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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11
19 do 244).

 

  LLA
PODZIĘKOWANIE. й

Przewielebnemu duchowieństwu kościoła Św. Rafała, ks. pref. B. Wilanow-
skiemu, ks. prof. Ł. Puclate, dyryg. chóru Drukarzy W. Mołodeckiemu, ca-
łemu zespołewi Chóru Drukarzy, współudziałowcom drukarni „Zorza*, oraz
wszystkim tym, którzy oddali ostatnią usługę memu nieodżałowanemu Mężowi

6. + p. FRANCISZKOWI ANDRYSOWI
sklada najserdecznieisze podziękowanie Marja Andrysowa.
OE ci

«UROCZYSTY OBCHÓD KRYZYSU
GOSPODARCZEGO».

Zjazd przedstawicieli samorządu gospodarczego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Przez cały dzień wczorajszy obradował w gmachu
Senatu zjazd przedstawicieli samorządu gospodarczego, który jeden
z dowcipnych posłów B. B. nazwał uroczystym obchodem kryzysu go-

arczego.
Zjazd rozpoczął się od powitalnych przemówień, w których pod-

kreślano. znaczenie, jakie powinien mieć ten zjazd (ale czy będzie
miał?.. przypisek zecera) w życiu gospodarczem państwa.

Pozatem mówcy zwrócili uwagę na konieczność skrystalizowania
się w naszej opinji publicznej zasadniczej linji polityki gospodarczej,
wyrażającej się przedewszystkiem w popieraniu wszystkich produktyw-
nych ośrodków gospodarczych. Po przemówieniach powitalnych zabrał
głos inż. Czesław r, prezes Związku lzb Przemysłowo-Handlo-
wych, wygłaszając referat generalny na temat zadań i wytycznych pań-
stwowej polityki gospodarczej. :

Niewątpliwie przemówienie to było punktem centralnym zjazdu,
Największy nacisk położył mówca na konieczność odbudowania

zaułania, a także na szkodliwe skutki walk politycznych, utrudniających
Pa e 3 siła i

omagał się dalej reiormy systemu owego, reiorm -
darki samorządów, obciążeń na rzecz ubezpieczeń socjalnych Pea

Następny mówca prof. Krzyžan. z Krakowa wskazywał na
konieczność odbudowy rentowności gospodarstwa prywatnego i wytwa-
rzania Z kapitalizmu.

„Dyrektor Fajans wystąpił bardzo ostro przeciwko pomysłom in-
Asy,

ecenas Dziewanowski domagał się uwzględnienia interesów go-
spodarczo-zawodowych przy samorządzie terytorjalnym.

Prof. Chełmoński mówił o konieczności zrównania praw Sejmu
i Senatu i oparcia składu Senatu o reprezentacje gospodarcze.

W dalszym ciągu omówiono politykę handlową i przyjęto szereg
rezolucyj odpowiadających poruszanym tematom. M. in. postanowiono
wyłonić stałą komisję porozumiewawczą pomiędzy związkami izb han-
dlowo-przemysłowych, rzemieślniczych i rolniczych.

: аВа:‹і:о charakterystycznym jest następujący moment zakulisowy
zjazdu.

„Organizatorzy ustalili teksty „rezolucyj z czynnikami kierowni-
czemi

  

  

   

Była jedna rezolucja, stwierdzająca, że jedną z głównych przyczyn
przesilenia gospodarczego jest brak zaufania w wewnętrznych stosun-
kach go arczych i że kryzys gospodarczy u nas musi być zwalczany
pięc rżwewnętrznemi.

tawowym warunkiem odbudowy zauiania i skutecznej walki
z przesileniem jest złagodzenie walk oojkajnk i wzmocnienie pod-
staw prawnych i moralnych.

Otóż tę rezolucję w ostatniej chwili usunięto.

Zatarg w przemyśle włókienniczym.
(Telefonem od własnego korespendenta.) '

LODŽ. Związek zawodowy wlėkniarzy wobec wypowiedzenia
umowy zbiorowej przez przemysłowców prowadzi akcję konsolidacji
zamierzeń i uzgadnianie wapólnych kroków. Przedstawiciele ruchu
robotniczego oświadczają, że nie cofną się przed ostatecznemi środ
kami obrony nawet przed strajkiem. Gdyby sytuacja wymagała straj-
ku, te będzie on proklamowany dopiere z chwilą rozpoczęcia pełnej
produkcji w związku z sezonem zimowym.

Objawy i skutki zastoju.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

SOSNOWIEC. Ząbkowicka fabryka szkła została unieruchomiona,
wskutek braku zamówień. Wobec tego straci pracę -210 robotników,
14 zaś robotników pozostanie zatrudnionych przy niezbędnych ro-
botach. Również wymówiono pracę urzędnikom.

W hucie Katarzyna należącej do Modrzejowskich zakładów gór-
niczo-hutniczych wybuchł w ub. sobotę częściowy strajk na tle nie-
wypłacania robotnikom zaległych za kilka tygodni zarobków. Ponie-
waż w poniedziałek jeszcze nie wypłacono zarobków, zastrajkowały
oble zmiany w liczbie ok. 450 robotników. W związku z tem, że
Modrzejowskie zakłady górniczo-hutnicze zalegają z wypłatami we
wszystkich swych fabrykach na terenie Zagłębia, ma udać się de
Warszawy specjalna delegacja robotnicza celem. interwencji.

Rozwi.”on'e zebrania właścicieli nieru-'
chomości w Sosnowcu.

tTelefonem od własnęgo korespondenta.)

SOSNOWIEC. W niedzielę odbyło się w Sosnowcu zebranie
wlašcicieli nieruchomości w związku z ostatniem rozporządzeniem
w sprawie moratorjum mieszkaniowego dla bezroboczych, oraz
w związku z zaproponowanemi przepisami wodociągowo-kanalizacyj-
nemi. Na zebranie przybyło około 3000 osób. Zebranie uchwaliło
szereg rezolucji protestujących przeciwko nadmiernemu obciążeniu
nieruchemości. Na zebraniu obecny był pos. Osada z Warszawy.
Pod koniec zebrania, gdy przewodniczący, adw. Kuchta, przemawiał,
krytykując stanowisko rządu, obecny na zebraniu przedstawiciel sta-
rostwa zebranie rozwiązał.

Proces Gorgonowej.
LWÓW (Pat). 26 b. m., w dru-, twierdza. Drugi zkolei świadek

gim dniu rozprawy przeciwko Gor- Henryk Zaremba, architekt, ojciec
gonowej przewodniczący otworzył zamordowanej, potwierdza swoje
postępowanie dowodowe. Jako zeznania, złożone w śledztwie. Py-
pierwszy zeznawał syn architekta tania prokuratora i obrońcy oraz
Zaremby Stanisław,lat 14, uczeń odpowiedzi świadków nie wnoszą
5-ej klasy gimnazjalnej, brat za- do rozprawy nowych faktów, któ-
mordowanej Elżbiety. Jest to reby mogły niezbicie wyjaśnić ta-
świadek główny, który w śledz- jemnicę nocy grudniowej. Następ-
twie stwierdził, że w postaci ko- nie zeznania zaczął św. Marja
biety, zauważonej przez niego kry- Lucht. Na tem rozprawę odro-
tycznej nocy, rozpoznał Gorgono-  czono do środy.
wą, a obecnie swe zeznania po-

KAAJDEPOCOYDASZUA” aktai ЗАНОRENESANSASALSS SON

Obóz Wielkiej Polski
Sekcja pracy

zawiadamia, że dziś we środę 27-IV odbędzie się zebranie ogólne sekcji z refe-
ratem kol. Czerwińskiego p. t.:

„WIESZCZ NARODOWY"
(z cyklu: POLITYKA w LITERATURZE)

Początek o godz. 7. Punktualność obowiązkowa. Obecność wszystkich członków
konieczna. Na zebranie zapraszamy członków „Ligi robotniczej" | Kiubu Mło-

dych. Wstęp tylko dla członków wyżej wymienionych ergenizacyj.

 

Telefon Redakcji.

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,
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Sekretarz wojewody nowogródzkiego
skazany na rok więzienia.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj w warszawskim Sądzie Okręgowym roz-
poznawaną była sprawa przeciwko Tadeuszowi Ryskalczykowi, człon-
kowi „Legjonu Młodych”, będącemu obecnie sekretarzem wojewody
nowogródzkiego ats ; 3

yskalczyk oskaržony byt o dokonanie napadu w Teatrze Naro-
dowym w maju 1931 r. na Adolfa Nowaczyńskiego, którego uderzył
2 razy pięścią w lewe oko, które w następstwie musiano wyjąć, by
uchronić Nowaczyńskiego przed całkowitą utratą wzroku.

Sąd skazał
nie ciała.

yskalczyka na rok więzienia za ciężkie uszkodze-
4

Zabójstwo głównego dyrektora zakładów
żyrardowskich.

(Telefonem od własnego koróspondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj o godz. 2 po południu zwolniony urzędnik
zakładów żyrardowskich Juljan Błachowski dwoma strzałami z rewol-
weru zastrzelił na ul Mazowieckiej naczelnego dyrektora zkładów
żyrardowskich, Francuza Gastona Badin-Koelera.

Po wyborach w Niemczech
SKUTKI ZWYCIĘSTWA HITLEROWCÓW.

LONDYN (Pat). „Times“, oma-
wiając sukces Hitlera, stwierdza,
że Hitler przestał być rewolucjo-
nistą. Stał się wpływowym dema-
gogiem, a wkrótce może stać się
odpowiedzialnym politykiem. Wo-
bec tylu hitlerowców w sejmie
pruskim, należy się spodziewać, że
staną się oni parlamentarzystami.
Robota parlamentarna polega na
zasadzie dawania i brania i jest
oparta na rokowaniach i kompro-
misach. Dotąd Hitler zachowywał
się w Reichstagu jak niesłorny
uczeń. Hitler sam nie posiada do-
świadczenia parlamentarnego.
Był on dotąd kierownikiem pew-

nego raczej ruchu, aniżeli stron-
nictwa.

Wobec tego, że sejm pruski
zbierze się dopiero za dwa mie-
siące, administracja zaś i policja

ostają narazie w mocnych rę-
kach Brueninga i Severinga, —
sukces Hitlera nie pociągnie nara-
zie za sobą żadnych konsekwen-
cyj. Punkt ciężkości władzy parla-
mentarnej musi się przesunąć na
prawo. Ponieważ w polityce za-
granicznej niema wielkich różnic
pomiędzy Hitlerem i Brueningiem,
możliwe jest, r ad przyszłości na-
stąpi pewne zbliżenie również co
dometod działania.

TERMIN ZWOŁANIA SEJMU PRUSKIEGO.

BERLIN (Pat). Rząd pruski
uchwalił zwołać nowowybrany
sejm na 24 maja r. b. Na tem po-
siedzeniu plenarnem rząd Brauna,
zgodnie z przepisami konstytucji
pruskiej, zgłosi swą dymisję. Do

chwili obrania nowego premjera
i przyjęcia przez nowy gabinet
sgendrządobecny, wmyślart. 49
konstytucji, Ted sprawowal
urząd.

 

Prądy «wolnościowe» w sowieckiej
literaturze i sztuce,

(Korespondencja własna.)

MOSKWA, 25. IV. Ukazała się tu uchwała Centralnego Komitetu
Partji Komunistycznej, wnosząca zasadnicze zmiany w: sowieckiem ży-
ciu literacko-artystysznem. Stalin, który od pewnego czasu począł
interesować się sztuką i literaturą, zwrócił uwagę na to, że istniejąca
organizacja pisarzy sowieckich jest zbyt jednostronna, zamknięta w
szczupłych ramach myślenia komunistycznego, przez co sztuka i lite-
ratura, jałowieje i silne talenty, obawiając się posądzenia o nieprawo-
myślność polityczną, marnieją. Pod naciskiem więc Stalina, Centralny
Komitet.partji powziął zasadniczą uchwałę, postanawiającą:

1) zlikwidować dotychczasową organizację pisarzy proletarjackich
(WOAPP, RAPP);

2) zespolić wszystkich pisarzy, popierających platformę władzy
sowieckiej i chcących brać udział w. bud:ownictwie socjalistycznem,
w jednym związku pisarzy sowieckich. Pisarze partyjni tworzyliby
w związku frakcję komunistyczną;

3) analogiczne zmiany wprowadzić w innych dziedzinach sztuki;
4) polecić Biuru Organizacyjnemu opracowanie praktycznych spo-

sobów realizacji tej uchwały.

Sowiety wracają do zasad wolnego handlu
Społeczeństwa zachodnio -

europejskie zamało zwracają uwa-
gi na niezmiernie ważne przemia-
ny zachodzące w poglądach kiero-
wniczych kół gospodarstwa sowie-
ckiego na sprawy wymiany i han-
dlu. ‚

Nie wie się, czy tež wiedzieč
się nie chce na Zachodzie, iž w
związku z rozpoczętą obecnie dru-
śą „piatiletką' przemysłową padło
ze strony najbardziej miarodajnej
dla gospodarczego życia sowieckie
go hasło „Frontem do handlu".

Rzucenie hasła tego przygoto-
wywała prasa sowiecka .
Moskiewska n. p. „Prawda“ wyja-
śniała przed pewnym czasem, iż
mało właściwie można stwierdzić
wypadków, by spółdzielnie robo-
tnicze mogły spełniać swe zadania.
Nie umieją one m. in, wykorzysty-
wać w ten sposób miejscowych śro
dków produkcyjnych, by przy ich
pomocy  polepszać aprowizację
swych rejonów chociażby w 40 —
50 proc.

To też już z końcem 1931 roku
sowieckie władze gospodarcze za-
częły odstępować od zasady za-
opatrywania ludności w artykuły
powszedniej potrzeby w drodze
urzędowych przydziałów poszcze-
gólnym składom rządowym, i po-
częły zalecać tworzenie w po-
szczególnych miejscowościach pań
stwa t. zw. sowieckich i kołchozo-
wych bazarów.

Bazarami tymi są właściwie od
wieczne na Zachodzie targi rolne,
na których rolnicy sprzedają swe
produkty z wolnej ręki ludności
miejskiej Prawda, rolnikami-
sprzedawcami są na tych sowie-

ckich czy też kołchozowych baza-
rach rolnicy tych właśnie kołcho-
zów, t. j. kolektywnych gospo-
darstw wiejskich, ale w bazarach
tych znajduje zastosowanie zasada
swobodnego i wolnego handlu mię-
dzy producentem i spożywcą.
W planie drugiej „piatiletki'*

prezmysłowej uwzględniono też za
sadę, iż w ramach i czasie jej trwa-
nia wymiana towarów pomiędzy
miastem i wsią oparta zostanie na
zasadzie wszechstronnego rozwoju
handlu sowieckiego, przy całkowi-
tem zresztą uwzglądnieniu progra-
mu samowystarczalności gospodar
czej.

Usunięta ma być normalizacja
przydziałów poszczególnych rodza
jów towarów jak również i system
przydziałów scentralizowanych.

