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ZIENNI    

 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

19 do 24-ej.

  

Powrót p. ministra wojnyci konferencja
z ministrami,

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W dniu 22 bm. w piątek o godz. 826 rano po-
ciągiem bukareszteńskim powrócił do Warszawy minister spraw woj-
skowych p. Józef Piłsudski w towarzystwie dr. Wojczyńskiego i kpt.
Lepeckięgo i udał się do Bslwederu, gdzie przed południem odbył
konferencję z premjerem Prystorem, wiceministrem —- Beckiem i mi-

 nistrem skarbu p. Janem Piłsudskim.

Konferencja premjerów pod znakiem
zapytania.

(Telefonem ed własnęgo korespondenta.)

WARSZAWA. Jak dowiaduje się nasz korespondent kwestja
zwołania konferencji premjerów nie jest jeszcze zdecydowana.
Możliwe jest, że odbędzie się 25 bm., jakkolwiek krążą pogłoski, że
pewne sfery czynią usiłowania w kierunku edroczenia konferencji
: jeden miesiąc względnie unicestwienie całej nowopowstałej insty-
ucji.

Na konferencji tej będzie obecny m. in. p. min. spraw wojsk.
Piłsudski oraz p. premjer Bartel. B. Premjerowi Bartlowi powierzono
specjalny referat o sytuacji gospodarczej w kraju. Konferencji tej
przypisują wobec tego szczególne znaczenie, gdyż na podstawie spra-
wezdania o sytuacji gospodarczej będzie można wysunąć pewne
wnieski o dalszych posunięciach politycznych.

Konferencja dyplomacji polskiej
z bolszewikami.

(Telefonem od własnego korespondenta) |

WARSZAWA. Bawiący w Genewie minister spraw zagranicz-
nych Zaleski odbył konferencję z komisarzem ludowym spraw za-
granicznych Litwinowem w dniu 22 bm

W piątek poseł sowiecki w Warszawie przyjęty został przez wi-
ceministra spraw zagranicznych Becka.

"Prof. E. Godlewski laureatem nagrody naukowej.
WARSZAWA. (Pat).* Sąd kon-

kursowy nagrody naukowej m.
st. Warszawy na posiedzeniu w
dniu 22 bm., pod przewodnictwem
wiceprezesa Rady Miejskiej Sza-
Tzyńsklego przyznał tegoroczną

Į hagrodę naukową m. st. War-
|szawy dr. medycyny Emilowi
Godlewskiemu, profesorowi bio-

| logii ogólnej i embzjologji wy-

Konferencja gospodarcza w Genewie.
WARSZAWA (Pat.) W dniu 24 na konferencji tej, łącznie z Ko-

b. m. podsekretarz stanu w Mi- mitetem Finansowym omawiana
Nisterstwie Przemysłu i Handlu będzie międzynarod. sytuacja go-
dr. Eranciszek Doleżał udaje sie spodarcza. Ponadto odbędzie
leko członek Komitetu Ekono- się zjazd ekspertów w sprawach
Mmicznego Ligi Narodów do Ge- drzewnych, w którym oprócz
hewy na konferencję, na której ministra Doleżala wezmą udział

|Omawiane będą sprawy, doty- delegaci sfer gospodarczych pp.
RE międzynorodowych karteli Krystyn Ostrowski, Czerwińskii

działu: lekarskiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego,autorowi „Embrio-
logji ogólnej". !

Wysokość nagrody wynosi 10
tysięcy złotych. (lrzędowe ogło-
szenie nazwiska laureata nastąpi
3 maja zaś wręczenie dyplomu i
nagrody na jednem z posiedzeń
Rady Miejskiej w maju.

 
      

  

drzewa, skór, sztucznego jedwa- Babiński.
blu, tekstylów i papieru. Również

 

„Fantazje sowiecko - niemieckie
0 sojuszu wojskowem polsko-japońskim.

(Tel. od własn. koresp.)
RYGA, 22. IV. Agencja Tass alarmuje opinję publiczną iantastyczzemi rewe-
"pisma niemieckiego „Der. Deutsche* o wzajemnych stosunkach polsko-

Japońskich,
Japonja poszukuje rzekomo w Polsce sprzymierzeńca i natrafila jakoby na

runt podatny w Warszawie. Działalność Japończyków w Warszawie była jakoby
W ostatnich miesiącach bardzo silna i stosunki wzajemne polsko-japońskie dojrzały,
zdaniem licznych dyplomatów zagranicznych w Warszawie, do zawarcia przymierza

Wojskowego z Japonją.
Fantazja pisma niemieckiego, przejęta skwapliwie na łamy prasy sowieckiej,

dalej i widzi już interwencje. posłów amerykańskiego i angielskiego, którzy

Sbawiają się wybuchu wrejny pomiędzy Polską i Niemcami i utraty imwestowanych

W tych państwach kapitaiów.
P Wyobraźnia sowiecko-niemiecka widzi już pułki japońskie w Gdyni, ilotę ja-

|bońską w Gdańsku i marsz wojsk polsko-japońskich na Gdańsk i Berlin.
Należy zaznaczyć, iż fantazje te podają urzędowe „Izwiestja* pod wielkim ty-

tułem czarnym drukiem.

Kłamstwa sowieckiej agencji «Tass»
sprawie zabójstwa Ś. p. Wacławskiego.

(Tel. od własn. koresp.)
RYGA, 22. IV. Urzędowa agencja sowiecka Tass rozesłała do

tałej prasy sowieckiej komunikat o wyroku w procesie c zabójstwo
6. p. studenta Wacławskiego. Redakcja komunikatu może zadowolić
żupełnie wrogo wobec polskości usposobione masy żydowskie. Bolsze-
|wicka agencja mówi więc, że „zabity ś. p. Wacławski należał do bo-
jówki, która napadała na żydów”, a wypadki. listopadowe nazywa „po-
tromem. żydowskim”,

Do komunikatu tego dołączony jest dopisek treści następującej:
„Rzecz charakterystyczna, że w procesach, jakie odbyły się w

statnich czasach, skazano na karę więzienia kilka osób z żydowskiej
amoobrony, łecz ani jednego z napastników, uczestników pogromu
ydowskiego, nie oddano pod sąd',

Podkreślone słowa powyższe znajdują się w urzędowych „Izwie-
ach“. Widzimy, w jak kłamliwy sposób korespondent: warszawski
$encji urzędowej „Tass” przeinacza fakty i świadomie przemilcza pro-
esy, wytoczone uczestnikom zajść listopadowych, Polakom. Nic dziw-
ego, że „Izwiestja”* nadają wiadomości „Tass” tytuł: „Sąd polski osła-
ią napastników”.

i więcej zaoszężędzi każdy
1000. złotych rocznie kupując towary wyłącznie

) w Polskim Sktadzie koniekcji galanterįi i trykotažy
pocz: jedw. prima 3,60 D-H goPSE krawaty jedwabne 0,65

mbine jedwab. 4,80; Wlino ui. Wielka koszula jedw. prima 11,90
szulki nocne- 4,85] Własna wytwórnia| kales. trykotowe 1,90

perki jedw. 5,50] 0—b-u--w--l-a.| skarpetki b. mocne 0,90
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Telefon Redakcji.

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

|Dancing Towarzyski
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zagranicą 8 zł.

  

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniern | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po.12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku 2 być przez Administrację dowolnie zmieniane.
nto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogloszenia
Terminy

  
  

— Miodzieży Wszechpolskiej odbędzie się w sobotę dnia:23 b m. w lokalu własnym przy
ul. Orzeszkowej 11, Początek o g. 22. Wstęp 2 zł, Akademicki 1 zł, Nowa orkiestra z 5 osób,

(Jazz-Band: saksofon harmonja I t. d) Bufet na miejscu. Liczne niespodzianki.

Agitacja przedwyborcza w Berlinie.
BERLIN (Pat). Całe miasto

stoi dziś pod znakiem wyborów de
Sejmu pruskiego, które się mają
odbyć jutro. Wszystkie stronni-
ctwa rozwinęły w Berlinie ożywio-
ną agitację przedwyborczą. Z licz-
nych domów, zwłaszcza na przed-
mieściu, powiewają flagi i transpa-
renty, wzywające do głosowańia
na poszczególne listy. Nad mia.
stem krążyły nieustannie od sa:
mego rana samoloty z wypisanemi
na skrzydłach wezwaniami do wy-
borów, po ulicach zaś — samo-
chody i wozy propagandowe.
Chodniki zasłane są ulotkami.
Agitację prowadzi równocześnie
20 ugrupowań, które zgłosiły swe
listy w Berlinie. Wszystkie słupy
reklamowe są oblepione wyłącz:
nie plakatami wyborczemi. Cha-
rakterystyczne jest, że prawie
wszystkie stronnictwa zwracają
się z apelem przedewszystkiem do
kobiet. Hitlerowcy wydali ostat-
nio szereg ulotek, szkalujących
socjal-demokratycznych członków
rządu pruskiego. Pod osłoną nocy
chodniki, domy i parkany pokryte
zostały napisami, wymalowanemi
farbą olejną. Ubiegła noc miała

Niesłychane

BERLIV. Pat. —Prasa republi-
kańska donosi. o niesłychanych
prowokacjach szturmowców hitle-
rowców na Śląsku niemieckim.
W Głogowie narodowi socjaliści-
szturmowcy zorganizowali pochód
uliczny, na czele którego kroczył

Antypolskošč argumentem przedwyborciym
KROLEWIEC. Pat.—Odbył się

tu, wiec z inicjatywy Zelaznego
Frontu. Na wiecu tym przywód-
ca socjalistów dr. Breitscheid wy-
głosił odczyt pod tyt., „Kto po-
trafi odwrócić niebezpieczeństwo

przebieg bardzo spokojny, Komu-
niści urządzili istny połów na
flagi z odznakami hitierowskiemi,
ściągając je z domów oraz tłukąc
szyby w mieszkaniach, w których
oknach wywieszono lagi. Na
iednym z kościołów komuniści, do-
stawszy się przez wybite okno na
wieżę, wywiesili flagę bolszewic-
ką. Na latarni gazowej powie-
szono w jednej z dzielnic kukłę,
wyobrażającą Hitlera. Policja po
usunięciu kukłę spaliła, Ogółem
aresztowano w nocy 80 osób,
Dzisiaj o godzinie 2 po poł. po-
licja berlińska znajduje się -w
ostrem pogotowiu  alarmowem.
Wzmocniono wszystkie posterun-
ki. Po ulicach krążą nieustannie
samochody policyjne;"* oddziały
konne i rowerowe: Mię innemi
przeszedł przez miasto olbrzymi
pochód Żelaznego Frontu, udając
się na wielki meetingprzedwybor-
czy do Lustgartenu, gdzie prze-
mawiać będą. czołowi kandydaci
listy socjal: demokratycznej-z -pre=
mjerem Braunem'na czele: 'W pa-
łacu sportowym "przemawia dziś
wieczorem na meetingu narodowo-
socjalistycznym Hitler i Goebbels,

prowokacje hitlerowców
na Sląsku.

oddział. uzbrojony w siekiery, wid-
ly i kosy. Demonstranci nieśli
transparenty na których były na: -
rysowane dwa wieprze, pod któ-
rerni widniały: nazwiska Brauna i
Sęveringa. *

polskie. od Prus Wschodnich —
Hitler, czy Otto Braun?* Odczyt
był nowym dowodem, że alarmy
antypolskie socjaliści niemieccy
szerzą narówni z najbardziej rea-
kcyjnemi stronnictwami.

 

KONFERENCJA ROZBROJENIOWĄ.
Dyplomatyczne zwycięstwo Francji”

: w Genewie.
BERLIN (Pat.) Przyjęcie przez

komjsją głowną konferencji roz-
brojeniowej wniosku o zakazie
względnie o umiędzynarodowie-
niu broni ciężkiej niemiecka prasa
prawicowa kwalifikuje jako -stu-
procentowe zwycięstwo tezy fran-'

„ cuskiej, wyrugowującej "Niemcy
z dotychczesowej ich pozycji.

Deutsche Allgemaine“ Ztg.“

nazywa stanowisko delegacji nie-
mieckiej godnem ubolewania, za-
rzucając Nadolneinu, że nie od-
ważył się ostrzec przed przyję-
ciem wniosku kompromisowego..
Bardzo kosztowny podarunek wy-
borczy złożyła konferencja pre-
mjerowi Tardieu — oświadczają
dzienniki hugenbergowskie.

Tardieu opuścił Genewę.
GENEWA. (Pat.) Premjer Tar-

dieu, który w ciągu popołudnia
przyjął węgierskiego ministra
spraw zagrenicznych Walko, kan-
clerza Brueninga i von Buelowa,
wreszcie Mac Donalda i uczestni-
czył w obiedzie, wydanym przez
generalnego sekretarza Ligi Na-
rodów sir Drummenda, wyjechał
w piątek wieczorem do Belfortu,
gdzie kontynuował swą kampanię
wyborczą. `

O rozmowach Tardieu z Brue-
ningiem i Buelowem nie wydano
żadnego „komunikatu. Jedynie
oświadczono, że dotyczyły ene

wszystkich aktualnych zagadnień,
nie wyłączając problemu adszko-
dowań.

Tardieu wróci ewentualnie do
Genewy we wtorek, ale tylko
wówczas, o ile zajdzie tego po-
trzeba. Jeśli—jak to jest przewi-
dziane — prezydjum konferencji
rozbrojeniowej uchwali jutro od-
roczenie dyskusji nad punktami
3-m i 5m porządku dziennego,
to jest nad planem francuskim
i nad kwestją równości praw w
w dziedzinie zbrojeń, Tardieu w
przyszłym tygedniu do Genewy
nie przybyłby,

 

Tam, gdzie szanują prawo.
LONDYN. Pat. — Wielkie zdu-

mienie wywołało odkrycie przez
pewnego profesora prawa w Ox-
fordzie, że na podstawie aktu z
roku 1707, a więc z przed 225
lat, żaden z ministrów tych re-
sortów, które utworzone zostały
po tym akcie, nie posieda prawa
zasiadania w  lzbie Gmin albo-
wiem akt z roku 1707 ogranicza
zezwolenie na pobieranie pensyj
urzędniczych przez członków
lzby Gmin w stosunku do tych
tylko ministrów jacy istnieli w
roku 1707.

