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Prof. Bartel u p. Prezydenta.
(Tel. od własn. koresp.)

WARSZAWA. Prof. Bartel przed odjazdem był przyjęty
P. Prezydenta na poufnej konferencji, która trwała przeszło 3 godziny.

rzez

Powrót min. Zaleskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Minister Zaleski dziś wyjeżdża z Genewy i w pią:

 

k| tek powróci do Warszawy.

Otwarcie instytutu psychotechnicznego
KATOWICE (Pat). W dniu 27 pierwszego w Polsce Instytutu ba-

| b. m. po południu odbyło się w dań psychotechnicznych metodą

2 Katowicach uroczyste otwarcie integralną.

u :

> Budżet na bezrobocie
= WARSZAWA. Pat.—W dniu27 żenia, że w-g obliczeń ilość bez-
ał | b. m. odbyło się posiedzenie za- robotnych rebotników uprawio-

e- | rządu głównego Funduszu Bezro- nych do korzystania z zasiłków

le | bocia. Na wniosek komisji bud: na miesiąc maj, wynosi około

o- | żetowej zarząd główny Funduszu 100 tysięcy osób. Na zasiłki pre-

d- | Bezrobocia przyjął preliminarz na liminowano z górą 7 miljonów

| miesiąc maj, wychodząc z zało- złot.
o-| te

„| Walka © umowę zbiorową w przemyśle
łódzkim.

(Teletonem od własnego korespondenta.)

ŁÓDŹ. We wtorek odbyło się posiedzenie prezydjum Związku
Związków zawodowych w celu zastanowienia się nad sprawą sytuacji

po wypowiedzeniu umowy. zbiorowej w przemyśle. Uznano zakoniecz-

ne zjednoczenie ruchu DE oto bez względu na zapatrywania poli-

tyczne. Postanowiono wysłać delegację do ministerjum pracy zżąda-

niem wywarcia nacisku, aby przemysłowcy zawarli umowę zbiorową,

| dającą normalną egzystencję robotnikom,

Skrócenie czasu pracy w. przędzalniach
łódzkich.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

ŁÓDŹ. Wczoraj odbyło się posiedzenie zarządu zrzeszenia produ-

centów przędzy bawełnianej w Polsce, na którem postanowiono w okre-

sie od 15 maja do 12 czerwca w przędzalniach skartelowanych zmniej-

szyć normę uruchomienia do 36 godzin tygodniowo zamiast dotych-

cząsowych 40 godzin tygodniowo.

Unja polskiego przemysłu hutniczo-
górniczego.

KATOWICE. Trwające od kilku Obejmie ona narazie przemysł

Telefen Redakcji»

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

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

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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

miesięcy rokowania w sprawie
wytworzenia wspólnej organizacji
reprezentacyjnej dla całego prze-
mysłu górniczo-hutniczego zakoń-

górniczo-żelazny wszystkich trzech
waielnic. Zgromadzenie uchwaliło
akces nowopowstałej organizacji
do centralnego związku polskiego 

 

jei czono pomyślnie w dniu wczo- przemysłu w Warszawie, w któ-

й rajszym. Na zgromadzeniu zało- rym wraz z pelską konwencją

lg4.| życieli uchwalono utworzyć orga- węglową tworzyć będzie grwpę

G.| nizację pod nazwą unji polskiego  węglową.
= przemysłu górniczo - hutniczego.

kie

8s Wystąpienia komunistów na 6. Sląsku.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

а KATOWICE. W ostatnich dniach komuniści wykazują wielką

ks| ruchliwość, Onegdaj w Król. Hucie przytrzymano kilku osobników pod

lza*| zarzutem rozrzucania ulotek. Przekazano ich sędziemu śledczemu.

ska | Nadto w Król. Hucie aresztowano niejakiego Engelberta, który roz-

 

* rzucał ulotki przed cyrkiem. Podczas rewizji, przeprowadzonej w związ-

ku z tem aresztowaniem, znaleziono u jednego z agitatorów małą dru-

karnię, przygotowany do druku ulotek materjał, papier i t. p.

 

Ww «amerykańskim stylu».
WARSZAWA (Patj. Na maga- sobą worki różnemi przedmiotami

zyny kolejowe Dworca Głównego ze składu. Wartownik, słysząc

połowe w nocy napad w podejrzane szmery w składzie, za-

styłu amerykańskim. Specjalnemi niepokoił się. y chciał zatrzy-

furgonami przywieziono do skła- mać wychodzących  opryszków,

dów dwie ogromne skrzynie, które bandyci przy pomocy rewolwerów

złożono w magazynie. W nocy, obezwładnili go. Wszczęty za zło-

gdy składy były zamknięte, ze dziejami pocą. dotychczas nie dał

skrzyń tych „o 4 złodziei, rezultatu.
którzy naładowali przywiezioneze

m Po zabójstwie dyrektora «Żyrardowa».
NIE" WARSZAWA (Pat). Prasa po- Zamordowany spodziewał się o-
M ktor Zakładów  statnio zamachu na swe życie. To
strz.

daje, że ZAIĄRY dyre!
ch, Koehler, otrzymy-ul. Żyrardowski! też w „biurze zastosowano specjal-

eciw wał w ostatnich czasach szereg li- ne ostrożności tak, że do jego ga-

flno, stów z pogróżkami, których auto- binetu miało wstęp tylko trzech

klep| rami byli robotnicy z Żyrardowa.  zaułanych urzędników.

Proces o zabójstwo tancerki Zz <Ananasa» 
  | WARSZAWA (Pat). W dniu ku „Ananas”. . Rozprawie prze-

ax 27 b. m. przed Sądem Okręgowym  wodniczy sędzia ermanowski,

rzy w Warszawie rozpoczął się proces oskarża prokurator Grabowski.

   

   

Oskarżonego bronią adwokaci Jan

Nowodworski i Mieczysław Gold-
stein.

przeciwko Zacharjaszowi Drożyń-

skiemu, oskarżonemu o zabójstwo
Igi Korczyńskiej, tancerki teatrzy-

i air ZA ZAKLOOKS SCIROCCO.

STRONNICTWO NARODOWE |
urządza we wtorek dn. 3 maja o g. 1-ej w lokaluwłasnym Orzeszkowej 11

UROCZYSTY OBCHÓD

„ku uczczeniu Święta Narodowego
ha którem /D-r. Władysław Konopczyński profesor Uniwersytetu

Jagiellońskiego wygłosi odczyt p. t.:

  

  

 

   

Rozstrzelanie
Sylwestra Wojewódzkiego.

(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Otrzymano wiadomość z Moskwy, że

na mocy postanowienia kolegium 6. P. U. został roz-

strzelany b. poseł Sylwester Wojewódzki.

Wyrok ten miano wykonać już przed dwoma mie-

siącami. Jak wiadomo, w swoim czasie Wojewódzki

pracował w t zw. ll-im oddziale i na tem stanowisku
był jednym z głównych organizatorów Wyzwolenia a
następnie Partji Chłopskiej.

W okresie t. zw. Litwy Środkowej, a następnie w
latach 1922—27, występował Wojewódzki jako gorący

piłsudczyk, następnie jednakże począł Jawnie grawito-

wać w kieronku komunizmu, aż wreszcie zbiegł do

Rosji, gdzie ostatnio pełnił obowiązki szefa propagan-

dy komunistycznej na Polskę z centralą w Copotach.

Deklaracja Polskiego Zjednoczenia
Narodowego w Łotwie,

< (Teletonem od wiasa. korespondenta.)

RYGA. : Jak już donosiliśmy, w niedzielę dnia 24 b. m. w Dyne-

burgu odbyło się pierwsze walne zebranie Polskiego Zjednoczenia

Narodowego w Łotwie, organizacji powstałej po zamknięciu przez

dyneburski Związku Polaków w Łotwie. ;

Wale zebranie, w którem uczestniczyło około 200 osób, powzięło

trzy deklaracje: polityczno-społeczną, kulturalno-oświatową i ekono-

miczną. Podajemy z nich najważniejszą, a mianowicie deklarację

polityczno-społeczną. Treść deklaracji jest następująca:

1. W interesie ludności polskiej w Łotwie, jak również całego Na-

rodu Polskiego leży istnienie Niepodległej Republiki Łotewskiej oraz

możliwie szybkie wzmocnienie jej stanu politycznego i gospodarczego.

Dowodem takiego zrozumienia wzajemnych stosunków obu narodów

jest ofiarna krew synów narodu polskiego, wylana we wspólnejwalce

o niepodległość Łotwy.
2. Ludność polska w Łotwie z zadowoleniem wita symptomy rosną-

cego wśród masfotewakich zdrowego uświadomienia narodowego i pań-

stwowego, które nie musi jednak mieć w sobie nic od tak zwanego szo-

 

winizmu i chęci ucisku innych, zamieszkałych na ziemi łotewskiej naro-

dowości. :

3. Ludność polska w Łotwie chce wierzyć, że wypadki roku ubie-

głego, na mocy których organizacje polskie, szkolnictwo i poszczególne

jednostki doznały ucisku i prześladowania, były spowodowane nie

ogólno wrogim stosunkiem do ludności polskiej lub narodu polskiego

naogół. Przyczyną tych wypadków było roznamiętnienie rzedwyborcze

oraz źle wytłumaczone i zrozumiane przez poszczególnych szowinistycz-

nie nastrojonych polityków fakty z życia ludności polskiej i obowiązki

swe względem obrony państwowej i kultury łotewskiej. Uchwała wię-

kszości Sejmu, odrzucająca propozycję Parlamentarnej Komisji Śledczej

co do zastosowania jakichbądź represyj, kar, lub środków zapobie-
gawczych względem polskich organizacyj i. ludności — jest najlepszem

stwierdzeniem wyżej wymienionej reguły. я

4. Wspólność losów, interesów i przeszłości obu narodów i państw

winna być rękojmią ku temu, że miniony okres nieporozumień i zatar-
gów był okresem przejściowym i że przyszłość winna się rozwijać

w jaknajściślejszej zgodzie i współpracy, uz na jaknajdałej idą-

cem zrozumieniu się tolerancji i szacunku do wzajemnych praw i obo-

wiązków.
5. Natomiast praca nad szerzeniem 'wśród ludności polskiej w

Łotwie uświadomienia narodowego i społecznego, nawoływanie do prze-

strzegania swych politycznych i kulturalnych praw, obrona takowych,

dbanie o szkolnictwo polskie, o prawa używania języka polskiego
w kościele, w szkole i w życiu codziennem oraz naogół zrzeszeniowa

organizacja ludności polskiej wraz z pracą nad polepszeniem jej dobro-

bytu gospodarczego nie rozmija się z duchem i treśeią naszej konsty-

tucji z interesem rozwoju państwowości i kultury łotewskiej i jestobo-

wiązkiem każdego zamieszkałego w Łotwie Polaka.
Deklaracja kończy się wezwaniem, do ludności połskiej, aby na

podstawie powyższej przystąpiła do współpracy w Zjednoczeniu Na-

rodowem.

Zmiany na placówce dyplomatycznej
w Rydze.

(Korespondencja własna.)

RYGA. „Pehdeja Brihdi' donosi: Dotychczasowy. poseł polski

w Rydze, Arciszewski, przeniesiony zostaje na wyższe stanowisko do

Genewy. W Rydze obejmie służbę dyplomatyczną syn Prezydenta
Polski, Mościcki.

Powyższą wiadomość zaopatruje „Pehdeja Brihdi" w następujący

komentarz: Dyplomaci polscy, wyznaczając młodego Mościckiego do

Łotwy, spodziewają się, że uda się w ten sposób poprawić stosunki

polsko-łotewskie. Pozatem. Mościckiemu powierzona będzie -ważna

rola nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwą.

Krwawa walka niemiecko-litewska
w Okręgu kłajpedzkim.

(Korespondencja własna:)

KOWNO. Kampanja wyborcza w okręgu Kłajpedzkim aaa

się krwawym epizodem. W Smolnikach na zebraniu Landwirtschafts-

partei doszło do starcia pomiędzy Litwinami i Niemcami. W czasie

wiecu nadjechała bojówka hitlerowska, złożona ze 100 osób, i zaatako-

wała obecnych na wiecu Litwinów. Litwini.stawili opór. W wyniku

walki około 12 osób jest rannych, zarówno po stronie litewskiej, jak

i niemieckiej. Zaalarmowano policję jurborską, która samochodami
przybyła do Smolnik. Kres bójce położył oddział litewskiej straży

granicznej. "

Obniżenie stopy procentowejw Niemczech
BERLIN (Pat.) Bank Rzesży

obniżył z dniem 28 kwietnia b. r.

stopę dyskontową i lombardową

e pół procent, a mianowicie dy-

Subskrypcja pożyczki-dia Indyl

na 5,
proc.

skontową z 5 i pół proc.
a RAYA z 61 pół
na 6,

„Główne idee Trzeciego Maja
oraz "przemawiać będzie POSEŁ STANISŁAW RYMAR

: na temat: .

Trzeci Maja a chwila obecna.
Ц . Wstęp wolny. 

LONDYN. (Pat.) W środę rano

o godzinie 9:ej na giełdzie lon-

dyńskiej otwarta została sub:

skrypcja pożyczki 100 miljonów

funtów dla Indyj. W ciągu godzi-

ny pożyczka została pokryta pra-
wie trzykrotnie, , wobec czego
o godzinie 10 subskrypcję zam:
knięto. Cena pożyczki, która jest
5.cio-procentowa, wynosiła 9,5.

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

ca o 258 proc. drożej.