Obrót handlu drobnego ma w
roku bieżącym zwiększyć się o 30
proc., osiągnąć zaś to ma gospo-
darstwo sowieckie przez rozsze-
rzenie masowej produkcji lekkiego
przemysłu oraz zwiększenia produ
kcji sowieckich i kolektywnych go

odarstw (t. zw. „sowchozėw“ i
„kolchozėw“).

Produkty ich mają być prze-
chowywane w magazynach sowie-
ckich, a sprzedawane być mają już
wedle sposobów i zwyczajów han
dlu zwyczajnego.

Miarodajne sowieckie czynniki
gospodarcze podkreślają też obe-
cnie bez obsłonek wielkie i decy-
dujące znaczenie rozwoju przedsię
biorczości handlowej sowchozów i
kołchozów i dopuszczenia ich bez
ograniczeń na tereny bazarów so-
wieckich, o których wyżej mówi-
liśmy, j

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
teksterm (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 28 proc. drożej. Terminy

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

 

Na Dalekim Wschodzie
Tylko cesarz japoński

może decydować o wycofania wojsk z Chin.

PARYŻ (Pat). Wyższy urzęd-
nik japońskiego ministerstwa spr.
zagranicznych oświadczył przed-
stawicielowi „Le Petit Parisien“,
že komitet 19-tu w Genewie, u-
dzielając mieszanej komisji roz-
jemczej w Szanghaju prawa ozna-
czenia daty wycofania wojsk ja-
pońskich, narusza konstytucję ja-
pońską. — W  Japonji naczelne
dowództwo armji i marynarki spo-
czywa w rękach cesarza. Decyzja

odwąłania oddziałów może być
powzięta wyłącznie przez szłab
generalny, działający zgodnie z
instrukcjami cesarza japońskiego.
Japonja nie zniesie w tej sprawie
żadnej ingerencji z zagranicy.

Stanowczy ton tej deklaracji —
pisze korespondent — różni się
bardzo od mętnej i grzecznej fra-
zeologji, z jaką funkcjonarjusze ja-
pońscy zazwyczaj wypowiadają
swe myśli.

Kłopoty komisji Ligi Narodów.
MOSKWA (Pat). Źródła so-

wieckie donoszą: Policja man-
dżurska dnia 24 b. m. aresztowała
pracownika kancelarji Wellingto-
na Koo, gdy przekroczył granicę
dzielnicy: japońskiej. Ponadto
aresztowano obywatela chińskie-
o, który odwiedził Wellingtona
о0 i miał mu wręczyć jakiś do-

kument. Prasa japońska przy-
uszcza, że dalszą podróż komisja
igi Narodów odbędzie bez Wel-

lingtona Koo, gdyż obecność dele-
gata chińskiego uniemożliwi ko-
misji badanie sytuacji w Man-
dżurji poza japońską strefą wo-
jenną:

 

Deszcz popiołu wulkanicznego we Francl.
PARYŻ (Pat). Nowy deszcz

popiołu wulkanicznego spadł
wczoraj na St. Raphael de Men-
doza.

 

Lindbergh chcę skorzystać z oferty
Al Capone.

NOWY YORK (Pat). Słychać,
że Lindbergh bada możliwość sko-
rzystania z of Al Capone w
celu odzyskania dziecka. W mię-

dzyczasie na zarządzenie wydane
z Białego Domu Al Capone nie ma
mieć żadnego kontaktu ze światem
zewnętrznym.

 

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Spadek produkcji w hurtownictwie.

Jednym z najbardziej wyraź-
nych objawów obecnego kryzysu
jest stałe zmniejszenie się pro-
dukcji, a bardzo poruszające w tej
dziedzinie dane przynosi ostatni
(11) numer Wiadomości Staty-
stycznych.

Bardzo dotkliwie bo prawie o
1/4 spadła produkcja węgla ka-
miennego, która w lutym br. wy-
nosiła 2,1 miljona ton wobec 2,8
miljona ton w tymże miesiącu roku
ubiegłego. Równie dotknięta jest
produkcja koksu: 85,5 tys. ton w
lutym br. wobec przeciętnej mie-
sięcznej za r. 1931 — 112,9. Podob-
nie i brykietów: 18 tys. ton w lu-
tym br. wobec przeciętnej mie-
sięcznej 25,1 tys. ton za rok 1931.

Jeszcze ostrzej występuje kry-
zys w przemyśle hutniczym:

wydobycie rudy żelaznej wy-
nosiło w lutym br. 4,3 tys. ton wo-
bec przeciętnej miesięcznej za rok
1931 23,7, spadek więc wyraża się

w cyfrze blisko 80 proc.;
wydobycie rud cyrkowych 1 о-

łowianych w tymże okresie spadło
z 50,3 tys. na 25,6 tys. ton, to zna-
czy blisko o 50 proc.

Również wydobycie metali z
rud uległo znacznemu zmniejsze-
niu: produkcja surówki żelaza wy-
nosi w lutym br. 9 tys. ton, wobec
36 tys. ton w lutym ub. r., a 12 tys.
ton w styczniu br., spadek wynosi
75 proc;

produkcja stał wynosiła 35 tys.
ton w lutym br., wobec 99 tys. ton
w lutym ub. r., spadek wynosi 64
proc.;

produkcja cynku wynosiła 8
tys. ton w lutym br., wobec 13 tys,
ton w lutym ub. r., spadek wynosi
40 proc.;

produkcja ołowiu wynosi 1,7
ys. ton w lutym br., wobec 2,7tys.
ton w lutym ub. r., spadek wynosi
37 proc. 4

Stan bezrobocia.
WARSZAWA (Pat). W/g da-

nych statystycznych, ilość bezro-
botnych na terenie całego pań-
stwa polskiego wynosiła w dniu 23

kwietnia r. b. 338.814 osób, co
stanowi spadek w stosunku do
tygodnia poprzednego o 4787 osób.

 

Sprawa o zniesławienie: sędziego
Demanta., ‘

Sprawa przeeiwko red. Stoja-
nowi Stefanowskiemu z „Robotni-
ka*, skazanemu przez sąd okrę-
gówy za znieważenie sędziego
Demanta na 6 miesięcy więzie-
nia, była przedmiotem rozważań
sądu apelacyjnego.

Rozprawa obfitowała w cie-
kawe momenty podczas zeznań
sędziego Demanta, który swego
czasu prowadził śledztwo w spra-
wie b. więźniów brzeskich.

Sędzia Demant użala się, że
pewna grupa adwekatów szyka-
nuje go i, że nawet jeden z nich,
będący obrońcą w sprawie red.
Stefanowskiego, miał się odezwać,
že nie przyjąłby tak brudnej
sprawy,g gdyby o kogo innego
chodziło. : `

Na zapytanie adw. Smiarow-
skiego = kogo on mial to po-
wiedzieć, sędzia Demant zasłonił
się tajemnicą urzędową i wów-
czas adw. Śmiarowski wymienił
osobę wiceprokuratora Kawcza-
ka. W związku z tem adw. Śmia-
rowski wnosił o odroczenie roz-
prawy w celu ustalenia, źe roz-
mowa z wiceprokuratorem Kaw-
czakiem miała inny przebieg, a
wobec tego, że obecnie wiceprok.
Kawczak występuje w roli o-
skarżyciela, o wyzwanie go na
następną rozprawę już w chara-
kterze świadka,

Uznając, że okoliczności po-
wyższe nie mają związku ze spra-
wą, sąd postanowił rozprawę

 

kontynuować. й
„ Sędziemu Demantowi obrońcy
Smiarowski i Benkiel zadaweli
pytania dotyczące czynności jego
w twierdzy brzeskiej oraz roli
wojskowych, spełniających tam
wszelkie funkcje.

Вам. Jan Konic który praco-
wał w  przedstawicielstwie rady
regencyjnej w Moskwie, zeznał,
że sędzia Demant pracował w
komisarjacie do spraw polskich
w Kazaniu na czele którego stał
komunista Lutowicz. Komisarjat
ten podlegał centrali kierowanej
przez Juljana Leszczyńskiego z
Moskwy.
„ Przedstewicielstwo rady  re-
gencyjnej nic z tym komisarja-
tem nie miało wspólnego i wszel-
kie sprawy załatwiało wprost z.
władzami sowieckiemi. Pozatem
przy powrocie do kraju sędzia
Demant wylegitymował się do-
wodem, wydanym przez  Le-
szczyńskiego, a nie przez przed-
stawicielstwo rady regencyjnej,
która była powołaną do tego in-
stytucją.

Wiceprokurator Kawczak wno-
sił o podwyższenie red. Stefa-
nowskiemu kary do roku wię-
zienia. obrońcy żądali, calkowi-
tego uwolnienia od kary.

Sąd apelacyjny odrzucił za-
równo skargę prokuratora, jak
i obrońców, i wyrok sądu okrę-
gowego zatwierdził.
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W życiu samorządu naszego

miasta zaszły ostatnio dwa wy-

padki, które dla Wilna mają zna-

czenie pierwszorzędne. Jednym

z takich faktów, który bez echa

przejść nie powinien, jest miano-

wanie delegata rządowego do

spraw finansowych przy samo-

rządzie wileńskim, drugim — re-

zygnacja cenionego przez wszyst-

kie ugrupowania Rady Miejskiej

prezydenta Folejewskiego i wybór

nowego prezydenta. 3
Przyczyną obu tych ważkich

dła miasta zdarzeń jest zły stan

finansów miejskich.

Pod kątem widzenia finansów

trzeba wobec tego rozpatrywać

zarówno te dwa ewenementy, jak

i ustosunkowanie się poszczegól-

nych ugrupowań radzieckich do
wyboru nowego prezydenta mia-

sta.

Stanowisko koła chrześcijań-

sko-narodowego w tej sprawie jest
zupełnie jasne i wyraźne i znane

naszym czytelnikom z zamieszczo-

nej w numerze wczorajszym

„Dziennika* deklaracji, zgłoszonej

na posiedzeniu Rady Miejskiej

przez prezesa koła, prof. Komar-

nickiego.
Najbardziej istotnem w tej de-

klaracji jest dążenie koła Chrze-
ścijańsko-Narodowego do rozwią-

zania Rady Miejskie i nowych wy-

borów. To dążenie jest najzupeł-

niej słuszne i ma uzasadnienie w

faktach. Faktem niewątpliwym

jest, że kadencja obecnej Rady

Miejskiej dawno upłynęła, co

stwierdziła Rada Miejska j e dno-
myślną uchwałą z dn. 26 czer-

wca 1930 roku. Za uchwałą tą

głosowali również radni sanacyjni.

Drugim faktem niewątpliwie jest,

że ciała samorządowe m. Wilna

w obecnym składzie nie są zdolne

do podźwignięcia miasta z okrop-

nej sytuacji gospodarczej. Fakt

ten uznały widocznie władze nad-
zorcze, skoro uważały za koniecz-

ne mianowanie delegata rządo-

wego do spraw finansowych.
Jeżeli więc kadencja Rady się

skończyła i ta Rada nie jest w sta-

nie podołać trudnościom finanso-
wym, to stąd można wyciągnąć
tylko jeden logiczny wniosek:

trzeba rozwiązać obecną Radę

Miejską i zastąpić ją nową Radą,

czyli przeprowadzić co rychlej wy-

bory do Rady Miejskiej.

Oprócz przytoczonych powy-

żej niewątpliwych dla wszystkich

kierunków myśli argumentów za

rozwiązaniem Rady Miejskiej, mo-

żemy przytoczyć ż naszego punktu

widzenia jeszcze i ten wzgląd, że

Rada Miejska w składzie obecnym
nie wyraża opinji ludności miasta.

Była ona wybrana w roku 1927,

w okresie, kiedy znaczna część

ludności, a nawet stronnictwo

P. P. S., które uzyskało wielki

w Radzie Miejskiej wpływ, były

pod psychozą sanacji moralnej
i radosnej twórczości. Zdawało

się wtedy, po pomyślnym strajku

węglowym w Anglji, że „po-

"wszechna radość życia” trwać bę-

dzie wiecznie. Mało kto chciał

słuchać ostrzeżeń narodowców,

których nazywano „czarnymi kru-
kami“, a ktorzy „krakali“, že

trzeba oszczędzać, że przyjdą
czasy gorsze. Dziś okazało się, że.

te „czarne kruki* miały rację.
Dziś, prócz garstki zaślepieńców,
wie o tem każdy i dlatego można

mieć przekonanie, że nowa Rada

Miejska byłaby wybrana pod ha-
słem racjonalnej naprawy gospo-
darki miejskiej.

Konsekwencją dążenia do roz-
wiązania Rady Miejskiej było
przeciwstawienie się wyborowi
nowego prezydenta miasta i uchy-
lenie się od głosowania.

Stanowisko koła Chrześcijań-
sko-Narodowego było więc, jak
widać, całkowicie logiczne i kon-
sekwentne. Stanowisko to nie

przypadło do gustu prasie sana-

cyjnej. „Kurjer Wileński" nazywa

dekłarację prof. Komarnitkiego*

humorystyczną. Trzeba naprawdę

mieć bardzo spaczone poczucie

humoru, ażeby w deklaracji, pod-
kreślającej tragizm sytuacji finan-

sowej miasta i wskazującej drogę,

mniejsza o to nawet słuszną czy

_ błędną, do wybrnięcia z ciężkiej
sytuacji, widzieć coś humorystycz-

nego.

„Słowo” nazywa postępowanie

naszego koła robotą destrukcyjną.

Gdzież jest tu destrukcja? Czy
każde dążenie do rozwiązania
jakiegokolwiek ciała, pochodzące-
go z wyborów, jest destrukcją?
A więc, naprzykład, czy rozwią-
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gamorządie miejskim.
zanie Sejmu w roku 1930 przez

rząd sanacyjny też było; zdaniem

„Słowa”, destrukcją?

Nie, nie jest destrukcją dążenie

do zastąpienia nieudolnego ciała

samorządowego przez nową Radę

Miejską. Przeciwnie, jest to po-

stulat słuszny i zmierzający nie do

destrukcji, lecz do uzdrowienia

samorządu.

„Slowo“ mogłoby mieć rację

tylko w tym wypadku, śdyby udo-

wodniło, że obecne ciała samo-

rządowe nie są nieudolne. Ale

tego chyba twierdzić nie będzie,

bo gdyby tak twierdziło, to w

konsekwencji musiałoby wystąpić
przeciwko mianowaniu delegata

rządowego, gdyż, według Rozpo-

rządzenia Prezydenta Rzeczypo-

spolitej o ustanawianiu delega-

tów rządowych przy samorządach,

mianowanie delegata może nastą-
pić tylko w wypadku poważnych

wykroczeń przeciwko prawidłowej

gospodarce, które są wymienione

w rozporządzeniu. Jeżeli delegat

rządowy został mianowany, to,

kto jak kto, ale „Słowo'* musi

wierzyć, że takie przekroczenia

były, a jeżeli były, to była albo

zła wola, albo nieudolność. . Złej

woli nie możemy przypuszczać,

a więc była nieudolność. Jeżeli

zaś jakieś ciało jest nieudolne, to

trzeba go rozwiązać i zastąpić

przez nowe.
O ile postępowanie koła Chrze-

ścijańsko-Narodowego było od a
do z konsekwentne, o tyle sta-

nowisko P. P. S$. było zupełnie
niekonsekwentne. Z jednej stro-

ny, jako ugrupowanie opozycyjne,

P. P, S. ogłosiła przez usta swego

przywódcy p. Stężowskiego kilka

wcale ładnych frazesów opozy-

cyjnych i zadeklarowała, że udzia-

lu w wyborach nie weźmie, z dru-

giej strony deklaracji swej nie wy-

konała, na sali pozostała i nie pro-
testowała, gdy jej członków prze-

wodniczący zaliczył do liczby gło-

sujących.