Wskutek tego minister han-
dlu, którego resort utworzony
został później, zasiada w. Izbie
Gmin nielegalnie i zakażdydzień:

podlega wysokiej karze.  Aby u-
chylić ten stan: rzeczy, któryby
uniemożliwił ministrowi Runcima-
nowi branie udziału w przyszłym
tygodniu w debacie nad taryfą
celną, lzba Gmin uchwaliła wtry-
bie nagłym ustawę, uchylającą
ten-akt i darującą: karę, jaką za-
płacić miał minister *Runciman.
W. poniedziałek ustawa: po-

twierdzona została przez izbę Lor-
dów i we wtorek minister Runci-
man mógł zasiąść w lzbie Gmin.
Ponieważ Runciman *był mini-
strem <handlu od *1914 — 16 roku,
a obecnie . jest ministrem 'handlu
od listopada ub. r., w/g obliczeń:
ogólna kara wynosiłaby 30 ty-
sięcy funtów szterlingów.©

 

0 nawiązanie stosunków amerykańsko-.
sowieckich.

 

Na. Dalekim Wschodzie.

Ujęcie bandy Chińczyków.
PARYŻ (Pat.); Według donie-

sień prasy, bandy Chińczyków,
które niedawno usiłowały bez-
skutecznie wysadzić w powietrze
japońskie okręty wojenne, ujęte
zostały podczas ponownej próby

wysadzenia statków japońskich
obok Kiang Yin nad rzeką Yang-
Tse. Dokonane poszukiwania po-
zwoliły odkryć w pobliżu okrętów
32 zatopione miny.

Dalsze transporty wosk japońskich
do Mandżurii,

MOSKWA (Pat.) Tess donosi
ze żródeł japońskich, że tokijskie
ministerstwo wojny postanowiło
wysłać do Mandżurji dalsze od-

działy wojsk celem wzmocnienia
ochrony w związku ze wzrostem
ruchu powstańczego przeciwko
rządowi mandżurskiemu.

Demonstracje białogwardzistów
w Charbinie,

4 MOSKWA, (Pat). Zródła so-
wieckie donoszą z Charbinu, że
wczoraj doszło przed gmachem
zarządu kolei wschodnie chińskiej
do burzliwych demonstracyj bia-
łogwardyjskich. W czasie demon-
stracyj około 20 ludzi wtargnęło
do wnętrza gmachu. Według
oświadczenia konsula sowieckiego
w Charbinie policja mandżurska
nie przeciwdziałała, co — zda-
niem jego ma Świadczyć o po-

rozumieniu pomiędzy policją i
demonstrantami. Wszystkim oby-
watelom sowieckim wstrzymano.
udzielenie im wiz na powrót do
ZSSR. Wczoraj znowu przepro-
wadzono masowe rewizje. Fresz-
towano 12 sowieckich obywateli.
W związku z teini wypadkami

konsul sowiecki ZSSR. w Char-
binie złożył protest u władz
mandżurskich.

 

ŻYCIE GOSPODARCZE.
UPAŃSTWOWIONA NAFTA.
Dzien. Ust. nr. 30 r. b. poz. 306

ogłasza ustawę z 18.III 1932 w

sprawie«uregulowania stosunków
w przemyśle naftowym, która już
w czasie rozpraw w Sejmie zwró-
ciła uwagę, jako obiaw krańco-

wego etatyzmu.
Art. 1-szy tej ustawy daje po-

prostu. Ministrowi Prz. i Handlu
prawo'* do wydawania rozporzą
dzeń i zarządzeń w zakresie... i tu
następuje wyliczenie a) b) c) i t. d.
pół alfabetu zgórą:

wydawania zakazów pizywozu i wy-
wozu; scentralizowania obrotu zagranicz-
nego; regulowania cen; regulowania obro-
tu przez zorganizowanie producentów i
rafinerów; ustalania kontyngentów dla

przeróbczych zakładów; ustalania kon-

tyngentów: dla handlu zagranicznegoi
wewnętrznego z prawami zwalniania się

od eksportu za opłatą; ustalania- norm
karnych; tworzenia zapasów,
przymusowych organizacji
naftowego i t. d. :

Art. 3-ci nakazuje przedsię-

biorstwom.. przedstawiać księgii

korespondencje na żądanie mi-

nistra.
Dnia 18-go kwietnia b. r. od-

była się w Ministerstwie Przem.i

Handlu pod* przewodnictwem mi-
nistra gen: Zarzyckiego narada

przedstawicieli przemysłu nafto-

wego, w zakończeniu której p. mi-

nister wezwał ich do utworzenia...
dobrowolnej* pełnej organizacji w

terminie do końca maja r. b
WĘGIEL.

Najpoważniejszą pozycję na-
szego eksportu stanowi, jak wia-
domo; węgiel. Pogarszające się
więc w tej dziedzinie możliwości
eksportowe stanowią bardzo po-
ważną groźbę dla naszego bilansu
handlowego. Świeżo ogłoszone da-
ne za marzec przedslawiają się
bardzo niepomyślnie.

Eksport nasz spadł z 690 tys.

tworzenia
przemysłu

ton w marcu 1931 r. na 428 tys.
ton w marcu b. r., a wartość jego
z 25,3 milj. zł. na 144 milj. zł.
Rzeczą znamienną jest, że nawet
obniżenie przeciętnej ceny ekspor-
towanej tonny węgla z 36,6 zł. na
33,7 zł nie mogło powstrzymać
spadku naszego eksportu węgla.
Spadek pochodzi przedewszyst-
kiem ze spadku naszego eksportu
do Danji, Szwecji i Francji.

Dalsze. nasze perspektywy w
tej dziedzinie przedstawiają się
źle, ;a to przedewszystkiem ze
względu. na wzmagającą się coraz
konkurencję węgla angielskiego, a
ostatnio nawet niemieckiego i to
w Skandynawii, ze względu na re-
strykcje dewizowe: rządu austrja-
ckiegoy'na zakaz przywozu węgla
doWogier oraz na zapowiadane
ustalenie kontyngentów na przy-
wóz *węgla do Szwecji i Danji,
przytem-w tej ostatniej z wyklu-
czeniem: węgla: polskiego: Zmniej-
szenie zaś eksportu węgła oznacza

WASZYNGTON. Pat—Człoriek Hoovera" nawiązania stosunków**dla nasżego-przemysłu węglowego,
stronnictwa demokratycznego Sa-
bath złożył w lzbie Reprezentan*'
tów rezolucję, domagającą się od

dyplomatycznych i handlowych z
' Rosją:sowiecką. *.

nastawionego . przedewszystkiem
na eksport, dalsze zwiększenie się
bezrobocia, Trudno zaś pokładać

jakieś nadzieje w wydanym świeżo
dekrecie węglowym.

ŻELAZO.
Przed paroma dniami pisma do-

niosły o obniżce cen żelaza w wy-
sokości 10 proc. Zniżka ta została
wywołana spadkiem eksportu że-
laza i wyrobów żelaznych. Eksport
bowiem tych artykułów wynosił
w pierwszym kwartale b. r. 5,1
wobec 34,9 w pierwszym kwartale
ub. r. Trzeba było wobec tego
więcej uwagi poświęcić rynkowi
wewnętrznemu, dotychczas tak
zaniedbywanemu. Pierwszym kro-
kiem było tutaj obniżenie cen.
Oczywiście jednak rezultaty tej
niedostatecznej jeszcze obniżki
będą dziś o wiele mniejsze, niż
przed paru laty.

SPIRYTUS.
Komisja dla spraw spirytuso-

wych „zabiła ćwieka'  minister-
stwu skarbu swoją uchwałą, do-
magającą się obniżenia cen spiry-
tusu konsumcyjnego. Według o-
statnich wiadomości, ministerstwo
skarbu liczy się wprawdzie z opi-
nją wspomnianej komisji, uważa
jednak, że — o ile obniżka miała-
by wpłynąć decydująco na zwięk-
szenie konsumcji spirytusu — mu+
siałaby ona sięgać 40 procent.

Otóż, tak znaczna obniżka jest,
zdaniem ministerstwa, ryzykowną.
Dyrekcja monopolu obawia się, że
wskutek obniżki cen wzrósłby de-
ficyt M. S., który dotychczas już
wynosi 78 milj. zł. 4

GRPAGKAW0 RZEZ ABAT СОС
DZIŚ zabawa taneczna w dużej sali
„Sokoła —Wlieńska 10. — Pržygry-
wać będzie nowozaangażowany dobo-
rowy zespół „Jazz Macoz Gupekra* z
8 osób. — Bufet na miejscu. — Wstęp
1,50 zł. i 1 zł. za rekomendacją człon-
ków.—Początek o godzinie 21. —0 o
 OETADEŁBTKOZIE DE<GEPADRZCIKAWIEROTTK"TOSA

Obraz M. M. P. Ostrobramskiej
na Kujawach.

  

„Dziennik Kujawsii“ donosi:
nadeszła wielka chwilu, której z u-
tęsknieniem wyczek i paralja-
nie z Mątew, mianow'cie introni-
zacja obrazu Matki Boskiej Ostro-
bramskiej w nowybudowanym ko-
ściele „Opatrzności Boskiej:.

Dar ten wspaniały zawdzięcza-
ją Mątwy ofiarowości p. dyr. So-
downi Władysławowi iolłoczce.

Wykonawcą wiernej kopji cu-
downego obrazu M. B. Ostrobram
skiej jest artysta-złotnik Marjan
Niewiadomski w Wiimie. Obraz
ten po wykończeniu był wystawio-
ny w kościele w Ostrej Bramie i
podczas uroczystej wotywy był
tam poświęcony.

Należy oczekiwać — kończy
„Dziennik Kujawski” — iż obraz
Opiekunki Kresów będzie otoczo-
ny taką samą czcią jaką jest oto-
czony w „Ostrej Bramie w Wilnie i
że każdy, kto z wiarą doń przy-
będzie, znajdzie ukojenie i pomoc
w swych troskach.

 



   

e

Ku bolaegiinovi.
Pamiętamy wszyscy, jak nie

tak dawno sanacyjne „Slowo“ od-

żegnywało się od swoich pupilków

z obozu młodej sanacji, oskarżając

ich ni mniej ni więcej jak o ten-

dencje bolszewickie.

Wczoraj, na łamach „Kurjera

Wileńskiego”, na poczesnem miej-

scu, wybitnym drukiem ukazała

się „mowa deklaracja Le-

gjonu Młodych”, uchwalona

przez zjazd, przyczem, jak pod-

kreśla „Kurjer”, za podstawę de-

klaracji przyjęto projekt, przed-

sawiony przez delegacjęwileńską

(Cześć jej i chwała!).

Znając liczebną jako też mo-

ralną słabość zwolenników tego

kierunku śród młodzieży, nie my-

ślimy bynajmniej przeceniać tej

„nowej” deklaracji, która jest tyl-

ko potwierdzeniem obaw, wyra-

żonych w swoim czasie przez

„Słowo”. Jeżeli nią na chwilę za-

przątniemy uwagę Czytelników, to

poto jedynie, by wykazać, jak

blisko nasz domorosły, sanacyjny

„hitleryzm” czy „faszyzm sąsia-

duje z... leninizmemi stalinizmem.

Na ogół redakcja tej deklaracji

jest równie rozwlekła, jak mętna,

co świadczy bądź to o zamęcie,

panującym w glowaci jej auto-

rów, bądź to o chęci zamydlenia

oczu drogą prostej frazeologii.

W pierwszym punkcie czytamy

sakramentalne wyznanie wiary:

„Młode pokolenie polskie, zgru-
powane w  Legjonie Młodych,
uważa się za spadkobiercę idei

Marszałka Polski Józefa Piłsud-
skiego." "

Bardzo pięknie; pytanie tylko,

czy p. Piłsudski uwaza Legjon

Młodych za swoich spadkobier-

ców. Dziś lada znachor czy szar-

latan z obozu sanacyjnego, poczy-

nając od sanacyjnych socjalistów

z pod znaku Jaworskiego czy Mo-

raczewskiego, kończąc na konser-

watystach i monarchistach, zwykł

przyczepiać do swych „cudow-

nych eliksirów** tę markę, a że tam

od czasu do czasu z ust dla siebie

bardzo autorytatywnych posłyszy

epitet w: rodzaju „dureńki”, to nic

nie znaczy, byle hande* <zedł.

W drugim punkcie konstatuje

dzielny „Legjon* „przeżywanie się

dawnych form' i zapowiada „opra-

cowanie programu przebudowy

gospodarczej, społecznej i kultu-

ralnej'. Przyznać trzeba, że pro-

gram bardzo szeroki; zresztą

mierzenie „sił na zamiary” jest

charakterystyczną cechą i ponie-

kąd przywilejem młodych. Zanim

jednak złożymy do grobu „stare

formy” i przystąpimy do „przebu-

dowy”, chcielibyśmy poznać plany

tej przebudowy. O tem dekla-

racja bardzo mało nan: mówi, to

zaś, co mówi, jest bardzo mgliste,

a co najgorsze, łudząco przypo-

mina wzory wschodnie.

Tak np. czytamy w punkcie

trzecim deklaracji: „Uważamy za

konieczność dziejową <espolenie

myśli państwowej poiskiej z pol-

skim światem pracy, uznając jedy-

nie pracujące warstwy społeczeń-

stwa za element twórczy.”

Kubek w kubek to samo ogło-

sił w swoim czasie „»cwiet rabo-

czich dieputatów".

I my kłonimy czoło przed pra-

cą, czyni to świat cały. Zresztą

odsetek zdecydowanych próżnia-

ków nie jest bynajmniej tak znacz-

ny, jak się to niektórym wydaje,

nie tak liczny, by watto było o to

krzyk podnosić. Natomiast za-

miast wygłaszać demagogiczne,

szumne hasła, lepiej vdrazu wy-

jaśnić, co to jest „praca '. Jest

rzeczą powszechnie znaną, że ro-

botnik, tłukący kamienie na szo-

sie, jak również bezrobotny, po-

bierający zapomogę, uważają np.

profesora uniwersytetu za noto-

rycznego próżniaka.

Czy „Legjon' jest tego samego

poglądu? I czy próźniakiem jest

np. właściciel wielkiej fabryki,

administrujący olbrzyru em przed-

siębiorstwem i dający zarobek

dziesiątkom tysięcy iobotników?

Czy taki Ford, kieruący w 80

roku życia osobiście swemi ol-

brzymiemi zakładami, jest „ele-

mentem twórczym”, czy też szko-

dnikiem i prėžniakiem?

Dalej, w punkcie czwartym wy-

dano wyrok na „niewyirzymujący

już próby życia ustrój gospodar-

czy liberalno-kapitalisiyczny” —

czem jednak zastąpić uależy ten

ustrój, tego autorowie deklaracji

nam nie mówią, bo oczywiście

sami nie wiedzą.

W punkcie piątym czytamy::

„Człowiek pracy i żołnierz są

z prasy.
Nasza przyszłość gospodarcza.
Sprawie powyższej poświęca w

„Kurjerze Lwowskim* bardzo cie-
kawy artykuł St. Grabski. Autor
wychodzi z założenia, iż

„Bogactwa nie daje przyroda. Stwa-
rzają je ludzie, długotrwałym, konsek-
wentnym, niezmordowanym wysiłkiem”,

Jako przykład przytacza autor
ubogą z natury Finlandję górującą
wielokrotnie nad żyzną Ukrainą,
gdzie panuje głód, nędza i ciemno-
ta.