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 mi

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

Ogłoszenia
Terminy

Wybory w Austrii i ich następstwa.
Wyniki wyborów w Austrji są

do pewnego stopnia niespodzian-
ką polityczną. Przy wyborach
w stolicy tak do sejmu jak i rady
miejskiej, zarówno jak i przy wy-
borach do sejmu dolno-austrjac-
kiego i salzburskiego zwyciężyli
nad małemi stronnictwami hacken
kreuzlerzy (hitlerowcy), którzy
też przyczynili się do zaniku
Landbundu, a przedewszystkiem
Wszechniemców. Przy przyszłych
wyborach Wszechniemcy prawdo-
podobnie znikną z austrjackiego
życia politycznego, aby. zrobić
miejsce partji równie radykalnej.
Chociaż na agitację hackenkreuz-
lerów płynęły olbrzymie sumy z
Niemiec, to jednak ich plany się
nie udały. Zdobyli wprawdzie
znaczną ilość głosów kosztem
Landbundu i Wszechniemców, a
częściowo również kosztem chrze-
ścijańsko-społecznych, ale prze-
cież nie udało się im podważyć
pozycji socjaldemokratów w Wied
niu. W wiedeńskiej radzie miej-
skiej socjalni demokraci zdobyli
blisko dwie trzecie mandatów, bo-
wiem posiadają oni 66 mandatów,
podczas gdy chrześcijańsko-spo-
łeczni 19 (poprzednio mieli 40).
Narodowi socjaliści, którzy w po-
przedniej radzie miejskiej nie mieli
swych przedstawicieli, uzyskali 15
mandatów, a Wszechniemcy stra-
cili dwa mandaty, jakie dotychczas
mieli. Charakterystycznem jest,
že komunišci nie uzyskali w Wied-
niu ani jednego mandatu, W sej
mie  dolno-austrjąckim  wszech-
niemcy stracili pięć mandatów, a

Landbund jeden mandat, tak, że
ani jedno ani drugie stronnictwo
nie posiada w sejmie swych przed-
stawicieli.

Partje te nie będą miały przed-
stawicieli również w sejmie salz-
burskim, bowiem i tam stracili
Wszechniemcy oba mandaty, a
Landbund jeden mandat. Również
komuniści w tych krajach nie uzy-
skali ani jednego mandatu. Sejm
dolno-austrjacki składa się obec-
nie z 28 chrześcijańsko-społecz-
nych (dawniej 33), 20 socjaldemo-
kratów (21) i 8 hackenkreuzlerów
(0). W salzburskim Landtagu zasia
da 12 chrześcijańsko-społecznych
(dawniej 13), 8 socjal-demokratów
(9) i 6 hackenkreuzlerėw (1).
Wzrost  hackenkreuzlerów w
Austrjij w czasie, gdy polityka
austrjacka ma decydować o swym
stosunku do sąsiadów, jak również
o swej współpracy w Europie
środkowej, nie jest pocieszający.
Z drugiej strony jednak chrześci-
jańsko-społeczni uświadamiają so-
bie niebezpieczeństwo zbytniego
nacjonalizmu i prawdopodobnie
zdecydują się na współpracę z so-
cjalną demokracją, którą dotych-
czas tak zawzięcie zwalczali. Je-
$Н w austrjackiem życiu we-
wnętrzno-politycznem ma zapano-
wać spokój i jeśli nie ma być po-
gorszona pozycja Austrji na tere-
nie międzynarodowym, to koniecz-
nem jest, aby w państwie tem wy-
tworzona została koalicja, któraby
była w stanie rozwiązać trudne
problemy polityczne i gospodar-
cze. (Centropress).

Z konferencji rozbrojeniowej.
ROZCZAROWANIE.

GENEWA (Pat). W dniu 27
b. m. wieczorem odbył Mac Do-
nald konferencję prasową, która
miała charakter niewiążący. Moż-
na stwierdzić, że delegacja brytyj-
ska na czele z Mac Donaldem jest
rozczarowana wynikami rozmów,
odbytych tu w ostatnich dniach
między Mac Donaldem, Stimso-
nem, Tardieu, Brueningiem i Gran-
dim. Jedną z głównych trosk de-
legacji brytyjskiej, jak również
amerykańskiej, jest problem roz-
brojenia morskiego, w szczegól-
ności losy traktatu londyńskiego.
Brak widoków na przystąpienie
Francji i Włoch do tego układu
sprawia, że; zdaniem delegacji bry-
tyjskiej Wielka. Brytanja, Stany
jednoczone i Japonja być może

nie będą mogły utrzymać obecne-
go poziomu zbrojeń morskich,
ustalonego w tym trakcie. Mac
Donald jest też przygnębiony wia-
domością 0 chorobie Tardieu,
która uniemożliwia jego przyjazd
do Genewy. Spodziewał się on,
że rozmowa z Tardieu umożliwi
porozumienie. Co się tyczy konfe-
rencji lozańskiej, to żdaniem Wiel-
kiej Brytanji koniecznem jest roz-
wiązanie wielkich zagadnień go-
spodarczych i finansowych w
chwili obecnej. Dalsze odraczanie
decyzji jest niemożliwe, gdyż, jeśli
rzeczy pójdą dalej tym samym
trybem, jak dotychczas, to w koń-
cu bież. roku ustanie wszelka wy-.
miana handlowa pomiędzy pań-
stwami.

Na Dalekim Wschodzie:
GWAŁTOWNE OPERACJE WOJENNE W MANDŻURII.

PARYŻ. (Pat). Prasa francuska

donosi z Dalekiego Wschodu, że

wojska japońskie w Mandžurji

rozpoczęły operacje wojenne bar-

dzo poważne, jakich od grudnia

ubiegłego roku nie podejmowały.

Płk. Hirose rzucił do boju trzy
brygady przeciwko chińskim od-

działom partyzanckim, których

liczba dochodzi do 20 tysięcy

ludzi.

W okoiicach na wschód od
wschodnio-chińskiej linji kolejo-
wej oraz w rejonie górnegó Sun-
gari Japończycy posuwają się
naprzód. Ofenzywa japońska za-
graża okrążeniem wojsk powstań-
czych. Gen. Murai posuwa się na
północ od Imi-Em-Pe w kierunku
Fan Czeng, gdzie zamierza się po-
łączyć z brygadą gen. Yoda, ma-
szerującą na wschód. ‘

WALKA WEWNĘTRZNA W PAŃSTWIE MANDŻURSKIEM.

CHARBIN (Pat). Ze względu

na to, że we wschodniej i północ-

nej Mandżurji szerzy się powsta-

nie przeciwko nawemu rządowi,

wojska japońskie w Mandżurji roz-

poczęły operację, zakrojoną na

bardzo wiełką skalę. Gen. Hirose

rzucił trzy: brygady na powstań-

ców, których liczbę oceniają na

20 tys. osób. Oddziały te mają

przeprowadzić akcję wojskową na
wschodniej części strefy kolei
wschodnio-chińskiej. Brygady gen.
Muraja skierowane zostały na
Fang-Czeng. Brygady Nakamury
płyną wdół rzeki Sungari na 22
statkach, uzbrojonych w armaty
i eskortowanych przez 4 kanonier-
ki mandżurskie.

JAPONJA GODZI SIĘ NA FORMUŁĘ ANGIELSKĄ.

SZANGHAJ (Pat). Poseł ja-

poński w' Chinach Shigiemitsu
otrzymał od swego rządu instruk-

cje przyjęcia formuły kompromi-

sowej, zaproponowanej przez po-

sta angielskiego Lampsona, w
sprawie konfliktu chińsko-japoń-
skiego. — Jak wiadomo, Chińczy-
cy formułę tę już przyjęli.

ROZBUDOWA KOLEI MANDŻURSKIEJ.

MOSKWA- (Pat). Źródła so-

wieckie informują z Charbinu, iż

rząd mandżurski przy pomocy „ka-.

pitałów japońskich zamierza zna-

czńie rozbudować sieć kolejową.

W maju r. b. mają być rozpoczęte
prace przy budowie trzech linij
kolejowych oraz traktu automobi-
lowego.

SPRAWA ARESZTOWANIA URZĘDNIKÓW NANKIŃSKICH.

MOSKWA (Pat). Według so-

wieckich doniesień z Mukdenu,

urzędnicy chińscy, towarzyszący

Wellingtonowi Koo. zostali aresz-
towani przez władze mandżurskie

pod zarzutem zamiaru wywołania
rozruchów. W' Nankinie nie o-

trzymano od Wellingtona Koo ani

jednej depeszy od chwili przekro-
czenia przezeń granicy.

Delegacja Koreańczyków, za-
mieszkałych w Mandżurji, złożyła
komisji Ligi Narodów petycję, ma-
lującą ponure stosunki, panujące
w Mandżurji za rządów chińskich,
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Demokratyzacja kapitalu,
Afera Kreugera nie zakończy-

ła się śmiercią samobójczą głów-

nego winowajcy, zatacza ona coraz

to szersze kręgi, nie bez wybitnej

współpracy prasy brukowej, żeru-

jącej na tego rodzaju skandalach

jak kruki na ścierwie. Że Kreuger

nie był w porządku z kodeksem

karnym, że popełniał fałszerstwa i

to bardzo grube, dziś niestety zda-

je się nie ulegać kwestji. Atoli po-

ważniejsze organy, zwłaszcza pra-

sy zagranicznej, nie goniące jedy-

nie za powierzchowną sensacją,

lecz starające się sprawę zgłębić,

słusznie zadają takie pytanie: czy

koncern Kreugera dla tego zała-

mał się, ponieważ kierownik jego

był fałszerzem — czy też Kreuger

popełnił fałsze dla tego, że prze-

widywał bankructwo, lecz miał

nadzieję tą drogą uratować może

nie tyle samego siebie, ile przede-

wszystkiem swój koncern, tysiące

w nim zatrudnionych, tysiące wie-

rzycieli?...
Nie chodzi tu o rehabilitację

Kreugera, gdyž do najgodziwszego

nawet celu nie wolno zdąžač šrod-

kami niegodziwymi, drogą falszu.

Chodzi o coś nieskończenie

ważniejszego niż pośmiertna repu-

tacja Kreugera, o coś co w tej

chwili obchodzi cały świat:

Jeżeli Koncern Kreugera zała-

- mał się tylko dla tego, że kierow-

nik jego był pospolitym rzezimie-

szkiem, to na przyszłość wystar-

czyłoby roztoczyć baczniejszą kon-

trolę nad podobnymi przedsiębior-

stwami, by nie dopuścić do fał-

szerstw i nadużyć i... wszystko by-

łoby w najlepszym porządku.

Jeżeli jednak Kreuger stał się

tylko fałszerzem pod presją wy-

padków, stojąc wobec nieuniknio-

nego bankructwa, to trzeba sobie

zadać pytanie co było powodem

tego bankructwa?

Zanim odpowiemy ńa to pyta-

nie, musimy stwierdzić, że wypa-

dek z Kreugerem, nie jest odoso-

bniony. Pamiętamy wszyscy taje-

mnicze zniknięcie belgijskiego

„króla” jedwabiów, Loewenstejna.

Dziś jest ona już całkowicie wyja-

śniona. Loewenstejn, spekulując na

sztucznych jedwabiach, stracił ol-

brzymi fundusz, około 14 miljo-

nów, wsiadł do własnego samolotu

i kazał wieść się z Londynu do

Belgji. W drodze otworzył drzwi

i rzucił się z tysiącmetrowej wyso-

kości w odmęty morza. Dalej wy-
mienić możemy bankructwa takich

finansowych potentatów jak nie-

mieckiego „króla'* przemysłu tka-
ckiego Lahusen'a, angielskiego

„króla” giełdowego Hatry, francu-
za Oustric'a, austrjaka Bosela i

Castiglona.  Pomijamy już drob-
niejsze afery takich braci Szklar-
ków, Barmata i t. p.

Nie ulega kwestii, iż stoimy tu

wobec objawu masowego... Że w
tem wszystkiem dużo być może

winy osobistej tego lub owego

wczorajszego potentata finansowe-

go, niezdrowej spekulacji i brudu
moralnego — to nie ulega kwestii.

Z drugiej strony jednak byłoby
krótkowidztwem przypisywać te

masowe, miljardowe bankructwa

wyłącznie tylko przestępczej dzia-
łalności czy lekkomyślności jedno-
stek.

Musi być przyczyna głębsza,
powodująca to, iż maszynerja, któ-

ra przed wojną tak sprawnie dzia-

łała, dziś zacina się co chwila, po-
wodując nieobliczalne szkody i ka-

tastrofy.
* * *

Socjaliści mają na to wszystko
odpowiedź gotową: bankru-

ctwo kapitalizmu.

Hasto demagogiczne, obliczone
na nieušwiadomione masy, w grun-

cie bezsensowe. Kapitalizm bo-
wiem, podobnie jak sam kapitał,

są niezniszczalne. Czem bowiem

jest kapitał? Pieniądz czy to pa-
pierowy, czy choćby metalowy,
jest tylko środkiem obiegowym.
Właściwym kapitałem jest ziemia,
z tem co kryje w swych wnę-

trzach (metale, węgiel, nafta etc.),

z tem co na jej powierzchni rośnie:

lasy, pola uprawne, oraz z tem, co
praca ludzka dzwignęła: fabryki,
miasta i t. p.

Tego zniszczyć nie sposób,

zniszczy to chyba jaka kosmiczna
katastrofa, razem z ludzkością.

Natomiast może to wszystko

zmienić właściciela.
Rosja komunistyczna dokonała

takiego przewiotu na olbrzymią

skalę, w myśl zasad marksow-
skich, wywłaszczając wszelką po-
siadłość osobistą na rzecz pań-

stwa.

Jakie były tego rezultaty, wi-

dzimy wszyscy i właściwie powin-

niśmy wdzięczni być Rosji za tak

pouczający eksperyment, który

zresztą opłaciła ruiną, śmiercią i

nędzą 100 przeszło miljonów swych

obywateli.

Inaczej zresztą nie może być.

Jeżeli taki Kreuger, osobiście naj-

bliżej zainteresowany w  intere-

sie, nie był w stanie objąć go, uni-

knąć tych lub owych błędów —

jak może uczynić to wszechwładne

państwo, reprezentowane przez

kilku czy kiłkunastu urzędników,

przeważnie ludzi nie fachowych,

wydžwignietych intrygą i demago-

gją, zainteresowanych tylko pośre-

dnio, przemyśliwujących raczej o

osobistych korzyściach, w myśl

chłopskiej zasady: „kaby był ca-

rom, to sto rublej ukrawby, taj u-

tikby“.
Dodajmy, že taki Kreuger, po-

pełniając nadużycia, zdawał sobie

sprawę z tego, że w razie ujawnie-

nia ich, zapłaci bądź wieloletniem

więzieniem, bądź śmiercią samo-

bójczą.