Odnosi się wrażenie, że kołu
temu chodziło o efekt opozycyjny

na zewnątrz, a jednocześnie cho-

dziło o to,żeby jego członkowie nie .

utracili swych wpływowych sta-
nowisk w magistracie, co w razie

nowych wyborów niewątpliwie

musiałoby nastąpić.
Ludność miasta powinna zwró-

cić uwagę na podwójną grę, jaką
Р. Р. S$. prowadzi.

Parę słów trzeba poświęcić

stronie formalnej wyboru nowego

prezydenta. Otóż wybór ten jest

pod względem formalnym nie-

prawny. Ustawa wyraźnie prze-

pisuje, że dla ważności wyboru

niezbędna jest obecność conaj-

mniej */3 radnych. Tej ilości nie

było. Jeżeli nawet uznać, że prze-

wodniczący, nie będący radnym,

ma prawo głosu, to i w tym wy-

padku quorum nie było, bo mu-

siałoby ono być obliczane od ilości

o jeden większej, a więc wynosić-

by musiało 33. Tej ilości głosują-
cych nie było. Głosowanie przez

przewodniczącego, nie będącego

radnym, nie ma uzasadnienia w
prawie, gdyż art, 41 Rozp. o usta-
wie miejskiej wyraźnie stanowi, że

członków magistratu wybierają
radni. Tymczasem przewodni-

czący, nie będący radnym, głos

złożył, Wreszcie przewodniczący
nie wykonał formalności wymaga-
nych przez art. 4 regulaminu wy-
borczego, przedewszystkiem więc
nie sprawdził przed wyborem
prawomocności zebrania.

Powie ktoś, że są to rzeczy

drobne. Być może, ale prawo

musi być respektowane równie,
jak w rzeczach wielkich, tak i

w rzeczach mniejszych.

Trzeba też zwrócić uwagę na
niezrozumiały stosunek magistratu
do Rady Miejskiej w sprawie no-

minacji delegata rządowego. Je-

żeli taki ważny wypadek się zda-
rzył, to obowiązkiem magistratu

iest niezwłocznie podać go do
wiadomości Rady Miejskiej. Spra- |
wa jest zbyt ważna, żeby ją od-
kładać ad calendas graecas i za-
dawalniać się tem, że radni dowie-
dzieli się o nominacji z' gazet.
Według przepisów prawa, delegat
taki może być mianowany jedynie
w razie stwierdzenia gospodarki
bez budżetu lub bez prawidłowej
rachunkowości, opóźnienia w uło-
żeniu budżetu, pominięcia w bud-
żecie wydatków obowiązkowych,
nieprawidłowego _ wykonywania
budżetu, obciążania płatników po-
nad istotną konieczność, pomie-
szczenia w budżecie wydatków
niepotrzebnych, zawarcia nieko-

DZIENNIK WILEŃSKI

z prasy.
Szydło w worku.

Poco potrzebne były rządowi
pełnomocnictwa? Na to pytanie
odpowiada „Gazeta Warszawska”:

„Kiedy w Sejmie toczyła się dyskusja
nad pełnon.ocnictwami, tłumaczono je
wyjątkowemi w obecnych czasach wa-
runkami rządzenia.  Dowodzono miano-
wicie, iż regulowanie spraw gospodar-
czych wymaga takiej elastyczności i
szybkości, że nawet nasz -obecny Sejm
mógłby okazać się instrumentem zbyt
sztywnym i powolnym.

Rząd dostał pełnomocnictwa i
zamknął sesję parlamentu. Jednak, jak
dotychczas, to owa błyskawiczna ela-
styczność nie znalazła potwierdzenia.
Użytek z pełnomocnictw jest na razie,
chwała Bogu, dość skromny. Te dwa
dekrety, jakie dotąd wydano, tj. loka-
torski i węglowy, mógłby bardzo dobrze
być uchwalone przez Sejm i Senat.

Stosunek nasz do Sejmu, wybranego
w słynnych wyborach z 1930 roku, jest
znany. Ale dla obozu rządowego jest to
właśnie wymarzony ideał parlamentu:
Sejm współpracy z rządem. Dlaczegóż
zatem nawet i temu Sejmowi nie pozwa-
la się spełnić obowiązku? Dzieje się to
dla tego, że opozycja, choć nie może ni-
czego uchwalić, to jednak może w Sejmie
oświetlać i krytykować działalność rządu
i jej skutki, A obóz rządowy, choć w
głosowaniu zawsze przeważa, to w dy-
skusji nie umie dać rządowi skutecznej
pomocy. 5 ;

Więc trzeba było szydło zamknąć w
worku, a worek zawiązać sznurem peł-
nomocnictw. Dla efektu zewnętrznego
zwołuje się rozmaite konferencje i uro-
czyste zjazdy. Byle tylko nie zetknąć się
z kłującem szydłem, `

Sejm, w którym będzie choćby 5 ludzi
umiejących mówić prawdę, będzie dla
sanacji instytucją niewygodną, a nawet
nienawistną'.

Umizgi.
Obóz pomajowy stale i butnie

twierdził, że bierze on sam na sie-
bie całą odpowiedzialność, uwa-
żając wszystko poza sobą za nie-
patrzebnei przeszkadzające. Za
co są rzeczywiście i wyłącznie od-
powiedzialni, to dzisiaj stało się
już powszechnie wiadome, a dla
nich zbyt ciężkie do dźwigania.
Stan kraju, całego gospodarstwa
całej polityki, całej bezsilności
wobec zagranicy, codziennie uwy-
datnia tę wyłączną odpowiedzial-
ność. I dlatego zaczynają się pró-
by innego przemawiania.

Qd pewnego czasu zaczyna pi-
sać o potrzebnej i niezbędnej zgo-
dzie wszystkich „Kurjer Poranny”,
który zachwalał stale pomajowe
rządy wraz z ich wyłączną odpo-
wiedzialnością. Nawoływania te,
skierowane, zdaje się, głównie ku
lewicy, nie spotkały się z miłym
uśmiechem ze strony dziennika
PPS, który nawet wspomniał, o
porachunkach w odpowiedniej
chwili. Wobec tego „Kurjer Po-
ranny" woła (nr. 113 z 24-go bm.):
— „Powiadacie, że tą wasza „de-

mokracja' „nie będzie łagodna i przeba-
czająca“. A więc terror! Fatalne za-
przeczenie idei demokracji! Będziecie
szukali zemsty! Nie będziecie przeba-
czali! Ząb za ząb, oko za oko! Przeklęta
zasada starego testamentu i slarego spo«,
sobu ujmowania życia. Życie państwowe
nie dopuszcza, jeżeli to ma być bez jego
szkod, stosowania tej mściwością przepo-
jonej zasady!”

Bardzo to pięknie. Ale dlacze-
go teraz dopiero obudziły się na-
gle takie poglądy?  Brzmią one
bardzo fałszywie.

Dla zachęty do porozumień
zjawia się twierdzenie, że obecne
rządy w Polsce są... demokra-
tyczne: |
— „Demokracja, spełnianie czyn-

ności rządzenia, wypływa z dołu; rządy
te nie są narzucane: jakie źródło, taka
też i wodal Nic tu nie pomoże żadne
biadanie, bo na wszystkie zarzuty jest
jedna odpowiedź, a przecież naród w
większości bez przesądzenia metod о-
świadczył się za obecnym- porządkiem
rzeczy! Dla umysłu demokratycznego to
jedynie może być obowiązującem kry-
terjum".

Tutaj umizgi przechodzą już w
cynizm. Naród oświadczył się w
większości ża obecnym stanem
rzeczy! Zapewne w wyborach r.
1930! Rozumowania takie same
dostatecznie się obnażają.

Poczucie, że są pewne dosyć
znane przeszkody, istnieje w tych
wywodach, ale uporanie się z tem
idzie gładko:
— „0Odmienianie poprzez wszystkie

przypadki i liczby Brześcia dzisiaj jest
równie bez korzyści, jak śmieszne było
odmienianie swego czasu przez wszyst-
kie przypadki i liczby: Kijowa!”

Oto piękne zasady odpowie-
dzialności. I to m być podniesie-
nie życia zbiorowego.

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom którzy zalegają z opła-
tą prenumeraty „Dziennika WI-
leńskiego" będziemy zmuszeni

bezwzględnie wstrzymać prze-
syłanie pisma od 1 Maja

1932 roku.

    
    

    

rzystnych umów i temu podobnych
nieprawidłowości gospodarki.

Rada Miejska, jak i całe społe-
czeństwo, ma prawo wymagać od

magistratu wyjaśnienia natychmia-

stowegó, która z wymienionych

w rozporządzeniu  nieprawidło-
wości spowodowała nominację de
legata i kto za tę nieprawidłowość

ponosi odpowiedzialność.

Jedno tylko jest wiadome, mia-

nowicie, że odpowiedzialność ta

nie spadnie na koło Chrześcijań-.
sko-Narodowe. Niemal na każdem
bowiem posiedzeniu Rady Miej-
skiej wskazywało ono na liczne
nieprawidłowości gospodarki. Był

to jednak głos wołającego na
puszczy.

St Kodź.

Na takich to podstawach w u-
mizgach tych (pt. ni mniej ni wię-
cej tylko: O jednolity front we-
wnętrzny) budowane jest wezwa-
nie:
— „Wszelkie prowokacyjne harce

między kilkudziesięciu ludźmi partyjny-
mi winny ustać. Należy zaczerpnąć ze
źródła zdrowego rozumu, ażeby się prze-
konać, że masy nie życzą sobie tych za-
ciekłych brato-poniżających wulk. Masy
żądają wspólnego wysiłku, by  wszyst-
kim było lepiej, by Polsce lepiej się po-
wodzilo“,

Przez pięć lat, kiedy obóz po-
majowy, głosił hasło, że rządzi i
będzie rządził tylko i wyłącznie on
sam, nie było w tem samem.piśmie
ani słowa zastrzeżenia przeciw
takiemu stanowisku i było stałe
popieranie. Teraz nagle zjawia
się żądanie zgody, jednolitego
frontu, wspólnego wysiłku. Są to
znaki czasu, a czas rzeczywiście
przeprowadza zmiany, ale nie u-
chyla odpowiedzialności.

(EEKKALTASTI
Ach te ciężkie czasy!

Pod powyższym tytułem za-
mieszcza „Robotnik* następującą
notatkę:

„Ach, te ciężkie czasy. — biadają
miljony. Miljony, ale nie wszyscy. Np.
prezes Banku Gospodarstwa Krajowego
gen. Górecki, którego konto w Banku
uznane zostało kwotą 50.000 zł. za tan+
tjemę, nie ma powodu narzekać”.

Po zwycięstwie Hitlera.
Wobec nowej sytuacji, która

wytworzyła się po ostatnich wybo-
rach pruskich i zwycięstwie Hitle-
1a, stawia ABC następujące pro-
śnostyki:

„Obecnie Hitlerowcy stsją się naj-
siliniejszem ugrupowaniem w »ejmie pru-
skim i 5 innych sejmach, reprezentują-
+ych razem przeszło 80 procent ludności
Niemiec.

Wynika z tego jasno jeden, przede-
wszystkiem, wniosek: Od dnia 24 kwiet-
nia br. żaden rząd niemiecki nie będzie
mógł rządzić wbrew Hitlerowi.

Na tem. tle zarysowują
możliwości:

Albo Hitlerowi uda się przy pomocy
Hugenberga pozyskać całość czy znacz-
ną część centrum, stworzyć» większość i
w ten sposób legalną drogą dojść odrazu
do władzy, albo powstanie rząd, opiera-
jący się o „blok Hindenburga", rząd sła-
by i chwiejny, który będzie tylko przej-
ściowym etapem w rozwoju wydarzeń,
wiodącym nieuchronnie do ostatecznego
zwycięstwa Hitlera.

Wyniki wczorajszych wyborów raz
jeszcze potwierdzają tezę, że Niemcy nie
unikną „grypy!  Hitlerowskiej.j Po 24
kwietnia dojście narodowych socjalistów
do władzy zdaje się być sprawą krót-
kiego tylko czasu”.

się dwie

Obietnice.
Wileńskie „Słowo” w ten spo-

sób tłumaczy powodzenie w ostat-
nich wyborach pruskich Hitlera:

„Hitler dojdzie do władzy. czy też
dochodzi do władzy. Objęcie władzy dla
ilitlera jest momentem strasznie krytycz-
nym bardzo niebezpiecznym. Człowiek
ten nie skąpił obietnic, wręcz odwrotnie
—olbrzymie, powodzenie, które osiągnął,
jest wynikiem tego, że w swoich obiet-
nicach nie znał żadnego umiaru”,

Bardzo słusznie, obietnicami,
chociaż i nieziszczalnemi bardzo
daleko zajść można, podobnie jak
kłamstwem przejść można świat...
tylko wrócić trudniej.

Ciekawi jesteśmy jedynie, jak
po niemiecku brzmi tak popularny
u nas od czasu ostatnich wyborów
wierszyk:

„Głosuj za jedynką,
Będziesz jadł chleb z szynką”.

Humor wisielczy.
Sanacyjny „Kurjer Poranny“

zamieszcza taki „Sposób na kry-
zys“: .

„Kryzys, czy nie kryzys,
Dziś mi wszystko RA,
Napiję się wódki,
o wnet chmury zrzędną.

Napiję się wódki
Raz, drugi i trzeci,
o mi wnet nadzieja

Jak słońce zaświeci.
Napiję się wódki
az czwarty i piąty,

To upiory smutku
Schowają się w kąty”.
Bardzo słusznie,
„Bo wszak mija kryzys
Gdy wzrasta spożycie”.
Monopol spirytusowy na tem

także zarobi.
, Niech żyją sanacyjne ekono-

misty!