Jaka z tego dla nas nauka?
„Nie wydźwignie się Polska z obecnej

ozycji jednego z najbiedniejszych w
uropie narodów — bez mocarstwowej

ambicji dorównania bogactwem zachod-
nim sąsiadom.

Lecz jeśli nadal, w ciągu paru je-
szcze dziesięcioleci będziemy mieli trzy
i pół razy mniejszy od Niemiec obrót pie-
niężny na głowę ludności, jeśli więc na-
dal przez lat 30 będą musiały być nasze
budżety państwowe, nasze wydatki na
oświatę, naukę, drogi, zaopatrzenie ar-
mji czterokrotnie mniejsze niż w Niem-
czech w stosunku do czy. ludności —
to pomimo szybszego jej przyrostu nie
wygramy dziejowej naszej walki o Po-
morze i wybrzeże bałtyckie”,

W jakiž sposób mamy ро-
większyć nasz kapitał narodowy?

„Niema innego sposobu powiększe-

nia naszych zasobów pieniężnych — jeno

stale czynny bilans handlowy i płatniczy.
Ambicją naszą narodową musi być

czynna na rynkach międzynarodowych
pozycja, coraz większa przewaga nasze-

go wywozu nad wwozem“.

By się to stało nie wystarcza

rzucać szumne hasła, wydawać

rozkazy:
„Najsłuszniejsze, najlepsze komendy

nie stworzą nam przemysłu zdolnego do

zwycięskiej na rynkach światowych kon-

kurencji. Conajwyżej stworzą oneobcią-

żające ogół społeczeństwa przywileje

dla pewnych grup przemysłowych.

Bo „rozkazodawstwo” w polityce eko-

nomicznej jest zawsze bezskuteczne .

Potrzeba oswobodzić drzemią-

ce w narodzie siły, inicjatywę 0so-

bistą od krępujących więzów ad-

ministracyjnych.
у

Jakiemiż naród nasz dysponuje

siłami? a
„Mamy dużo dobrego i taniego ro“

botnika. Ale mamy małokapitałów i

niezwykle wysoką stopę procentową >

Jeżeli chodzi o wielki prze-

mysł, brak nam doświadczonych

sił administracyjnych, talentów

organizacyjnych.
„Bo żadna szkoła nie nauczy nikogo

kierować pracą tysięcyludzi. „Uczy tego

tylko praktyka, doświadczenie nie lat

nawet, ale dziesięcioleci. Stopniowo, po-

koleniami, doskonalił się wAnglii, Fran-

cji, Belgji, Holandji, Niemczech materjał

ludzki na kierowników nasamprzóddrob-

nych, potem średnich, następnie wiel-

kich i olbrzymich fabryk, kopalń, wre-

szcie trustów i karteli. My, poza krót-

kim okresem Królestwa Kongresowego i

autonomji galicyjskiej niemieliśmy zgoła

fachowej administracji państwowej .

Więc nie mamy dość ludzi dla

dobrej administracji 1 organizacji

pracy w wielkich fabrykach (nie-

zależnie czy to będą „fabryki pry-

watne czy przedsiębiorstwa pań-

stwowe. (Przyp. Red. „Dz. Wil. ).

Nie mamy też kapitałów dla za-

kładania wielkich fabryk. :

Ale mamy dużo ludzi, należycie u-

zdolnionych dla prowadzenia drobnych i

średnich przedsiębiorstw, w. których

właściciel osobiście nadzoruje pracę

wszystkich swych robotników, a nie za

pośrednictwem kilku kondygnacyj urzęd:

ników.
+

Nie posiadamy dostatecznych sil dla

zwycięskiej ekspansji na rynkach świato-

wych wielko-kapitalistycznego przemy*

słu.
Ale mamy realne siły dla rozwoju

drobnego i średniego przemysłu, wyma-
gającego niznacznych w stosunku do

ilości zatrudnionych robotników nakładu

kapitału i produkującego dzięki taniości

robotnika taniej od zachodnio-europej-

skich fabryk.

DZIENNIK WILEŃSKI

350-lecie Seminarjum Wileńskiego.

Trzeba jeno siły te umiejętnie skie-
rować, zachęcić i wspomódz — a prze-
dewszystkiem wyzwolić z niszczących
dziś ich rozwój biurokratycznych  szy-
kan”.

Straszliwa nędza wsi.

Niedawno w „Gazecie War-
szawskiej* uderzył na alarm ne-
stor pisarzy polskich Aleksander
Świętochowski. W artykule jego,
którego koniec uległ zresztą kon-
fiskacie, czytamy w części nie-
skonfiskowanej co następuje:

„Chłop polski znalazł się znowu, jak
dawniej, w bezprawiu i nędzy. Cokolwiek
czytacie, słyszycie i wyobrażacie sobie o
jego położeniu, zapewniam, że nie widzi-
cie rzeczywistości. Trzeba ją zobaczyć
bezpośrednio, nie przez »powieść lub
opis. Nawet kilkunastomergowy gospo-
darz żywi się prawie wyłącznie karto la-

mi i ——— mlekiem, masto i jajka
sprzedaje. Przyciśnięty podatkami wypro-
wadza na tar$ kolejno krowę, za którą
dostaje 30, 60, najwyżej 100 zł., zacielę

3 lub 5, za tuczną świnię 80, za jajko 6

groszy, a całym dochodem z tej sprzeda-
ży nie może pokryć podatków państwo-

wych i gminnych. Wpada w rozpacz, a
następnie w zupełną apatję Z początku
opiera się i złorzeczy, potem patrzy obo-

jętnie, gdy mu sekwestratir zabiera do-
bytek i sprzęty. Czy można od niego wy-

magać, ażeby miłował rząd polski?"

Wywody powyższe sędziwego
autora znajdują całkowite po-

twierdzenie w licznych korespon-
dencjach nadsyłanych do pism ze
wszystkich dzielnic i zakątków
naszej ojczyzny. Między innymi
piszą do „ABC” z Polesia:

„Jeżeli w całej Polsce jest tak źle,
to cóż mówić o Polesiu! Niewiele osób
wie o tem, że szczytem marzeń chłopa

poleskiego jest obecnie zdobyć pieniądze
na sól.

O luksusie — nafcie już się nie my-
śli zupełnie. Jak wiadomo, niewiele się
rodzi chłopu tutejszemu, niema więc i
wiele na sprzedaż.

Za cóż więc kupi soli? Jedynym ar-
tykułem wywozowym jest obecnie drze-
wo. Narąbie się go w lesie, lub nałamie,
poczem spiłuje i potnie, zwiąże w wią-

zeczki i naładowawszy całą furkę wią-
zankami, wiezie do miasteczka najbliż-
szego, nieraz kilkadziesiąt kilometrów,
aby sprzedać i kupić soli.
W miasteczku jedynymi odbiorcami

tego towaru są żydzi, którzy znając cię-
żką sytuację chłopa, tak obniżyli cenę na
to drzewo, że za furkę całą nieraz nawet
ak nie dostanie.

za to kupi 2 klg. soli i wraca do
domu, straciwszy cały dzień”.
Etatyzm,korporacjonizm a libera-

lizm gospodarczy.
Sanacyjna „Gazeta Polska“

zwalcza liberalizm gospodarczy w
ten sposób:

„Kryzys ostatni — pisze — dowiódł,
że produkcja i wszelka działalność gospo-
darcza wogóle, dzięki rozmiarom skon-
centrowanych warsztatów produkcji i
planowości, która się odłija na całem
życiu państwa w sposób nieraz decydu-
jący, že ta działalność gospodarcza jest
faktycznie dzisiaj — funkcją publiczną.
Kierunek jej, właśnie dzięki jej rozmia-
rom i planowości, zahacza w sposób tak
silny o interesy całego społeczeństwa,
tak istotnym staje się dla losów państwa,
że państwo, jeśli chce być w społeczeń-
stwie siłą, która interesy poszczególnych
warstw jednoczy i uzgadnia, musi w wy-
tyczaniu tego kierunku wziąć udział”,

„Gazecie Polskiej* odpowiada
zbliżony do kół chadeckich „Głos
Narodu”;

„Niewątpliwiel Ale w tej też inter-

wencji państwa leży duże niebezpieczeń-
stwo. Kierują niem często ludzie nie ma-

jący kompetencji w sprawach gospodar-

czych. Taka niekompetencja naraża życie
gospodarcze na wstrząsy. Trzeba dążyć

do innego ustroju, w ktėrymby samo
społeczeństwo przez odpowiednią orga-
nizację społeczną kierowało życiem

gospodarczem. Pius XI wskazuje formę
tego ustroju:korporacjonizm". r

Czy nie lepiej: mniej opieki
państwowej, a więcej możności
swobodnego, indywidualnego roz-

woju?
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elitą narodu” — coś znowu zala-

tuje wschodem „sowiet roboczich

i saołdatów”, a reszta iv... „liszen-

cy“.

Nawskroś już bolszewickim

jest punkt 6-ty, który głosi:

„Nowy ustrój gospodarczy musi się

oprzeć ma kontroli Pańsiwa nad pro-

dukcją oraz na przymusowych

związkach zawodowych. Prawo własno-

ści warsztatów pracy jest funkcją spo-

łeczną, której wykonywanie reguluje

Państwo."

Redakcja mętna, jedno tylko

zdaje się wynikać bezsprzecznie:

„kontrola państwa”, „przymus” i

zniesienie prawa własności.

Dalej jest mowa o „przekształ-

ceniu psychiki społecznej w myśl

etyki pracy" oraz o „oparciu

ustroju politycznego na zasadach

żorganizowanej hierachicznie elity

fachowej”. Przyznajemy, że nie

bardzo to dla nas zrozumiałe.

Możeby panowie z „Legjonu” ra-

czyli objaśnić nas drogą przykła-

dów. Wszak legjon jest orga-

nizacją prorządową; czy więc

uważa rząd obecny za „zorganizo-

waną hierachicznie elitę facho-

wą”?
Ustrój parlamentarny jest —

według autorów deklaracji —
„fikcją teoretyczną”, jakkolwiek
„teorja” ta przetrwała w prak-

tyce setki lat i dotąd państwa,
hołdujące tej „teorji' (Francja,

Anglja, Ameryia) nizzgorzej się
czują, w każdym bądź tazie lepiej

TRZECIEWYDANIE

od nas i od naszej wschodniej są-

siadki.
Wprost niezrównany jest punkt

14-ty deklaracji:
„W myśl wielkich tradycyj Jagiello-

nów, Batorego i Żółkiewskiego, Państwo

Polskie znajduje swoją misję w zorgani-

zowaniu współżycia i współpracy naro-

dów sąsiadujących z nami na wielkiem

międzymorzu Baltycko-Czarnomorskiem.“

A więc Rumunji, Ukrainy, Li-

twy, Łotwy, Estonji.. Bardzo to

piękne, pytanie tylko, czy te na-

rody godzą się na organizowanie

przez „Legjon Młodych”?

W końcu czytamy taką wielką

iistotną prawdę: „Polska napra-

wić musi błąd przeszłości i uczy-

nić z Bałtyku sprawę polskiego

morza.
Bardzo słuszne. Nie wiemy tyl-

ko, czy frazes ten został żywcem

wyjęty z pism Popławskiego, czy

też z któregoś z nowszych arty-

kułów wstępnych „Gazety War-

szawskiej”. Szkoda tylko, że auto-
rowie „deklaracji' nie skończyli

okrzykiem na cześć Romana

Dmowskiego, któremu zawdzięcza

Polska przystęp do mo*za, i gene-
rała Józefa Hallera, który nam

morze poślubił,

Takie zakończenie byłoby ucz-
ciwe i doskonale łączyłoby się
w jedną całość z początkiem de-

klaracji, w myśl znanej reguły
stylistycznej: „Wlazł na gruszkę,

rwał pietruszkę, jaka smaczna

cebula”.

(KAP) Trzysta pięćdziesiąt lat
mija w r, b. od założenia semina-

rjum duchownego w Wilnie. W r.
1582, t. j. w trzy lata po założeniu

Akademji Wileńskiej, która stała

się zaczątkiem Wszechnicy Stefa-
na Batorego, powstała w Wilnie
nowa uczelnia — Seminarjum die-
cezjalne. Przed powstaniem Semi-
narjum, kształcenie kleru, jak
zresztą i gdzieindziej na świecie,
nie było ujęte w żadne karby sy-
stematyczne: kształcono kandy-
datów po klasztorach i na dwo-
rach biskupich, szczególnie zaś w
szkołach katedralnych. Pewnem
jest jednak. że poziom wykształ-
cenia kleru musiał być bardzo nie-
równomierny; przytem duża część
kapłanów, przyjmując święcenia
w późniejszym już wieku i nie po-
przedzejąc ich żadnem dłuższem
przygotowaniem, wnosiła do stanu
duchownego obok cennej znajo-
mości życia świeckiego, świeckie,
niedość pogłębione, pojmowanie
spraw kościelnych. Sobór Try-
dencki, uświadamiając potrzebę
prawdziwej reformy życia kościel-
nego, jako jeden ze środków zale-
cił zakładanie specjalnych szkół,
przygotowujących do stanu du-
chownego. Sobór Trydencki nazy-
wa te instytucje Kolegjami, i taką
też nazwię noszą najstarsze tego
typu zakłady w Rzymie. Zaznacza
jąc jednak cel, w jakim mają po-
wstać, chce Sobór, by były one
„stałemi rozsadnikami sług Bo-
żych”. Łacińskie słowo „semina-
rium użyte przez Sobór stało się
nazwą zakładu przygotowującego
przyszłych kapłanów. W Wilnie
Seminarjum powstaje 13 kwietnia
(st. st.) 1582 r., t. j. w niespełna 19
lat po uchwale Soboru, jest więc
jednem z najstarszych seminarjów.
Z  Seminarjów polskich tylko
Brunsberskie Seminarjum kardy-
nała Hozjusza z roku 1564 i wło-
cławskie z r. 1569 są odeń starsze,
płockie natomiast o kilka miesię-
cy młodsze. Zresztą i poza Polską
nieliczne tylko seminarja prze-
wyższeją je co do wieku, Założy-

cielem Seminarjum Wileńskiego
jest kardynał Jerzy Radziwiłł.
Dnia 11 stycznia 1582 1. wydaje on
akt fundacyjny, nadając na Semi-
narjum dobra swoje dziedziczne
Wozgieliszki. Krėl Stefan po-
twierdza ten akt 13 kwietnia (st.
st.) tegoż 1582. Akt Katorego da-
towany jest „in civilate nostra
Rigensi', gdzie król przebywał po
świeżo zawartym rozejmie w Ja-
mie Zapolskim, zwracającym Pol-
sce Inflanty i województwo po-
łockie. Jerzy Radziwiłł, pocho-
dzący z kalwińskiej rodziny, przy-
jął katolicyzm pod wpływem Skar-
gi. Przyjąwszy katolicyzm i po-
święciwszy się sprawie Bożej, zo-
staje biskupem Wileńskim, a na-
stępnie kardynałem. Jest on nie-
wątpliwie jedną z największych
postaci w szeregu biskupów Wi-
leńskich. Indywidualność jego od-
bija się w akcie erekcji Semina-
rjum, które funduje w czasie „cię-
żkich walk z Moskwą”, „by kształ
cić Litwinów i Rusinów”, gdy bła-
$а „prałatów, kanoników i całą
Kapitułę ówczesną i później
przyjść mających przez miłosier-
dzie Pana Naszego Jezusa Chry-
stusa', o opiekę nad Seminarjum,
gdy poleca je „Seressimo et catho-
licissimo Principi et Regi nostro
Stephano'. Na dekrecie królew-
skim,  zatwierdzającyn zadanie
biskupie, znajdujemy, jak zwykle,
podpisy obecnych przy królu se-
natorów. Są między nimi: Mel-
chjor Giedroyć, biskup żmudzki,
Eustachy Wołłowicz, Krzysztof
Radziwiłł, Stanisław Tarnowski,
Jerzy Mniszek, Jan Zamoyski.

