsza.

postanowiono OBN w Ż. A. K. 2 tów R któ-  wiada równie wielka produkcja. Można

. 4. (W szkole po- Ze sprawozdania zarządu księ- dniach 8 i 9 maja w Lidzie dwu- ry w tym roku bardzo się rozwinął. zatem z góry przewidzieć, iż obłożenie > tob

| a Li Rodbył A ika, že ksi ia ro- dniowy kurs prowadzenia spół- „Ostatnio akademicy żydowscy utwo-  10-proc. podatkiem tych przedmiotów 1450,Śłarachąwice o Rei w
ё wszechnej Nr. 1 w Lidzie o yło ga WYBIE < Р Й * rzyli nowe sekcje: motocyklową, szer- niezbędnej potrzeby“ ni h b e 6. Tendencja nieco 1

"się posiedzenie rady nadzorczej wadzi na wielką skalę akcję two- dzielczych sklepików szkolnych miecj kolarską, |||] |] zajmniej na leb zbył,nie zmniejszy kon  SIabsza. kię
Е Spółdzielczej Księgarni Nauczy- rzenia przy szkołach powszech- dla opiekunów  tyc Ъ $ еріад‘”- “ Bokserzy 2. A. K. S. w końcu kwiet- | Sumcji, a w wydatnym stopniu zwiekszY — ропоъзка NoraTorku

| cielskiej w Lidzie, na którem oma- nych spółdzielczych sklepików Akcji tej przypisują ardzo duże nią wybierają się do Warszawy na mecz wpływy podatkowe. Warszawska 38,50. zacyjna 52,0.

wiano aktualne sprawy księgarni. szkolnych, których jest obecnie na znaczenie wychowawcze. z Gwiazdą i Polonją. Ja. Nie. CH

Ws;
W roli głównej: HARRY LIEDTKE. Koncertowa orkiestra pod | 3 f %

ie aKOCHAJMY SIĘ» batutą: R. bone Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 | 10 ! do 4 pokol z wygo leż

NOWOCZESNĄ TECHNIKF WARSZTA-

 

НЕ  KIKEATOGRAF | |
Ostrobramska B.

  

w. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godziny 3,30 do 10 w.

 

TOWĄ — SPRAWOZDANIA Z ORGA-
NIZACYJ ZAW, — ZMIANY USTAWO-

trzebne.

daml w rejonie Mickie-
wieza — Zwierzyniec po- |

 

zsuBv. |
Zgłoszenia do

sdministracji pod „Do. “9000
#,

|
DAWSTWA PRZEM. — PORADĘ ZA- bry lokator”. 112 Zgub. '

' - w jej najnowszej i najlepszej Dźwiąkowy film gub. dokument kupca a

: '2“'1%;2"0 «PAN» m eż Brygida Helm Kubo dźwiękowej p. t.: «GLORJA» najnowsz pro* WODOWĄ I PRAWNĄ = £ pien fotvórku oban |

Gl. WIELKA 42. dukcji francuskiej 1932 r. Film dla wszystkich. Uwagal Prosimy zwrócić uwagę na nasz Plerwszorzędny repertuar przynosi As umeblowany Nr. 1 wi Franciszka Akiń-

; я flimowy oraz na nasze Aparaty Dźwiękowe „Kiengflim”, które przewyższają wszelką inną aparaturę swym natu* е у 6 ° pckój z łazienką do wy- ezy, oraz zrzeczenie się

ralnym I łagodnym dźwiękiem. Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe oraz dodatek Pota Ceny miejsc od 40 gr. najęcia. Ofiarna 4, m 1z praw do ziemi Wero-

4 z Ё EEN BREST ROKOWOOZDYWSZEM.ЭТЛЫРСТОИЕЛИЕСВНОлЫЫ parter, telefon 14—78 od niki z Akinczów Spirydó-

| I (Pleśń Życia) Pot ki esi”. 8755 wiczowej-un. sę. 8757 || |Vy
k kinematografji czechosłowackiej! е ycla) Potęga uczuć mat! nn |