Państwo, typu socjalistycznego,

może największe zbrodnie „legali-

zować”, odbierając np. swym oby-

watelom ich oszczędności, drogą

inflacji i dewaluacji, grabiącwła-

sność ziemską, pod pozorem „re-

formy agrarnej”, zabierając domy,

warsztaty i fabryki na rzecz „pań-

stwa”, reprezentowanego przez

klikę.

Różnica pomiędzy wielkim ka-

pitalizmem Kreugerów a superka-

pitalizmem takiego państwa so-

wieckiego na tem właściwie pole-

ga, że bankructwo takiego Kreu-

gera pociąga za sobą kilka lub naj-

wyżej kilkanaście tysięcy ofiar,

poszkodowanych wierzycieli, po-

zbawionych zajęcia pracowników,

podczas gdy bankructwo państwa

opłacają miljony nędzą ostate-

czną i śmiercią głodową.

Jak to widzimy. na przykładzie

Rosji bolszewickiej.

Wojna światowa wielorakie

miała skutki; między innemi przy-

czyniła się do wytworzenia olbrzy-

mich skupień kapitału, kosztem

zubożenia szerokich mas. Podczas
gdy miljony walczyły na froncie,

krwawiły i umierały — sprytne je-

dnostki zbijały za frontem super-

kapitały. Że śród tych jednostek
„rasa wybrana” stanowiła przy-
gniatający odsetek — niepotrzeba

chyba dodawać.

Wojnamiała jednak drugi jesz-
cze skutek, t. j. uświadomienie,
czyli — jeżeli można tak się wy-
razić — uobywatelnienie szero-
kich i najszerszych warstw, które

przedtem stały opodal spraw poli-
tycznych i gospodarczych swej
ojczyzny. Przelewając za nią krew,

nabyły też prawo współudziału

w tżądach i posiadaniu dóbr na-
turalnych. W zasadzie to słuszne,

ze słusznej zasady jednak zrodziła
się mylna teorja komunizmu, który

nie jest podziałem kapitałów ale

ich rabunkiem, tworzeniem hiper-

kapitalizmu i znaczy „wypędzanie

djabłów belzebubem“.

Nie tędy dtoga! Zamiast ko-
munizmu, chodzi raczej o demo-

kratyzację kapitału, t. j. o sprawie-

dliwy podział dóbr śród najszer-
sze warstwy, o czem mówi en-

cyklika Ojca św. „Quadragesimo

anno". Oczywiście nie należy
pod tem rozumieć rabunku tych

dóbr obecnym właścicielom, celem

mechanicznego ich podziału.
Chodzi tylko o uprzystępnienie

każdemu posiadania właśności in-

dywidualnej, czy to pod postacią

ziemi, domu, a przedewszystkiem

własnego warsztatu pracy. Więc

chodzi o popieranie mniejszej i

średniej własności ziemskiej, nie
drogą przymusowego wywłaszcza-
nia wielkich latyfundyj, ale drogą
dobrowolnej ich parcelacji. W.
miastach, zamiast budowy wiel-
kich gmachów koszarowych, nale-

ży rozwijać nieporównanie bar-
dziej hygjeniczne „miasta-ogrody“,
umożliwiające każdemu posiada-

nie tak wyśmiewanego przez Le-

nina „domka z ogródkiem”. Na-
reszcie w przemyśle najbardziej na
poparcie zasługują mniejsze, indy-

widualnie kierowane warsztaty,

drobne fabryczki i przedsiębior-

stwa handlowe, zamiast tak mod-
nych dziś, uniwersalnych domów
towarowych.

Powie kto, że wielkie przed-

siębiorstwa pracują bardziej pro-

dukcyjnie od małych. Czy jednak
taniej? Skomplikowana admini-
stracja, potrzeba nadzoru, wyrów-

DZIENNIK WILEŃSKI

z prasy.
„Apolityczność”.

„Gazeta Warszawska” przyta-
cza ustęp z referatu p. Klarnera,
wygłoszonego na zjeździe samo-
rządu gospodarczego:

„Pragnąc skupienia wszystkich sił

twórczych w pracy nad ratowaniem bytu

gospodarczego państwa, wypowiadamy

pogląd, iż walki polityczne utrudniają

opanowanie przesilenia i że stworzenie

porozumienia między zwalczającemi się

kierunkami przyczyniłoby się znakomicie

do przezwyciężenia kryzysu”.

Do tych słów prezesa warszaw-

skiej izby Przemysłowo-Handlo-
wej i głównego organizatora zjaz-

du nawiązuje „Gazeta Warszaw-
ska” następujące uwagi: :

„Kto wyglasza takie zdanie, ten nie

znajduje się „poza nawiasem“ polityki,

ale w samem jej centrum. Ale ję

wygłasza, to nie powinien rzucać słów

na wiatr, ale ma obowiązek uzasadnić

swoje stanowisko. Jeśli p. Klarner w

walce gospodarczej staje wyraźnie w

szeregach wyznawców pewnego określo-

nego kierunku, jeśli czyni to dlatego, że

kierunek ten uznaje za szłuszny i jedynie

pożyteczny dla państwa, to konsekwent-

mie musi przyznać, że i w polityce jedna

z walczących stron ma rację, a inne jej

nie mają, że jeden kierunek polityczny

w interesie państwa powinien o nieść

zwycięstwo nad innemi. Powinien także

uznać i to, że jak nie może być „porozu-

mienia" mię:
między sobą doktrynamiekonomicznemi,
tak tem mniej można mówić o „porozu-

mieniu” między przeciwnemi sobie poglą- |

dami moralnemi.
Jest rzeczą niezmiernie charaktery-

styczną, że wbrew pierwotnemu zamia-

rowi, p. Klarner nie zgłosił rezolucji, bę-

dącej rozwinięciem wyżej przez nas Za-,

cytowanego zdania. Ktoś czy coś stanęło

temu zamiarowi na przeszkodzie. у

Co? Odpowiedž jest bardzo prosta:
zaležnošė zjazdu od jednego obozu po-
litycznego, będącego w danej chwili przy
władzy. P. Klarner odbył podróż w nie-
realną stratosferę „apolityczności”, оь-^
ciążony balastem politycznej zależności
od sanacji. Nadało to całemuzjazdowiy
charakter nieszczerości, z której może
zrodzić się wszystko oprócz — zaufania”,

„Na finiszu”, >

Pod tym tytułem ukazał się we
wtorkowym. mrze „Robotnika
(143) artykuł niestety dotkliwie
przez cenzurę pokiereszowany, z
którego przytaczamy ustęp koń-
cowy, nie skonfiskowany, Autor
artykułu przypomina znany apel
p. Śławka do ofiarności publicznej
i tak kontynuuje:

„Śmiemy twierdzić,
Sławka skierowany został pod niewla-
ściwym adresem. W'e współczesnych pań-
stwach bowiem ofiarność obywateli, gay
chodzi o finanse państwowe, znajduje
swoje kryterjum w wywiązywaniu

że zarzut p.

się z

zupełnie sprzecznemij

j!„Mocarstwowiec“ —

obowiązków podatkowych. Otóż społe-
czeństwo wywiązało się z obowiązków
w okresie dobrej, a także li tylko znośnej
konjunktury, o tyle dobrze, że po pokry-

ciu trzymiljardowych budżetów Rząd

miał możność osiągnięcia pokaźnych nad-
wyżek kasowych. Jeżeli dzisiaj, wrezul-
tacie długotrwałego kryzysu, wpływy

skarbowe — mimo masowych licytacji
nie dopisują, to apel do ofiarności społe-
czeństwa trafia w próżnię.

Zdolność płatnicza ogółu ludności
jest do cna wyczerpana, a zatem bezcelo-
wem jest odwoływanie się do sumienia
obywatelskiego szerokich rzesz, które
staczają się coraz szybciej na dno nędzy.
Stoją one wobec  szalejącego PE
bezbronne i pozbawione jakiejkolwiek
racjonalnej opieki ze strony władzy pań-
stwowej.

Społeczeństwo nie zrozumie apelu p.
Sławka, jak nie rozumie uporczywego
milczenia p. Prystora.

Na tle rządowej polityki biernego
wyczekiwania apel p. Sławka wywołał
jedynie wrażenie, że przywódcy  „sana-
cyjni” tracą wiarę we własne siły.

Co za różnica w porównaniu z bez-
troskim wigorem, jaki panował jeszcze
przed rokiem! Gdy wówczas po „zwy-
cięskich'* wyborach słyszeliśmy wciąż ra-
dosne nawoływania do „wyścigu pracy”,
to „dzisiaj, śdy „sanacja” znalazła się na
finiszu, o żadnych wyścigach się już nie
mówi.

Wyścig się nie udał!
| Zrozumiala to juž dawno opinja pu-

bliczna i nie zważając na hałaśliwą re-
klamę, nie łączy żadnych nadziei z dru-
ga konferencją b. premierów, jak nie
przywiązywała tej wagi do pierwszej.

Wyścig się nie udal!“

Superlatywy.
54 wiec” (organ sana-

cyjny „Ligi Mocarstwowej') twier-
dzi, że przewrót majowy z r. 1926
wprowadził Polskę na tory mocar-
stwowe. Polska jest dziś — pisze

przedtem. Pod
„wodzą marszałka Polski formuje się na

wschodzie PO potęga Rzeczypospo-

litej ludów (7). zepmy rozkaz Wodza

z zapałem tak namiętnym, aby rozpęd
nasz zdmuchnął grzęzawisko gadów,

oblepiające galaretowatą masą tarczę
stalową Bohatera.

Takich wodzów jak Piłsudski w dzie-
jach świata było niewielu. W Polsce ma-
my tylko jednego. Byli w Polsce Chrob-
ry, Bolesław Śmiały i Batory, rozpoczy-
mali wielkie dzieła, ale ich dokończyć
niemogli.Ale czem oni są w porówna-
niu do Piłsudskiego. Cieszmy się... Nigdy

jeszcze w Polsce na przestrzeni lat ty-
siąca, żaden Polak nie zebrał w swej
a mocarnej tylu serc płonących mi-
ością Ojczyzny, tylu rąk gotewych do
czynu, tyle krwi ofiarowanej za sprawę...
ale nigdy też fale anarchji, uśmierzane
ręką dza, nie spiętrzyły się wokół jego
niezłomnego Rozkazu, tak wielką i groź-
ną chmurą negacji i buntu, ducha roz-
prężenia. Dziś LM formuje się pol-
skie państwo w rękach Wielkiego Męża”.

SkRA ETAD TRIZTTT TERAKOTA i AAC

ŽYCIE GOSPODARCZE.
MASRO CZY MARGARYNA?

Ostatnio odbyły się w Minister
stwie Rolnictwa narady przedsta-
wicieli rolnictwa oraz przemysły
chemicznego w sprawie cnego
stanu rzeczy na rynku tłuszczo-
wym i olejarskim. Chodziło tam o
zrealizowanie postulatów  rolni-
czych w dziedzinie stworzenia pre-
ferencji dla rodzimych surowców
tłuszczowych i oleistych oraz wy-
rabiania z nich półproduktów i pro
duktów. Dla naszego rolnictwa jest |
to sprawa bardzo waźna.

IW ostatnich kilku latach ob-
szar celny Rzeczypospolitej stał
się terenem międzynarodowego
koncernu margarynowego, kontro-
lującego w' całej prawie
wytwórczość olejów, margaryny i
innych sztucznych tłuszczów ja-
dalnych. Aktywność tego koncer-
nu znalazła u nas swój wyraz w
powstaniu fabryk margaryny, po-
łożonych. głównie „na terytorjum
W. Miasta Gdańska, kartelu rafi-
neryj olejów jadalnych z sjedzibą
w arszawie, wreszcie dwóch
wielkich olejarni w Gdyni, z ktė- |
rych jedna juž zostala uruchomio-
na, druga zaš jest w trakcie budo-
wy. Wobec tego, że Polska do nie
dawna sprowadzała poważne ilości
olejów i tłuszczów roślinnych, po-
wstanie tego przemysłu u nas o ty-
le jest korzystne, że teraz będzie- -
my sprowadzać zamiast gotowych
surowce lub półsurowce egzotycz-
ne, które będą u nas przerabiane.

O ile chodzi o artykuły uży-
wane wyłącznie do celów przemy-
słowych, wszystko jest w porząd-
ku, ponieważ oleje i tłuszcze roś-
łinne, wytłoczone z egzotycznych
surowców, w wyjątkowych wypad
kach dają się zastąpić produktami
z krajowych nasion oleistych.

Natomiast powstaje poważne
niebezpieczeństwo dla wytwórczo-
ści krajowych tłuszczów i olejów
jadalnych z chwilą, gdy egzotyczne
oleje i tłuszcze roślinne pójdą w
Ai EILS)

nywa tu różnice. Czy zresztą po-

żądana jest hiperprodukcja? Prze- |
cie nadmierna produkcja stała się
jedną z głównych bolączek nasze-
go czasu. Mechanizacja przemy-

słu, handłu, rolnictwa („kołchozy'”')
zabija indywidualność ludzką,

przekształca człowieka w bez-

myślną machinę. Pod tym wzglę-
dem system amerykański współ-
zawodniczy z sowieckim.

Przeciwko temu burzy się i
powstaje zdrowy instynkt samo-
zachowawczy człowieka, który
chce pracować, ale jako jednostka
indywidualna, przy własnym war-
sztacie, na własnym zagonie, pod
własną strzechą.

Jest to przyrodzonem prawem
jego. J. 0.

uropie

poważniejszych ilościach na wyrób
margaryny. Wiadomo bowiem, że

"margaryna zasadniczo jest artyku-

łem tańszym niż masło i w tych
krajach, gdzie spożycie margaryny
jest rozpowszechnione, konsumcja

masła jest stosunkowo niska. W tej

chwili stosunki na rynku krajo-
wych tłuszczów jadalnych są takie,
że wskutek spadku ceny tych arty
kułów trudno myśleć o poważniej-
szym wzroście spożycia margary-
ny. Ale gdy ceny masła zaczną się
poprawiać wytwórczość i spoży-
cie margaryny może łatwo uros-
nąć i stać się czynnikiem wpływają
cym hamująco na tak dla rolnictwa
pożądaną zwyżkę ceńy masła. Dla
tego też zadaniem państwowej po-
lityki gospodarczej jest nie dopu-
ścić do rozrostu przemysłu i spo-
życia margaryny na rynku krajo-
wym, tembardziej, że wytwórczość
jej znajduje się głównie na terenie
wrogiego nam W. M. Gdańska.