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY Dra
TARNAWSKIEGO W KOSOWIE

KOŁO KOŁOMYJI
otwarty jest już od dnia t maja. Stacja
kolejowa Kołomyja, połączenie autami
i autobusowe (ck. 30 km.). Okolica Ko-
sowa jest górzysta i bardzo nialownicza,
klimat nadzwyczaj łagodny, o charakte-
rze południowym; roślinność bujna, szla-
chetne owoce. а

, Środki lecznicze stosuje się w Żakła-
dzie najprostsze, tylko przyrodolecznicze
bez użycia leków i sztucznych metod.
A załem: wpływ świeżego powietrza;
djeta jarska i umiarkowanie w jedzeniu
oraz stosowanie postu (głodówki) za zgo-
dą chorych; ruch, t. j. gimnastyka zwykła
i oddechowa, względnie praca fizyczna;
kąpiele: słoneczne i leczenie wodą.
Wreszcie poucza się w częstych pogadan-
kach o zasadach higjeny i potrzebie po-
rzucenia złych nałogów, które niweczą
skutki kuracji. Lecznica kosowska stara
się być rodzajem zakładu wychowaw-
czego, gdzie chorzy nauczyliby się żyć
higjenicznie, a temsamem poprawili swe
zdrowie na stałe.

Dobre wyniki daje ta metoda wewszystkich cierpieniach chronicznych,zwłaszcza na podstawie złej przemiany
materji, jeżeli organizm nie jest zbyt
wyniszczonyi jeszcze jest zdolny do od-
nowy, a więc w artretyźmie otyłości,
neurastenji, cierpieniach przewodu po-
karmowego, lżejszych cierpieniach nerek,
wątroby i t. p. Е

Ceny w obecnym sezonie wiosennym
11—15 zł. dziennie za wszystko, t. j. za
utrzymanie, zabiegi i leczenie razem.
Wiosna w Kosowie prędsza i bujniejsza,
aniżeli w innych częściach kraju, szcze-
gólnie się do leczenia nadaje. Zwłaszcza
maj kosowski ma ustaloną sławę, jako
ciepły i bardzo pogodny. 07—0

 

TEATRY MIEJSKIE.
(na Pohulance)

„Car Lenin* sztuka w 3 aktach z
epilogiem Franciszka Porchć. Reż.
Stan. Wysocka. Dekoracje W. Ma-

> kojnik.

Z pewnego oddalenia jaki wy-
twarza bieg czasu, można już wła-
ściwie ująć daną postać history-
czną, można sprawiedliwie ją oce-
nić, bez bielma, jakie nakłada na o
czy chwila bieżąca ze swem bałwo
chwalstwem uwielbienia lub zaśle
pieniem nienawiści i pogardy nie
mówiąc o wielu innych czynnikach
zaciemniających sąd. To oddale-
nie oświetlając zarazem wyraźnie
skutki i owoce istnienia i działa-
nia owego niezwykłego ducha,
wszystko jedno złego czy dobrego,
owoce trujące czy zdrowe są już
same przez się wyrokiem i wypły-
wają na kształtowanie się tego, co
nazywamy sądem historji. Im wię-
ksza przestrzeń czasu dzieli współ
cszesnych od sądzonej postaci —
tem sąd będzie sprawiedliwszy.

Autor „Cara Lenina* Francois
Porchć podjął się nielada zadania:
dać na scenie swego rodzaju kroni-
kę życia Lenina i wypadków od
1910 począwszy do śmierci teore-
tyka bolszewizmu i głowy rewolu-
cji rosyjskiej i właściwie ów cza-
sokres i jego ludzi oświetlić. Jest
to tak ogromny przeciąg czasu, о-
bejmuje taką moc faktów, ludzi, za
gadnień, takie epokowe wypadki
jak wojna światowa, przewrót i
zmiana ustroju w Rosji, że bez ol-
brzymich rzutów oka, bez skró-
tów i symbolów, uskutecznićby
się nie dało. Mała część tego ma-
terjału jużby starczyła na kilkuna-
stotomowe studjum lub kilkotomo-
wą powieść.

Mutor francuski wyszedł z tych
trudności obronną ręką. W trzech
aktach z epilogiem o szeregu krót-

kich odsłon objął: życie rodzinne
Lenina, źródła uczuciowe jego wia
ry rewolucyjnej, różnice poglądów
na istotę i cele rewolucji dawnych
nihilistów i Lenina, rozterki i nie-

snaski emigracji rewolucyjnej w
Paryżu, Lenin w Szwajcarji, wy-
buch wojny i echa jej w kraju, wy-
buch rewolucji, upadek caratu,
kiereńszczyzna, powrót Lenina do
Rosji, bunt wojska, rady robotni-
ków i żołnierzy, nastroje i posta-
wa różnych klas społecznych wo-
bec rewolucji, front rewolucyjny
się chwieje, ofenzywa Korniłowa,
pojawienie się Trockiego. Zdoby-
cie Pałacu Zimowego, Lenin tłumi
wszelki opór, z agitatora staje się
dyktatorem  prolełarjatu, krwa-
wym carem Rosji. Upływa dwa
lata bez mała. Bolszewizmowi gro
zi ofenzywa białych — Denikin,
Judenicz. Szerzy się głód, szpiego
stwo, terror. W obliczu niebezpie-
czeństwa Lenin staje się straszli-
wym despotą, potwornym okrutni
kiem, na rozkaz jego padają ofiary
bez końca ze wszystkich warstw
społecznych. Chłopu spragnione-
mu ziemi — odbiera się ziemię
(negacja jednostki wobec masy) ro
botnik pracuje pod batem. Dla o-
pornych i niezadowolonych ściana
lub wyspy sołowieckie. Czrezwy-
czajka hula. Nad olbrzymią Rosją
— śmierć rozpościera swe ramio-
na.

Przez 2 pierwsze akty (kilka
odsłon) widz nie orjentuje się jesz
cze jaki jest pogląd autora na rolę
bolszewizmu i Lenina, jakkolwiek
widz jasno widzi że w sztuce, jak
i niedawnej rzeczywistości, jest to
potworny demon zła, co powala,
morduje i niszczy nie dla idei ró-
winości i wolności, gdyż Lenin w
swych poczynaniach jest wciąż
negacją i zaprzeczeniem wszystkie
go i wszystkich sprzątając ze swej
drogi nawet i tych dla których

, szczęścia rzekomo walczył — ale
poprostu dla zadowolenia w swej
zdegenerowanej duszy potwornej
żądzy niszczenia. Niszczenia, za-
tracenia — bez budowania niczego
na to miejsce.

Dopiero w ostatnim akcie gdy
widmo Martowa, towarzysza par-
tyjnego czerwonego cara, ukazuje
się w bezsennej nocy Leninowi,
rzucając mu w twarz straszliwe o-
skarżenie: „Zbrodniarz!* — i w
epilogu, śdy bezwładny kadłub Le-
nina, którego tylko jeszcze mózg
żyje i płonie, zda się wołać rozpa-
czliwie: „Oto godzina kary wybi-
1а!" — srozumiałą staje się myśl
autora i jego pogląd na potworną
rolę człowieka szatana co z Rosji
na długie lata uczynił dom warja-
tów i cmentarzysko.

Ułatwił sobie autor zadanie u-
ruchomienia na scenie tak olbrzy-
miej machiny przez, jak wyżejza-
znaczono, skróty, symbole wcielo-
ne w pojedyńcze lub zbiorowe po-
stacie i podział sceny na centrum
i rodzaj proscenium, lub centrum
i plan drugi w głębi. Kinematogra-
ficznie przesuwa się scena za sce-
ną a na tle puszczonych w ruch
realnych postaci, symbolów i pojęć
plastycznie rysuje się tragicznie
niesamowity cień demona o skoś-
nych oczach i nagim czerepie.

" Reżyserja i inscenizacja St. Wy
sockiej, jak się można było spodzie
wać, ponad wszelką krytykę, a
jeśli nie wszystko może odpowia-
dało zamierzeniom znakomitej re-
żyserki to wina leży chyba w nie-
powszedniem i nazbyt wielką ska-
lę ujęciu tematu przez autora.

'Trudną rolę tytułową grał p.
Bielecki w którego interpretacji
Lenina brakowało jednak miejsca-
m owej potęgi zła: cechującej bol-.

SZKICE I OBRAZKI.
ŚMIERĆ NA MOTORZE.

Po paru słonecznych dniach, krew
ludzka zaczęła fermentować...

Zakipiała w pierwszym rzędzie w
żyłach młodzieży, skwasiła w  cierpką

emulsję resztki krwi w starszych panach,

uderzyła na mózgi i tam zaczęła wywra-

cać wszystkie klepki...
Stare ciotki poubierały się w nowe

salopy, wypłowiali don-juani, zaczęli u-

kazywać w romantycznym uśmiechu
resztki zębów, jak gdyby chcąc przeko-

mać obecnych, że lew ten zębów pozba-

wiony, nikomu już groźnym stać się nie
może, policjanci na rogach ulic wygląda-
ją jak trubadurowie, właściciele składów

trumien piszą wiersze miłosne, a mło-
dzież płci obojśa czytuje „Wertera, my-

śląc o miłości i samobójstwie.

Barometr serca $wałtownie podnosi
się, a nad ogrodami miejskiemi panuje

wielkie „ciśnienie atmosieryczne”...
Wilno wyśląda odświętnie, jak ży-

dowski kredens przy szabasie, a ludzie
marzą o wycieczkach po za nie...

Parę dni słońca zrewolucjonizowało

świat...

Ba, rewolucja w całej pełni, bo na-

weł na Pohulance dają „Cara Lenina".

Umysły młode, jak najmniej odporne,

na działanie słońca zrebelizowały się
ostatecznie...

Zakipiały...
Zakipiały

miejskich.

Dawniej to się jeździło konno, ekstra-

pocztą, a kto nie miał konia lub, dwu bi-
letów na dyliżans, szedł piechotą, zawsze

jednak we dwoje...
Starsi panowie... z laskami. Ciocie...

z pieskami... no a młodzież z jaką „nią”..

Dzisiaj konie, używane są przez ma-
sarzy, dorożkarzy, weterynarzy jedynie,

a tylko jakaś dostojna persona jeździ
końmi „pajstwowemi”,

Bardziej modnym jest motor.

W. najprzeróżniejszej formie odmia-

nie i ocenie...
Aparat lotniczy, auto,. no i popular-

ny motocykl...

chęcią eskapad poza-

Motocykl, tani, wygodny, ekono-
miczny...

Motocykl, którym posługują się
dragoni holenderscy zamiast koni...

Pełen t. z. plusów posiadający jed-
nak... strasznie, ale...

Na drogach naszych i po ulicach, ra-
zem ze sporfsmenem siada na nim
śmierć...

Kroniki pism najeżone są strasznemi
wypadkami, które się zdarzały poszcze-
gólnym motocyklistom.

Wilno było nie dalej jak w ubiegłą
niedzielę areną śmiertelnego wypadku i
kilku okaleczeń...

Dlaczego...

Motorki te przecież, wysługują się
długie lata w krajach Zachodu?!...

Kto jest temu winien?,,

Konstruktorzy dróg naszych i jezdni
winni uderzyć się w pierwszym rzędzie
w piersi mówiąc „mea culpa".

Pełne wybojów szosy i drogi polne,
jezdnie miast, które mogłyby służyć za
wzorowe eksponaty na wystawie, pod
godłem „Jak być nie powinno”, źle zor-
ganizowana służba ruchu, a wreszcie i
sami motocykliści.

Znając stan dróg i jezdni nie powin-
ni rozwijać pędów, które prowadzą
wprost w otchłań śmierci...

Nie wystarczy pokiwać głową na wi-
dok pędzącego śmiałka na kruchej ma-
szynie, mówiąc „oj młodzi, młodzi”, na-
leży przestrzegać ich, unormować szyb-
kość motocykli, a wreszcie odebrać pra-
wo jazdy.

Rozumiem.. pęd upaja, a młodzież
lubi zawrotny huragan wiatru na wła-
snych skroniach. ale trzeba pamiętać,
że wtedy na tylnem siodełku maszyny
zasiada — śmierć.

M. Junosza.

Zaburzenia antyży-
dowskie w Wiedniu.

WIEDEŃ (Pat). „Neue Freie
Presse” donosi: Wczoraj narodowi.
socjaliści wtargnęli do ś$machu po-
litechniki i z okrzykami antyży-
dowskiemi poczęli wyrzucać stu-
dentów-żydów z gmachu, przy-
czem utworzono szpaler, przez
który musieli przechodzić studen-
ci-žydzi. Wielu z nich poturbo-
wano. Kilku studentów-żydów
zmuszono do zdjęcia obuwia i wy-
pędzono boso na ulicę.

KREOGRDZNTHWZTAWEZTESZOWRI:
szewickiego cara a bardziej wycho
śdził na jaw zdenerwowany agita-
tor. Innych poszczególnych ról
wymieniać nie będziemy bo zre-
sztą poza główną postacią nie na
nich opiera się sztuka, lecz na ze-
społach w których uruchamianiu
SŁ Wysocka jest mistrzynią. W
sztuce bierze udział 40 z górą o-
sób.

Sztuce brakowało ogromnie i-
lustracji muzycznej, która o ile mi
wiadomo szeroko była uwzględnio
na przy wystawieniu sztuki w Pa-
ryżu w teatrze „Atelier'. Szkoda
bo muzyka podnosi nastrojowość i
dopowiada, uzupełnia to, czego
czasem wyrazić nie jest w stanie
słowo, i odać sztuka plastyczna.

Wielbiciele bolszewizmu, a ich
u nas niemało zwłaszcza wśród
mniejszości, mieli zawód — spo-
dziewali się może, po tytule sztu-
ki, apoteozy Lenina i idei komuni-
stycznej. Tymczasem nic z tego.

Takie to jeszcze „zacofanie” u
pisarzy „zgniłego” zachodu, w ka-
pitalistycznej Francji, gdzie robo-
tnik nieźle sobie żyje, o głodzie
niema zielonego pojęcia a na sta-
rość mieszka w zbudowanym z o-
szczędności tak pogardliwie przez
Lenina wyśmiewanym „własnym
domku z ogródkiem". Pilawa,
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KRONIKA.
SPRAWY MIEJSKIE,

— Kto będzie szetem sekcji

zdrowia i opieki społecznej.
W związku z wyborem dr. Male-

| szewskiego na prezydenta miasta

stała się aktualną kwestja mia-

nowania nowego szefa sekcji

zdrowia i opieki społecznej, któ-

rą to funkcję sprawował dr. Ma-

leszewski.
Jek się dowiadujemy na to

stanowisko wysuwane są dwie

kandydatury dr. Borowskiego i

dr Safarewicza. o BROR

i w najbliższym =

ая, :'‚Ё:Ёш“и] brzegówWiiji.

Jak nas informują w pierwszych

dniach maja r. b. Magistrat m.