PTY U X“ aa pore ri e popaika Jej Chłopczyk piekło udięczeń, przez które brnie Eakėi do wynajęcia A

ul. Miekiewieza Nr.'11 tel. 17-62 orzucona przez męża, żona—matka. W roll głównej genjalny 8-mio letni maiec Jas Feher | słynny czeski solista- czasopismo laciowe 3. pań. KalwaryjskaGREITISSTUBE в

: : т г\‹пурек JarosławKocjan który w obrazie tym daje wspan. koncert. Film w wersji czeskiej dla wszystkich zro- ` чч uł па

: zumiały. Początek seansów o godz. 4-e), w dnie świąt. o godzinie 1-ej. Ceny od 40 gr. Szczery. kd

LTSSTARISINTTTEDAPIKTATE ZEE RZEZ ZZKOCEGZ

| .
— Powiedz mi, mężu- ta

“ ! sze džwiękowe wydanle! Arcy- czyli (Gehenna Miłości) przepiękny dźwiękowy dra- Fachowiec. ES kia a

en i I i l 0 HT ppac ny apdo ros: Jekiego p. Li «Orłowa» mat w 106 akt. emigracjipaz „wc: z oj- Sid arijai | o mnie pa wz

WIELKA 86. czyzny przez bolszewików w rol. głównych: Iwan Petrowicz, Vivian Gibson I Georg Aleksander. Cygańskie ro- oto ostatnie E 2z mistai i kochał, mimo, toz

| manse I pleśni w języku rosyjskim. Nad program: TRADER HORN, Jej narzeczonej. że wyjadę i będę daleko.. mo

150577 III — Znakomite, chociaż _ ME se: korallee sta

  

osobowe, używane, tanio „Młody Stolarz".

(TLITRAINBNSDSS

| Samochody AA wiesz, że kochaniel Im będziesz

| 2MOROI D s dwutygodnik z bezpłatnym dodatkiem — Bo usła są jeszcze dalej, tem wiscej kochać
oga'o ilustrowany. zamknięte. cię będę.

to zdięcie na migawkę.

   Działy: meblowy, budowlany, tapicersi
i architekt. wnętrz. Corocznie bezpłatnie
„Kalendarz kieszonkowy'. Prenumerata

kwartalna zł. 6-- -
Oprócz tego ukazują się: „Warsztat Me-
talowy*, „Gazeta Malarska, Powszech-
na Gazeta Fryzjerska“, „Przegląd Kra-

wiecki“,

AKUSZERKA moźna nabyć w Wilnie,
MAR. KNEROWA Lombard, ul. Biskupia 4,

ve PR NA tel. 14—10 następujących
marek: Ford torpedoI

CZOPKI HEMOROIDALNE GĄSECKIEGO

„VARICOL
z KOGUTKIEM)

USUWAJĄ BÓL, KRWAWIENIE.
SWĘDZENIE, PIECZENIE.

CZODKI HEMOROIOALNE „VARICOL" STOSUJE SIĘ
BRZY WEMOROIDACH w KANALE ODCHODOWYM. 1

|różne| IAA
Fortepian w zupełnie DRUKARNIA
dobrym stanie nie duż
Drezdeńskiej fabryki Ro. _ | INTROLIGATORNIA
zenkranca, odnajmę nie-

a
Й przyjmuje od godz. 9 do

1 w. Kasztanowa 7 ZP69 landoletka, Buick torp.,
2 Fiat A Paige karet.,

aOverland karet., Lorain-
pno Pa = land

1 Vsuxhall-torpedo.Sprzedaż OE 15
ZEWNĘTRZNE ŻA) Sona Młoda, zręczna kebleta,

wzii LEKARZE poszukuje pracy służącej SE LITEWSKI Wirówki MUC” Franciszek Krajna, Poznań, Aleje Mar- drogo Dobroczynny z. d. il i
do wszystkiego, Jako TŁUSTY ” cinkowskiego 11 Legi Nr. 3 m. 16. Od 11 AL.