Sprawami, związanemi z po-
wstaniem i działalnością olejarni w
Gdyni, oraz sprawą przemysłu mar
garynowego szczególnie interesuje
się poseł Wiślicki z B. B. Takim
samym przedmiotem jego zainte-
resowania jest słynna łuszczarnia
ryżu w Gdyni, z której nasze rol-
nictwo i młynarstwo jest mocno
niezadowolone. Widocznie p. Wi-
ślicki uważa się za specjalnie po-
wołanego do państwowotwórczej

pracy nad rozwojem przemysłu na

„polskiem wybrzeżu morskiem i
znajduje w tem poparcie sfer rzą-

dowych. Niestety, nowe przedsię-

biorstwa zagraniczne nad Bałty-
kiem, któremi on się opiekuje bu-

dzą poważne wątpliwości co do ich
wartości gospodarczej i politycz-
nej dla gospodarstwa narodowego

Polski. Dlatego też polska opinja
publiczna winna żywiej zaitereso-

wać się placówkami gospodarcze-
mi, powstającemi nad naszem mo-

„rzem, szczególnie zwrócić baczną
uwagę na usadowienie się nad

niem placówek międzynarodowe-
go koncernu olejarsko - margaryno
wego. ! 03
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Drobne wiadomošci.
Bezrobocie w St. Zjednoczonych.

NOWY YORK (Pat). W/g_o-
świadczenia przewodniczącego Fe-
deracji Pracy, Greena, liczba bez-
robotnych w Stanach Zjednoczo-
nych doszła do 7.950 tysięcy. Jako
środek zaradczy Green zaleca
wprowadzenie 5-dniowego dnia
pracy.

Grecja zrywa z parytetem złota.

ATENY (Pat). Izba Posłów i
Senat uchwaliły ustawę w sprawie
odstąpienia Grecji od parytetu

' złota.
—  

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom którzy zalegają z opła-

tą prenumeraty „Dziennika Wi-

leńskiego" będziemy zmuszeni
bezwzgiędnie wstrzymaćprze-

syłanie pisma od 1 Maja
1922 roku.

Przy bólach nerwowych 1 głowy
neležy niezwłocznie zastosować tablet-
ki Togal, które skutecznie uśmierzają te
bóle, nie wywierając żadnego szkodli-
wego wpływu na serce, żołądek I inne

organy. Spróbujcie | przekonajcie się
sami, lecz żądajcie we własnym intere-
sie tylko oryginalnych tabletek Togal.

Do nabycia we wszystkich aptekach.

Nr. Rej. M. S. W. 1364. Cenazł.2.

PROCES GORGONOWEJ
(Trzeci dzień

LWÓW (Pat). W dniu 27 b. m.

na rozprawie przeciwko Gorgono-
wej zeznawali dalsi świadkowie.

Świadek dr. Czala, lekarz, za-

mieszkujący w Brzuchowicach na-

przeciw willi architekta Zaremby,
który został wezwany na miejsce
zbrodni tuż po odkryciu morder-
stwa, zeznaje podobnie jak w

śledztwie i stwierdza, że sprawcą

zbrodniczego czynu mógł być tyl-

ko ktoś z domowników, przyczem

na podstawie stosunków między

Gorgonową a Elżbietą Zarembian-

ką sądzi, że mogła to być tylko

oskarżona.
Następnie zeznaje świadek Ka-

miński, ogrodnik, zajęty w willi

Zaremby.
Obrońca dr. Axer sprzeciwia

się zaprzysiężeniu tego świadka

ze względu na to, że jest on w

równej mierze jak Gorgonowa ро-

dejrzany o zamordowanie Zarem-

bianki. Trybunał po naradzie u-
chwalił wniosek obrońcy odrzucić

i świadek Kamiński został zaprzy-
siężony.

Przesłuchiwani Kamiński i je-
go żona przynoszą w swych zezna-
niach nowe szczegóły, o których
w śledztwie nie mówili, mianowi-
cie, że syn Zaremby 14-letni Sta-
nisław, który krytycznej nocy
ujrzał na tle szklanych drzwi ja-
kąś postać, miał oświadczyć im
obojgu natychmiast po przebudze-
niu się domowników, że wpostaci
tej rozpoznał Gorgonową.

Następnie prokurator Laniew-
ski złożył oświadczenie, w którem
zaznaczył, że metoda obrony prze-
chodzi wszelkie granice i prosi
wobec tego trybunał, aby nie do-
puścił do rzucania podejrzeń na
świadków.

W. odpowiedzi na to obrońca
dr. Axer zaznaczył, że jest pra-
wem obrońcy stawianie wniosków,

rozprawy.)
jakie uważa za wskazane, oświad-
cza jednak, że nie będzie sprzeci-
wiał się zaprzysiężeniu świadków-
kobiet, ponieważ sposób ,wykona-
nia morderstwa wyklucza, aby ko-
bieta popełniła tę zbrodnię.

Po tych słowach rozległy się
na sali głośne szmery. Wobec tego
przewodniczący polecił usunąć z
sali część publiczności.
W dalszym ciągu rozprawy

rzewodniczący zarządził — Коп-

ontację świadka Kamińskiego i

Stanisława Zaremby, 'aby wyjaśnić

sprzeczności w ich zeznaniach.
Wreszcie sąd przesłuchał świad-

ka Antoniego Halembę, byłego

detektywa z Tarnowskich Gór,

który zeznaje, że pewnego dnia
otrzymał list z banknotem stuzło-

towym, wzywający. go do Lwowa.
Po przyjeździe spotkał się z dwie-
ma paniami, z których jedna zażą-

dała od niego, aby za zapłatą do-

prowadził do nawiązania stosunku

z pewną młodą dziewczyną. Po

morderstwie zobaczył w jednem

z pism fotografję Gorgonowej, w

której poznał jedną z wyżej wy-
mienionych pań i wtedy, kojarząc
stawianą mu propozycję z faktem

morderstwa, zgłosił się 'do sędzie-

go śledczego. Na pytanie obrońcy
zaznacza, że był dwukrotnie w za-
kładzie dla umysłowo chorych.

Obrońca prosi trybunał o zatrzy-
manie świadka, gdyż jutro ma

otrzymać co do jego osoby ważne
informacje, na to jednak  prze-
wodniczący nie zgodził się.

W końcu środowej rozprawy
zeznawał komendant posterunku

licjj państwowej  Nuckowski,
tórego zeznania nie wnoszą nic

nowego.

W. czwartek po południu sąd

udać się ma na miejsce zbrodni do

Brzuchowic celem przeprowadze-
nia wizji lokalnej. t

 

Ostatnie operacje Kreugera.
Prof. Fehr, wi-

ceprzewodniczący komisji rzeczo-

znawców do zbadania sprawy
Kreugera, oświadczył przedstawi-
cielom prasy francuskiej, że ostat-

PARYŻ (Pat).

"nia operacja Kreugera polegała na

wycofaniu z Banku Skandynaw-

skiego akcyj kopalni złota Boliden

na sumę 40 miljonów koron, wza-

mian zą co Kreuger wręczył Ban-

kowi Skandynawskiemu niemiec-
kie obligacje państwowe nominal-

nej wartości 50 miljonów dolarów.
Obligacje te wycofał on z towa-
rzystwa International March Cor-
poration, któremuobiecał.zastą-
pić je przez włoskie bony skarbo-

we. Jak wiadomo obecnie, bony

te okazały się fałszywe. Kreuger

nie dotrzymał swej obietnicy i

w ten sposób International Match

Corporation znalazła się bez po-
krycia. Akcje kopalni złota Boli-

den, aczkolwiek są zaangażowane
w banku państwa, posłużyły Kreu-

gerowi, jago podstawa do wypu-
szczenia na rynek nowych obliga-

cyj. — Kreuger sprzedał je za 70

miljonów koron szwedzkich i do-

tychczas zupełnie nie wiadomo, co

się stało z dochodami, osiągnięte-

mi z tych tranzakcyj. — Spółka
Kreuger i Toll, której moratorjum
upływa dnia 30 kwietnia, prosiła

o prolongatę do dnia 15 maja, kie-

dy będzie ogłoszona ustawa, przy-

gotowywana przez rząd o powie-

rzeniu administracji rządowej li-

kwidacji firmy Kreuger i Toll. Do

tego czasu delegat rządu będzie

sprawował funkcje syndyka, kon-

trolując wszystkie wydatki, upa-
dłość nie będzie jednak ogłoszona

dzięki specjalnemu moratorjum.

Dochodzenia sądowe przeciwko
członkom rady administracyjnej

mogłyby być prowadzone wyłącz-
nie na podstawie skarś i pod wa-

runkiem ogłoszenia bankructwa.

Upadłość koncernuKreugera.
LONDYN (Pat). B. szwedzki

minister finansów Lyberg, wyzna-

czony przez rząd szwedzki do

przeprowadzenia dochodzeń w

sprawie towarzystw  Kreugera,

oświadczył dziś przedstawicielom

prasy, że zaprojektuje przedłuże-
nie moratorjum dla towarzystw

Kreugera na okres 14-tu dni, t. j.
od 1 do 14 maja, następnie zaś po-
leci ogłosić upadłość towarzy-
stwom Kreugera, albowiem nie
ulega juź żadnej wątpliwości, že
nie są one w stanie uiścić swych

zobowiązań.

 

Głos udręczonych z p
(Kap) Jeden z księży, odpra-

wiających nabożeństwa nadawane

przez radjostację wileńską, otrzy-

mał przed kilku dniami list, natu-

ralnie nie drogą pocztową, od

nieznanej sobie _ prawosławnej

rosjanki z Sowietów. List ten w

tłumaczeniu brzmi jak następuje:

„Drogi Ojcze! Piszę pod świe-

żem wrażeniem pięknego nabożeń-

stwa, które odprawiłeś przed Cu-

downym obrazem Matki Naj-

świętszej. Oboje z mężem wysłu-

chaliśmy tego nabożeństwa na

klęczkach przed naszym aparatem

radjowym. Serdeczne Bóg zapłać

za modły, któreś, Ojcze, zanosił

przed tron Przeczystej Dziewicy.

Wiemy, żeś się modlił i za nas,
nieszczęsnych, uciśnionych, prze-

śladowanych, skazanych na śmierć
głodową. Wszyscyśmy tu głodni,
zziębli, obdarci i bosi. Zapędzeni

w ślepy zaułek bez wyjścia powol-
ną tu śmiercią umieramy. Co się

u nas dzieje, tego żadne pióro о-

pisać nie zdoła. Mąż móji ja je-
steśmy młodzi, mamy dzieci.
Chcemy jeszcze żyć, ale żyć

inaczej. Oboje przecież widzie-
liśmy i znaliśmy inne życie. Cer-
kwie u nas wszystkie pozamykane.

W domu nie wolno zawiesić obra-
zów świętych. Żyjemy jak dzikie
zwierzęta i musimy milczeć... Ży-

jemy wszyscy nadzieją 'na jakiś

lekła bolszewickiego
cud. Wszak jest Bóg w niebie.

Wierzę mocno, że On nas wybawi.
Ale kiedy? Nie wiem, czy otszy-
masz, Ojcze, ten list, ale jeśli

otrzymasz to pomódl się za nas |

wszystkich, pomódl się o ratunek

dla nas. Piszę po rosyjsku, bo nie.
umiem po polsku, ale może Ojcu

ktokolwiek przetłumaczy. Pelnė
szacunku wasze dzieci duchowne.
Nie podpisuję listu tego nazwi-

skiem, gdyż boję się, że gdyby go
przeczytano, rozstrzelanoby mnie
i męża. Jedno, na co sobie pozwa-

lamy i na co oddajemy ostatni
grosz — to radjo, przez które

przysłuchujemy się odgłosom in-
nego życia, znajdujemy przynaj-
mniej chwilowe zapomnienie. Was

(Polskę) zawsze słuchamy i krze-
pimy się nadzieją”.

Komentarzy list ten nie po-
trzebuje. Każdy widzi, skąd czer-

pią siły do wytrwania ci nieszczę-
śliwi. Jakżeż mało poparcia znaj-

duje u nas Kościół katolicki, który
przez pogłębienie i rozszerzenie

Alkcji Katolickiej usiłuje zabez-
pieczyć nasz naród przed piekłem,
w którem jęczy wielomiljonowy
naród rosyjski! Popieranie. sek-
ciarstwa i występy antykatolickie

osobników, zajmujących nieraz
wybitne stanowiska, nie przyczy-
nią się napewno do usunięcia nie-

bezpieczeństwa bolszewickiego.

 
 
 



 

  

    

  

  

  
   

 

  

 

   

  

  

   
  

  

  

   

Dowiadujemy się, iż wysunię-
ta w jesieni ub. r. sprawa urzą-
dzenia Ill Targów Północnych w

ilnie została obecnie z powro-
em podjęta przy poparciu Urzę-
du Wojewódzkiego w Wilnie, sfer
przemysłowo-handiowych i woj-
skowych. Według dotychczaso-
wych projektów przewidziane jest
zorganizowanie targów w okresie
jesiennym 1933 r. Zamiarem ini-

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Wyjeżdżający na ietni-

ko nie są obowiązani wy-
meldowywać się. Władze miej-
skie i administracyjne wyjaśniają,
Žž osoby wyjeżdżające na letnisko
Wilna nie są obowiązane wy-

meldowywać się w myśl ostatnich
przepisów.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Po wyborach nowego

prezydenta miasta. W dniu dzi-
siejszym Magistrat przesyła do
władz wojewódzkich protokół z
ostatniege pesiedzenia Rady Miej-
skiej, na którem, jak wiadomo
dokonano wyborów nowego pre-
zydenta. Natychmiast po zatwier-
dzeniu wyboru d-r. Maleszewski
obejmie ster rządów miasta.
— - — Memorjał o stanie flnan-
sów miejskich. Szef sekcji fi-
nansowej magistratu ławnikŻej-
mo opracowuje obecnie obszer-
ny memorjał o stanie finansów
miejskich. Memorjał ten ma przy-
Czynić się dó wyświetlenia stanu
finansowego miasta i posłużyć za
Mmaterjał dyskusyjny na posie-
dzeniach Magistratu i Komisji Fi-
nansowej, poczem zostanie poda-
ny do wiadomości Rady Miejskiej.