Wilna ma przystąpić do regulacji 
w rzeki Wilji w pobliżu

ae Zwierzynieckiego i ul.

untowskiej.

wo na są cel ma udzie-

lić B. G. K. Obecnie wiceprezy-

dent miasta W. Czyż czyni sta-

rania u władz ZO o wy-

ie pożyczki. :

12…\‘\7…%1551{…‹3 rėwniež bawi

wojewoda Beczkowicz, ktėry po-

piera stanowisko samorządu bej

leńskiego o wyjednanie pożycz i.

robotach regulacyjnych
Pk koło 100 bezro-znajdzie pracę o

A zh cennika autobu

o. Dziś w dniu 27 b. m.

aż się Komisja powołana

prźez RadęMiejską mad gosci

i izji cenni p

RFoR z pad

wiadujemy się, ze prace nad o-

pieelśi długości przejazdów,

które posłużą Zza podstawę no:

wego cennixa zostały już zakoń

czone. W posiedzeniu dzisiej-

szem we7mą również udział przed-

stawiciele Arbonu. Taryfa nowego

cennika zostanie nacgo! zniżona

| ma wejść w życie już w naj

bliższym czesie. ы (2)

Kredyt na domki drewniane.

Koko Rozbudowy m. Wilna

uzyskał w B. G. Kr.nadzwyczajny

kontygent w sumie 150.000 zł.

przeznaczony na drobne budow-

nictwo drewniane, Rząd zamierza

w przyszłości akcję popierania

budownictwa drewnianego prowa-

dzić na szeroką skalę. Obecna do-

tacja nosi charakter próbno-pro-

pagandowy. Kredytu będzieudzie-

lać B. G. Kr. na wnioski Komitetu

Rozbudowy. Maksymalny kredyt

dla poszczególnego budującego

| mae” może wynosić 4.000 zł.i

sowego. W

musi stanowić nie więcej jak 50

proc. wartości budowy. Ź tego

więc wynika, że do budowy może

przystąpić ten, ktonajmniej włoży

z własnych pieniędzy również

4.000 zł. Będą finansowane w

Pierwszej kolejności domki, za-

wierające najwyżej 4 izby. Pierw-

szeństwo mają ci, co budują na

własnych działkach o powierzchni
conajmniej 1.200 mtr*. : :

Prėcz tej pomocy, požyczki w

gotówce, budujący będzie mógł u-

zyskać dalszą pomoc w ułatwie-

niu nabycia, w państwowych tar-

takach, potrzebnego mu materjału
drzewnego na dogodnych warun-
kach. Jeżeli przyjmiemy, że koszt
budowy domku drewnianego wy-
Nosi 12.000 zł., to 50 proc. kosztów

wyniesie 6.000 zł., z czego 4.000 zł.

B. G. Kr. udzieli jako pożyczkę,a
kredyt towarowy drzewem.będzie
dany w sumie 2.000 zł., resztę zaś
6.000 zł. musi pokryć budujący.
Bliższych sżczegółów udziela w
Sekcji Technicznej Magistratu m.

ilna Sekretarz Komitetu Rozbu-
dowy, w godzinach od 11-ej do 13.

_ — Rejestracja rowerów. Z
dniem 29 b. m. upływa ostetni
termin rejestracji rowerów. Reje-
Stracji, jak wiadomo, dokonuje
Wydział komunikacyjny Magistra-
łu. Z dniem 1 maja wszyscy ro-

|Werzyści, którzy nie odnowią nu-
Merów rowerowych będą zatrzy-
Mywani na ulicy przez policjan-

kor, i karani grzywną w drodze
ražnej. (a)

; Z MIASTA.
|. — Plac Katedralny pokryty
będzie studzienkami. W dniu
Wczorajszym kierownictwo robót
w Bazylice wileńskiej przystąpiło
do wiercenia studzienki w skwer-

 

 

    

 

JÓZEF BIRKENMAJER.

ku naprzeciw (lrzędu Wojewódz-
kiego. W najbliższych dniach zo-
staną wykopane podobne stu-
dzienki na placu Katedralnym
obok dzwonnicy.
— ile zebrano w „Dniu dla

bezrobotnych". Wojewódzki Ko-
mitet dla Spraw Bezrobocia po-
daje do wiadomości, że czysty
dochód z imprez, zorganizowa-
nych w „Dniu dla bezrobotnych*
3 kwietnia b. r. wyraził się sumą
złotych 2,210 gr. 51 (dwa tysiące
dwieście dziesięć złotych i 51 gr.).
Kwota powyższa została przelana
na rachunek b'e*acy Komitetu.

SPRAWY PODATKOWE
— Ułatwienia przy składaniu

zeznań o dochodzie. Na mocy о-
bowiązujących przepisów składa-
nie zeznań o dochodzie uzyskanym
w roku 1931 trwa do 1 maja rb,
Przekroczenie tego terminu zagra-
ża poważnemi konsekwencjami,
polegającemi na tem, że płatnik
podatku dochodowego wpada w t.
zw. zaoczność i traci wobec tego
możność wpływania na wymiar
podatku.

Podczas składania zeznań każ-
dy wpłaca połowę kwoty przypa-
dającej według podanego w zezna-
niu dochodu podatku.
W roku bieżącym wskutek wy-

jątkowo ciężkiej sytuacji składa-
nie zeznań idzie ospale i w 80
proc. jeszcze nie złożono dekla-
racji, ani nie wpłacono części po-
datków. Ministerstwo skarbu zda-
je sobie dokładnie sprawę z tego,
że płatnicy są w ciężkiej sytuacji i
wobec tego wydało okólnik, idący
im na rękę.

Zgodniez tym okólnikiem, po-
siadającym datę 11-go kwietnia
rb, ministerstwo skarbu upoważ-
niło Izby skarbowe do odraczania
we własnym zakresie działania na
uzasadnione próby osób prawnych
terminu do składania zeznań o do-
chodzie oraz załączników do tych
zeznań nie później jednak jak do
dnia 5 lipca br.

Odroczenie terminu na okresy
późniejsze Ministerstwo skarbu  

  
    
  

zastrzegio nadal swej kompetencji.
Okćlnik ten nie dotyczy osób

fizycznych, które również przeży-
wają kryzys obecriy. Należy się
spodz“ ė, že Ministerstwo skar-
bu wyda w tej sprawie odpowied-
nie wyjaśnienie.

SPRAWY SZKOLNE,
— Zavlerzone zwinigcie se-

„ minarjum nauczycielskiego im.
Franciszka Bohuszewicza w
Wilnie I seminarjum — паисгу-
cieiskiego w Borunach.Wzwią-
zku z podanemi przez prasę
miejscową wiadomościami o po-
stanowieniu władz szkolnych w
sprawie likwidacji  seminarjum
nauczycielskiego im. Franciszka
Bohuszewicza w Wilnie Kurato-
rium Okręgu Szkolnego Wileń-
skiego wyjaśnia, że postanowie-
nie takie jeszcze nie zostało po-
wzięte, że natomiast wobec po-
stanowień nowej ustawy o ustro-
ju szkolnictwa przestają istnieć
od początku roku szkolnego
1932-33 pierwsze kursy wszystkich
państwowych seminarjėw nau-
czycielskich. W związku z tem
zamierzone jest zwinięcie dwu
państwowych  seminarjów nau-
czycielskich w okręgu szkolnym
wileńskim, a mianowicie: semi-
ra'jum im. Franciszka Bohusze-
wicza w Wilnie i seminarjum
nauczycielskiego w Borunach, z
których pierwsze poslada jedynie
dwa kursy, a drugie trzy kursy.
Postanowienia ustawowe, zamy-
kające dopływ młodzieży do
istniejących seminarjów nauczy-
cielskich. spewodowałyby w wy-
padku utrzymania wymienionych
dwu seminarjów prowadzenie ich
w ciągu klku lat jako uczelni o
dwu kursach, co pociągałoby za
sobą duże trudności organizacyj-

"ne i padmierne w stosunku do
innych uczelni wydatki budżetowe.

SPRAWY AKADEMICKIE,
—. Konwenż Batoria powia-

damia, że dn. 30 kwietnia b. r. o
godz. 9 rano w kościele oo. Bo-
nifratrów zostanie  odprawione
żałobne nabożeństwo za dusze
ś. p. zmarłych Filistrów Konwen-
tu Batoria.

POCZTA i TELEGRAF.
— Pocztowy Komitet Po-

mocy Bezrobotnym Okręgu
Wileńskiej Dyrekcji P. i T. zebrał
w m-cu marcu *r. b. na rzecz
bezrobotnych ze składek praco-
wników p.—t. Okręgu Wileńskiej
Dyrekcji P i T. 2907 zł 35 ar.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
-- Na I Zjazd Samorządu

Gospedarczege w Warszawie
wyjechali z ramienia lzby Rze-
mieślniczej w Wilnie p prezy-
dent Władysław Szumański, p.
vice-prezydent Łazarz Kruk i p.
dyrektor Jan Łazarewicz.
— Rada izb Rzemieślniczych

w Warszawie Dnia 27 b. m. od-
będzie się posiedzenie Rady ПЬ
Rzemieślniczych w Warszawie,
na którem rozważane będą nie-
które zagadnienia wymagające
unormowania: 1. Uzupełnienie
art. 142 prawa przemysłowego,
w którym wymienione są zawo-
dy zaliczone do kategorji rze-
miosł następujące: modniar-
stwo, bieliźniarstwo, hafciarstwo,
trykotarstwo, sitarstwo, kuferni-
ctwo i waliskarstwo. 2. Zagadnie-
nia organizacji spółdzielni wy:
twórczych. 3. Sprawy eksportu
wyrobów rzemieślniczych. 4. Or-
ganizacja ruchomych wystaw rze-
mieślniczych. 5. Sprawa produkcji
narzędzi rzemieślniczych przez
warsztaty rzemieślnicze
— Rzemiosło a ukezpiecze-

nia spełeczne. W dniu 31 mar-
ca 1932 r. odbyło się w Radzie
Izb Rzemieślniczych w  Warsza-
wie posiedzenie Komisjido Spraw
Ubezpieczeń Społecznych, pod
przewodnictwem p. senatora St.
Wiechowicza w sprawie noweli-
zacji ustawodawstwa społeczne-
go. Na posiedzeniu tem powzięto
szereg rezolucji i uchwalono wie-
le wniosków, ustalając koniecz-
ność stworzenia w projekcie u-
stawy o ubezpieczeniu społecz-
nem specjalnego działu ubezpie-
czeń dla rzemiosła, a to ze wzglę-
du na specyficzne warunki pracy
rękodzielniczej.
— P. Łazarewicz wyjeżdża

do Warszawy. Obecny dyrektor
lzby Rzemieślniczej p. Jan Łaza-
rewicz został mianowany dyrekto-
rem lzby Rzemieślniczej na wo-
jewództwo warszawskie.
W początkach maja p. Łaza-

rewicz obejmie nowe stanowisko.
W najbliższym czasie zwołane

zostanie zebranie Izby Rzemieślni-
czej, na którem zostanie wybra-
ny nowy dyrektor.

SPRAWY ROBOTNICZE,
— Q dalsze fundusze na za-

trudnienie bezrobotnych. W u-
biegłą sobotę zostali zaproszeni
do Pana Wojewody Prezydent
miasta p. J. Folejewski z Wice-
Prezydentem p. W. Czyżem, gdzie
odbyto naradę w sprawie dalszego
uzyskania środków na zatrudnie-
nie bezrobotnych. Członkowie
Prezydjum Magistratu m. Wilna
przedstawili Panu Wojewodzie
uzgodniony plan robót. Równo-
cześnie postanowiono delegować
do Warszawy Wice-Prezydenta,
który w obecności p. Wojewody
przedstawi wyższym władzom po-
trzeby miasta. (I)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,
- — Dzisiaj środa pożegnalna

St. Wysockiej. Dziś w Związku
Literatów znakomita  tragiczka
polska, p. St. Wysocka, przed
wyjazdem z Wilna daje swój wie-
czór recyłacyjno - teatralny. Na
wstępie p. T. Byrski mówić bę-
dzie o „Wysockiej i młodem po-
koleniu aktorskiem“, poczem na-
stąpią recytacje St. Wysockiej,
niezrównanej mistrzyni słowa. W
części drugiej wykonana będzie
jednoaktówka Bernarda Shaw
„Czarna dama z sonetėw“. Po-
czątek o 8,30 wiecz.
— Zwyczajne ogėlne zgroma-

dzenie kolejowego LOPP. W u-
biegłym tygodniu w lokalu Ogni-
ska Kolejowego odbyło się oglne
zwyczajne zgromadzenie sprawo-
zdawcze, Wojewódzkiego Komite-
tu Kolejowego LOPP. Z linji przy-
jechali delegaci z Lidy, Brześcia,
Białegostoku, Łap, Grodna i Kró-
lewszczyzny.  Prezydjum zgro-
madzenia stanowili pp. Hrynie-
wiecki Stanisław (Łapy), Dzięcioł
(Brześć), Markiewicz Henryk (Bia-
łystok). i

długo wpatrywał się w ojca. Wyraz ich twarzy trudno
było określić: po europejsku byłoby to zdziwienie, ale
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WKRÓTCE
wyświetlany będzie najpiękniejszy polski film sezenu. Pierwszy film

„Złotej Serji Polskiej" p. t.:

Dwie katastrofy lotnicze.
W dniu 26 kwietnia na lot-

nisku 5 pułku lotniczego w Li-
dzie wydarzyła się katastrofa lo-
tnicza podczas startowania samo-
lotu wojskowego, pilotowanego
przez por. Skudlarka. Samolot,
lecący na wysokości około 1 met-
ra nad ziemią, uderzył podwo-
ziem przechodzącego tamtęty ro-
botnika parku lotniczego Gołu-
chowskiego Bolesława, którego
zabił na miejscu. Po przebyciu
jeszcze około 200 metrów aparat
wywrócił się i rozbił doszczętnie.
Por. Skudlarek i mechanik-szere-

gowiec odnieśli bardzo ciężkie
obrażenia ciała. (PAT).

Również w dniu wczorajszym
w odłegłości 1 klm. od m. Tur-
giela pow. wileńsko - trockiego
skutkiem defektu motoru opadł
na pola samolot, należący do
Aeroklubu Wileńskiego.

Skutkiem upadku w samolocie
uszkodzeniu uległa śmigło. Lotni-
cy: pilot Tadeusz Żeligowski i ob-
serwałor Eugenjusz Meyer szszę-
śliwym zbiegiem okoliczności wy-
szli bez szwanku.

 

Konferencja w sprawie rekrutacji
robotników rolnych do Łotwy.

W dniu 26 b. m. w małej sali
konferencyjnej Urzędu Wojewódz-
kiego w Wilnie odbyła się konfe-
rencja w sprawie rekrutacji robot-
ników rolnych z terenu wojewódz-
twa wileńskiego na roboty sezo-
nowe do Łotwy w roku bieżącym.
Konferencję otworzył i zagaił p.
wicewojewoda wileński Marjan
Jankowski, prosząc następnie wi-
cedyrektora Urzędu Emigracyjne-
$o z Warszawy, p. Biesiekierskie-
$o o przewodniczenie w dalszym
ciągu obradom konferencji. W
obradach uczestniczyli przedsta-
wiciel M. S. Z. p. Gajdziūski, kon-
sulowie Rzeczypospolitej polskiej
p. Kolankowski z Rygi i p. Babiń-
ski z Dyneburga, naczelnik wy-
działu pracy i opieki społ. p. K.
Jocz, starąstowie granicznych po-
wiatów pp. Januszkiewicz (Bra-

ATRI aisRON TN GKS URL IS EMSLIE SSSSE

Najważniejszym punktem po-
rządku dziennego było odczytanie
i przyjęcie sprawozdania z doko-
nanych czynności Zarządu Komi-
tetu za rok ubiegły.