Seminarjum duchowne Wileń-

skie w dziejach Polski zapisało

się nader chlubnie. Duchowień-
stwo świeckie, wychowane w tem
seminarjum odegrało w dziejach
naszych rolę tem większą, że przez
cały wiek prawie, po skasowaniu
zakonów, niosło na swoich wy-
łącznie barkach cały ciężar dusz-
pasterstwa katolickiego, znosząc
niejednokrotnie prześladowania za
wiarę i mowę ojczystą.

 

Studjum Akcji Katolickiej.
W ubiegłą niedzielę profesor,

dr. Stanisław Cywiński wygłosił
odczyt p. t. „Dusza nowoczesnego
człowieka”. Temat powyższy pre-
legent rozwinął następująco.

Najogólniejszym skutkiem woj-
ny światowej jest powszechna d y-
santomatyzacja, która o-
garnęła świat cywilizowany w sto-
pniu niebywałym. Cechą zasadni-
czą, wyróżniającą umysły nowoży-

tne, jest stanowisko wolunta-

rystyczne, indetermini-

styczne, wyrażające się w

czynnej postawie wobec życia:
Istnieją jednak tu dwa typy: in-
determinizm absolutny
i względny. Wyobrazicielami
pierwszego, są prawie wyłącznie

osobnicy dalecy od wszelkiej te-
orji i przemyślenia własnego sta-
nowiska. Stoją oni na gruncie an-
tropocentryzmu i telemocentry-
zmu, uznając wolę człowieka za
jedyną rzeczywistość, Stąd walczą

oni bezwzględnie z konwenansem

i prawem, które zresztą zlewają w

jedno. Ten absolutny indetermi-
nizm najlepiej się zawsze wyrażał
w Rosji, i dziś tam własnie doszedł
do szczytu stając się oficjalnym

wyrazem jej „„filozofji”, Po wojnie,
dzięki owej  dysantomatyzacji,
Europa bardzo wyraźnie upodo-
bnia się do Rosji.

To złudzenie o jakowejś abso-
lutnej, samorodnej twórczości i 0-
ryginalności, prowadzące do samo-
woli (a więc niewoli), jest sprze-
czne z doktryną indetermini-
zmu względnego, doktryną
krępującą wolę człowieka przez
wolę Boga i innych ludzi (prawo
Boże i ludzkie, tradycja, konsek-
wencja logiczna, psychologiczna i
życiowa). Tylko na tle tego in-
determinizmu względnego może się
rozwinąć prawdziwa wolność, łą-
cząca się ściśle z tolerancją. Bol-
szewizm (i jego odmiany), oraz ka-
tolicyzm — oto dwa bieguny współ
czesności.

Następnym, zorganizowanym
przez studjum Akcji Katolickiej
odczytem, będzie odczyt p. prot.
d-ra Wacława Komarnickiego na
temat „Katolickie postulaty w pra
wie małżeńskiem'. Odczyt odbę-
dzie się w niedzielę 27 b. m. o g.
13-tej w sali Śniadeckich U. S. B.

W. K.

 

Bezczelność pisma niemieckich służalców.
W krakowskim ,Czasie'” (nr.

89) ukazało się p. i. „Osobliwy
patrjotyzm“ zestawienie podające:

1. z książki p. Suckert-Mala-
parte o zamachach stanu, obfitu-
jącej w rozdziale o Polsce w plotki
jakieś opowiadanie, że p. Trąmp-
czyński w r. 1920, w czasie zbliże-
nia się bolszewików, powiedział
w obecności jakiegoś dyplomaty,
iż Piłsudski nie umie bronic Pol-
ski, a Witos nie umie bronić Rze-
czypospolitej;

2. zdanie z „Gazety Warsz."

(nr. 116), że spokój w Królestwie
w początku wojny r. 1914 i zanie-
chanie: ruchów przeciw Rosji u-
możliwiły ofenzywę jen. Samsono-
wa i jen. Rennenkampfa na Prusy
Wschodnie, która odciągnęła część
wojsk niemieckich z frontu za-
chodniego i ułatwiła zwycięstwo
francuskie nad Marną.

Do tego zestawienia dodaje
„Czas“ (nr. 89) takie objaśnienie:

„Synteza.—Obie powyższe charakte-
rystyki „obczu narodowego” wskazują
jedna na jedno: Raz to będzie głupawy
generał rosyjski, któremu |omaga się to-
pić chłopów polskich w mazurskich bło-
tach. Drugi raz będzie to sekretarz obcej
ambasady, któremu się sutluje nieufność
do ludzi, walczących pod Warszawą.
Zawsze to będzie ktoś obcy, komu polski
„nacjonalizm” rad służy. Żaden naród nie
zna podobnego nacjonalizmu!.
Oba filary, na ktorych pismo

krakowskie buduje swą daleko
idącą syntezę, są słabe. Zdanie p.
Trąmpczyńskiego, mniejsza O to,
że podane w plotce, nie zawiera
niczego zdrożnego. To zaś, że pp.
konserwatyści krakowscy woleli
w r. 1914, by w Prusicch Wschod-

nich zwyciężał Hindenburg, wia-
domo oddawna, ale ci, którzy wo-
leli, aby Francja zwyciężała nad
Marną, nie wstydzą się i dziś swe-
śo poglądu. Tylko w bardzo cię-
żkiej biedzie na tak giupich pod-
stawach można opierać obelżywe
napaści na patrjotyzm innych.

Nie od rzeczy będzie przeto za-
pytać, kto to, tak wrażliwy, daje
nauki patrjotyzmu, oraz z jakiego
miejsca.

Redaktorem „Czasu jest stale
tensam p. Beauprć, który w jesie-
ni 1917 pojechał w gronie ausrja-
ckich  dzienikarzy do kwatery
głównej Hindenburga, a następnie
w „Czasie“ (2.XI) ogłosił płaskie
w służalczości pochwały Hinden-
burga w szerokim opisie, w któ-
rym zaznaczył, że na pożegnanie
powiedział także po polsku: do-
branoc.

I tu p. Beauprć pisał dalej w
zachwycie:

„Odchodząc, mówi marszałek pół-
głosem, jakby do siebie, czy jako wytłu-
maczenie:

,.,— Ich kann ja polnisch, ich hab ja
viele p nas Diener (Umiem ;przeciež
po polsku, mam wszak wiele polskiej
służby).

Hindenburg jest, jak wiadomo, wła-
Ścicielem ziemskim w Wielkopolsce",

Dzisiej w tymże „Czasie” tych-
że konserwatystów krakowskich,
w którym pisze p. Beauprć, twór-'
ca tak pomnikowego służalstwa,
zwięźle wyraził w ten sposób całą
ich politykę, chcą uczyć innych
patrjotyzmu i godności, zapomina-
jąc, że nawet bezczelność powinna
mieć pewne granice. :
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KSIĄŻKI
ROMANA DMOWSKIEGO

SWIAT POWOJENNY I POLSK
Cena 10 zł. !

już opuściło prasę I jest do nabycia wewszystkich
księgarniach.

SZKICE I OBRAZKI.

Pan Lalo Złotarybka, właściciel dwu

domów, nie przypominał coprawda swo-

im wyglądem, miłe żyjątko akwarjowe,

przeciwnie zaś podobny był raczej, do

szczupaka po żydowsku, który, jak wia-

domo do gatunku ryb bardzo urodziwych

nie należy.

Powiedzianem zostało że Złotarybka

miał dwie kamienice, nie od rzeczy też

będzie wyliczenie jego dalszych skarbów
doczesnych.

Pan Złotarybka miał żonę tak wspa-

niałą jak trzypiętrowa kamienica, a pro-

stronną jak plac, miał kapitał w banku,

zaś w biurku stosy eksmisji na lokato-

rów.

W. płochych latach swej młodości i

miłości małżeńskiej, dał ż,cie dziecięciu

płci męskiej, z którego wyrosło swawo-

Ine chłopię, co skończyło jakieś tam stu-

dja, teraz zaś powróciło do miasta ro-

dzinnego, by emancypowac rodziców.

— U nas jest tak po staroświecku

tak po naszemu „kochajmy się” a tu trze

ba być mondain, jak w Paryżu.

— Oj! co ty gadasz Sieroża — jaka
mondain.

Senjora Zlotąrybkę ogolono, ubrano

modnie, w domu wprowadzono piżamy,

kuchnię francuską i zaproszono gości...

— U nas jest bon-ton, Jewgeni Da

widowicz, tak anawant, po francuski...

nu może kawałek z rybkiem.

Jewgieni Dawidowicz, Łył konserwa-
tystą i do tego wielce zamożnym człowie-

kiem, który miał wraz z panem Złota-

rybką zawiązać jakąś społkę pieniężną.

Bez Jewgenija Dawidowicza interes

by się nie udał...

Trzeba go było skaptowač...

Złotarybka pocił się...

— Nu rybkę, proszę o jeszcze ten

jeden ostatni kawalek.

— Dziękuję to dla nas źłotarybka.

— Gość w dom i tak dalsze, wy wie-
cie, nu proszę bardzo, proszę.

Konserwatysta upierał się.
— Nie, nie... ostatni kusok dla was..,
— (o znaczy dla mnie, ja dla was,

serce oddam Jewgenii...
— Nie, wi musżycie to zjeść...

— Nigdy... ja wolę stracić dom...

— Co znaczy dom, jedźcie rybkę.
— Rybkę zjecie wy nu ja was proszę.

— Nigdy!

— Co jest nigcy?

— Ni za czto.

— Umalaju...

— Gaj weg mit de opozycje...

— Uu jak tak bardzo...

Jewgenji Damidowicz wchlonąt osta-

tni kawałek ryby...

Przy stole zapanowała cisza ..
Pan Zlotarybka zbladł...
Zawieszony przezeń w ręku widelec

opadł z brzękiem.
— Co wy zrobili Jewgenji Dawido-

wicz.. wam powiem że wy jesteście ga-

nef i maszennik.
— Co jest!
— Ja tyle was prosił i w te moment.

jak ja sam chciał brać ten ostatni kawa-

łek, to wy mierzawiec mi go zabieracie,

Jewgenji Dawidowicz rozrzewaił się.
— Wy mnie tak odrazu gadajcie a

nie jakiś bon- ton, inostranny, po nasze-

mu kochajmi - sze.

Uczta była skończona.

M. Junosza,
——

Niewolnictwo
własności,

„Miasto Polskie", organ Związ-
kuwłaścicieli nieruchomości snuje
w związku z dekretem zawiesza-
jącym eksmisje lokatorów drob-
nych mieszkań następujące refle-
ksje:

uCoraz więcej mnożą się wśród drob-
nych właścicieli nieruchomości odruchy
rozpaczy, coraz częściej słyszeć się dają
głosy: Poco mi własność, z której nietyl-
ko żadnej nie mam korzyści, ale która
jest mi źródłem udręki? Poco mam być
stróżem, administratorem i inkasentem
bez żadnego celu? Za co mam ponosić
odpowiedzialność? Jaki sens posiada po-
dobna własność? Zabierzcie rzecz, która
straciła dla mnie wszelką wartość — i
uwolnijcie mnie od trosk, kłopotów, zgry-
zot, darmowej pracy i odpowiedzialności!

Właściciele drobnych: deficytowych
domków w obecnych warunkach z całą
słusznością dążyć będą do tego, aby od-

środzić się od tej własności, aby zrzucić
ciążącą na nich odpowiedzialność osobi-
stą za ich remont i utrzymanie, za do-
starczanie darmowych mieszkań lokato-
rom i dokładanie do nich jeszcze świad-
czeń, za płacenie podatków. Któż im od-
mówi słuszności, gdy powiedzą: jeżeli
doprowadziliście do tego, że lokatorzy
przestali nam płacić komorne, skoro po-
zbawiliście nas wszelkiej egzekutywy, to
sami od nich ściągajcie podatki, sami
opłacajcie im świadczenia, wodę, gaz,

elektryczność, dozorcę, wywóz śmieci,
sami remontujcie domy. Albo — jeśli
ogłosiliście dekrety, równające się mora-
torjummieszkaniowemu, to na czas trwa-
nia takiego moratorjum ogłoście również
i nam moratorjum podatkowe, prze-
rzućcie na lokatorów świadczenia i re-
mont, a nas zwolnijcie od odpowiedzial-
ności osobistej wzamian za wątpliwej
wartości tytuł własności.

‚ Jedno jest pewne. Stan sui generis
riewolnictwa, wytworzony przez dekret
z dn. LIV.32 r. utrzymać się nie da. Po-
datki od nieruchomości w tych warun-
kach NRSDAĖ „nie mogą. Juž w marcu
zmniejszył się ich wpływ w porównaniu
z rokiem ubiegłym o 50 proc.”

daniem cytowanego pisma, są
tylko dwie drogi wyjścia z obecnej
sytuacji: albo muszą być udzielone
właścicielom nieruchomości po-
wiażne ulgi, albo dekret musi być
cofnięty.

 

Drobne wiadomości.
Ludożerstwo.

BUENOS AIRES (Pat) Dono*
szą z miejscowości Guasquil (E-
kwador), że indjanie szczepu Gi-
bares, wśród których istnieje lu-
dożerstwo, zamordowali na wscho-
dniem wybrzeżu paruwiańskiem
kilku członków ekspedycji nauko-
wej Latin American Expedition,
których ciała następnie zjedli

 

 

   
  

  

  
    

      
  



WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nabożeństwo żałobne:

Sekcja Samarytańska Kat. Zw.
Polek zawiadamia, że we wtorek
26 bm. w kościele Wszystkich
Swietych odbędzie się o g. 8 na-
bożeństwo żałobne za zmarłych
bezdomnych, których zwłoki po-
chowane będą w sobotę 23 bm.
na cmentarzu Nowo Rossa przez
prosektorjum USB.