! SPRAWY PODATKOWE.
— Państwowy podatek prze-

Mmysłowy. W dniu 15 kwietnia
|b,r. zostały rozesłane nakazy
płatnicze na państwowy podatek
przemysłowy za rok 1931.

Uwidoczniony w nakazach po-
datek płatny jest w terminie do

| dnia 15 maja b. r.
W tymże terminie przysługuje

prawo wniesienia odwołań od
ustalonych sum obrotu i obliczo-
nych kwot podatku.

Zainteresowani płatnicy mogą
Informować się o kwotach wy-
mierzonego podatku w imiennych
listach płatników, wyłożonych w
Urzędach Skarbowych i Gminach
Oraz w Magistratach.

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Kasy Banku Polskiego

|w Wilnie będą czynne od dnia
maja do 30 września r. b. w

dnie powszednie od godziny 8 mej
rano do 13tej w soboty od godz.

| B-mej rano do 12-tej. | '
— Kuno) skarżą się na kon-

kurencję ko
Tzyszenie Kupców i Przemysłow-
tów Chrześcijan m. Wilna zwró-
Ciło ostatnio uwagę, iż koopera-
tywy miejscowe sprzedają cukier

|krysztal po cenie 1 zł. 65 gr. za
1 klg., zmuszając tem samem i
kupców do odpowiedniego obni-

nia ceny na cukier. Wobec te-
go jednak, iż kooperatywy naby-
Wają cukier na warunkach ulgo-
Wych i epłacają ponadto mniej-
Szy podatek obrotowy, niż han-
dej prywatny, kupiectwo tego

ndlu sprzedając cukier po ce-
Nie 1 zł. 65 gr., ponosi straty. W
łwiązku z tem kupcy branży ko-
©ujalnej zamierzają poczynić kro-
ki, któreby uchroniły ich od kon-

1 urencji, jakiej nie są w stanie
rzymać.
SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— W ciągu ostatnich kilku dni

Odbyły się trzy zebrania szewców.
W sol otę odbyło się walne zgro-

|madzenie członków  Chrześcijań-
skiego Związku Zawodowego Śze-

| wców - Chałupników pod przewod
|Rictwem p. prezesa Żukowskiego.

a zebraniu tem omawiano
sprawę dalszego kontynuowania
ttrajku. W końcu wybrano nową
omisję strajkową w skład, której

Weszli: p. p. Władysław Ostrowski
Stanisław Bielski, Stanisław Arci-
Mowicz, Antoni Grzymajło, Włady

| 44 Arcimowicz, Władysław Za-
rzewski i Jan Kondratowicz.
W poniedziałek o godz. 5 wie-

Czór odbyło się w lokalu przy ul.
ominikańskiej 4, ogólne zebranie

/ Wszystkich szewców wileńskich
jbod przewodnictwem p. Żukow-
skiego.

Na zebraniu tem również oma-
Wiano sprawę strajku, przyczem

| postanowiono odbyć szereg konie-
|tencyj z każdą poszczególną firmą

|

„JÓZEF BIRKENMAJER.
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ków śpiewanej:
Dzień — już — ten

(Wiele — jen,
Wiele — kasz

Dowolne słowa pieśni:
. Nasz — Młody — Pan,
: Plemię — smocze,

Dziś — się — zlągł.
„Pelno — zmian

 
 

operatyw. Stowa--

 

* 5 * ° ” »

Mój przyjaciel Sań -fu.
‚ ' Tak mi opowiadał Sań-fu, któremu również za-
wdzięczam zrozumienie pieśni owej, przez taneczni-

Znój — kończy — nasz! `
Już odchodzi w przeszłość — doba — zła!

Nowej—zorzy—wzejście—niech nam da!

Zagłuszyły pieśń brzękadła — przez chwilę tłu-
miła się w nich ta dziwna, szczebiotliwa mowa, głoski
vr” nie posiadająca, ale za chwilę znów było słychać

KRONIKA.
MI Targi Północne w Wilnie,

cjatorów jest rozbicie targów na
3 działy: | dział Iniarski, któryby
zobrazował całokształt  wytwór-
czości Inu na Ziemiach Północno-
Wschodnich; 2  obejmowałby
wszelkie artykuły będące przed-
miotem dostaw wojskowych. Trze-
ci dział poświęcony ma być ga-
łęziom miejscowego przemysłu i
handlu.

 

obuwianą w sprawie podwyżki,
Onegdaj Komisja strajkowa od

była z przedstawicielami kupców
obuwianych konferencję, na której
kupcy zgodzili się na podwyższe-
nie wynagrodzenia za robociznę o
1 zł. na każdej parze obuwia I gat.
i o 50 gr. — drugiego gatunku.
W związku z tem komisja straj-

kowa zwołała wczoraj ogólne nad
zwyczajne zebranie szewców straj-
kujących w sprawie obiecanej
przez kupców podwyżki.

Zebranie przeciąśnęło się do
bardzo późna w nocy.
— Zakończenie strajku

szewców. Zgodnie z naszemi
przewidywaniami w dniu wczo-
rajszym po zgórą dwutygodnio-
wym strajku nastąpiło porozu-
mienie między właścicielami skle-
pów z obuwiem i strajkującymi
szewcami - chałupnikami. Praco-
dawcy zgodzili się na podwyższe-
nie płac, wobec czego strajkują-
cy szewcy w dniu wczorajszym
przystąpili do pracy.
—Strajk krawców-chałup-

ników trwa. Wynikły przed pa-
ru dniami na tle nieuwzględnie-
nia przez właścicieli pracowni
krawieckich podwyżki za robo-
ciznę strajk krawców-chałupników
trwa.
W dniu wczorajszym  strajko-

wało przeszło 200 osób.
„SPRAWY ROBOTNICZE.

— Wstrzymanie rejestracji
robotników na wyjazd do
Francji. P. U. P. P. w Wilnie
wstrzymało rejestrację robotni-
ków do Francji. Zarządzenie to
nastąpilo wobee niepomyślnaj sy-
tuacji na rynku pracy we Francji
i zwiększenia się zastępu bezro-
botnych Polaków,

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Ogólnopolski zjazd dele

gatów Bratnich Pom Mło-
dzieży Akademickiej. Prezydjum
Ogólnopelskiego Związku Brat-
nich Pomocy Młodzieży Mkade-
mickiej zwolalo XV-tą mk
sesję rady delegatów O. Z. B. P.
M. A. Zjazd odbędzie się w Wil-
nie w dniach 3, 4 i 5 maja r. b.
Czynione przygotowania: uświetnią
uroczystości zjazdowe.
— Pożyczki na opłacenie

kwestury U. $. B. Na skutek
zarządzenia p. kuratora
rzyszenia prof. Dr. WI. Jnkowic-
kiego, podania z prośbą © ро-
życzki na opłacanie kwestury,
składane do Bratniej Pomocy
Pol. Młodz. Akadem (U. S. B.
będą zaopinjowane przez komisję
kwalifikacyjną i przesłane p. ku-
ratorowi, które osobiście będzie
interwenjować w poszczególnych
dziekanatach celem odroczenia
opłat.
— Czwartek akademicki od-

będzie się w „Ognisku Fkad.*
dnia 28.IV.32 r. Program wypełni
„Żywa gazetka" pod redakcją
kol. PROZAWOR Począ-
tek .o godz. 20.

ZŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Walne Zebranie T-wa

Prawniczego im. ign. Daniło-
wicza odbędzie się w gmachu
Sądu Okręgowego w lokalu Rady
Adwokackiej dnia 6 maja o go-
dzinie 7 wiecz
— Walne Zebranie Oddziału

Wil. Pol. Tew. Krajoznawczego
odbędzie się w piątek 29 b. m.
w lokalu gimnazjum im. Adama
Mickiewicza, ul. Dominikańska 3.
Pierwszy termin zebrania o g. 5.30,
drugi o godz. 6.
fi — Zwyczajne ogólne zebra-
nie Komitetu Woj. Wiieńskie-
go L. O. P. P. 22 maja r. b. o
godzinie 12 w lokalu Biura L. O.
P.P. przy ul. Marji Magdaleny 4

1m. 1.
— Wileński Oddział Tow.

Anatomiczno - Zoologicznego.
W piątek odbędzie się e godz. 19
w zakładzie historji USB. (Zakre-
towa 23) zebranie z następu-
jącym porządkiem dziennym:
1) Prot. Dr. S. Hiller — „O para- „ z Warsz. 20.15: ia”  menta—491 zł. 70 gr. niewinnił dla braku dowodów którą codziennie sł „, ale którą nie |bjozie“. 2) Doc. Dr S. Bagiński— пА Еаа Wałuo. S240 kownfonicz Ekspertyza kaligraficzna wy- winy. Kos. / katóymiełspossbaośśchoć„Spodografja i jej zastosowanie tan. z Warsz. kazała iż na przedstawionych — M. Junosza.

5) Ziemi — śle : ‘„ - ба — 1 — Ly... ® refren:
Rządów — jego —ciąg: Zakwiliły piszczałki jakby dziewczęcym głosem, Jak — zły — sen
eTaa ' : niby rozstania żałością. A przecież żegnano pełen - Znój — się — skończył — naszo! — w tan ab.

wnętrzności
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Zagadkowy zamach

DZIENNIK MILEŃSKI

samobójczy kwater-
mistrza 13 p. ułanów.

Wielkie poruszenie wśród sfer wojskowych wywołała wiadomość
o zagadkowem samobójstwie popełnionem przez kwatermistrza 13 p.
uł, w N. Wilejce mjr. Stetkiewicza. Mjr. Stetkiewicz wystrzałem z re-
wolweru usiłował odebrać sobie życie, raniąc się ciężko w głowę.
Mjr. Stetkiewicza w stanie ciężkim przewieziono do szpitala wojsko-
wego w Wilnie, gdzie poddano go niezwłocznie operacji.

W związku z zamachem samobójczym w dniu wczorajszym do
N. Wilejki przybyła specjalna komisja wojskowa, która prowadzi do-
chodzenie.

Samobójstwo bezrobotnej.
Wczoraj rano w jednem z

mieszkań w domu Nr. 39 przy
ul. Wielkiej 22-letnia bezrobotna
Cecylja Bujman, zamieszkała tam-
że przy pomocy esencji octowej
usiłowała popełnić samobójstwo.

Na szczęście samobójstwo w
porę. zauważono, wobec czego
denatkę udało się uratować.

Bujmanównę ulokowano w
szpitalu Sawicz.

w histologji*. 3) Dr. J. Kruszyń-
ski — „Istota i funkcja jąderka
w komórkach zwierzęcych". Od-
czyty ilustrowane będą demon-
stracjami mikroskopowemi.
— Komunikat Związku Pań

Domu. Dn. 29 kwietnia w piątek
w Sali Gimnazjum Lelewela o
godz. 6-ej wiecz. odbędzie się ze-
branie Zw. Pań Domu, na któ-
rem wygłoszone będą odczyty:
p. Dyr. Krauzego p. t. „Zdobnic-
two kwiatowe egrodów i balko-
nów* i p. Dziewanowskiej „Ho-
dowla roślin doniczkowych*. —
Wstęp dla członków bezpłatny.
Goście (za opłatą 50 gr.) mile
widziani.

ODCZYTY.
— X Odczyt z cykiu „Święci

Pańscy" p. t.: „Św. Ignacy Lo-
jola“, — Ks. dr. Kazimierza Ku-
charskiego T. l. odbędzie się w
Domu Sodalicyjnym (ul. Królew-
ska 9, Il p.) w piątek dn. 29 kwie-
tnia o g. 7 w.—Wstęp dla człon-
ków Sodalicyj Marjańskich i za-
pzoszonych gości.

Teatr | Muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Na Pohulance. Dziś i jutro „Car

Tenia „Miłość ale i duž— „Milošė przez malei przez duže
„M“ — odczyt w Lutni. Dziš o godz. 8
m, 30 wiecz. czeka Wilno nielada atrak-
cja — którą stanie się niebywale cieka-
wy. odczyt Zdzisława Kleszczyńskiego.
Już samo nazwisko głośnego poety
wzbudza zainteresowanie, cóż dopiero,
gdy dowiadujemy się, iż w dniu dzisiej-
szym sławny. feljetonista wystąpi z włas-
nym odczytem o niezmiernie ciekawej
treści p. t. „Miłość przez małe i przez
duže „M“. To też niewątpliwie Teatr
Lutnia zapełni się dziś po brzegi praśną-
cymi się dowiedzieć istotnych prawd na
temat stary jak świat a jednak zmienny,

 

szczególnie w naszych czasach, podda- -
jący wszelkie utarte kanony nowoczes-
nej rewizji. Zmienił się człowiek— ina-
czej reaguje i inaczej wyraża się jego
miłość. й

— Drugi i ostatni recital Unińskiego.
Wi piątek w teatrze Lutnia odbędzie się
drugi i ostatni recital fortepianowy Alę-
ksandra Unińskiego.

— Najbliższa premjera w Lutni. W
sobotę premjera arcywesołej komedji
„Dama w jedwabiach“.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 28 kwietnia.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom.
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 Emiyracja* —
odczyt dla maturz. z Warsz. wygł. prof.
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 War-
szawy wygł. dr. J. Pruchnik. 17.35: Kon-
cert = Wars 18.30: „Skrzynka poczto-
wa Nr. 199“, listy radjosłuchaczów omó-
wi Witold Hulewicz, dyr. progr. 18.30:
„W świetle BARY: — nowości teatralne
omówi Tadeusz Łopalewski. 19.05: Pro-
gram na piątek i rozm. 19,15: Prasa
dzien. radj. z Warsz. 19.30: Audycja ja-
pońska z Warsz. 20.00: „Trzy święte
skarby Japonji“ — felj, z Warsz. wygł.
H. Pieślakówna. 20.15: Muzyka lekka z
Warsz. 21.30: Słuchowisko z Krakowa.
22.15: Kom. i muzyka taneczna z Warsz.