Przy wyborach do władz or-
ganizacyjnych zostali ponownie
wybrani pp. inż. Butkiewicz, inż.
Witort i p. Romaszko, jako człon-
kowie Zarządu, ponadto uzupeł-
niono skład tegoż przez wybór inż.
Sznurowskiego, p. Adama Stan-
kiewiczai p. Nowakowskiego. Ko-
misja rewizyjna powołana została
w poprzednim składzie w osobach
pp. Hryniewickiego, Sadowskiego
i Kuczyńskiego.  Delegatami na
Walne zgromadzenie LOPP. w
Warszawie zostali pp. Romaszko i
Niedziołka, zastępcami zaś pp.
Wyszkowski i inż Witort.

W. dyskusji poruszona * była
sprawa prelekcji propagandowych,
oraz kursów obrony przeciwgazo-
wej dla rodzin kolejarzy.
— Walne Zebranie Keła

Przyjaciół Akademika Polskie-
ge odbędzie się w dniu 28 b. m.
w lokalu Gimnazjum Żeńskiego
im. E. Orzeszkowej przy ul. Orze-

- szkowej 9 o godz. 19-tej
—_ Posiedzenia Naukowe

WII. T-wa Ginekolog. odbędzie
się we czwartek dnia 28 b. m.
o godz 8 w lokalu Kliniki Położn.-
Ginekolog, U, S. B. (Boguslawska
3) z następującym porządkiem
dziennym: Pokazy chorych i pre-
paratów, Prof. Jakowicki — Kilka
uwag w sprawie ropni, Cav. prae-
verical. Retzii po porodzie, Dr.
R. Łucżyński—Historja Položnic-
ctwa, Doc. W. Zaleski i Dr. R.
Łuczyński—O mięsakach macicy
pierwotnych i wtórnych.

sław) i Tramecourt (pow. dziśnień-
ski), radca wojewódzki p. A. Troc-
ki, kierownik P. U. P.P. p. Ba-
rański. W imieniu Centralnego
Towarzystwa Rolniczego Łotwy
uczestniczył w konferencji p. Łau-
ba, dyrektor Związku Towarzystw
rolniczych z Zemgale. Po zazna-
jomieniu obecnych przez pp. kon-
sulów z sytuacją rolnictwa na Ło-
twie oraz po wysłuchaniu sprawo-
zdań pp. starostów o przypuszczal-
nej ilości robotników i robotnic,
gotowych wyjechać na roboty se-
zonowe rolne na Łotwę, członko-
wie konferencji omówili szczegó-
łowo zasady realizacji pokrycia
zapotrzebowania robotników, m. i.
stronę techniczną przeprowadze-
nia rekrutacji, wysokość wyna-
grodzeń, sprawę potrzebnych do-
kumentówi t. p.

 

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A S. P.
— Na Pohulance. Dziś o godz. 8 w.

Franciszka Porchć „Car Lenin*,
— „The English. Players“ w Wilnie.

Dziś w Teatrze Lutnia zespół artystów
angielskich z dyr. Edwardem Stirlingiem
na czele przybywa na jedyny gościnny
występ do Wilna, na który złoży się
NE komedja Bernarda Skaw'a „Can-
1da .

— Odczyt Z. Kleszczyńskiego w Lu-
tni. Jutro o godz. 8.30 w. odbędzie się
interesujący odczyt Zdzisława Kleszczyń-
skiego, znanego poety i feljetonisty p. t.
„Miłość przez małe i przez duże „M”.

POLSKIE RADJO WILNO,
Środa, dnia 27 kwietnia.

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr.
dzienny. 14.15: 1) Pieśni hebrajskie.
15.15: Kom. z Warsz. 15.25: „Wojsko
polskie pod sztandarami Napoleona" —
odczyt. 15.50: „Stefan Żeromski” — od-
czyt dla maturzystów. 16.15: Kam. sport.
z Warsz. 16.20: „Garnki i nie garnki” —
wizyta mikrofonu w zakładzie ceramicz-
nym. 16.40: Codzienny odcinek powie-
ściowy. 16.55: Lekcja angielskiego z
Warsz. 17.10: „Krajobraz widziany przez
soczewkę” (z wędrówek fotografa), od-
sio wygł. Jan Bułhak. 17.35: Koncert
z Warsz. 18.50: Kom. Zw. Młodz. Polsk.
19.00; Litewski poradnik rolniczy — w
opr. Tomaszunasa. 19.15: Muzyka z płyt.
19.20:,Co nas boli?" — przecliadzki Mi-
ka po mieście. 19.30: Wiad. sportowe z
Warsz. 19.35; Progr. na czwartek i rozm.
19.45: Pras. dzien. radj. z Warsz. 20.00:
„Chrońmy zabytki najdawniejszej prze-
szłości” — pogad. 20.15: Wielki konkurs
muzyczny Rozgłośni Wileńskiej. Wieczór
IV. Muzyka polska. 20.45: Paderewski
na płytach. 20.50: Kwadr. liter. z War-
szawy (F. Goetel). 21.05: Recital śpiew.
z Warsz. (Matylda Polińska Lewicka).
21.35: Recital skrzypcowy z Warsz. (Hen-
ryk Marteau). 22.30: Kom. z Warsz.
22,45: Muzyka organowa (płyty). 23,00:
Muzyka taneczna z Warszawy.

Czwartek, dnia 28 kwietnia.
11.58. Sygnał czasu. 12.10.

meteor. 12.15. Odczyt roln. z Warsz.
12.35. Poranek szkolny z Warszawy.
13.00. Program dzienny. 15.05 Kom z
Warsz. 15.25. „Wielka Emigracja" —

Kom.

  

się jakaś rytmiczna,
wrzawa za oknami — zdaje się, że poc

  

 

    

 

 

Z sali sądowej.
Niebezpieczni szpiedzy
przed sądem doraźnym.

Obu oskarżonych skazano na
śmierć.

W wyniku obserwacji, a na-
stępnie śledztwa zdemaskowani
zostali jako szpiedzy, pozostają
ćy w kontakcie z wywiadem so-
wieckim Józef Trubacz i Michał
Czechowicz.

Zgodnie z ustawą o sądach
doraźnych, wczoraj obaj oskarże-
ni stanęli przed sądem doraźnym,
którego skład wyjechał z Wilna
do Lidy.

Przewodniczył prezes sądu
okręgowego p. Michał Kaduszkie-
wicz przy udziale pp. sędziów
Cz. Sienkiewicza i J. Zaniew-
skiego.

Rozprawa, ze względu na cha-
rakter przestępstwa zarzucanego
oskarżonym, toczyła się przy
drzwiach zamkniętych.
W wyniku przewodu sądowe-

go i rozprawy stron, sąd obu
podsądnych uznał za winnych do-
konania inkryminowanej im zbrod-
ni i skazał ich na karę śmierci
przez powieszenie.

Obrona wniosła do Pana Pre-
zydenta prośbę o ułaskawienie.

Do egzekucji poczyniono przy-
gotowania. Kos.

W sprawie kradzieży 4,000
rubli złotem.

Dochodzenie policyjne w spra-
wie kradzieży transportu złota na
szlaku Wilno-Warszawa zostalo w
dniu wczorajszym ukończone.

Mimo wysiłków polieji nie u-
dało się odnaleźć skradzionych
4,000 rubli złotem. Jak wiadomo
poszlakowany o popełnianie kra-
dzieży został urzędnik kolejowy
ejmo. Postawiono go w stan o-

skarżenia z artykułu 581 k. k.
TI остопяналелнлетк

odczyt dla maturz. z Warsz. wygl. prot.
H.Mościcki, 15.50, Audycja dla dzieci z
Warszawy. 16.20. Lekcja franc. z Warsz.
16.00. Audycja muzyczna z Warsz. 17,10.
„Odwadnianie Polesia" — odczyt z Wiar-
szawy wygł. dr. J. Pruchnik. 17.35, Kon-
cert z Warsz. 18.30. „Skrzynka poczto-
wa Nr. 199", listy radjosłuchaczów omó-
wi Witold Hulewicz, dyr. progr. 18.30.
„W świetle rampy” — nowości teatralne
omówi Tadeusz Łopalewski. 19.05. Pro-

 

śram na piątek i rozm. 19.15. Prasa
dzien. radj. z Warsz. 19.30. Audycja ja-
pońska z Warsz. 20.00. „Trzy święte
skarby Japonji"* — fel. z Warsz. wygł.
H. Pieślakówna. 20.15. Muzyka lekka z
Warsz. 21.30. Słuchowisko z Krakowa.
22.15. Kom. i muzyka taneczna z Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Feljeton Jana Bułhaka.

Dzisiaj o godz. 17,10 nadany zostanie
z Wilna'na wszystkie stacje feljeton p.
Jana Bułhaka, znanego artysty-fotografa,
p. t. „Krajobraz widziany przez soczew-
kę”. Feljeton zainteresuje z pewnością
nietylko fotografów zawodowych i ama-
torów, ale i szersze koła miłośników
przyrody, której kult szerzy od lat z po-
wodzeniem prelegent w swoich „Obra-
zach fotograficznych”.

O najdawniejszych zabytxach.
O godz. 20,20 przed mikrofonem wi-

leńskim wygłosi pogadankę dr. Helena
Cehakówna, zwracając uwagę na ko-
nieczność ochrony zabytków naszej naj-
dawniejszej przeszłości, a więc wykopa-
lisk archeologicznych, kurhanów i cmen-
tarzysk, których na terenie Wileńszczy-
zny znajduje się znaczna ilość, a które
częstokroć niszczone są przez nieuświa-
domioną ludność. ”

Koncert Henryka Marteau.
Sławny skrzypek francuski, przed-

stawiciel francuskiej szkoły skrzypcowej,
ponownie w bieżącym sezonie wystąpi
dzisiaj o godz. 21,35 w studjc warszaw-
skiem. Program obejmuje sonatę Mo-
zarta, dwa utwory kompozycji koncer-
tanta oraz fantazję Sarassati'ego na te-
maty z opery „Carmen' Bizeta. a
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swędził skórę... Urągał, naprzykrzał się, przedrzeź-
niał.. Może to zresztą tylko świerszcz?...

a mimo to niezbyt melodyjna
hodziła z są-

DŹWIĘKOWE KINO |

| „HOLLYWOOD"
Mickiewicza 22

scenarjusz w-g. powieści Józefa Weyssenhoffa z udziałem r
newszych gwiazd polskiego ekranu Iny Benity, Niny Grudtiń-

sklej I Jerzego Marra.
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Mój przyjaciel Sań -fu.
—Słysz, kapitana! Później zarobiłem „szipgo”

łanogo sapeków, dwa razy tyle, ile za Lu-da zapłaci-
em... Myślałem, że ją odzyskam... Napisałem do niej
ist...
— Żeby uciekała od Jań-czenia? — wyrwało mi

 

   

   

   

 

    

   
   

   

  
  

  

ię.
Spojrzał na mnie zgorszony.
— U nas kobieta nie może z domu uciekać, nie

Wolno... Zakazał Kon-fu-tse... ,„Moja' tego nie mógł
apisać.. Za to jest kara. Dlatego u nas każda ło-
cho-za-ma od dzieciństwa ściśniętą stopę, żeby z do:

ąż wydają...
mężem.

— A przecie tyś był jej mężem.
— Ko-szi wydał inne prawo.
— Przecież nie mówiło to prawo, że nie jesteś

j mężem!
‚ _ — Ale też nie mówiło, że nim jestem. Trzeba było,
żeby Ko-szi wydał takie prawo, że jestem mężem
Buda: Ja sam nie čhcialem stawač przed obliczem
tego, który mnie skrzywdził, przeto napisałem dwa
Isty: jeden do Ko-szi, drugi do Lu-da, i posłałem
rzez tego chłopca.

hłopcy jeszcze mają wstęp do mieszkania nie-
last, a zresztą on był jej synem, tego prawa nawet
Zen nie mógł zaprzeczyć.

Sań-fu spojrzał jeszcze tkliwiej na syna, który też

a i wtedy sama nie wychodzi, tylko
u wychodzić nie mogła, jak tylko wtedy, gdy ją za- *

twarze Chińczyków były dla mnie takąż hieroglifiką,
jak ich abecadło. я
— Wrócił do mnie, zanim jeszcze dojrzały pola

gaolanu, wrócił, ale list ten odniósł mi zpowrotem...
i te sapeki.. Matki już nie zastał przy życiu. Rzeka
Huo-liań wezbrała była i zniosła chatę, a Lu-da za-
tonęła... Nie umiała przecież pływać — stopy miała
takie maleńkie... A Czen i tak nie dbał o nią, bo miał
dwór wielki i dachy na nim wgięte, spadziste, potrój-
ne. Z ogromnych swoich włości płacił podatki — i ła-
pówki dawał tao-tajowi Ko-szi, wielkorządcy Jen-
dou... Im się tam zawsze dobrze powodzi, ale ja już
tam nigdy nie powróciłem i nie widziałem już odtąd
na oczy mojej rodzinnej wioski Huo-liań-szy. Tu już
„dziewięć lat mieszkam... Sapeki mam i ruble i dże-
peńskie jeny — niemam tylko Lu-da! Sam jestem,
sam z tym chłopcem... I ty pójdziesz ode mnie, biały
chodzia, i też sam będziesz... choć ty nie miałeś Lu-
da i choć wy, ludziie biali, nie wiecie, jakim skarbem
jest kobieta...
— Ale za to wiem, mój kochany Sań-fu, że na

świecie jest niejeden Jań-czen, niejeden Ko-szi. Gdy-
by nie tacy ludzie, to i mnieby tu nie było, daleko od
mojej Huo-liańszy.. Jest nasze życie w niejednem
podobne, mój stary Sań-fu... :

Złoty Budda rozdziawił jeszcze szerzej poczwar-
„ne wargi i śmiał się, śmiał — długo, ironicznie, złośli-
wie, aż zęby szczerzył w tym śmiechu... Śmiech jego
nieznośny, przeciągły, rozlegał się po wszystkich za-
kątkach pokoju... wciskał się wszędzie jak pył, niemal

Lampjony dogasały jeden po drugim, a przy roz-
chwiejnych, niespodzianychprzebłyskach zdały się
tańczyć i zapasy jakieś staczać. owe smóki, namalo-
wane na sprzętach i na powale... I one także, za przy-
kładem Buddy, rozwierać poczęły szeroko szczęki...
Ja też raz po raz pomimo woli otwierałem usta —
nie pomnę, czy z podziwu czy też z chętki do ziewa-
nia. Myśli moje stały się podobne tym lampjonom
na powale—też takie pstrokate i chimeryczne, teżdo
połowy zatopione w mroku... Zląkłem się, że już śnię,
więc powstawszy, chciałem się pożegnać, bycałko-
witem chrapaniem nie grzeszyć przeciw powinno-
ściom gościa.