SPRAWY MIEJSKIE
— Niepewne losy nagrody

' literackiej m. Wilna. W najbliż-
szych dniach, jak się dowiadu-
jemy, ma zapaść decyzja Magi-
stratu co do nagrody literackiej
m. Wilna. Jak wiadomo, kata-
strofalny spadek wpływów po-

datkowych i wzrastający w zwią-

zku z tem stale deficyt budże-

towy pokrzyżował plany samo-

rządu co do udzielenia nagrody
literackiej. Obecnie na jednem
z najbliższych posiedzeń Magi
stratu sprawa ta będzie konkret-

nie rozstrzygnięta. Czynniki mia-
rodajne liczą się z negatywnym
wynikiem posiedzenia.
— Urodziny i zgony w Wilnie.

W ubiegłym miesiącu na terenie
miasia Wilna urodziło się dzieci
386 w tej liczbie 158 dziewczynek
Zmarło w tymże czasie 176 osób, 

 

oraz 19 osób w szpitalach. Najwię
cej zgonów zanotowano z chorób
organicznych i gruźlicy, W tymże
miesiącu zawarto 170 związków
małżeńskich.

Z MIASTA.
— W rocznicę śmierci Dor-

dzika. Dzień dzisiejszy jest pierw-
szą rocznicę tragicznego i chwa-
lebnego zarazem czynu chłopca
wileńskiego — Mieczysława Dor-
dzika, który utonął, życiem swo-
jem płacąc za próbę uratowania
bezradnego dziecka żydowskiego,
porwanego przez rozszalałe fale
naszej małej, a tak wówczas do
niepoznania, przez powódź roz-
rosłej Wilenki.

Tego czynu społeczeństwo nie
powinno zapomnieć!

Przypominamy tu o trwającej
wciąż zbiórce na pomnik, mający
stanąć na miejscu śmiertelnego
skoku Dordzika oraz na fundusz
stypendjalny, Jego imienia, dla
najuboższego ucznia wileńskieh
szkół rzemieślniczych.

Nie powinien zawieść apel do
ofiarności wilnian na cel tak
zrośnięty z najgłębszemi przeży-
ciami naszych serc.

_  — Echa tragicznej śmierci
kupca. W związku z samobój-
stwem kupca wileńskiego śp.

S. Bukowskiego do Wilna w dniu

wczorajszym przybył specjalny
delegat Centralnego Zarządu Pań-

| stwowego Monopolu Spirytuso-
"wego, który na miejscu bada
rozrachunki tragicznie zmarłego
z Monopolem Spirytusowym.

SPRAWY PODATKOWE.
— Gdwotania od wymiaru

podatku obrotowego | docho-
dowego. W związku z pracami
Komisyj: Szacunkowych do po-
datków obrotowego i dochodo-
wego wpływają ostatnio do lzby

|Skarbowej liczne odwołania od
wymiaru tego podatku. W ciągu

kilku ostatnich dni wpłynęło zgó-
rą 30 odwołań.

' SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— — — Promocje. Dziś o godz. 1
w Auli Kolumnowej Uniwersytetu
odbędzie się promocja X. Mgr.
Władysława Konstantego Onoszki
na doktora św. Teologji. Wstęp
wolny.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Sodalicji Marjań-

Skliej Akademiczek USB zawia-
damia, że w niedzielę, dn. 24-go

| bm o godz. 830 w Domu Soda-
licyjnym (Królewska 9) odbędzie
się Msza św. i zebranie ogólne.
— Z Koła Polonistów. W

niedzielę dn. bm. w lokalu Semi-
narjum Polonistycznego (Zamko-
wa 11) odbędzie się zebranie
Sekcji Historyczno-Literackiej z
Teferatem kol. mgr. Czesława

 

 

  
  

"KRONIKA.
Zgorzelskiego pt. „Z dziejów sła-
wy pośmiertnej Zorjana Dołęgi-
Chodakowskiegó"*. Początek o
godz. 11-tej. Goście mile wi-
dziani.
— Walne Zebranie. Sekcji

Wioślarskiej Akademickiego Związ-
ku Sportowego odbędzie się w
dniu 4 maja w lokalu A. Z. 5.
ul. św. Jana 10 o godz. 7.

-— Radjowy kwadrans akade-
micki. Dziś o godz. 19 m. 15 bę-
dzie nadany przez radjostację wi-
leńską pierwszy Radjowy Kwa-
drans Akademicki, przygotowany
przez nowego Redaktora Leona
Szredera. Kwadranse Akademi-
ckie nadawane będą regularnie w
każdą sobotę o tej samej godzi-
nie (19 m. 15).

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— O kredyty dla rzemiosła. W

Banku Gospodarstwa Krajowego
w. Warszawie odbyła się konferen
cja, na której przedstawiciele Ra-
dy Izb Rrzemieślniczych w o0so-
bach prezesa senatora Wiechowi-
cza oraz p. Dyrektora Grzybow-
skiego, przedstawiciela Rady Na-
czelnej Rzemiosła Polskiego posła
Idzikowskiego i Prezesa Centralne
go Związku Rzemieśników żydów
p. Rasnera, omawiali szczegółowo
akcję kredytową dla rzemiosła ze
strony Państwa. Pan Dyrektor
Konderski, który przyjął delegację
w imieniu Dyrekcji Banku, oświad
czył, że postulaty rzemiosła w za-
kresie kredytowym są w zupełno-
ści uzasadnione tembardziej, że
stwierdzona została wysoka płyn-
ność tych kredytów, dzięki czemu
Bank udzielając takowych zyskuje
sobie solidnego klienta, Dyrekcja
Banku opracowuje w tej chwili
plan akcji kredytowej na If-gi kwa
rtal bieżącego roku i należy się
spodziewać, że interesy rzemiosła
będą już w tym okresie częściowo
uwzględnione.

— Zebranie piekarzy. Onegdaj
odbyło sięw lokalu Centrali Chrze
ścijańskich Związków  Zawodo-
wych przy ul. Metropolitalnej 1
walne zgromadzenie członków
Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego Piekarzy, na którem o-
mawiano sprawę niestosowania się
szeregu właścicieli piekarń do t.
zw. „dni wychodnych”, podczas
których zatrudniano bezrobotnych
piekarzy.

Zebranie postanowiło zwrócić
się do Komisji do spraw bezrobo-
cia w zawodzie piekarskim z proś-
bą o poczynienie starań w celu za-
trudnienia bezrobotnych piekarzy
podczas dni wychodnych,

— Ukonstytuowznie się no-
wege zarządu Zw. Piekarzy.
Wybrany na ostatniem walnem
zgromadzeniu zarząd Chrześcijań-
skiego związku zawodowege pie-
karzy ukonstytuował się następu-
jące: prezes — Stanisław Biretto,
wice-prezes — Józef Biretto, se-
kretarz — Wiktor Galenkowicz i
skarbnik Antoni Machłaj; człon-
kowie zarządu: Władysław Ostrow-
ski, Aleksander Janulewicz i Jan
Ciesiun; zastępcy: Michał Olech-
nowicz i Stanisław Giezewski.
— Z 6dańska przysłano za-

potrzebowanie na piekarzy wl-
łeńskich. Największa w Gdańsku
piekarnia chleba Zality przysłała
do Centrali Chrześcijańskich Zwią-
zków Zawodowych zapotrzebo-
wanie na kilku rutynowanych
piekarzy, na bardzo dogodnych
warunkach (mieszkanie, utrzy-
manie i 40 zł. tygodniowo).
— Zebranie szewców - cha-

łupników. Dziś o godz. 3 po poł.
odbędzie się w „lokalu przy ul.
Dominikańskiej 4 walne zebranie
członków Chrześcijańskiego zwią-
zku zawodowego szewców cha-
łupników, Zebranie to zwołano
w związku z zaostrzeniem się
strajku szewców.
— Zatarg w zawodzie szewc-

kim. Na ostatnio odbytych ze-
braniach związków  szewckich
omawiana była m. in. sprawa
wystąpienia na drogę sądową

DZIENNIK WILEŃS.KI

przeciwko pracodawcom za nie-
dotrzymanie zawartej umowy
zbiorowej. Tego rodzaju powódz-
two zamierza wytoczyć okolo 100
szewców-chałupników. Każdy z
poszkodowanych zamierza wystą-
pić do sądu z indywidualną
skargą.
— Słuszne żądania rzeźników

i wędliniarzy. Na odbytem one-
gdaj wieczorem posiedzeniu Chrze
ścijańskiego Związku Zawodowego
rzeźników i wędliniarzy po bardzo
długiej i ożywionej dyskusji posta-
nowiono wysłać do Izby Skarbo-
wej, lzby Przemysłowo - Handlo-
wej i do Izby Rzemieślniczej me-
morjał, domagający się przepro-
wadzenia reorganizacji składu Ko-
misji Szacunkowej przy Izbie Skar
bowej.

Uchwała została powzięta na-
skutek stwierdzenia przez zainte-
resowane czynniki, że komisja ta
przeprowadzając wymiary poda-
tków, a zwłaszcza podatku prze-
mysłowego od obrotu i państwowe
go podatku dochodowego, wska-
zuje dochód nierealny, bo często o
100 proc. wyższy od rzeczywiste-
go.

. Z ŽYCiA STOWARZYSZEN,
— Jutro, jako w rocznicę

założenia Sodalicji św. Piotra
Klawera odbędzie się uroczysty
obchód, na które złożą się: odczyt
z przezroczami —wygłosi ks. ka-
nonik Miłkowski, śpiew, skrzypce
i deklamacje.
— Zebranie Koła b. wycho-

wanek glmnazjum S. S. Naza-
retanek odbędzie się jutro w nie-
dzielę o g. 4 pp. w lokalu szkoły.
— Zebranie Stow. Absol-

wentów S$. Z. О. poświęcone
sprawie reorganizacji ewtl. roz-
wiązania Stowarzyszenia  odbę-
dzie się dnia 24 b. m. o godz. 4
po poł. w lokalu szkoły Rzemieśl-
niczej przy ul. Kopanica 5,
— Związek oficerów rezer-

wy. W niedzielę w lokalu Okręgu,
ul. Wileńska 33 odbędzie się VII
żjazd delegatów kół Okręgu Wi-
leńskiego Z. O. R. z następują-
cym programem: Godz. 10—na-
bożeństwo w kościele św. Jakóba.
Godz. 11—otwarcie zjazdu. Godz.
11.45—sprawozdanie z działalności
Godz. 12.10 — zakończenie kursu
obrony przeciwgazowej i lotniczej.
Wieczorem od godz. 7-ej w lo-
kalu Okręgu — ul. Wileńska 33
odbędzie się herbatka koleżeńska
z tańcami.
— Zarząd Rodziny Radjowej

zawiadamia swych członków, iż w
dniu 24 kwietnia 1932 roku o godz.
17-tej odbędzie się Walne Zebra-
nie Rodziny Radjowej w lokalu
Radjostacji przy ul. Witoldowej nr.
21. Na porządku dziennym: Li-
kwidacja Stowarzyszenia Rodziny
Radjowej.

ZABAWY...
— Zarząd T-wa Gimn. „Sokół

przypomina, że dziś odbędzie się
dla członków, ich rodzin i wpro-
wadzonych gości „sobótka'” tane-
czna, do tańca przygrywa dosko-
nały zespół (8 osób) orkiestry „jaz-
zowej“. Początek 0 godz. 2l-ej.
Wejście 1 zł. 50 gr. ulgowy 1 zł.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież: kur. Annie

Dąbrowskiej (Chełmska 74) nie-
znani sprawcy skradli 8 kur oraz
poduszkę łącznej warfości 70 zł.
Ustalono, że kradzieży tej dokonał
Klemens Hrynkiewicz (Bobrujska
10). Badany do winy się przy-
znał, oświadczając, że skradzione
kury sprzedał Gulowi Fajwie (No-
wogródzka 2), u którego w cza-
sie rewizji skradzione kury zna-
lezione. Sprawa kradzieży oraz
paserzy zatrzymani,

WYPADKI.
— Podrzutek w kościele.

W dniu 20 bm. w korytarzu ko-
ścioła św. Jakóba znaleziono
podrzutka płci męskiej, w wieku
około 6 miesięcy, przy którym
byłe kartka z napisem „Władzio*.
W tymże dniu w klatce schodo-
wej domu Nr. 7 przy ul. Zakre-
towej znaleziono innego pod-
rzutka płci męskiej w wieku oko-
ło 2:ch tygodni. '

2) przede mną mały chłopak chiński z twarzą, jakraj-

Teatr i muzyka.
TEATRYMIEJSKIE.Z. A. $. P;”
— Premjera sztuki Franciszka Por-

chć na Pohułance. Dziś o godz. 8 wiecz.
premjera interesującej sztuki Franciszka
Porchć „Car Lenin".

Jutro po raz drugi „Car Lenin". Bi-
lety w kasie zamawiań Lutnia.

— Pierwszy „Wieczór muzyki i pie-
śni* w Lutni, Dziś pierwszy „Wieczór
muzyki 1 pieśni”, z którego 25%0 docho-
du poz: się na rzecz budowy po-
mnika A. Mickiewicza.

Jutro drugi „Wieczór muzyki i pie-
śni”, z którego dochód przeznacza się na
restaurację katedry,
WAmiuNIEDZIELNE. iš
— Os žegnalny wystę .

Rėžyckiego na Pokalędoć, waledzislę o
godz. 4 pp. — „Pod falami . Ceny miejsc
popołudniowe.
— „Miłość czuwa* po raz ostatni w

Lutni. Jutro o godz. 4 pp. Caillavet'a 1
Flers a „Miłość czuwa”.

— Koncert Zespołowy Konserwa-
torjum. Dziś w sali Konserwatorjum od-
będzie się Wielki Koncert zespołowy, na
którym wykonane zostaną rzadko pro-
dukowane publicznie utwory. W progra-
mie: „Manfred* Schumanna, „Milda“,
kantata mitologiczna Moniuszki, „Pozna-
nie Kraju” Griega, „W świątyni” Czaj-
kowskiego.

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 23 kwietnia.