Piątek, 29 kwietnia,
11.58: Sygnał czasu, 1410: Progr.

dzienny. 14.15: Świat w pieśni ludowej
(płyty). 15.15. Kom. z Warsz. 15.25: Od-
czyt dla maturzystów z  Waisz. („Rok
1848“ — wygł. prof. H. Mościcki). 15.50;
„Wojsko polskie w czasie walk o nie-
podległość' — odczyt dla maturzystów
z Warsz. wygł. dr. W. Lipiński. 16.10:
Słuchowisko dla dzieci: „Św. Jerzy u
harcerzy" — pióra Wandy Klaczyńskiej,
16.40: Codzienny Odria powieściowy.
16.55: Lekcja angielskiego z Warsz.
17.10: „Zygmunt Krasiński” (z powodu
120-lecia urodzin), odczyt ze Lwowa,
wygł prof. T. Pini. 17.35: Utwory Leo-
polda Staffa w słowie i pieśni. Wyko-
nawcy: Zofja Wyleżyńska (sopran), Zbi-
gniew Śmiałowski (recytacje), Walentyna
Czuchowska (akomp.). 18.20: Witkow-
ski — „Moje jezioro” — poemat symfo-
niczny w wyk. Roberta Celsia (for-
tepian) i ork. pod dyr. kompozytora
(płyty). 18.50: Rezerwa. 19.00. Polikom
na  Kowieńszczyźnie. 19.15: Przegląd
prasy rolniczej krajowej i zagranicznej,
19,25: Felj. humorystyczny w wyk. Leona
Wołłejki. 19.40: SE: na sobotę. 19.45:
Pras. dzien. radj, z Warsz. 20.00: Pogad.

Ho! — w pląsy — ochoczel
„Ochocze* na swój sposób pląsy podniecane były

coraz to większym zgiełkiem tam-tamów. Aż mi
świdrowała ta przeraźliwa wrzawa.

A Sań-fu z niezmąconą powagą tłumaczył mi dalsze
słowa pieśni:

Ku — twej —czci
Palą — się — kadzidła,
Piękny — dniu!
Padł — bez — tchu
Do — nóg — ci
Przeszły — dzień, 3
'Žmija — ta — przebrzydła,
Co — nam — kłyl -
MWpijala — do — ton,
Ta — posępna — pleśń, co — już
MWpelzta — w tajnik — naszych — dusz,

. Sącząc — weń

Film i kino.
Hellos — Noc w raju.
Hollywood — Puszcza.
Casino — Pvszcza.
Pan — Noce kaukaskie.
Stylowy — Gehenna miłości.
Lux — Skąd niema powrotu.
Swiatowid — Odrodzenie.
Miejskie — Tajny Kurjer.

KRONIKA POLICYJNA,
— Samobójstwo kaprala

13 p. ułanów. W dniu wczoraj-
szym kpr. 13 p. uł. Tadeusz Doł-
giński popełnił samobójstwo. Po-
wodem tego rozpaczliwego kroku
była obawa przed kara za pijań-
stwo i awantury. Zwłoki samo-
bójcy zabezpieczono do przyby-
cia władz śledczych.
— Kradzież w fabryce. Nieznani

sprawcy zapomocą odsunięcia zasuwki w
drzwiach, dostali się do fabryki Fajwu-
szewicza Hirsza (Bakszta 14) i skradli
politurę, lakier oraz farby łącznej war-
tości 600 złotych.

WYPADKI.
— Zderzenie taksówki z dorożką.

Szołer Tubis Mieczysław (Subocz 37),
DOE taksówkę Nr. 14064, na ulicy
jadowej najechał na dorożkę, powożoną

przez ' Feliksa Oświecimskiego (Subocz
102), wskutek czego lekko okaleczył ko-
nia i złamał hołoblę. — Włypadku w lu-
dziach nie było.

-dzą) spenetrował, wywiedzał się,

SZKICE I OBRAZKI.
WYCIECZKA NA LIPÓWKĘ.

Powiadają złośliwi, że dlatego przed-
stawiciele prasy stawili się in corpore na

wycieczkę organizowaną przed dyrekcję
radjostacji w Wilnie, że jeden z nich (że

iež te pismaki o wszystkiem się wywie-

iż do

herbatki na rozgłośni podadzą wspaniały
tort.

Tak czy inaczej, prasa stawiła się

najpunktualniej przy ul. Mickiewicza, jak
było zapowiedziane i autami udała się z
apartamentów Philipsa na Lipówkę.

Na Lipówce sielsko anielsko.
Tumany kurzu, jacyś żydowinowie

jak nomadzi na pustyni, spoglądają brud-
ni i zdziwieni na karawanę aut,

Ale oto z za wzgórza wysuwają się

ogromne anteny...

Radjostacja.

Budynek jak pudełko do cygar,
które w epoce przedlodowcowej zagubił

tu jakiś brontosaurus.

A wewnątrz?
Hyl Boże kochany. czegoż tam

niema...

Klatki jakieś, pudła metalowe, w

skrzyniach żelaznych.

Dyrektor Pikiel powiada, że taka
lampa kosztuje siedem tysięcy złotych.

Ale mnie się zdaje, że to bujda, bo

coprawda, nie kopci, ale za to tli się

okropnie słabo...

— Słabe prądy przechodzą przez ten
drucik, idą na siatkę i na katodę...

Konia z rzędem temu, kto to zro-

zumie..

Ale nic — dziennikarze strasznie po-

ważni słuchają w skupieniu, ktoś z kole-

$ów udaje że rozumie, ale każdy się tro-

chę boi...

Albowiem na czarnych pudłach me-
talowych, rozkosznie szczerząc zębiska,
uśmiecha się trupia główka...

Śmieje się uroczym, śmiechem wy-

dawcy czy komornika,

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.   
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Dziatacz sanacylny — kierownik
Związku osadników

okradał swych towarzyszy
Sąd skazał go na długoletnie więzienie.

W okresie przedwyborczym
do ostatniego sejmu na widownię
w „powiecie wilejskim wypłynął
jako stuprocentowy sanator, osad-
nik wojskowy Daniel Żeligowski.
Stał on się instruktorem wybor-
czym z ramienia sanacji i kiero-
wnikiem biura wyborczego B. B.
W. R.
W uznaniu położonych zasług

na najbliższem zebraniu Zw. osad-
ników wojskowych w Wilejce,
którego Żeligowski był człon-
kiem, okrzyknięto go wice-preze-
sem Związku, a nadto powierzo-
no mu kierownictwo sprawami
związkowemi.

wieżo kreewany potentat sa-
nacyjny nie marnował czasu i
raźno przystąpił do robienia „ba-
jecznej karjery* kosztem wlas-
nych towarzyszy, t. j. członków
Związku.
W okresie 1928—30 r. Pań-

stwowy Bank Rolny szczodrze
obdzielał z t. zw. „funduszu za-
pomóg i kredytów ulgowych“
osadników, wydając im pożyczki
na cele inwestycyjne działek.

Zabiegi wokoło  wyjednania
tych pożyczek w imieniu poszcze-
gólnych członków czynił Związek,
a personalnie wice-prezes Żeli-
gowski. On wnosił odpowiednie
podania do banku, przedkładał
wymagane dokumenty oraz pod-
nosił przyznane pożyczki.

Okazało się jednak, że Zeli-
gowski nie zapominał o sobie.

Na skutek skarg, jakie posy-
* pały się do prokuratora ujawnio-
no, że w okresie od października
1928 do lipca 1930 roku Zeligow-
ski na podstawie upoważnień po-
życzkobiorców bądź autentycz-
nych, bądź sfałszowanych pobrał
dla- osadników: Stefana Zółkie-
rowskiego — 347 zł. 57 gr., An-
drzeja Marciniaka — 2368 zł. 15
gr. Jana Woronowskiego — 663
zł. 90 gr., Feliksa Szałkowskiego
984 zł. 90 gr.—Czesława Siedlec-
kiego —1476 zł. 60 gr., Bol. Woj-
ciechowicza —984 zł. 90 gr., Bol.
Kremensa—966 zł. 20 gr., Franc.
Hołuba — 1772 zł. 72 gr.. P. Ma-
siulki—3,249 zł. 52 gr., lgn. Wo-
ronki —'1871 zł. 36 gr, Jul. Kle-

zgryzot rok stary, witano nowy, tyle nadziei rokujący:
и — twej — czci

Palą — się — kadzidła,
Piękny — dniul
Już — nam — tu
Blask — twój — lśni,
Niby — ksiąg
Cudnych — malowidła...
Niby — baśń,
Dajesz — jaśń
Szczęsnym — dniom,
Jako — lica naszych —
Piękne — niczem — lilij
Zdobią — dom.

Nastrój tej ptasiej zwrotki, pół-dziecięcego pa-
plania, przerwały znów tenorowe
i brzęk bebenkėw mosiężnych, ktėre warėzaly tak
głośno, jakby chciały wynagrodzić brak wszystkich

przez Zeligowskiego upoważnio-
nych podpisy: Marciniaka. Woro-
nowskiego, Szałkowiskiego, Woj-
ciechowicza, Hołuba i Klementa
są sfałszowane przez Zeligow-
skiego. Inni z biorących pożyczki
jak Kremens i Masiulko, wpraw*
dzie upoważnili Zeligowskiego do
podjęcia z banku pieniędzy, lecz
tych w całości nie otrzymali i z
tego powodu pierwszy poszkódo-
wany został na 266 zł., a drugi
na 2249 zł.

Niektórym z poszkodowanych
Żeligowski na skutek energicz-
nych nalegań wypłacił przyznane
im, a pobrane przez siebie kwo-
ty dopiero po upływie kilku mie-
sięcy

Jednocześnie'osadnik Mikołaj
Kiryk uzyskał pożyczkę z P.B. R.
w kwocie 1934 zł. 60 gr., lecz
przeprowadzający tę manipulację
członek komisji rewizyjnej zwią-
zku, Konstanty Wojewódzki z su-
my tej wypłacił mu zaledwie

zł, przywłaszczając sobie
resztę, t. j. 1434 zł. 60 gr.

Obu pomysłowych pośredni-
ków postawiono w stan oskarże-
nia o oszustwa, fałszerstwa iprzy-
właszczenia.

Sprawę rozpoznawał IIll-ci Wy-
dział karny sądu okręgowego w
składzie pp. sędziów: Cz. Sien-
kiewicza, St. Miłaszewicza i J.
Zaniewskiego.

Oskarżeni do winy nie przy-
znali się. zeligowski oświadczył,
że upoważnień nie podrabiał, a
pieniądze pobrane wypłacił, zaś
Wojewódzki twierdził, że sumę
podjętą dla EKiryka, zgodnie z
zawartą z nim umową, zatrzymał
sobie i miał ją zwrócić w termi-
nie płatności bankowi.

Po żbadaniu świadkow i wy-
słuchaniu stron sąd uznał, że
wina dokonania zarzuconych
przestępstw, prócz jednego, zo-
stała Żeligowskiemu dowiedziona
i skazał go na łączną karę zam-
knięcia w więzieniu (d. p.) przez
4 lata, z zaliczeniem 3ch mie-
sięcy  odbytego prewencyjnie
aresztu.

Osk. Wojewódzkiego sąd u-

Strzałki, korby, kable i włączniki...
Trochę to wszystko wygląda jak sa-

la operacyjna, albo jak fotel elektryczny...
Czysto tu, ale jakoś niesamowicie.

Palą się lampy czerwone, huczy coś w

chłodnicy, a każdy myśli tylko 0 tem.
żeby jego najbliższy sąsiad dotknął się
przewodu o silnem napięciu... :

Bo to i ciekawie wygląda i pisać bę-
dzie o czem.

Zwiedziwszy  cudaczne i
skomplikowane machiny, wyrusza brac-
two, by popatrzeć na anteny...

Anteny mają coś podobnego do

dziennikarzy: cierpią bowiem również na
manję wielkości...

A te, na Lipówce, to są już bardzo
wielkie...

Każda z nich ma po 76 metrów wy: |
sokości t. z. coś około 19 pięter...

Kolega B. W. S., jako młody i dziar-

ski jelonek, pnie się po prostopadłej
drabinie, jest już na piątym stopniu i ro-

bi minę, jak Napoleon pod Austerlitz.

— Patrzcie, patrzcie, Bolcio. osiągnął
szczyty życiowe.

— Zaiste nigdy nie był tak wysoko.
— Ba odważny.
— Ożenił się nawet.

— I co niedziela samowolnie i bez
przymusu chadza z teściową na spacer.

— Ale już wyżej nie pójdzie chyba

pigdy.

— Owszem o dwa stopnie.
— Ale na drabinie radjowej.

— Hop! hop Bolciu, nie idź dalej,

bo cię jeszcze „nadadzą* i polecisz na

fali.
Heros schodzi na padoł i jest bardzo

dumny.

— Uwaga! panowie,

czerwone lampiony na antenie? |

— Zapalają się wtedy, gdy jaki rad-
jopajęczarz słucha bez opłacenia abona-

meniu,

— Nie, proszę panėw są
ostrzegawcze dla lotników...

— А.. а.. а..

А ‘егах Ю'офгайа...
Zbiorowa grupa...

Opozycja na prawo, grupa prorzą-
dąwców opodal, po środku I. K. C., a za
nim prasa żydowska...

Ach pardon! jest między nami i jed-
na dama, ta staje „ponad poziomy”, na

izolatorze z dyr. Pikielem.
—Proszę o przyjemny wyraz twarzy. |
Narodowcy uśmiechają się smutno

jakoś, sanatorzy patrzą na zachód słońca,

izraelitom jest wszystko jedno...

Tylko 1, K. C. patrzy skąd to wiatr
wieje. я

Cykl
Skończone...

Wsiadamy do aut.. $
Każdy udaje, że wszystko zrozumiał

2 wykładu dyr. Pikiela, i myśli o obieca-
nej herbatce... ,

— Dadzą czy nie dadzą?

— Podobno to bujda, tylko tak na-
pisali, żeby. nas złowić.

— Niechby. nie dali, to napiszę, że

te ich maszyny to żydowski pomysł i że
radjo nie popiera firm krajowych.