w.Z.P.14 przychodnia. Poważne re- KILO od 2 ZŁ różnej wielkości 40 11 о4 4 — 6 prócz 37 >
= komendacje. Ul. Cmen- @ oraz naczynia | przy- Niedziel 1 Swiąt w Po- Mostowa UI.1.Tel' 12-) 44
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  Numery okazowe bezpłatnie — wysyłą
Wydawca:

PAR POLSKĄ AGENCJA REKLAMY     

 

 

              
 

  

bory mleczarskie  
niedziałki od 4—5 | pół

z»mało dymi У 1 lub 2 pokoje sło- gr—2 PRZYJMUJEDODRUKU
pełnym ruchu niedrogo neczne z wygodami do ——
do „oso story Doaul.ś uwalska 7 KAŻDY DZIEŁA, BROSZURYcza m. 20 o6m Do obejrzenia od meże nab: d -
telef. 5-45. 19-11 rano i 4-6 pp. nych ad dloio, NE. WZROWĘ,

8746—2 pctrzebne każdemu kul- ZAPROSZENI A,
turalnemu człowiekowi.

TEABOTZDOREGIKURIIEот

Sprawy | PE")е 2 POKOJE T . 1 КО2
Samochód „Bulck | majatkowe Ipokoje do wynajęcia. Sto. Jerski kiej. zal žais "ue: ROZNE KSIĄŻ н

      

 

9 —3: Fr. Мпа-
„Papler" Spółka Akcyjna podaje do wia- I. A. Cymbier Ba Ss rę żaWędliny wiejskie poleca

domości, że p.Zygmunt, Nagrodzki zgubił niżej Oho, YCZNE i ceny bardzo zniżone 1 i || į||
| wyszczególnione akcje naszej Spółki: SKÓRNE. Tel. 15-64. poleca ZWIEDRYŃSKI JUMUK agro l: 5 odcinków po 10 szt. — 50 akcji na Imię Zy- Mickiewicza 12, róg Ta- Biedna wdowa z 4lem Wileńska 28, tel. 1224. Wilno, Zawalna11-a.

Ek - gmunia Nagrodzkiego Nr. 10441—10490°
10 Gdeinków po 5 szt. — 50 akcji na okaziciela  arskiej 5—2 i 5—8. aOTm) = 8714—8

LS zew rować ma swoją msszy-
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Wzywa się przeto wszystkich roszczących

 

i nę, może  przyjmoweć

pawory pW nin | PRACA | i", Zdnę je „AKA „Buk Esa DO OPRAWY
przedstawili ie akcje Zarządowi „Papler Spółka oaswownwyrmwwawne” OOmoc, dr i pie“ stanie „do sprzedznia. g ha dobrej ornej ziemi POKÓ| umeblowany, sło- — Enayklopadjų Panda“
Akcyjna" lub zgłosiłi sprzeciw; po upływie termi: Poszukuję pracy pie- na 49—1 A. Moście! pe? Jagiellońska 9, m. 2 od 6 kim. ad Wilna komplet- neczny dowynajęcia uł: : м'‚ Крг°. Ek WYKONYWA

aa siais ale RP Nena TIEN ST 9-2 pp. ne zabudowania sprze- Kaszłanowa 2 m. 22. alko RDZ: tów 'О. : 07 PUNKTUALNIEь lowany do к
Krakowska 55. 8150—1 wynejęciažnione zgodnie z art. 9 Statutu Spółki Akcyjnej res: Wiwulskiego 26—5-a Ь

„Papler”, 11-00 saika. вг MIKU ABA " sT58—1RR AE m. 3
Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI, “| Drukarnia AlZwierzytńskieśjo, «1

- DA)
T

fx (| Wilnie.

Tetarska 17
s+2 DUELAAA

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI,
+ ATF "
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