Ale Sań-fu żachnął się:
— Kapitana nie pajdiosz. U nas dzisiaj nowy rok

się rozpocznie o północy. W taki dzień gościa się
z domu nie wypuszcza, w taki dzień się nie jeździ, bo
nieszczęście spotka.

Nowy rok! przecież jesień dopiero niedawno się
rozpoczęła! Ale u tych Chińczyków wszystko bywa
naopak: kiedy u nas w Europie noc, u nich dzień,
więc też nic dziwnego, że i rok zaczyna się o innej
porze! Musi też mieć zdrowie, kto tam czyta kalen-
darze! Bądź-co-bądź, istotnie był to początek roku
chińskiego, Na „Mandżurce', przy ul. Średnie-amur-
skiej i na kilku innych ulicach, zamieszkałych przez
Chińczyków, widziałem od rana wywieszone lampjo-
ny, gdzieniegdzie nawet wielobarwine, pasiaste flagi.

Zniewolony byłem nocować u Chińczyka. Nim
ów jednak zdołał przygotować mi legowisko, rozległa

siedniego domu, gdzie mieszkali również Chińczycy.
Wyróżniłem  brzękadła, nieokreśloną muzykę i
śpiewy.
— Nowy rok — dziesiąty! — powiedział pėl-

głosem Sań-fu do mnie, bo chłopiec już spał.
Za oknami, gdzieś w głębi podwórza, rozbłysły

lampjony. W takt żałośliwej piszczałki rozbrzmiewał
nosowy śpiew z chrapliwemi akcentami, do bulgota-
nia wody podobnemi. Zaszczekał na nie pies odźwier-
ny, ze snu przebudzony, i łańcuchem zaszczękał.
A tam jakiś dziwny rozpoczął się taniec, polegający
na przegibach tułowia z rękoma wzniesionemi
świecznikowato w górę. Widziałem już dobrze za
oknami te śniade twarze jeszcze dziś więcejwytrze-
szczone i pomarszczone, Śnać byli w nastroju nama-
szczonym, pełni przejęcia się ważnością chwili, mo-
mentem narodzin złotego smoka, Pana Nowego Cza-
su... Byli sami mężczyźni, bo kobiet z sobą nie biorą
do Syberji wędrujący za zarobkiem Chińczycy.

„— Im w Kitaju lepiej; wszak i kwiaty więdną,
gdy je od ziemi oderwiesz. One są skarbem domu na-
szego — niech w domu pozostają, jako skarb ukryte.
A powróciwszy, widzisz: ona ci wierną pozostała —
i masz radość z tego. A wargi jej słodkie i pachnące,
jak marmelada z marchewki, i piersi jej, do pąków
lilji wodnych podobne, nową darzą cię rozkoszą,
a jeszcze milszemi ci się wydadzą, gdy do domu znu-
żony z podróży wracasz i placuszki man-hou zaja-
dasz, herbatą popijając. 27
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Z KRAJU.
Środki zaradcze przeciwko epidemii tyfusu.
W związku z wybuchem epi-

demji tyfusu plamistego w pow.
wołożyńskim, w dniu wczoraj-
szym na terenie gmin zagrožo-
nych epidemją zarządzono ener-
giczną akcję zapobiegawczą.
Dwie kolumny przeciwtyfusowe
oraz delegat M. $. W. badają i

izolują chorych. Na granicy pow.
mołodeczańskiego urządzono kwa-
rantannę, gdzie są badani chorzy.
W miejscowościach granicznych,
gdzie panuje epidemja tyfusu,
lekarze K. O. P. z sanitarjuszami
przystąpili do akcji zapobiegaw-
czej. :

Konferencja kolejowa graniczna.

W związku z mającą nastąpić
zmianą rozkładu jazdy pociągów
na terenie Rzeczypospolitej w
najbliższych dniach w rejonie
Stełpców zbiorą się delegaci ko-

lejnictwa polskiegoisowieckiego,
którzy omówią sprawy mających
nastąpić zmian w rozkładzie po-
ciągów międzynarodowych.

Aresztowanie oszustów żerujących na nędzy włościan,

Ma terenie gm. kozlowskiej
zatrzymano trzech oszustów-agen-
tów Adama Nieckę, Witolda
Hemkę i Bolesława- Antoniego
Michniewicza, którzy ofiarowywali
wlošcianom pożyczki pieniężne
na dogodne spłaty. Oszuści po-

bierali od włościan tytułem kosz-
tów manipulacyjnych po 3 do
5 zł. obiecując, iż pieniądze na-
dejdą lada dzień. W ten sposób
zdołali oni oszukać kilkudziesię-
ciu włościan-rolników.

 

Z pogranicza.
Unormowanie granicy polsko - łotewskiej.

W pierwszej połowie maja r. b. na granicy polsko-łotew-

skiej ma się odbyć konferencja delegatów polskich I totew-

skich, dla omówienia sprawy uregulowania granicy polsko:

łotewskiej.

Narady w sprawie rozszerzenia t. zw. małego ruchu

W ostatnim tygodniu na po-

graniczu polsko-litewskim odbyły
się rejonowe konferencje gra-

niczne przy udżiale władz K.O.P.

starościńskich ze strony polskiej
i komendantów policji litewskiej
i naczelników powiatów ze strony
litewskiej. Na konferencjech o-
mawiane były nader aktualne
sprawy rozszerzenia t. zw. ma-
łego rachu granicznego, ustala-
nia maksymalnego terminu wa-

Rozwijanie się ruchu granicznego

Mały ruch graniczny polsko-
łotewski z każdym dniem rozwija
się coraz bardziej. W ciągu pierw
szej połowy kwietnia r. b. do Ło-
twy udało się 156 osób z towarem
wartości 18 tys. zł. Najwięcej przez
pes przewozi się soli, nafty, o-
iwy, zboża, oraz przeprowadza
koni, bydła i nierogacizny. Z Ło-

żności przepustek, prolongowa*
nia przepustek sezonowych i t. p.

Wobec mającej nastąpić umo-
wy o rozszerzeniu małego ruchu
granicznego między Polską a Li-
twą na granicy, mają być udzie-
lane zezwolenia rolnikom obu
państw przenoszenia towarów,
przeprowadzania koni, bydła i
nierogacizny oraz przewożenia
zboża w większej ilości.

na pograniczu polsko - łotewskim.

twy najwięcej sprowadza się na-
biału, skór i ryb.

Równocześnie zwiększył się t.
zw. rolniczy ruch na granicy. Co-
dziennie przekracza granicę około
100 rolników.

Na terenie granicy polsko -li-
zwei ruch rolniczy w całej pe-
ni.

Oddanie koni sowieckich.

Na pograniczu polsko-sowiec-
kiem w rejonie Turowszczyzna-
Suchodowszczyznai nn teren pol-
ski przed paru dniami przedosta-
ło się około 70 koni należących

do stadniny wojskowej sowieckiej.
Wczoraj w wyniku konferencji

granicznej zatrzymane konie zwró-
cono komisji sowieckiej.

Dalsza ucieczka „speców" zagranicznych z Rosji.
Onegdaj przez stację Stołpce

przejechało 11 fachowców - inży-
nierów niemieckłch i czeskich,
którzy po zerwaniu umów z rzą-
dem sowieckim opuścili Rosję.

Podróżni opowiadają, iż aa tere-
nie Rosji sowieckiej znajduje się

jeszcze z górę 3 tys. różnych fa-

chowców zagranicznych. Część
z nich czyni starania e powrót
do ojczyzny, lecz władze sowiec-
kie celowo ich przytrzymują ze
wrględu na rozpoczęte wiosenne
inwestycje i prace w rolnictwie,
przemyśle, górnictwie i kolejnic-
twie.

ROZMAITOSCI.
3 węgierskie kobiety ubiegają się

o stanowisko kata.
Przeszło sto osób zgłosiło swą

kandydaturę celem objęcia stano-
wiska kata, które się, opróżniło
wobec niedawnego zgonu węgier-
skiego wykonawcy  sprawiedli-

wości, Kozarka. Ram budape-

NIŁSKI  KINEKATOGRAF | |
Gstrobramska 5.
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WARSZTA-
A Z ORGA-

— ZMIANY USTA-
WODAWSTWA PRZEM. — PORADĘ

NOWOCZESNĄ TECHNIK.
TOWĄ — SPRAWOZDA.
NIZACYJ ZAW.

ZAWODOWĄ I PRAWNĄ
przynosi

АЗВПИРЧОИКОИЛ
czasopismo fachowe

МЛ

 

miesięcznik z

Działy: malarstwo pokojowe,

larski“, „
Krawiecki“, „Powszechna Gazeta

cinkowskiego 11.

Od wtorku
26 b. m.

IILARYKA
bezpłatnym dodatkiem

„Barwa i Rysunek*. Bogato ilustrowany.
dekora-

Oprócz tego ukazują się: „Przegląd Sto-
arsztat Metalowy*, meezegiąd

PAR POLSKA AGENCJA REKLAMY
Franciszek Krajna, Poznań, Aleje Mar-   

szteńska donosi, że większa część
zgłaszających się, to bezrobotni,
wśród których znajdują się rów-
nież osoby z wyższem wykształce-
niem, oraz trzy przedstawicielki
płci pięknej, które zostały pono
niemile ździwione, gdy im oświad-
czono, że dla wykonania wyroków
śmierci mogą być wzięci pod uwa-
śę jedynie mężczyźni.

«TAJNY KURJER»

78 zg) *1PAY.OPALENIZNĘ
(W 1ZKARSZCZKI NATWARZY,

 

Di. A. Cymbler obtoay aklagć pocha-
Chor. WENERYCZNE i dzenia,
SKÓRNE. Tel. 15-64.

Mickiewicza 12, róg Ta- cow,
tarskiej 9—2 i 5—8. coś o

  

| Akuszerki
niska   

   
    

 

cyjne i kościelne, lakiernictwo i malar- AKUSZERKA

stwo szyldowe. Corocznie bezpłatnie MARJA LAKNEROWA
„Kalendarz kieszonkowy”. Prenumerata przyjmuje od godz. 9 do

kwartalna zł. 4.50.
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warunkach oraz de wy-
dzierżawienia ogrody o-

szenie u właściciełki te
goż majątku. 8822
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Starosta Henszel przeciwko
red. Kownackiemu.

Sprawozdanie z procesu w Sądzie Okręgowym
w Stonimiu..

(Od wis koresp. „Dzienaika Wil.“)

Slonim, 24. IV. 32.
Zadamie prokuratora nie bylo

łatwe, gdyż przewód sądowy dał
bardzo słaby materjał oskarżeniu.

Podprokurator p. Pawluć siłą
rzeczy musiał ograniczyć swe prze
mówienie do historycznego prze-
glądu wypadków, z których starał
się wydobyć to wszystko, co mo-
gło przemawiać za tem, że postę-
powanie starosty Henszla było
usprawiedliwione.

Dobre pod względem formy
przemówienie rzecznika oskarże-
nia nie zdołało jednakże zatrzeć
wrażenia, jakie pozostawiły ze-
znania takich świadków, jak wice-
wojewoda Godlewski, rejent Pio-
trowski, mecenas Głębski, a po
części i sam p. Henszel.

Wreszcie zabiera głos obrońca

obu oskarżonych, mecenas Jodze-
wicz.

Przedewszystkiem poddał on

gruntownej analizie tryb postępo-

wania stron w zatargu honorowym
pomiędzy panami Wasilewskim i

Henszlem, wykazując, iż w środo-

wisku dżentelmenów obowiązują

pewne normy postępowania, któ-

rych przekroczyć nie wolno, przy-

czem zajmowanie wyższego stano-

wiska nietylko nie chroni od od-
powiedzialności honorowej lecz

raczej odwrotnie — powiększa ją.

Wychodząc z tego założenia
dowodził mec. Jodzewicz, iż p.

Henszel nie powinien był ani od-

mawiać p. Wasilewskiemu  saty-

sfakcji honorowej, ani ograni-

czać pełnomocnictw  świadkom,

co niewątpliwie było owym stoso-

waniem wykrętów, o jakim mówi

artykuł.
Analizując zeznania świadków

wykazuje dalej obrońca, że bez-

względnie sprawa honorowa z p.

Wasilewskim była jedną z głów-

nych przyczyn niechęci społeczeń-
stwa słonimskiego do osoby sta-

rosty Henszla, co się też wylało w

zaniechaniu stosunków towarzy-

skich, na czem właśnie polega
bojkot. ё

Trudno mówić o zorganizowa-

nym bojkocie tam, gdzie stroną

jest dygnitarz państwowy, z któ-

rym wypada ustawicznie stykać
się na gruncie urzędowym. Jed-

nakże o bojkocie towarzyskim w

danym wypadku można mówić z
całą pewnością.

Wreszcie przechodząc do uży-
cia słów: „człowiek o zaszarganej

opinji' — dowodzi mec. Jodze-

wicz, że właśnie w środowisku
dżentelmenów nie może mieć nie-
poszlakowanej opinji jednostka,

która nietylko dopuściła do jedno-
stronnego protokułu, lecz ponadto

nie reagowała na jego spisanie

z” ;
o też prosi mec. Jodzewicz o

uniewinnienie obu podsądnych.
Po krótkiej replice prokuratora

i obrony głos zabrał red. Ko-
wnacki.

Przedstawił on tło, na jakim

sprawa się rozwijała i wykazał,
iż w danym wypadku nie chodziło
mu o zatarg dwu jednostek, lecz

przedewszystkiem o walkę z pew-
nem niezdrowem zjawiskiem, któ-

re polega na fałszywem pojmowa-
niu tego, co nazywamy obroną
prestige'u wyższego urzędnika.

Na podstawie swych licznych
spraw sądowych, które w końcu

w rolach gł: Iwan Mozżuchin I Lil Dagower. Koncertowa orkiestra
pod batutą: M. Salniekiego. Początek seansów o

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

„VARICOL
(z KOGUTAKIE

USUWAJĄ BÓL,
SWĘDZENIE.

zawsze kończyły się wyświetle-
niem istoty zła, wykazuje, jak
szkodliwem jest zasłanianie rze-
komą obroną powagi stanowiska
urzędowego nieudolności lub nie-
dbalstwa jedńostek, które przy-
padkowo dane stanowisko zaj-
mują.

Obowiązkiem dziennikarza jest
walka z tego rodzaju zjawiskiem.

„Ježeli nawet zostanę skazany
— kończy swe przemówienie red.
Kownacki — to i wówczas będę
miał uczucie zadowolenia moral-
nego, bo jednak swoim artykułem
przyczyniłem się do usunięcia nie-
właściwej jednostki z zajmowane-
go stanowiska!”

(Jak wiadomo, star. Henszel
został przeniesiony ze Słonimia.)

Sąd udaje się na naradę, która
trwa prawie do godz. 6 wiecz.