— E.. chyba dadzą.
— Zobaczymy...
— W każdym razie trzeba. prze-

strzedz Prezesa*Syndykatu...
— Witoldowa — studjo,
Wita nas dyrektor Hulewicz, ciocia

Hala i pani Daunowa.,
Zwiedzamy studjo, wielką świątynię

czarów radjowych, i dziwaczne jakieś
śramofony i kukulkę, to miłe ptaszę,

które wszyscy w Wilnie znają, a które
zbudowane jest z dwu pudełek, dwu ru-

rek od irygatora, dwu mieszków i jakiejś
maszynki... i kuka, 4

A potem nastapilo coš takiego, cze-

$0 świat nie oglądał w Wilnie od czasów
„Kurjera Litewskiego"...

Zasiadła prasa do stołów...

Pocieszali się wszyscy razem...
Największe zgrupowanie zauważono

w okolicach tac z ciastkami,..

Boże jedyny! osie
Jeden „z opozycji* pił bruderszait z

„Wilner Owent* i pomieniali się na ze-
$arki, zagorzały narodowiec obiecał się
być ojcem chrzestnym takiemu z „Kur-
jera”, łowiecki korespondent ze „Świa-
towida" mówił do sprawozdawcy sądo-
wego „mój jarząbku“,

Tylko „Kurjer“ i „Slowo“spoglądali
wrogo na siebie... K

Poszło im bowiem o kandyzowane
jabłko z tortu, które jeden pożarł„a drugi
nie zdążył mu odebrać.

Przy kominku pito „kochajmy się”,
a kolega z „Kurjera Warszawskie;go”
chciał wygłosić mowę przez mikrofon...
w żargonie.

Siłą wyciągnięto go ze stujo, no co
nie reagował... mówiąc, iż się musiutopić.

O ósmej zakończono _ herbatkę,
dziękując gospodarzom za  umożliwie-
nie zwiedzenia bardzo ciekawych i no-
woczesnych urządzeń naszej radjostacji,

Jako — mgła...
Pluń — mu — w twarz!
Wiele — jen,

Wiele — kasz
Zorzy—nowej—wzejście—niech nam da!

Usnąłem, ukołysany monotonją dźwięków, a mo-
że i temi marzeniami — o szczęśliwszem
W parę godzin później znów się obudziłem:

jutrze,
było

ciemno i cicho, tylko Sań-fu niekiedy zachrapał przez
sen, a z dworu czasem doniósł się płacz wichru jesien-

żon,

— pąk,

głosy ligawek

„t“ w piešni.  Trrr! trrr| trrrl I znów wyłonił się

nego. Nie mogłem już zasnąć: niewiadomo,czy przy-
czyną były wrażenia tej nocy, czy ten zezujący namnie z mroku Budda, czy teżukąszenia.pcheł.;.

„Nie spałem i myślałem, jaką to też nieocenioną
kobietą musiała być Lu:da.

Urocza, kochana, wierna Lu-dal... « ..- 1«—«
‘ОН

"KONIEC,

wielce |

po co sąte |

to znaki

 



Z KRAJU.
wykonanie wyroku śmierci na szpiegach

sowieckich.
Jak już wczoraj donosiliśmy,

wyrokiem sądu doraźnego w Li-
dzie na karę śmierci przez po-
wieszenie zostali skazani szpiedzy

sowieccy Józef Turbacz i Michał

Czechowicz. Skazani za pośred-
nictwem obrony zwrócili się z

prośbą do Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej o ułaskawienie. W

dniu 26 b. m. późną nocą ria-
deszła z Warszawy odpowiedź, iż
Pnn Prezydent nie skorzystał z
prawa łaski. W związku z tem w
dniu 27 b. m. w godzinach ran-
nych przybyły z Warszawy kat
obu szpiegów stracił na prowizo-
rycznej szubienicy ustawionej na
dziedzińcu więzienia lidzkiego.

Aresztowanie bezbożnika-komunisty.

W dniu wczorajszym w pobli-
żu wsi Žabinki gm. tomaszew-
skiej nieznani sprawcy wywrėcili
krzyż pratocny oraz roztrzaskali
figurkę N, M. P. W zarządzonem

dochedzeniu jednego z profana-
torów aresztowano, Jest to Kon-
stanty Rozumow mieszkaniec tej-
że wsi.

Wykopanie trumny ze zwłokami przy drodze.

(W dnlu onegdajszym miesz-
kańcy wsi Wielkie Pola gm. gró-
deckiejj w czasie kopania dołu
obok krzyża, znajdującego się
przy drodze, wykopali trumnę ze
zwłokami dziecka małżonków
Konstantego i Marji Suszów, któ-
rzy dziecko bez zawiadomienia i

Wykrycie nadużyć w

zezwolenia władz w nocy po zgo-
nie pochowali przy drodze.

Powiadomione władze śledcze
rowadzą dochodzenie w kierun-
u ustalenia, w jakim celu Su-

szowie pochowali dziecko, które
w dość w zagadkowych okoliczno-
ściach zmarło.

encji pocztowej w Kołtynianach.
Aresztowanie kierowniczki agencji.

Ze Swięcian donoszą, iż w

czasie inspekcji kontrolnej w

Agencji Pocztowej w Kołtynia-
nachujawniono nadużycia i nie-
dobór w kasie. Defraudacji do-
konała kierowniczka Agencji He-

lena Cybulska, którą z polecenia
władz pocztowych aresztowano.
Według prowizorycznych obliczeń
zdefraudowano 2100 zł. Dalsze
badanie ksiąg kasowych przepro-
wadza się.

Zlikwidowanie urzędu celnego w Dziśnie.
W zwiążku z, małym ruchem

granicznym na pograniczu pol-

sko-lotewskiėm władze celne po-
stanowiły zlikwidować Uiząd Cel-

ny w Dzsśnie,
przekazać częściowo
K. O. P. i Urzędowi
Drui.

zaś jego agendy
organom

Celnemu w

Od rzemieślnikówMołodeczańskich.

№ dniu 20 marca 1932 r. odby-

łosię Walne Zgromadzenie Człon-

ków Powiatowego Cechu Miesza-
nego Rzemieślników Chrześcijan

w „Mołodecznie w lokalu własnym
Cechu, przy ul Zamkowej 86. Na
zebraniu tem poruszono szereg

spraw gospodarczych i dokonano
ru nowego Zarządu Cechu w

składzie następującym: p. Bujkie-
wicz Józef, krawiec z Mołodecz-
na.— Starszy Cechu, Członkowie
Zarządu: p. Jaczniakowski Karol
z Mołodeczna, p. Nagrabecki Eli-
zeusz z Krasnego p. Niemcewicz
Józef z Radoszkowic, p. Olejarz

Leonard z Mołodeczna oraz Ole-
wiński Wacław z Mołodeczna. Ze-
branie zaszczycił swoją  obec-
nością p. Zastępca Starosty pow.
Mołodeckiego Jerzy Niedziałkow-
ski, interesując się żywo porusza-
nemi sprawami, związanemi z o-
becną sytuacją ekonomiczną miej-
scowych rzemieślników. Zebrani
między innemi postanowili prze-
kazać t. zw. Salę Rzemieślniczą,
niezdatną obecnie do przeznaczo-
nego jej užytku do dyspozycji Ko-
mitetu Budowy Kościoia Garnizo-
nowego w Mołodecznie.

KOŚCIUSZKO W. PONIEWIERCE
„Nowe Życie" donosi:

, Magistrat m. Kobrynia, mając
za burmistrza p. Zawadzkiego, da-
wniej z nominacji a obecnie z wy-
hkorów, jest terenem tarć przeró-

niemających nic ego z go-
spodarką ą miasta,
która, nawiasem mówiąc, jest w o-

płakanym stanie. Pozatem w łonie
magistratujest kilku łudzi z da-
wnych czasów, którzy na ludzi no
waprzybytych do Kobrynia robią
wrażenie jednostek łojalnych i do-
brychobywateli polskich. Jak jest
wrzeczywistości, niech mówią fa-
kty. W minionym roku na zebra-
niu komitetu obchodu 3-go maja,
odbytemi pod przewodnictwem za-
stępcy starostyp. Wejssa, wmio-p.
słem ycję uporządkowania
pomnika i i Pan Nachum

awid Birman viceburmistrz o-
świadczył wtedy, że tego, co ode-
mnie pochodzi w sprawie pomnika

Kościuszki, Magistrat postanowił
nie uwzględnić i nawet nie dawać
mi żadnej odpowiedzi. Postano-
wieniem tem zostałem więc pozba
wiony praw obywatelskich, Pro-
siłem p. Wejssa, aby to niesłycha-
ne oświadczenie zaprotokułować.
Jeżeli od tego czasu zaszły jakieś
zmiany, to nie na lepsze. Wieniec
z pomnika Kościuszki razem ze
wstęgami, które zaofiarowałem,
zginął. Całą zimę pomnik był nie-
oczyszczany ze śniegu. Zgodnie z
rozkazem władz wojskowych
przed pomnikiem Kościuszki odby
wają się defilady podczas obcho-
łów narodowych. A pomnik jest
zaniedbany. Podczas obchodów
nie jest dekorowany ani ilumino-
wany. Jednem słowem wódz na-
rodu Kościuszko doznaje w Kobry
aiu poniewierki. Pomnik wodza
nie ma ani ogrodzenia, ani trawni-
ka, ani kwiatów. J. 0.
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SPORT.
LEKARZ

We wszystkich większych ośrodkach
sportu Polskiego istnieją Poradnie Sporto
we, których zadaniem jest czuwanie nad
stanem zdrowia poszczególnych sportow-
ców.

Zadanie lekarza sportowejo jest ko-
losalne, ale niestety dotychczas zadania
tego niedocenia się, a przychodnie lekar-
skie nie spełniają swego celu.

U nas tak już jakoś się wyrobiło, że
sportowiec lęka się doktora i stara się
unikać oględzin lekarskich. Brak nale-
żytego zrozumienia wypływa z obojętno-
4ci, jaka się zakradła do związków okrę-
gowych, które lekceważą sobie orzecze-

nia lekarskie i mimo obowiązku  sto-

sowania się do zapadłych uchwał „nie

przestrzegają na starcie, żeby wszyscy Za

wodnicy mieli karty zdrowia.
Tolerowanie niebadanych sportow-

ców przez dopuszczanie ich do startu

podrywa autorytet przychodni sportowej

i siłą rzeczy zawodnicy unikają systema-

tycznego badania. W danym „me
lekarz sportowy jest bezradny. Sprawa

ta była już omawiana na łamach prasy,

ale ostatnio jakooś znów ucichło i przy-

chodnia w dalszym ciągu jest omijana.
Ogół sportowców wychodzi z całkiem

mylnego założenia, że badać ma się tylko

zawodnik, rekordzista, a, co gorsze, spor-
towcy przychodzą do poradni wtedytył-

ko, gdy zaczyna ich boleć serce, albo też

przed zawodami zaczynają błagać o kart-
kę. Śtan taki odbija się bardzo ujemnie

1 niszczy organizm nieraz nieźle zapowia-

dającego się sportowca, a tem samem po

paru latach tworzy się cała rzesza cho-

rych zawodników, którzy trzymając się

za serce nie mogą wejść nawet na schody,

Nie mamy prawa zamykać oczu na pra

wdę, ale chociaż z bólem i wstydem przy
znać musimy, że w tym kierunku mamy
dużo jeszcze do zrobienia. r

Šmiesznem staje się fakt odmówienia

przez sportowców podania ręki przyja”
cielowi sportu — lekarzowi.

Dła przykładu niech służy nam nasza

wileńska Przychodnia Sportowa, która
istnieje już trzy lata, w roku 1929 zba-
dało 2400 sportowców. W roku nastę-

pnym frekwencja zmalała do tysiąca trzy

stu (1300), a w roku ubiegłym 1400. Wi-

dzimy więc, że w przeciągu trzech lat

zbadano tylko 5.100 osób, chcących ra-
cjonalnie uprawiać sport.

Czyżby więc w Wilnie było tyłko

5 tysięcy sportowców?
Cyfra ta mówiłaby nam wyraźnie o

zaniku sportu, ale z drugiej strony za-

czyna ratować beznadziejną sytuację sta-

tystyka poszczególnych związków okrę-
gowych, które wykazują wręcz przeci-
wny kierunek — wzrost zainteresowania,
zwiększenie się liczby sportowców. Od
tych trzech lat.

Mamy szereg nowych klubów. Po-

tworzyły się nowe związki okręgowe.Po-

wstały boiska, wyrosły tanie wi

skie i Ł d. Słowem, młodzież zaczęła u-

prawiać sport dla sportu, ale przychodnia
w dalszym ciągu była i jest nieznaną in-

stytucją.
W sprawie tej zwróciliśmy się do kie

rownika poradni sportowej, d-ra kpt. Bo-
lesława Gołyńskiego.

Kpt. Gołyński wskazał przedewszyst
kiem na dużą rolę, jaką w tej sprawie

mogą odegrać związki okręgowe i

dek W. F.
Drzwi poradni są otwarte dla wszyst-

kich. Najczęściej przychodzą do poradni:

lekkoatleci, bokserzy i narciarze. Zupe*
łnie nie uznają przychodni wioślarze i
piłkarze. Był nawet fakt, że któregoś
roku na interwencję lekarza, który za-
protestował udział chorego zawodnikaw
regatach, wioślarze odmówili wykazania
listy zawodników i wrogo ustosunkowali
się do własnego zdrowia. Do poradni
jak mówi p. dr. Gołyński, trzebachodzić
systematycznie, bo wtedy tylko lekarz

może udzielić fachowych porad i wska-
zówek co do treningu. Należy zrozumieć,
że każdy wynik zależy od serca, od mię-
śni, które należy szanować i oszczędzać.

— W jakim okresie najwięcej przy-
chodzi do badania?
— Martwy sezon mamy w lutym i w

marcu, a najwięcej bada się w maju i
czerwcu. Często zdarzają się wypadki, że
sportowiec ma chore serce, ale o swojej
can nie nie wie i naraża się na nie-
bezpieczeństwo, a nawet na katastrofę.

Najwięcej bada się w wieku od 13
do 15 lat. Bardzo rzadkie są natomiast
wypadki, że przyjdzie ktoś ze starszych,
przecież do 50 lat można być dobrym
sportowcem.

"Jeżeli chodzi o procent najbardziej
chorych, to bezsprzecznie przodują w tem

boksęrzy i sokoli.
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Ci pierwsi mają chore serca dlatego,
że przy walkach wstrzymują oddech, a
apo drugie te ich strenowywanie wagi
działa również ujemnie. Sokoli zaś na-
dużywają ćwiczeń na przyrządach i rów-
nież nadwyrężają mięśnie serca.