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr.
dzienny. 15.15: Kom. z Warsz. 15.25:
„Mala skrzyneczka“ — listy dzieci omó-
wi Ciocia Hala. 16.40: Codzienny odcinek
powieściowy. 16.50: Piosenki w wyk.
słynnych śpiewaczek (płyty). 17.35: Au-
dycja muzyczna z Warsz. 16.05: Słucho-
wisko dla dzieci z Warsz. 18.50: Kom.
Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 19.15: Kwa-
drans akademicki. 19.30: Wiad. sporto-
we z Warsz. 19.35: Progr. na niedzielę
i rozm. 19.45: Pras, dzien. radj. z Warsz.
20:00: „Na widnokręgu” — z Warsz.
20.15: Wielki konkurs muzyczny Roz-
głośni Wileńskiej. Wieczór II. Muzyka
popularna. 21.00: Koncert życzeń (pły-
ty). 22.10: Koncert chopinowski z Warsz.
(H. Sztompka). 22.40: Kom. i muz. tan.
z Warsz. 23.00; „Akuku* — odcinek z
docinkami. Redaktorowie: Jerry i Ted-
dy. 23.30: Niemodna muzyka taneczna

(płyty),
Niedziela, dnia 24 kwietnia.

10.00: Tr. nabożeństwa ze Lwowa.
11.35: Odczyt misyjny z Warsz. 11.58:
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15:
Poranek symfoniczny z Fiiharm. Warsz.
14,00: Audycje rolnicze i muzyka z War-
szawy. 15.55: Audycja dla dzieci z War-
szawy. 16.20: Audycja dla wszystkich
Nr. 4. 16.20: „Czy naprawdę jest źle?"
— Rolna wygł, Wacław Anusewicz.
16.30: Pieśni ludowe. 16.37: „Poco po-
trzebne wojsko?” — pogad. wygł. Anto-
ni Jaksztas. 16.47: onolog rekruta.
16.55: „Co daje umiejętność czytania?”
— pogad. wygł. Helena Obiezierska.
17.05: Deklamacja o królewiczu i Ka-
sience, Wesołą muzyka ludowa z płyt.
17.45: Koncert z Warsz. 19.40: Progr. na
poniedziałek. 20.15: Wielki koukurs mu-
zyczny Rozgłośni Wileńskiej, Wieczór
HI. Móżyke lekka. 20.45: Koncert w

wyk. Zespołu Kameralnego im. St, Mo-
niuszki. 22.00: Recital fortep. z Warsz.
23.00: Transm. II części rewji z teatru
„Qui pro quo'* w Warsz.

# ZA KOTAR STUDJO.
Dla dzieci i młodzieży.

Dla najmłodszych  radjosłuchaczy
znajdują się w dzisiejszym programie

radjowym dwie pozycje, a mianowicie,

o godz. 15,25 ciocia Hala rozmawiać bę-

dzie przez mikrofon ze swymi korespon-
dentami, a następnie o godz. 18,05 z War-
szawy nadane zostanie słuchowisko dla
starszych dzieci p. t. „Jan III na wese-
lu”, obrazek historyczny Marji Dynow-
skiej.

„Recital H. Sztompki.
Solistą dzisiejszego koncertu chopi-

nowskiego będzie polski pianista p. Hen-
ryk Sztompka, który zdobył ostatnio
wielki sukces w Paryżu, gdzie grał w
teatrze Chatelet „Fantazję* Paderew-
skiego z orkiestrą, a następnie dał w
sali Pleyela recital, omawiany gorąco
przez całą prasę paryską. W wykonaniu
tego artysty usłyszą dziś radjosłuchacze
Balladę G-moll, Nokturn des-dur, dwa
mazurki, 2 etiudy z cyklu op. 10 i walca
op. 64.

Film i Kino.
Hollywond — Czar Meksykzn*i
Hollywood nie ma szczęścia do fil-

mów. mu,
Po mdłym i sentymentalnym roman:

sie „Wśród lodėw“, ogiądaliśmy na
wczorajszej.premjerze filmidło bez treści
i muzyki. Może gdzieś tam w Ameryce
mają podobne filmy powodzenie, ale też
i publiczność amerykańska jest daleko

„ mniej wybredna.
Polski widz chce mieć za swoje gro-

sze widowisko dobre, takie zresztą, na
jakie w ostatnich czasach stać było nie-
które. kinoteatry wileńskie...

Co daje nam t. zw. „Czar meksy-
kański'? Treści żadnej, muzyka — jakiś
bezmyślny, ogłupiający motyw, niektóre
scpaT wprost ordynarne.

ceny w obozie „cygańskim* ząkra-
wają na parodję,

Helios — Sierżant X.
Casino — Ronny.
Pan — Glorje.
Swiatowid — Odrodzenie.
Lux — Jej chłopczyk.
Miejskie — „Dama Kameljowa“.

   
   

Proces 0

Wczoraj przed sądem okręgo-
wym, rozpoznającym sprawę ban-
dy przemytniczej, przewinęła się
nowa grupa świadków, powoła-
nych przez urząd prokuratorski.

Poważny materjał obciążający
aczkolwiek nie nowy, wnoszą
świadkewie, p. Duszyński — па-
czelnik urzędu celnego w Tur-
montach, p. Maciejewski—maga-
zynier urzędu celnego w Wilnie
oraz p. Ludwik Beaucher przed-

bri.Romana RYRARSKIEGU
nowa książka p. t.:

Brzyszłość gospodarcza Świat
już opuściła prasę drukarską.

Zawiera następujące rozdziały:

1. Istotne fakty | zagadnienia. ii. Równowaga gospodarstwa
światowego przed wojną I skutki wojny. III. Obroty handlowe
w powojennem gospodarstwie światowem. IV. Kredyty zagra-
niczne po wojnie. V. Wędrówki ludności po wojnie. VI.Przysz-
łość gospodarstwa światowego. VII. Racjonalizacja. VIII. R6-
wnowaga przemysłu i rolnictwa. IX. Ciężary publiczne i spo-
łeczne; udział państwa w kryzysie. X. Planowa gospodarka
i kryzys ustroju gospodarczego. XI, Ruch naturalny ludności
a przyszłość gospodarcza. XII. Konsekwencje mniejszego po-
stępu gospodarczego. Xlll. Ogólne wnioski I przewidywania.

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

TADSTENAKTTTNT PWK NNB TAAMEI

wielkie nadużycia celne.
(Trzeci dzień rozprawy).
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92-20

stawiciel  ljońskiej
dwabiu na Polskę.

Pozatem sąd odczytał szereg
zeznań, świadków, którzy z przy-
czyn usprawiedliwionych na roz-
prawę nie przybyli.
W ciągu dzisiejszego posie-

dzenia przesłuchani będą dalsi
świadkowie, a m, in. p. Jan Pu-
ryncz naczelnik urzędu celnego
w Dyneburgu. Kos.

fabryki je-

 

Z całej Polski.
6.000 EMERYTÓW

przybyło w ciągu roku,

Warszawa. Według sporządzo-
nych obecnie zestawień, służących
do wypłaty emerytur u1zędnikom
państwowym, w ciągu ostatniego
roku przybyło w cywiinej służbie
państwowej 6 tys. emerytów.

„SANACYJNA* GOSPODARKA
м РЕ-РЕ - СЕ,

Grudziądz. — „Sanacyjna“ go-
spodarka w Pe-Pe-Ge, spoczywa-
jąca w rękach działacza strzele-
ckiego p. kpt. Pietruskiego z Ko-
walewa, doprowadziła do tego, że
nadzor fabryki zalega od szeregu
tygodni z wypłatą zarobków robo-
tnikom. Robotnicy ostatecznie za
strajkowali, uzależniając powrót
do pracy od wypłacenia im zaleg-
łych zarobków. Nadzór zdobył się
na „wysiłek'* wypłacenia robotni-
kom zaliczki w wysokości „aż” 80
proc. dla każdego. Robotnicy przy
jęli to jako prowokację. Na tem
tle doszło na-terenie fabrycznym
do szeregu ekscesów, W tych wa-
runkach p. Pietruski wniósł o zwol
nienie go ze stanowiska dyrekto-
ra i niezwłocznie opuścił fabrykę.

„Akademikom wstępwzbroniony”

„Kurjer Poznański” donosi z
Kalisza, że władze szkolne zdymi-
sjonowały nagle, w związku z zaj-
ściami antyżydowskiemi, cenione-
$o pedagoga, zasłużonego dyrek-

* tora gimnazjum im. Asnyka p. Pa-
cholskiego. Na jego miejsce mia-
nowano tymczasowym dyrektorem
p. Wojtaszewskiego. Nowy dy-
rektor wydał zarządzenie następu-
jącej treści: „Cd dnia 5 kwietnia
1932 r. wstęp do gimaazjum aka-
demikom wzbroniony + Na pod-
stawie tego zarządzenia — wožni,
mający w tej sprawie odpowiednie
instrukcje — wypraszają akademi-
ków za drzwi. -

Postępowanie nowego dyrekto-
ra wzbudziło w Kaliszu, który pa-
mięta czasy rosyjskie, zrorzumiałe
wzburzenie. Dzisiejsi akademicy—
to wychowankowie zdymisjonowa-
nego dyrektora. Chodzi więc o to,
aby młodzież szkolną izolować i
uchronić przed wpływem polskie-
go akademika.

gdzie to słońce dopiero się skryło.

Sezon w Inowrocławiu rozpoczął się
zgodnie z zapowiedzią w dniu 1-go kwie-
tnia. W zdrojowisku przystąpiono obec-
nie do ułożenia i uzgodnienia programu
imprez i rozrywek. Pkónstytwawtia się
komisja odczytowo-propagandowa w no-
wym składzie. Chwilowo czynne są 4
kina, w tem 3 dźwiękowe,wyświetlające
doborowe, najnowsze programy

Co pewien czas odbywają się wię-
ksze koncerty z udziałem sił warszaw-
skich i poznańskich. W głównym sezonie
odbędą się znowu przedstawienia teatral-
ne operowe, operetkowo-baletowe i dra-
matyczne. Przedstawienia te cieszyły się
w roku ubiegłym wprost aiebywa! ą fre-
kwencją.

W. programie imprez i rozrywek
przewiduje = dalej zawody tennisowe,

ippiczne, pokazy gimnastyczne, od!
zróżnych dziedzin naukowych, Bac 4
niehigjeny, w myśl propozycji dr. Tar-
nawskiego, zabawy dla dzieci, gry spor-
towe i t. p. я

Odnowiono nowocześnie kawiarnię
nad Stawkiem i urządza się przy tej ka-
wiarni, w której goście bardzo chętnie

przebywają, dancing w ogrodzie na wol-
nem powietrzu.

: Księgarnie i bibljoteki inowrociaw-
skie wypożyczają kuracjuszom najnowsze
wydawnictwa.

Towarzystwo Krajoznawcze oddział
w Inowrocławiu przewiduje na czas
głównego sezonu wycieczki do Kruszwi-
cy, Gniezna, Torunia, Bydgoszczy i miej-
scowości letniskowych pod Inowrocla-
wiem (Brzoza, Suchatówka). 16,259—0

BECO ZE TOOK OO л

Kącik grafologiczny.
Piccolo. Dużo wiośnianej młodości, -

pewności siebie. Natura bogata obfituje
zawsze w złe i dobre strony charakteru.
Walka z sobą mała, a opor duży. Na-
leży kształcić umysł i wyrabiać ser-
duszko. Duże poczucie piękna — mało
wytrwałości.

Rumba. Nieufność, dużo rezerwy i
życiowego sprytu. Charakter mało wy-
robiony i nie skrystalizowany. Młodocia-
ne poglądy na życie. Stąd też może
trochę szorstkości i braku wyrobienia.
Materjał na zdolnego człowieka i dobrą
kobiete.

Wilnianka. Dobrej małej kobiecince
grafolog spieszy z informacjami. Ra
książkę „Grafologja” Z. Bizezińskiego.
Jest to obszerny i wyczerpujący podręcz-
nik. Trochę może drogi, ale wystarczy
za tuzin tanich i bezwartościowych bro-
szur. Ale teorja nie wystarczy, należy
studjować dużo, bardzo dużo.

Wilnianka jest dobrą, grzeczną i
mądrą kobiecinką. Umysł trzeźwy, ząmi-
łowanie porządku i ładu. Ślady minio-
nych chorób w młodości PrZOPZ Z
Umiejętność panowania nad sobą. -
szyczka hartowna, ekspansywna.

J. S. Arcydokladna, nie wykazuje
drobiazgowości. Zamiłowanie dobrobytu,
przy jednoczesnem abstrahowaniu kwestji
posiadania. Natura uprzejma, towarzyska,
żywa, pracowita, choć robota nie pali
się w ręku. Umysł jasny, wyobraźnia
żywa. Indywidualizm niezależności. «

do tych potraw nie żywiłem zbytniego zaufania. Nie Ty myślisz, żeJÓZEF BIRKENMAJER.

Mój przyjaciel San-fu.
— A wiele to deszczów spadło na pola gaolanu

od czasu, gdy kapitana „stamtąd” na obłoku wyje-

chał? — zagadnął wreszcie, dając dowód, że pojął w

zupełności moje słowa. Oho! stary Chińczyk niebył

znów tak naiwny jakby kto mógł sądzić; widział on

i płatowiec, na którym sobie jeden zamorski djabeł

kark skręcił, a balony to jeszcze w dzieciństwie

puszczał kradnąc na ten cel po straganach łokciową

bibułkę do machorki.
— Ol już po kilkakroć żniwa odbywały się na

tych polach, od czasu gdym ojczyznę porzucił —
odparłem. Kiedym stamtąd odszedł, byłem mało co
większy... może nie, ale za to mało co staiszy od lego

chłopaka, co nam usługuje. —
(.Chłopak, myśląc że go wołam, podbiegł z nową

czarką herbaty.
" — Hm! Hm! — zadumał się znów $ań- fu. —

To w waszym kraju, kapitana, też ludzie mają takie

omki małe, jak-szpaki i tak zawieszone nad wodą?
— Sąi tacy... są ludzie biedni i nieszczęśliwi —

e i szczęśliwych znaleźć można. Są i bogaci.
— Ahal rozumiem — jak u nas był Jań-czen

w Huo - liań - szy! „Szip - go” bogaty człowiek! Miał
ola czarne i tłuste i ryż mu obradzał., Nam zaś

| wszystko woda spłukała.. Później myśmy od niego
-| ziarna na zasiew pożyczyli — i nie bylo z czego od-
| dać... A on nam wszystko za to zabrał — chunchuz

| (rozbójnik) — i do roboty u siebie zapędził.. I bi-
zem smagał... a wymyślał... pomstował... css-ha!
W jednej chwili, jakby. z pod «ziemi, . wyrósł

  
  

  
      

    

 