Wreszcie wyrok zostaje ogło-
szony. Sąd uznał obu oskarżo-
nych winnymi z art. 533 łącznie
z art. 532 k. k. za umieszczenie
wiadomości o zastosowaniu wzglę-
dem p. Henszla bojkotu towarzys-
kiego przez korpus oficerski gar-
nizonu słonimskiego. Sąd skazał
red. Kownackiego na 1 miesiąc
więzienia, zawieszając tę karę na
przeciąg 2 lat. Red. Włodka Sąd
skazał na karę grzywny w wyso-
kości 600 zł.

Z pozostałych zarzutów Sąd
obu oskarżonych uniewinnił.
W motywach wyroku Sąd za-

znaczył, iż co do bojkotu towa-
rzyskiego ze strony oficerów gar-
nizonu słonimskiego dowód praw-
dy nie został przeprowadzony, na-
tomiast

przebieg przewodu sądowego, a
ierwszym rzędzie zeznania świadków

pułk. Turkowskiego i mec. Głębskiego
wykazały, iż ze stron starosty Henszla
miało miejsce uchyłanie się od odpowie-
dzialności honorowej, przyczem zasłania-
nie się instrukcją władzy nie mogło go
usprawiedliwić, gdyż iniormował on wi-
cewojewodę lewskiego w sposób nie
odpowiadający rzeczywistości. Wobec
tego Sąd uznał, iż co do zarzutu stoso-
wania wykrętów dowód prawdy został
przeprowadzony. Również został prze-
prowadzony dowód prawdy odnośnie sto-
sowania bojkotu towarzyskiego przez
społeczeństwo, co wykazały zeznania
świadków Piotrowskiego, ębskiego i
Święcickiego.

Wreszcie przechodząc do ostat-
niego zarzutu, a mianowicie uży-
cia przez oskarżonych wyrażenia:
„łudzi o zaszarganej opinii”, Sąd
w motywach wyroku stwierdził,
że

oskarżeni mieli prawo uż aże-
mia „ludzi o S asadaba) sis
przez swoje niereagowanie na spisanie
jednostronnego protokulu, starosta Hen-
szel nie wykazał należytej dbałości o swe
dobre imię, usprawiedliwiając w ten spo-
sób złe o sobie mniemanie.

Nie potrzebujemy wyjaśniać, że
wyrok, a przedewszystkiem. mo-
tywywyfakó wywarły w Słonimiu
ogromne wrażenie.

Komentowano je nader obszer-
nie.

Jak wielkiem było zaintereso-
wanie się sprawą, świadczy cho-
ciażby ta okoliczność, iż nikt nie
opuścił sali w czasie narady Sądu,
która trwała przeszło 2 godziny.

Strony zapowiedziały apelację.
Zapytany przez nas red. Ko-

wnacki, co sądzi o wyroku, odpo-
wiedzia

„Mam nadzieję, sprawę w ape-
lacji wygrać, zresztą, o ile chodzi
o satystakcję — dają mi ją całko-
wicie motywy”.

lodzinie 4,6,8!10
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mięsną | kostną, kre-
dę szlamowaną | sól

bydięcą poleca:
Zygmunt odzki,
Wilno, Zawalna 11-a.

Szczenięta wilczki
do sprzedania. Ludwisar-
ska 11, m. 17. 803

Overland

 

osobnem wejściem do Do sprzedania bardzo |
być tanio króliki ‚ А-

wspólna kuchnia. Miekle- dres: Wilno, Ki Mińska 3mmetod
wicza 44, m. 11 do 1 od godz. 16—12 w poł. Orzeszkowej3 m. 5.
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SAMOCHÓD
Studebaker, poszukuje  kendycji.

wieś do młedszych dzie- raz w większym majątku S e2
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Poważne referencje. Po- łowania, z akademickiemM Borkowskiego.
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nowy, do sprzedania. O-
glądać można: zauł. Do-
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SPORT.
Ożywienie w turystyce.

Po ukazaniu się w „Dzienniku Wi-
leńskim* artykułu, poruszającego zagad-
nienia turystyczne, dowiadujemy się, iż
staraniem delegata „Touringklubu”, p.
N. Halickiego, nastąpić ma znaczne oży-
wienie w turystyce.

„Touringklub* w porozumieniu z biu-
rem sprzedaży biletów kolejowych „Tow.
Wagons Lites Cook” uruchamia na dwor-
cu specjalne biuro informacyjne dla przy-
jeżdżających turystów. Ponadto w
„Cooku* przy ul. A. Mickiewicza 6 od-
bywać się będą dyżury intormacyjne dla
turystów i wycieczkowiczów, którzyby
pragnęli udać się nawet do pobliskich
miejscowości. ‚

Dziś gra 9 p. a. c.

Znów mamy pierwszorzędną imprezę
iłkarską. Na dwa dni przyjechała do
Ńilna piłkarska drużyna z Siedlec —

9 p. a: ©.
Goście rozegrają dziś o żodz. 15.30

mecz towarzyski z Makabi, a jutro spot-
kają się z 1 p. p. leg.

3 Widzimy więc, źe piłkarze nasi po-
ważnie wzięli się do pracy i tegoroczne
rozgrywki o mistrzostwo okręgu zapo-
wiadają szereg ciekawych walk, zwłasz-
cza interesować nas będzie spotkanie
1 p. p. leg. z Makabi. Ognisko też chyba
w tym roku coś będzie miało do powie-
dzenia.

Drużyna 9 p. a. c. ma w swoim gro-
nie znanego gracza Warszawianki, Zwie-
rza i Kieca z Wisły krakowskiej. Woj-
skowi z Siedlec odwiedzają Wilno rok
rocznie, to też i w tym roku w dalszym
ciągu chcą utrzymać z nami stosunki
sportowe.

Lauda.
Zarząd Związku Sportowego „Lau-

da' wzywa wszystkich członków sekcji
piłkarskiej do bezwzględnego stawienia
się w poradni sportowej (Miejski Ośrodek
Zdrowia, Wielka 48), celem poddania się
badaniu lekarskiemiu Poradnia sportowa
przyjmować będzie członków P. Z. S.
„Lauda“ od wtorku 26 do piątku 29 bm.
włącznie, w godzinach od 5 do 7.

Członkowie, którzy nie poddadzą
się badaniu lekarskiemu, nie będą mogli
brać udziału w żawodach i treningach.

Łódź przyjeżdża do Wilna.
Dawno zapowiadany mecz bokserski

z pięściarzami Łodzi odbędzie się już za
kilka dni.

„L K. P.“ przyjeżdża do Wilna na
dzień 1 maja, by w drodze do Estonii i
Łotwy rozegrać mecz bokserski z repre-
zentacją naszego, miasta.

Goście przyjeżdżają w doskonałym
składzie i nie ulega wątpliwości, że tak
silnego przeciwnika jeszcze nie mieliśmy.
To też mecz z Łodzią zapowiada się nad-
zwyczaj interesująco, a takie nazwiska
jak: Konarzewski, Garnczarek i L. d.
ściągną znów tłumy zwolenników bo-
kserskich meczów. Ujrzymy więc bokse-
rów. sławnych i pod każdym względem
doskonałych. Nie będzie to drugi, czy
trzeci garnitur, bo przecież łodzianie
jadą zagranicę, więc wzięli najlepszych
pięściarzy, jakich tylko mieli w „Komi-
nogrodzie”.

„l. K. P.* reprezentować będą: Gra- |
czek, Spodenkiewicz, Taborek, Banasiak,
Garnczarek, Stahl II, Konarzewski.

Mecz odbędzie się w 7 wagach.
Wilno reprezentować będą starzy

znajomi: Walter, Pilnik, Lukmin, Wojt-
kiewicz, Konard i Matiukow.

Początek meczu o godz. 18 (punktu-
alnie).

Pilnik (ż. A. K. S.) ma wyjechać.

W kołach sportowych Wilna od kil-
ku dni natarczywie krąży pogłoska, że
tego najlepszego boksera wileńskiego
kaptuje „Jordan”* z Warszawy, obiecując
Pilnikowi za zmianę barw klubowych
i za zamieszkanie w Warszawie złote
śóry.

, Pilnik jakoby się waha i namyśla
się poważnie nad wyjazdem z Wilna.
Gdyby Pilnik rzeczywiście wyjechał, to
wileński sport bokserski straciłby bardzo
dużo, bo przyznać należy, że Pilnik jest
okrasą naszej reprezentacji i obecnie
ZARA się do najlepszych pięściarzy

olski.

A. Z. S. zlikwidował sekcję lekko-
atletyczną.

Dowiadujemy się, że sekcja lekko-
stębis A. Z. S. przestała istnieć. Za-
brakło w niej Sidorowicza i rozpadła się.

Przy okazji należy nadmienić, że
lekkoatleci А. 7. $. zapisali niejedną
pamiętną kartę w rozwoju sportu wileń-
skiego, kładąc podeń w latach 1923-24
pierwsze podwaliny. Członkami A. Z. $.

2JJJ
WIECZNE PIÓRA

NA RATY PO 15 GROSZY—
DZIENNIE

SYST. PARKER.
16-LETNIA GWARANCJA.

Młoda nauczycielka
na przyjmie

prawie

łocka 9—4.
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DOH WYSYŁKOWY 11 ROSENBERG,
WARSZAWA, UL. BIELAŃSKA 15.

ST AZZ
RZĄDCY ROLNEGO

wykształceniem  wetery-

zwoitego utrzymania peł- klamowem Garbar:
1 Z powodu ciężkich wa- nego i dopłaty miesięcz- ską 1. 1landoletka, Bulck torp., runków upraszam © pra- nej w gotówce lub zbo

2 Fiat dorų, Palge karet., cę szycia bo to tylko żem i
aret., Loraln- może mnie uratować od członek rodziny.

Drtrich torp., Cottln land ostatecznościul.N. Swiat we ofert
1 Vauxhall-torpedo.
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traklowan

no, ul. Zamkowa 18 m. 13,
Agend de przyjmowa- Czesław Niemirowski.
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Kalwaryjska 150

Redaictor odpowfedzialny; JAROSŁAW

byli tacy sportowcy jak: Dobrowolski,
Mierzejewski, Bujko, Dowbor, Ksok i
szereg obecnie uprawiających sport za-
wodników jak chociażby: Sidorowicz,
Wojtkiewicz, now, Zieniewicz i inni.

Rozwiązanie sekcji lekkoatletycznej
Акф 5.
jaki ten klub obecnie zeżywa, ale
miejmy nadzieję, że dėlių dla A.Z.S.
lepsze czasy.

 

  

Zebrania w A. Z. S.

Sekcja Wioślarska A. Z. S. zawia-
damia, że dnia 4 maja o godz. 19 w loka-
lu sekretarjatu, św. Jańska 10, odbędzie
się walne zebranie wszystkich wio-
ER ZS.

alne zaś zebranie całego A. Z. Ś.
odbędzie się 7 maja o godz. 19, również
w sekretarjacie Związku.

W. Sidorowicz (Ognisko) zwyciężył
w Grodnie,

Odbył się w Grodnie tradycyjny bieg
na przełaj, który na trasie 5 klm zgroma-
dził 26 lekkoatletów.

Zwyciężył w bardzo "dobrym czasie
najlepszy sportowiec Wilna, Wacław
Sidorowicz, z Ogniska, który uzyskał
dobry również czas — 16 min. 24.3 se-
RAY

) ugie miejsce zajął zeszłoroczny
zwycięsca Strzałkowski z 42 p. p. z Bia-
łegostoku. Strzałkowski przybiegł o
250 metr. za Sidorowiczem.

Trzecie miejsce uzyskał zawodnik
Legji Warszawskiej Jurkowski.
SPÓRT Z

Jak Okręg Podhalański broni swego
narciarza,

Jeden z najlepszych naszych nar-
ciarzy, Zdzisław Motyka, po przyjeździe
z Olimpjady wystąpił rzeczowo i kry-
tycznie w prasie przeciwko kierownictwu
ekspedycji olimpijskiej.

Skutek artykułu Motyki był taki, że
p. Woyniewicz, jako kiecówąik ekspe-
dycji w Lacke Placid, przyznał się do wi-
ny i podał się do dymisji, ale Motykę za
słowa prawdy P. Z. N. zdyskwalifikował
— zdyskwaliłikował bez żadnego prze-
słuchania.

Motyka pokornie schylił gławę, ale
znalazł obrońców i przyjaciół w .oso-
bach władz Okręgowego 4wiązku Pod-
halańskiego, który, orjentując się dosko”
nale /w sytuacji, sprzeciwił się dyskwali-
fikacji i w dalszym ciągu puszczał Mo-
tykę do startu.

KOCE fakt niedawno miał miej-
sce aż w Zakopanem, ale fakt ten przy-
pomina nam otwarcie dzień
sztafet itd.

Co kraj — to zwyczaj!
Co okręg — to obyczaj:

seZONU...

Ja.-Nie

|Saladowynajęcia|
na odczyty i zebrania.

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

PopierajciePolską

Macierz Szkolną.

 

 

GIEŁDA.
WARSZAW. Е рAWA(Pet)26. IV. 1982r

Dolary8,89—8,91—8,87.
Belgja 124,85—125,16 —124,54.

36',00—36!,90—360,10
Londyn 3Ł,65 -32,81 —32,49.
Nowy York8,903—8,973—8,883
Nowy Yosk kabel8,908—8,9 '8—9884.
Paryż 36,10—35,19—35,01.
Praga 26,37—26;43—26,41.
Sztokholm 163,50—164,32—162,68.

8 оааа иш›—‘пз.&пz 172,82.
Baritn w obrotachnieofic. 211,40.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentewe.
5*|, Kenwersyjna 34,50. 5*, о”

wa 32. 4%, dolarowa 49.25—49,50. 7%,
Stabilizacyjna 52,50—54,50—52,75. 8%, L.
Z. B. G. K.I B.R.,obligacjeB. G.K. 94.
Te same "e 83,23. ©'., ebl. bud. B G.
K. 93. T'/, L. Z. ziemskie dol 57—59.
4'49%, L. Z ziemskie 38,50. 8%, L Z.
zieraskie złotowe 30. B% warszawskie
61—59,35—59,85. 10%, Lublina 58. 8),
Łodzi £9,75. Tendencja na pożyczki
niejednolita, na listy słabsza.

Polski Bank 78 Tendencja słabsza.
Pażyczki połskie w Terkw

Dolarowa 56. Dlllonowska 52. Stebiliza*
BS 51,50. Warszawska 38,50. Słąska

 

  

  

  

entne panie—
panowie — praca dla
was. Pole wielkich za-
robków! Piszeje zaraz
„Kieszonkowa
klopedja Popularna”
Kraków, Józefitów 10.

Na wyjazd poszukuję
posady pokojowej. Dobre
świadectwa. Mogę zająć
się domem Kalwaryjska
4—11 „pokojewa”.
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majątkowe

działkę Nr. 25, przęstrz.
5090 mtr. kw. przy ul

TRPodjelniaki,
sadę lasu. Informacje: Wilno,

viadczy wymownie o kryzysie, 1
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