— A jak się przedstawia statystyka
sportu kobiecego?
— W pierwszych latach istnienia po-

radni frekwencja pań dochodziła do 100
osób, miesięcznie. Obecnie przychodzi
sportsmenek bardzo mało dwie — trzy.
— Może pan doktór zdradzi tajemni-

cę ilu sportowców używa trunków wy-
skokowych?

— Pije około 40 proe. Pali trochę
więcej — coś okało 50 proc, a jakieś 10
do :15 proc. jest abstynentėw. Są to
przeważnie żydzi.
— A ilu sportowców nie dostaje

kart zdrowia?
— Obliczenia moje wykazują, że e

proc. ma zastrzeżenia, a 3,5 proc.. jest
niezdolnych zupełnie. Są oni chorzy na
płuca i serce.
— Chciałbym jeszcze dowiedzieć się

o masażu. ;
Na pytanie to odpowiada mi nowo

upięczony doktór Wacław Sidorowicz,
oddaje ogromne korzyści, ale nistety nie
mamy w Wilnie fachowców, którzy mo-
gliby umiejętnie poprowadzić masowa-
nie poszczególnego zawodnika. Jestem
jedynym bodaj w Wilnie zawodnikiem,
który docenia masaż i stale go stosuje.
— Czy przychodnia wileńska jest

należycie zaopatrzona w przyrządy tech-
niczne?

Zączynam oglądać poszczególne lam-
PY» Ani silomierze i t. d.

tym roku zapewne zmieni się du-
żo i przypuszczać należy, że w pierwszym
rzędzie nowomianowany kierownik Ośro-

„dka W. Е. kap. Z. Ostrowski zwróci na
stan zdrowotny baczną uwagę. i że zwią-
zki okręgowe nie będą nadal tolerowały
łamania przepisów władz wyższych.

Sportowiec zaś każdy musi nabrać
więcej zaufania do lekarza i pamiętać,
że doktór jest przyjacielem i opiekunem
zdrowia. a. Nie.

 

Makabi — 9p.a. c, 2:1.

Wczoraj odbył się mecz piłki nożnej
między Makabi, a drużyną 9 p. a c.
z Siedlec. Mecz pod każdym względem,
po bytności Warszawy, wypadł słabo.

ie bramki "dła *Makabi zdobyli:
Szwarc i lckowicz, a dla 9 p. a. c. Czech.

Sędziował .p. J. Grabowiecki.
Dziś gra 9p.a. c. ż 1 p.p. leg.

„Veclor“ na starcie.
Zapowiadany przez nas bieg na prze-

łaj, organizowany przez koło sportowe
„Vector” przy Państwowej Szkole Tech-
nicznej, dał następujące wyniki:

Na dystansie 3 klm. zwyciężył Za-
wadzki ydz. Drogowy) 9 minut,
2) Pisarenko (Wydz. Mechaniczny) 9 min.
5 sek. 3) Smoktunowicz (Wydz. о-
wyj, 9 m. 10 s., 4) Hawdur(Wydz. Kol.),
5) Roszko ydz. Drog.), 6) Ilkiewicz
KE Bud.), 7) Pieńkowski (Wydz.

JĄ w Wąsowicz (Wydz. . Melj.),
* 9) Tocha (Wydz. Drog.), 10) Fijałkowski

ydz.Mel.)
W konkurencji wydziałowej asas

żył Wydział Drogowo-Wodny, 2) Wydz.
Mechaniczny, 3) Wydz. KT

a.

ROZMAITOSCI.
NOWY SPOSÓB OŚWIADCZENIA SIĘ.

Młody Amerykanin po otrzymaniu
kosza od swej ukochanej, wypija trzy
szklanki przemyconej whisky i idzie swój
ból wyładować w zawodach bokserskich
lub piłki nożnej. ь

nalazl się atoli inny, “bardziej го-
mantycznie E i o ktėrym dziš
mėwi caly Nowy Jork, co nie jest wcale
tak łatwe.

Młody yankes p otrzymaniu odmo-
wy od swojej umiłowanej, oświadczył,
że nie ruszy z miejsca dopóki „ona” nie
zmieni wyroku Mijały tygodnie za ty-
godniami, dnie i noce chłodne, dźdżyste,
a przed domem narzeczonej na ławce
widziano wciąż młodego człowieka z
utkwionym wzrokiem w oknie swej
bogdanki.

Jedzenie przynoszono wiernemu mło-
dzieńcowi z restauracji. O współczesnym
Romeu zaczęto pisać w gazetach przy-
puszczając narazie, że chce w ten spo-
sób ustalić rekord siedzenia. Gdy jednak
dowiedziano się rzeczywistej przy: y
— stał się prawdziwym bohaterem. Naj-

STANISŁAWA WYSOCKA.
Wiadomość o tem, że znako-

mita tragiczka i świetna reżyserka
Stanisława Wysocka zamierza
wkrótce opuścić Wilno, smutnem
echem odbiła się w kołach mi-
łośników. teatru, wielbicieli 4
znawców wysokiej klasy gry. sce-
nicznej, budząc zarazem w szero-
kich kołach inteligentnego społe-
czeństwa Wilna niewesołe re-
fleksje „na temat, jak. to miasto
nasze zatrzymać, ani „przyhołu-
bić' wielkich artystów nie po-
trafi. 0

Tak oto; przez obojętność na-
szą dla spraw teatru w jego naj-
głębszej treści i najpiękniejszej
formie, straciliśmy Osterwę, który
po paru latach ciężkich zmagań
z warunkami miejscowemi, opuścił
niewdzięczny wileński teren, po-
zostawiwszy,. niby świetlaną smu-

śę. wspomnienie krótkiej ery naj-
piękniejszego rozkwitu naszej sce-
ny.w najszlachetniejszem tego sło-
wa znaczeniu.

Dawniej jeszcze, przed 20 laty,
ofiarną pracę dla rozwoju teatru
w Wilnie porzucić musiała, sze-
roko -zawsze mając dlań dłoń
otwartą, Nuna  Młodziejowska,
przeniósłszy swą dobrą wolę
i serce, gorąco dla sceny polskiej
bijące, do zachodniej dzielnicy,
gdzie te wszystkie dary umiano
ocenić.

Obecnie, mając wśród nas
przedstawicielkę owej wysokiej
rasy aktorskiej i najlepszej klasy
$ry scenicznej, zawartej w kla-
sycznym i wogóle wielkim reper-
tuarze, której imię 'od wielu lat
niemilknącą sławą rozbrzmiewa
po ziemiach Rzeczypospolitej, nie-
zrównaną odtwórczynię greckiej,
szekspirowskiej i szyllerowskiej
tragedji, że nie wspomnę już o ka-
pitalnych rak naszych wiel-
kich rodzimych wieszczów — Sło-
wackiego, yspiański: kaI0%
jedyną, co godna:byłaobjąć wiel-
ką puściznę po nieśmiertelnej He-
lenie Modrzejewskiej —.pozwala-
my, by po. ośmiomiesięcznym -za-
ledwie pobycie wśród nas i tak
owocnej i pięknej pracy na obu
tutejszych scenach — porzucala
niewdzięczne i niewarte snadź
wielkiego talentu Wilno.

Stanisława Wysocka, niepospo-
lita odt i klasycznego =-
matu, tego damentu i želaz-
negokapitalu „teatru i aktora, nie
zasklepia się jednak w kształtach
dawnych, znanych, niekiedy prze-
brzmiałych, umie iść z prądem
czasu; baczna na nowe kierunki
i ich ciekawa, wczuwa się w tętno
chwili i ogów dnia (nie obni-
żając nigdy zakreślonego sobie
wysokiego poziomu dla taniego
poklasku), dając mu wyraz w nie-
zwykłem zawsze ujęciu tak kre-
acyj własnych jak i w oryginal-
nych, wspaniałych swych kon-
cepcjach reżyserskich.

ode pokolenie aktorów, pra-

piękniejsze kobiety przychodziły, by go
pocieszyć, niedwuznacznie proponując
mu zmianę uczuć i dowolny wybór.

Serce jego jednak pozostało głuche
na te pokusy — amerykański Romeo był
wpatrzony w okna tej, której kamienne
serce nie chciało się wzruszyć dowodem
takiej stałości.

reszcie piękna miss wynajęła sobie
inne mieszkanie, przed domem którego
niema ławek, a krzeseł nie pozwalają
stawiać na ulicach Nowego Jorku. Mister
Romeo wobec tego musiał skapitulować,
przesiedziawszy przed domem miss Julji
dwa miesiące, 17 dni i 3 godziny, w ten
sposób jednakże  ustaliwszy rekord
wierności i wytrzymałości w siedzeniu.

cując „pod światłem przewodni-
ctwem Stanisławy Wysockiej, jej
mądrą i sprężystą ręką kierowa-
ne, przechodzi nietylko pierwszo-
rzędną szkołę gry aktorskiej, ale
i szkołę poznawania istotnych
i nieprzemijających wartości w
Sztuce i stawiania jej sobie jako
jedynego celu życia artystycznego.

Utwory, wystawiane ze współ-
udziałem, lub bez współudziału
Stanisławy Wysockiej, lecz w jej
inscenizacji i reżyserji, noszą to
piętno nieskalanego artyzmu i wy-
sokiego stylu, który, obejmując
całokształt widowiska, przenika
nawskroś: i jednolitym duchem
ożywia wszystkie dziedziny da-
nego utworu, tworząc całość cu-
downie sharmonizowaną, wolną
od. najmniejszego dysonansu.

Ostatnią sztuką, którą reżyse-
ruje znakomita odtwórczyni "Ele.
ktry“, „Hamleta“, Jewdochy“, i
w ktėrej „wežmie udzial w roli
Matki, będzie wstrząsający dra-
mat „Niespodzianka'”, część I-sza
wspaniałego tryptyku Karola Hu-
berta Roztworowskiego, tegorocz-
nego laureata Polski w dziedzinie
twórczości dramatycznej.

Niechże całe Wilno złoży w
dniu tym hołd znakomitej aktorce
polskiej, niech choć pod koniec
swego pobytu wśród nas odczuje
w całej pełni dowody szacunku
1 uwielbienia społeczeństwa wileń-
skiego dla wielkiego talentu.

Pilawa.
BEWEOEATOWE)WIETBRRA

Zadenuncjowanle
kaplana

(Kap) Dnia 18 bm. odbyla się
przed sądem grodzkim w Łomży
rozprawa „przeciwku księdzu Jó-
zełowi Choromańskiemu, oskarżo-
nemu na podstawie denuncjacji p.
Kłosowskiego, kierownika skolų
w Wiźnie, o obrazę marszałka
Piłsudskiego. Wszyscy świadko-
wie, a w tej liczbie i świadkowie
oskarżyciela, wykazali zupełną
nieprawdziwość zarzutu. Sąd po
krótkiej naradzie księdza Choro-
mańskiego uniewinnił, Podczas
rozprawy okazało się, że nauczy:
ciel Kłosowski złożył dwa donosy,
jeden do policji, drugi do starosty
ustachiewicza. Przebieg sprawy

wywarł na obecnych b. przykre
wrażenie, P. Kłosowski jest wy-
bittnym działaczem ze Związku
Zaw. Nauczycielstwa.

a

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 27. IV. 1932 r.

Dolary 8,89'/,—8,91'|,—8,87'|,.
Helandja 36',15—362,05—
Londyn 32,70 32,86—32,54.
Nowy York8,907 —8,977—8,887
Nowy York kabel 8,902—8,922—9,882.
Paryż 35,11—35,20—35,02.
Praga 26,37—26,43—26,31.
aa dw,ae

Beriln w obrotach nieefic. 211,70.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe.
3%/, pożyczka budowlana 37,50. 5,

Kenwersyjna 38!,. 4, dolarowa 49,25—
49—49,10. 7', Stabilizacyjna 52—54—
52,37—5%. 8, L. Z.B.GK. I B. R.,
obligacje B. G.K. 94. Te same 7|, 83,25.
8'/, ziemskie del 56,50. 4'4*5
ziemskie 37,50—37,25 8'/, ziemskie zło-
towe 50. 8% warszawskie 59,50—60,50.
8|, Kielc 52. 10%, Lublina 57,50—57.
8'|, Łodzi 59,50—59,75. 81, Piotrkowa
53,50. 10%, Radomia 59,50. Tendeneja ne

ZA na pożyczki słabsza.

Polski Bank 75—74

   

Pożyczki polskie w Nowym Yerkai
Dolarowa 55. Dlilonewska 52. Stebiliza-
2 50,50. Warszawska 38,50. Sląska
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r„,„Puszcza“*

 

Od wiorka
26 b. m. «TAJNY KURJER» w rolach gł:

pod batutą: M. Salnickiego. Początek seansów o

w. Ceny miejsa: baikon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godziny 3,30 do

DZIŚ UROCZYSTA PREMIERA!
Linskis j NAJPIĘKNIEJSZEGO POLSKIEGO FILMU

scenarjusz w-g. powieści Józefa Weyssenhoffa z udziałem nzjnowszych gwiazd polskiego

ekranu Iny Benity, Niny Grudtińskiej | Jerzego Marra. No
kowe. Początek o godz. 4, 6, 8| 10,15. Ceny w klnach „Casino“

oA iii inau и

 

iwan Mozžuchin I Lil Dagower. Koncertowa orkiesira 0000

d program: Atrakcje dźwię*
1 „Hslływood" jednakowe.

z 4, 6,8 i 10
w.

DŹWIĘKOWE KINO
„CASINO“

ielk» 47
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Nr.
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G
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OGŁOSZENIE. i

ELEKTROMONTERSKIE Stowa-
rzyszenia Techników — Ро!-

skich w Wilnie
8-0 miesięczne ul. Kopanica Nr. 5, tel. 17-11

5   

Każdy

Kursy przeznaczone są dla dokształcania elektromonterów, posiadających naj-
mniej 3letnią praktykę. Zapisy i informacje w kancelarji Kursów, Kopanica

codziennie prócz-sobot od qedz. 18 tej do20-tej.

EARREWIEDZA UMMANAOOWANIkietkiewi z pan kapiten gia wszystkich|

ŁZ. |
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