 

skie jabłuszko na szypułce, ze swym warkoczykiem
w przedłużeniu głowy i rumieńcami na sniadych po-
liczkach. Dwa czarne łuki skośnych oczodołów wy-
„dłużyły mu się w dwie strony, przez co płaski nosek
jeszcze bardziej się spłaszczył, iż wyglądał, -jak
spadły z drzewa liść zatrzymany na słomianym cho-
chole. Był to zapewno chiński znak zapytania, ale
u nas poczyłaćby to można było za uśmiech, gdyż
naogół Chińczycy przy silniejszych wzruszeniach wy-
glądają jakby się śmiali, O ile nie zrozumiałem tej
mimicznej sceny, tem mniej zrozumieć mogłem, co
tam gadali pomiędzy sobą gospodarz z pacholęciem,
gdyž słowa, podobne do gulgotania indyka, wycho-
dzity tak szybko z ich ust — wszystko wśród uroz-
maiconej gestykulacji — iż nawet poszczególnych
brzmień nie mogłem uchwycić, conajwyżej jakieś
„Ijanga“, co jak wiedziałem, w żargonie północno-
chińskim oznacza liczbę 2, a że przytem Sań-fu poka-
zywał na mnie i na siebie, doszedłem do wniosku, że
będzie nas dwóch tylko przy uczcie. Ucieszyło to
mnie z dwóch przyczyn: że rozmowa będzie toczona
wyłącznie w zrozumiałym dla mnie języku rosyj-
skim i że nie będę gorszył oczu porządnie wychowy-
wanych współbiesiadników nieumiejętrością przy-
zwoitego jedzenia a la manićre chinoise.
— Hao! (Dobrze!) — krzyknął mały. Chińczyk.

i wybiegł; za chwilę wrócił, niosąc tacę, na której
widniały miseczki z galaretowatemi potrawami i pa-
łeczki do jedzenia. Widząc mą bezradność wobec
tego instrumentu, pofatygował się sam gospodarz do
sklepu po drewnianą rosyjską łyżkę, z czego korzy-
stając w jego niebytności przesunąłem większą część
mych porcyj na jego miseczki — ponieważ i nadal

zauważył tego po powrocie — jemu to wszystko
bowiem zapewno smakowało, a zresztą rozpoczę-
liśmy ożywioną gawędę, do której mój język nabrał
największej ochoty przy czarce wonnej, złotawej
herbaty,

—Biały przyjaciel wspaniałego a sędziwego
Sań-fu ostatni raz ma dziś szczęście nawiedzać jego
lśniące od diamentów progi — (myślałem w tej chwil
o rynsztoku i błocie przed schodkami, wiodącemi do
sklepu); — jutro już wyjeżdżam do Irkucka.

Popatrzył na mnie niedowierzająco, snać myśląc,
że żartuję.
— Kapitana raz pojedzie i raz powróci — od-

rzekł. — Czarne smoki białych ludzi, które piją wo-
dę i jedzą kamienie, a w nocy czerwońemi patrzą
ślepiami, wracają tu ciągle; „maja” też do Charbina
jeździł i wrócił — a Charbin daleko, szip-go (bardzo)
daleko!
— Nie! nie wrócę... kto wie, czy wrócę... Tu nie

mój dom, nie rodzina, mój złoty przyjacielu.
„Złoty”, a raczej bronzowy mój przyjaciel wy-

bałuszył oczy, na ile mu tylko pozwala wąska szcze-
lina jego powiek.

— Kapitan nie stąd, nie z Irkucka? nie ruski?
Patrząsnąłem przecząco głową.

; '— Nie ruski? a kto? Inglisz? Francuz? a może
Dżepenga (Japończyk)? — popatrzył mi .podejrzli-
wie w oczy.
— Nie chodzia, nie zgadniesz... Imię ojczyzny

„mojej nie jest zapisane w waszych šwiztych księ-
gach, a długo nie wolno bylo go wymieniać tutej-
szym mieszkańcom. Ona daleko, daleko, dalej niż
Charbin, ale w przeciwnej świata stronie — tam,

ono spać poszło — ale niel Słońce teraz poszło do
kraju mojego, tam innych ogrzewać, iurym  przy-
świecąć przy pracy i dzień piękny przynosić tym, co
są smutni, co cierpią... A takich jest dużo w moim
kraju.

Nie wiem, czy wyznawca Konfutsego znał sy-
stem heliocentryczny — ale w słowa moje wsłuchi-
wał się z tchem zapartym oraz z głębokiem zastano-
wieniem w swoich poczciwych zmarszczkach czoła.
Snać inna teorja, zawarta w mych słowach, acz nie-
domówiona, tak go zajęła; o innym snać biegu my-
ślał, niż wszystkie ekliptyki: — o niezbadanym biegu
doli ludzkiej...
— Kapitana tam odjeżdża?... do kraju swoje-

go?.. słońce gonić? — zapytał. i
— Nie, przyjacielu Sań-ful Nie dogonić mi

słońca, nie uzyskać szczęścia...
wyśnaniec. Jutro, pojutrze i potem, tak aż dokońca
życia podobno — jak ten obiok, co po niebie lata
i błękit jego tylko kazi — bez celu, bez pożytku się
włóczę, czasem komuś i słońce szezęścia zasłania...
I kiedyś, jak ten obłok, w ziemię wpadnę i wsiąknę
w jej łono — i słońce znów przyjdzie, wysuszy wszel-
ką pamięć o mnie.

Słuchał, słuchał w zadumaniu stary chodzia; nie
zważając nawet, że mu herbata zupełnie wystygła. *
Reasumując sobie coś w myśli, to rozpinał, to zapi-
nał srebrne guziki granatowego chałata, tak jak
rachmistrz przesuwa w tę lub drugą stronę gałki li-
czydła. Wyglądało to, jakby sprawdzał — może na
równaniu z własnych wrażeń -—— dane owe, które
ma:ie dotyczyły. | * we L ОЙ

(C. d. n.)

Bez kraju jestem,       
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Z KRAJU.
Rekrutacja robotników rolnych do Łotwy.

Wobec przychylnej uchwały
rządu łotewskiego w sprawie u-
dzielenia zezwolenia na wjazd do
Łotwy robotników z terenu pol-
skiego, dowiadujemy się, iż z pow.
brasławskiego, postawsixiego, dzi-

śnieńskiego i święciańskiego wy-
jedzie na roboty rolne do Łotwy
7000 rolników.

Rekrutacja robotników  roz-
pocznie się w przyszłym mie-
siącu.

Epidemja tyfusu plamistego w Dziśnieńskim i Postawskim.

Dzięki natychmiastowej akcji
zapobiegawczej epidemję tyfusu
plamistego w powiecie święciań-
skim zdołano szybko opanować.

Zanotowano natomiast nowych
8 wypadków zasłabnięć na tyfus
plamisty w pow. dziśnieńskim, W
powiecie tym znajduje się komisja

sanitarna, która z kolumną prze-
ciwtyfusową prowadzi energiczną
akcję zapobiegawczą.
W postawskim powiecie zano-

towano 3 wypadki i w brasław-
skim jeden wypadek tylusu plami-
stego. W powiatach tych również
zarządzono akcję zapobiegawczą.

Aresztowanie kolporterów komunistycznych.

W. dniu onegdajszym w pobliżu
Koleśnik na terenie śm. ejszyskiej
wywrotowcy  rozrzucili większą

Niefortunna

ilość odezw komunistycznych.
Dwóch  agitatorów - kolporterów
zatrzymano.

tranzakcja asekuracyjna zaprowadziła do bram wię-
zienia małżonków Morozów.

Celem otrzymania asekuracji,
Wiktor Moroz ze swą małżonką
podpalił stodołę, znajdującą się we
wsi Mirboszczyźnie pow. wileń-
sko-trockiego. Pożar strawił nie-
tylko stodołę, lecz i sąsiednie bu-
dynki. Sprawcy podpalenia w tym-
że dniu zostali aresztowani. Mo-

rozowie ze skruchą przyznali się,
iż wobec ciężkiej sytuacji finan-
sowej zmuszeni byli uciec:się do
tego sposobu. Obecnie Morozo-
wie nie otrzymają asekuracji, nie
posiadają już gospodarstwa, gdyż
padło ono pastwą płomieni i na
dobitek zostali aresztowani.

Kasjer stacji towarowej Dukszty defraudantem.

ŚWIĘCIANY (Pat). W dniu 19
b. m. władze bezpieczeństwa usta-
liły, że kasjer stacji towarowej
Dukszty Michał Isajewicz dopuścił
się defraudacji pieniężnej i zbiegł
w niewiadomym kierunku. Wszczę
ty natychmiast pościg doprowadził
do ujęcia Isajewicza, który usiło-

wał dwukrotnie popsinić samo-
bójstwo — raz podczas ujęcia go
w lesie i drugi raz na posterunku
policji państwowej. Zamiar samo-
bójstwa został pzez policję uda-
remniony. Defraudania osadzono
w więzieniu.

Aresztowanie konduktorów za nadużycia.

LIDA (Pat). W więzieniu lidz-
kiem. osadzeni zostal: dwaj kon-
duktorzy K. K. P. — Józef Goliń-
ski t Mikołaj Kadłubowski, Do-
puścili się oni nadużyć służbo-

wych, przywłaszczając należność
za bilety blankietowe, jakie wy-
stawiali w pociągach, przy równo-
czesnem fałszowaniu grzbietów
tych biletów.

Aresztowanie oszusta Józeta Rosiaka.

LIDA (Pat). Został tu osadzo-
ny w więzieniu długo poszukiwany
przez szereg sądów za oszustwa;

iane przez przyjmowanie
zadatków i zamówień na rowery,
radjoapataty i. patefony dla firmy
„Polzar' w-Brześciu  n/Bugiem,
niejaki Józef Rosiak, bez stałego

miejsca zamieszkania, urodzony w
Zborowie. Rosiak przyjmował za-
datki i upoważnienia bez upoważ-
nienia wymienionej firmy.
Ostatnio: poszukiwał go wydział
śledczy P. P: w Brześciu n/Bu+*
giem.

 

Zpogranicza.
Unieszkodliwienie szpiegów Iltewškich.

Na pograniczu. polsko-litew-
skiem- po dłuższej obserwacji u-
dało się zlikwidować niebezpiecz-

nąszajkę szpiegowską, operującą
na całem pograniczu polsko-li-

tewskiem. Aresztowano kilku wy-
bitnych członków litewskiego wy-
wiadu wraz z materjałem dowo-
dowym stwierdzającym niezbicie
ich winę.

Samolot. sowiecki nad Dzisną.

W. dniu wczorajszym w rejonie
Dzisny: -zauważono.. samolot so-
wiecki, który przez dłuższy czas

„Wyłowienie* z wody

Dnia 21 b. m. w pobliżu Ko-
zdrowicz na rzece Haczki patrol
К. O..P. zauważył: dwóch-podej-
rzanych osobników, którzy łodzią
przeprawiali się na brzeg wsi gra-
nicznej Łubnie. Na wezwanie pa-
trolu osobnicy poczęli szybko od-
dalać się, a gdy żołnierze oddali
w kierunku uciekających strzały,
uciekający. wyskoczyli z łodzi do

krążył nad Dźwiną w okolicach
Dzisny. Po pewnym czasie samo-
lot odleciał w kierunku Dryssy.

emisarjuszy sowieckich.

wody i poczęli płynąć w kierunku
brzegu sowieckiego. Zarządzony
pościg motorówką uwieńczony zo-
stał pomyślnym wynikiem, gdyż
obu uciekinierów zatrzymano. Są
to emisarjusze sowieccy, którzy
uprawiali agitację w miejscowo-
ściach granicznych, namawiając
rolników do wyjazdu na roboty
rolne do Sowietów.

DZIENNIK MMIEERSKI.
 

Echa napadu na żaścianek Cudzieniszki:
Dochodzenie w sprawie zu-

chwałego napadu rabunkowego na
dom braci Krawcewiczów w za-
ścianku Cudzieniszkach pow. osz-
miańskiego prowadzone jest bez
przerwy pod. osobistym  kierun-
kiem zastępcy kierowniku Urzędu
Śledczego komisarza  Jastrzęb-
skiego. W wyniku dochodzenia
zdołano usalić, iż zabity J. Dzier-
żanowicz znany był policji i tru-
dnił się kradzieżami koni i rabun-
kami. Przy zabitym bandycie zna-
leziono rewolwer systemu '„Na-
gan“ oraz kilka sztuk naboi. W
toku dalszego dochodzenia usta-
lono, iż towarzyszami zabitego
Dzierżanowicza byli jego sąsiedzi,
trudniący się kradzieżami i rabun-

kami. Władze śledcze ustaliły
ich nazwiska, lecz samych spraw-
ców: napadu nie zdołano ująć. W
ciągu dnia: wczorajszego zmobili-
zowane oddziały policy munduro-
wej i śledczej, przy pomocy psów
policyjnych przeszukały część po-
wiatu oszmiańskiego, lecz niestety
na ślad bandytów dotychczas nie
wpadnięto. Ža ukrywającymi się
rozesłano listy gończe. ówno-
cześnie władze K. O. F. otrzymały
zlecenie przeprowadzenia ścisłych
badań  zatrzymywanych  osobni-
ków w pobliżu granicy, gdyż za-
chodzi przypuszczenie, iż zbiegli
bandyci będą się starali przedo-
stać na teren litewski.

 

Walka między dwoma bandami przemyt-
niczemi na tle konkurencji rywalizacyjnej.

Z pogranicza donoszą, iż od
pewnego czasu zauważono wśród
band, operujących na pograniczu
polsko-litewskiem i zajmujących
się przemytem, silną rywalizację,
która już kilkakrotnie doprowa-
dziła do utarczek i krwawych
bójek między członkami bandy.

Dnia 20 bm. banda przemyt-
ników w ilości 5 osób na czele
z jej hersztem Janem Szaplisem
napadła koło Szymki położonej w
rejonie Wiżajn na konkurencyjną
szajkę złożoną z 4 przemytników,
która pod kierunkiem Władysła-
wa Kertza przetransportowywała
większą ilość cenniejszego prze-
mytu. Między przemytnikami wy-
wiązała się walka na noże i strze-

lanina. Zacięta potyczka trwała
około 5 minut i z pewnością
przeciągnęłaby się dłużej, gdy-
by nie przybyły na miejsce za-
alarmowane strzałami patrole
polskiej i litewskiej straży gra-
nicznej. Na widok zbliżających
się żołnierzy przemytnicy 'wyco-
fali się w okoliczne lasy. Na
„placu walki* znaleziono martwe-
go przemytnika Stanisława Lin-
kunasa, należącego do bandy
Kertza. Pozatem jak należy przy-
puszczać kilku przemytników by-
ło rannych, gdyż ścieżka, którą
uciekali przemytnicy jest zbro-
czoną krwią. Za przemytnikami
zarządzono obławę.

 

SPORT.
Dziś gra „Warszawianka”.

Do rzadkości należy u nas gościna
śraczy ligowych, tych sportowców, o któ-
rych wilnianie czytają tylko w gazetach,
a których mimo to znają doskonale.

Bo któż może nie znac Domańskiego,
Zwierza? . Któż nie wie, że były gracz
Ł. T. S. G; zasilił obecnie atak Es
wianki*? Któż nie wie, že na ostatnim
meczu ligowym „Warszawiankę” prze-
śladował pech i Zwierz strzelił samobój-
сга bramkę?

„Warszawiankę“ znamy dość do-
brze. Ona zaś zna Wilno również nieźle.
Kilka już razy przyjeżdżała do nas i na
boisku Makabi podziwialiśmy jej szyb-
kość i ambicję.

Goście wystąpią dzisiaj prawdopo-
dobnie w następującym składzie: Domań-
ski, albo Keller; Zwierz, Rusin;  Ferst,
Gazur, Hahn; Korngold, Krėlewiecki,
Kotkowski, Piliszek, Frost.

Weteran bramkarzy polskich, Do-
mański, mie może już wrócić do swej
dawnej doskonałej formy i często ustę-
puje Kellerowi, który jakoby dużo wy-
jaśnia niebezpiecznyc. ACZ

Na obronie zaa chyba Korngold z
Rusinkiem, albo Zwierz z Rusinkiem.
Gracze ci mają wyrobioną już markę i są
niezawodni.

Atakiem  „Warszawianki“  kieruje
Królewiecki i Kotkowski. Dotychczas w
mecząch ligowych przebojowcom „War-
szawianki' udało się strzelić tylko trzy
bramki (jedna z Ruchem i dwie z Gar-
barnią), ale bramkarze: „Warszawianki”
puścili aż 9 piłek, strzelonych przez Gar-
barnię 4, Ruch 4 i jedną samobójczą z
„Czarnymi”.

Widzimy więc, że goście nasi do-
tychczas nie wygrali jeszcze ani jednego
meczu i znajdują się obecnie w stosun-
kowo słabej formie, jak na ligowy po-
ziom, ale nie ulega kwestji, że w Wilnie,
mimo wyniku, jaki zostanie ustalony,
„ Warszawianka” będzie dla nas klasą.

Mistrz Wilna "do meczu tego szy-
kował się dosyć starannie i przyznać
należy, że szereg graczy i p. p. Leg. w
dobrej znajduje się już formie. pierw-
szym rzędzie na uwagę zasluguje repre-
zentacyjny nasz br. arz Zienkiewicz,
który w ostatnim meczu dużo pokazał
ładnych rozstrzygnięć, |

Obrona 1 p. p. Leg.: Chowaniec, Jar-
mołowicz — jest w Wilnie „murem”* do
nieprzebycia, Pomoc ma ofiarnego Pu-
zynę, który doskonale zasila piłkami
linje ataku.

Napad nasz, jeżeli będzie miał do-
bry dzień, może zrobić niespodziankę.
Pawłowskiemu /musi udać się kilka
strzałów, zwłaszcza, że mia. takich „po“
mocników, jak Naczulski i Połubiński,
a może zagra i Zbroja, wtedy rzeczy-
wiście mecz będzie ciekawy.

Dziś zatem o godz. 15.30 gra- „War-
szawianka” z mistrzem Wilna — Už p.
Leg., a jutro będziemy mieli mecz „War-
szawianki”' -z Makabi.

Przypuszczać należy, że choć drogą
pośrednią, przez zestawienie dwóch wy-
ników z „Warszawianką”, dowiemy się,
która z drużyn wileńskich w lepszej
obecnie znajduje się formie, gdyż: dwa
poprzednie mecze nie dały nam, jak
wiemy, żadnego konkretnego rezultatu
i. zarówno 1 p. p. Let, jak i Makabi
dwa razy zeszły z boiska A

la. Nie.

PESODIESAESET
ZE SWIATA.

Nowe dziwactwo amerykańskie.
Kraj najróźnorodniejszych dziwactw

i rekordów — St. Zjednoczone — ma do
zanotowania nową obobliwość.

Oto urzędnik jednego z bogaczów
nowojorskich dał mu do zrozumienia, że
od dłuższego już czasu liapi się myślą
zdobycia sposobu, którym mógłby dojść
do miljona dolarów bo ta suma pozwoli-
łaby mu na zupełnie niezaieżne życie.

ogaskova podobały się te zamiary
urzędnika, oświadczył więc, że da mu
miljon dolarów, o ile napisze wszystkie
cyfry od 1 do miljarda. Ponieważ urzęd-
nik nie dawał wiary zapewnieniom swe-

jo szefa, ten wystawił mu czek na miljon
olarów, zrobiwszy tylko odpowiednie

zastrzeżenia.
Urzędnik, po otrzymaniu czeku, przy-

stąpił natychmiast do pracy. Jednakowoż
15-dniowa próba przekonała go, iż na
tej drodze uprawnionego miljona dolarów
nie zdobędzie. Oddał tedy czek swemu
szefowi i oświądczył że jego zapał zdo-
bycia szybko majątku już minął.

Dlaczego? Bo gdyby mu wypadło
pisać istotnie te cyfry od 1 aż do miljar-
da, musiałby pracować bez żadnej przer-
wy 158 i pół lat. Oczywiście "mowa tu
jest o pracy nieprzerwanej i bardzo: wy-
tężonej. Ponieważ1 do takiej pra-
cy beż przerwy człowiek jest niezdolny,
więc właściwie isanie tych cyfr zaję-
łoby przeszło 634 lat.

 

W obronie:
praworządności,

Związek Właścicieli średnich i dro-
bnych nieruchomości nadsyła nam pismo
treści następującej:

Szereg ustaw, wydawanych w ostat-
nich czasach przez-Państwo, a noszących
wybitną cechę obrony lokatorów w
przedmiocie płacenia prze: nich czynszu
komornianego* ujemnie odbił się na sy-
tuacji właścicieli domów.

Wszystłcie.wydawane: dotychczas u-
stawy zmierzają ku temu, by ciężar wy-
datków przenieść z lokatorów a przerzu-
cić na barki właścicieli domów. W re-
zultacie, skutki powyższego-nie dały na
siebie długo czekać: lokator płacąc i tak
minimalną cenę za dotychczas odnajmo-
wane mieszkanie a czując za sobą, nie
mówię że prawo, lecz. pobłażliwość
właściwych czynników, pozwala sobie już
na akty terrorystyczne względem swego
gospodarza domu. Objawami tymi są
przedewszystkiem fakty  samowolnego
zmniejszania komornego przez płacenie
tyle ile chce, a właściciel domu, nie ma-
jąc za sobą zdecydowanej postawy
władz, najczęściej zmuszony jest zgodzić
się na postawione mu warunki i akcep-
tuje akt terroru.

To jeszcze pół biedy; gorzej jest,
gdy lokator wogóle nie płaci. Ostatnie
zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej, wprowadzając | moratorjum
mieszkaniowe dla pewnej grupy lokato-
rów, zostało mylnie interpretowane przez
ogół lokatorów, którzy masown przestali
płacić za odnajmowane lokale, podszy-
wając się pod płaszczyk bezrobotnego,
t j. osobnika uprzywilejowanego, który
może mieszkać, nie płacąc.

To dwa typy lokatorów terrorystów.
Jak pierwszy, tak i drugi są równie

niebezpieczni i szkodliw: zarówno dla
Państwa jak i dla właściciela nierucho-
mości.

Zdawałoby się, że Państwo, wcho-
dząc w położenie lokatora i do minimum
zmniejszając im ciężary z tytułu odnaj-
mowania mieszkania, postara się ulżyć
i właścicielom nieruchomości, pomnąc, że
jak dotychczas oni jedynie ponoszą cię-
żar utrzymywania bezpłatnych względnie
o zmniejszonej płatności lokatorów.

Tymczasem jest wprost przeciwnie:
ciężary dotychczas ponoszone przez
właścicieli domów nie tylko nie zmniej-
szyły się, lecz przeciwnie zostały w sto-
sunku do roku ubiegłego zwiększone;
podwyżyszone podatki i świadczenia so-
cjalne legły podwójnym ciężarem na bar-
ki właścicieli nieruchomości, którzy za-
łamali się i co można udowodnić — dy-
szą ostatnim wysiłkiem.

Legendy o przeciętnej nawel zamoż-
ności właścicieli domów należą do prze-
szłości i obecnie właściciel nieruchomo-
ści jest jednocześnie dozorcą i rzemieśl-
nikiem swego domu, i pomimo tej pracy
niema tego minimum dosliodu; któryby
mu zapewnił spokojny byt z tytułu: uciu=
łanego, często ciężko zapracowanego ka-
pitału, włożonego w nieruchomość.

To też czas już ostatni zwrócić uwa-
gę Władz naszych na dolę właścicieli
domów i ulżyć ich położeniu.

Trzeba ocenić i zapisać na ich do-
datnią stronę, że niedolę swą znoszą oni
cicho i cierpliwie bez szumnej, często
szkodliwej dla Państwa reklamy.
Ale z ich cierpliwość poż uderze-

niami zadawanych im ciosów załamie”się,
to co będzie?

Na pytanie to można odpowiedzieć
tylko tem, że Państwu ubędzie jedna
warstwa dotychczas lojalnych obywa-

teli. Zarząd.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-

torom którzy zalegają z opła-
tą prenumeraty „Dziennika Wi-
leńskiego" będziemy z m us z eni
bezwzględnie wstrzymać prze-
syłanie pisma od 1 Maja

1982 roku. .

Przepisy dla urzędniczek.
Dyrekcja banku angielskiego wydała

ostatnio rozporządzenić, zwrócone „do
licznej armji swych urzędniczek, mocą
którego zabrania -im ona stosowania
„zwracających uwagę" kosmetyków, jak
pomady 40 warg, . pudru, szminki etc,
Jednocześnie zaś dyrekcja wydała t.. zw.
książkę niebieską, w której streszczone
zostały przepisy « ,„przyzwoitego” zacho-
wania się urzędniczek, które winny w lo-
kalach banku zachowywać się- „„Jadyli-
ke". Pozatem dyrekcja wkracza tu też w
dziedzinę stroju i zaleca ze względów
„przyzwoitości” sukienki z czarnych, sza-
rych i granatowych materjałów, zaś blu-
zki białe rekomenduje się jedynie na
lato. Urzędniczki banku są podobno bar-
dzo dotknięte tem'rozporządzeniem i za-
mierzają protestować przeciw niemu.

 

Zjazd Samorządu
Gospodarczego.

Dnia 26 b. m. «odbędzie się w
Warszawie zjazd przedstawicieli
izb przemysłowo-handiowych, rol-
niczych i»rzemieślniczych, na któ-
rym mają: być- omawiane najpo
ważniejsze: bieżące: zagadnienia
gospodarcze.

Inicjatywa samorządu«gospo-
darczego przychodzi w odpowied-
niej chwiłi, dotychczasowa” bo-
wiem działalność: sier gospodar-
czych nie szła: bynajmniej w kie-
runku ustalenia zdrowych pod-
staw naszej polityki gospodarczej,
mimo, że to starali się kierownicy

tych słer wmówić: społeczeństwu:
Niektóre organizacje gospodarcze
dobrowolnie wyraźnie zmierzały
ku wyciągnięciu największych ko-
rzyści dla "pewnych uprzywilejo-
wanych grup, finansowanych głów
nie przez kapitałysobce, z pomi-
nięciem najżywotniejszych intere-
sów gospodarstwa / narodowego,
Inne zaś organizacje dobrowolne
oraz niektóre organy samorządu
gospodarczego, jak izby rolnicze,
były bezsilne i zachowywały się
biernie wobec najdonioślejszych
nawet zagadnień ze względu na
brak własnych podstaw  finanso-
wych, zdolnych zapewnić im nie-
zależność. Wreszcie działalność
izb przemysłowo - handlowych
sprowadzała się do chóralnego wy
chwalania wszelkich nawet naj-
mniej uzasadnionych poczynań
rządu.
W tym stanie rzeczy zachodzi

obecnie pilna potrzeba poddania
dyskusji szeregu podstawowych
kwestji gospodarki państwowej,
działalności karteli, wewnętrznej
równowagi cen i t. p. Frzed samo-
rządem « gospodarczym otwiera
się więc wdzięczne pole do podję-
cia istotnej obrony naszego życia
gospodarczego wstrząsanego przez
mało fortunną politykę rządu i
ustalenia pozytywnego programu.
Czy organizatorzy- zjazdu samo-
rządu gospodarczego. tak zrozu-
mieją zadanie, które na nich dzi-
siaj spada, czy zdobędą się na
objektywną, lubo mało przyjemną
dla t. zw. czynników decydują-
cych, ocenę dzisiejszego położenia
i czy będą mieli dość odwagi, by
śmiało wskazać wewnętrzneprzy-
czyny:  niedomagań* dzisiejszych,
okaże się na zjeździe.
Ekonomiczne.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

   
    

od 11—3Iod 6—8 wiecz.

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.)-22. 1V. 193215,

Do П

Belaja 12676—125,9112455,
* Holandje 361,00—36:,90--360,10.
Londyn33,44-—33,61—33,27.
N York 0,902—8,972—8,882
Rodawork kabel Aaa aa.

„ Paryż -85,10—35,19—35,01;
Prega26,36—26,42—26,30.
Szwajęarja 173,13.—173,58—172,72.
Berlin w obrotach nieofie. 211,45.
Tendencja słabsza.

Papiery we.
39/ pożyczka budowiana 38,75—38

4% pażyczka lawestycyjna 91,25. Ta sa-
ma seryjna 96. 5'|, Konwersyjna 39,50.
47, dolarewa 49,75. 7, Ina 54
—-55,25—53,50.8*|,L.Z.B. G. K. i B. R,
obligacje B. G. K. 94. Te same 75, 83,25,
8“, ebl. bud. B. G. K. 93. 79, L.Z. ziem-
skie dolarowa-58. 4',0, ziemskie 39,50
—39. -8%, warszawskie 61—62—61,40.
8'|, Łodzi 60,25. 8%, Piotrkowa 54.

Polski Bank 79,73— endenėja
utrzyamna. 322

Terkmpolskie w Newym
Doli 54.50: › acyjnaWarszawska 89, Sląska85010 от
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Orzeszkowej 11.—Telef. 1561|

jaczmień SIWIRJA ACKERNANI
Кя —А soi.

 

USTROŃ
U źródeł Wieły, 354—500 m. n. p. m.

JASTRZĘBIEC - ZDRÓJ
dawniej Kónigsdorff-Jastrzemb — Polski Kreuznach.

GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ
powiat Pszczyna, Górny Śląsk.
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 AKUSZERKA Zastępcą, agentem mo-

MARJA LAKNEROWA żę być każdy! Prace, za-

przyjmuje od godz. 9 do robek, dochody powaž-
7 w. Kasztanowa 7 m. 5, nej Praca kulturalna, w

każdej miejscowości Pol-
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=— [nformacje przez Sanatorjum
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